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Визначальною рисою розвитку сучасної цивілізації є глобальне розповсюдження цифрових інформаційно-комунікаційних 

технологій, що формують нові смисли, ідеї, та уявлення, кардинально змінюючи середовище життєдіяльності людини та її соціумів. 
Зазначені процеси загострюють потребу в глибокому економіко-теоретичному осмисленні інформаційно-цифрової реальності сьогодення та 
розробці світоглядних орієнтирів подальшого цивілізаційного поступу.  

Загальновизнано, що характерними ознаками інформаційно-цифрової економіки є її віртуалізація, опрацювання великих обсягів 
інформації на основі цифровізації даних, використання квантових та  нейротехнологій, штучного інтелекту, бездротового зв’язку, 
промислового Інтернету, сенсорики й робототехніки, цифрових платформ тощо. При цьому ключовими технологіями цифрової 
трансформації економіки та суспільства, на думку експертів Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) є Інтернет 
речей, обробка структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів, штучний інтелект і блокчейн [1, с. 24-25]. 

Співзвучною такому підходу є позиція розробників проекту «Цифрової адженти України – 2020», які виокремлюють такі ключові 
напрями розвитку цифрових технологій («цифрові тренди»): (1) перетворення даних (у т.ч. Великих Даних) на цінний актив та головне 
джерело конкурентоспроможності; (2) розвиток сфери «Інтернету речей», штучного інтелекту та машинного навчання, що дозволяють 
підвищити якість життя та діяльності індивідів, ефективність виробництва, державних служб та комунальних сервісів; (3) «цифровізацію» 
або цифрові трансформації, що приводять до появи унікальних систем і процесів, таких як Uber, Airbnb, цифровий банкінг, кібер-
виробництва, кібер-системи, кібер-машини тощо; (4) поширення бізнес-моделей, що відносяться до ідеології економіки «спільного 
користування» або «спільної економіки» та дозволяють локальним компаніям підвищувати свою конкурентоспроможність на регіональних 
і світовому ринках; (5) віртуалізація фізичних інфраструктурних IT-систем та перехід до сервісних моделей шляхом використання 
«хмарних» технологій [2, с.12-15]. 

Оскільки інформаційно-цифрова економіка є глобальними явищем, визначення її мегатрендів має важливе значення для розробки 
стратегічних напрямів модернізації національної економіки у мінливому та динамічному світогосподарському середовищі. Серед 
масштабних довгострокових процесів глобального розвитку, що визначають якісний зміст «цифрового порядку денного», на наш погляд, 
заслуговують на увагу такі: 

– в економіці з’являється новий тип активів – цифрові та новий тип капіталу – інформаційний, в силу чого нову промислову 
революцію називають «цифровим переходом» або «цифровою трансформацією»; 

– розвиток цифрової економіки спричиняє кардинальні зміни в соціально-економічних відносинах, структурі, суб’єктності, 
організації та функціонуванні глобального та національних ринків; 

– цифрова трансформація означає революційні зміни бізнес-моделей, які призводять до безпрецедентного зростання обсягів 
ринку і конкуренто-спроможності компаній; 

– формується нова економіка цифрових платформ, що забезпечує взаємовигідну взаємодію між множиною незалежних учасників 
ринку; 

– цифрові платформи стають ключовим інструментом цифрової трансформації традиційних галузей і ринків, провідниками нової 
ринкової влади.  

Зазначена цифрова трансформація економіки і суспільства, з одного боку, відкриває нові перспективи для стимулювання 
інновацій, зростання економічної ефективності, високотехнологічного сприяння інклюзивному й стійкому економічному зростанню та 
результативному збільшенню суспільного добробуту. Проте, з іншого боку, реалізація цих глобальних соціально-економічних перетворень 
генерує нові виклики для глобальної та національних економік, регіонів, урядів і урядової економічної політики, а саме: 

– загострюється потреба в інституційному впорядкуванні інформаційно-цифрового економічного простору, розробці та 
вдосконаленню системи правил, регламентів, стандартів збору, класифікації, зберігання та використання даних на національному, 
регіональних, галузевих та інших рівнях, розвитку «цифрової» культури населення; 

– стратегічно важливим стає захист економічних інтересів суб’єктів інноваційного процесу, створення необхідних передумов 
для функціонування цивілізованого ринку об’єктів права інтелектуальної власності, узгодження конкурентної політики та політики у сфері 
захисту прав інтелектуальної власності, впровадження ефективного механізму її комерціалізації, формування у населення правової 
культури, поваги до прав на об’єкти інтелектуальної власності [3]; 

– першочергового значення набуває вирішення проблеми структурного безробіття, що виникає внаслідок невідповідності нових 
технологій та сформованих кваліфікацій працівників, що неможливо без реформування сфери освіти, подолання цифрового розриву та 
формування у громадян «цифрових» навичок, компетенцій та лідерства;  

– стає невідкладним завдання подолання фінансових бар’єрів для розвитку «цифрової» індустрії та «цифрової» інфраструктури, 
запровадження «хмарних» технологій, формування локальних постачальників «хмарних» послуг з високим рівнем безпеки тощо. 

Усвідомлення мегатрендів і викликів інформаційно-цифрової економіки потребує кардинальних змін у світогляді та поведінці 
людей, що є такими ж важливими, як зміни техніки і технології. Йдеться про актуалізацію гуманістичних тенденцій в господарській 
життєдіяльності суспільства та формування антропологічних засад сталого суспільного розвитку. Забезпечення людиноцентричної 
спрямованості інформаційно-цифрових трансформацій  національної економіки загострює потребу в подальшому розвитку системи 
економіко-теоретичного знання, формуванні відповідного світоглядно-метафізичного й філософсько-методологічного рівня економічної 
науки як основи інноваційної модернізації економічної освіти, розробки та реалізації урядової економічної політики. 

Таким чином, незаперечним інтегрованим викликом для національних економік стає спроможність синхронізувати власну 
траєкторію розвитку із визначальними мегатрендами інформаційно-цифрової трансформації економіки, а також усвідомлення того, що 
включення у нову інформаційно-цифрову реальність є принципово важливим і для країн, і для компаній, оскільки альтернативою може 
стати їх неминуче витіснення з ринків та переміщення у глибоку периферію глобалізованої економіки. Сучасна глобальна конкуренція все 
більшою мірою визначається здатністю гравців концентрувати у себе ключові цифрові активи. Тому на найближчі 5-10 років інформаційно-
цифрова трансформація постає одним з ключових завдань і визначальних напрямів стратегії національного економічного розвитку.  
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External imbalances are a central theme in international economics and a powerful driver of change in economic history. Under the gold 

standard, trade balance adjustment was typically very slow and costly for deficit countries, which triggered a search for a better international 
monetary system. During the interwar period, growing imbalances ended in a dismantling of international free trade and monetary arrangements, 
adding to geopolitical tensions in the run-up to the Second World War. In the early 1970s, tensions over external imbalances caused of a fundamental 
overhaul of the international monetary system, marking the end of the Bretton Woods system. In the 1980s, widening current account positions led to 
intensive international coordination with concrete policy commitments under the G5/G7 Plaza (1985) and Louvre (1987) agreements focusing on 
exchange rates. 

In the 1990s, external imbalances in emerging economies were a key source of concern, with a series of financial crises sweeping across 
nearly all large emerging economies. Today, the world again faces large external imbalances. Aggregate current account positions as a share of global 
output are twice as large as in the mid-1980s. Gross foreign asset positions have increased fourfold since this period, while net foreign asset positions 
have increased threefold. Reserve accumulation has reached a never-seen pace in the past decade, a seeming paradox in a world of increasingly freely 
floating exchange rates. The fundamental operation of the international monetary system is again under discussion, and the strategic role of the IMF 
within that system is being debated.  

Current external imbalances have appeared in a fundamentally new economic landscape with three key features. First, the global economy 
includes new players that were once at the periphery of global trade and financial flows. Second, intensifying financial links have altered the character 
of globalization. Third, the growing imbalances occurred in a phase of improving macroeconomic and financial conditions, with record high 
economic growth and record low financial market volatility.  

The emergence of new players, the deepening financial globalization and the stable macroeconomic environment complicate the 
assessment of imbalances. Large imbalances could be seen as an equilibrium, market-driven outcome in a world operating under a new paradigm.  

A good understanding and close monitoring of global imbalances are important for two reasons. First, large and protracted external 
imbalances can be linked to distortions in economic decision-making, especially to the extent that such imbalances deviate from the levels at which 
they would be in a world with full price flexibility and perfect competition. Such deviations may be caused by public policies or private sector 
decisions.  

Second, external imbalances entail risks, both under a scenario of unwinding (disruptive macroeconomic developments) and under a 
scenario of further increasing imbalances (protectionist pressures). An unwinding is likely to affect all areas of the global economy, given the 
unprecedented scale and unique geographical reach of the imbalances.  

With these considerations in mind, we define global imbalances as: External positions of systemically important economies that reflect 
distortions or entail risks for the global economy. 

Since the outbreak of the world financial crisis, the phenomenon of global imbalances (the coexistence of large current account deficits and 
surpluses in the global economy) has taken center stage in the debate on the international economic outlook. Academic and policy scholars have 
pondered the nature of the imbalances and have offered contrasting views about their role in the inception of the crisis, their potential threat to future 
global economic stability, and the policy measures that should be taken towards what has been termed the "rebalancing" of the global economy. 

The roots of global imbalances have attracted massive interest from academics and policy analysts. We can distinguish two basic views: 
1. The disequilibrium approach. It considers global imbalances an unsustainable phenomenon, whose impending correction must entail 

U.S. current account adjustment and a major depreciation of the dollar. These could come in the form of a sudden stop of capital flows into the U.S. 
and collapse of the exchange rate.  

Excluding the possibility of default and abstracting from capital gains and losses on external assets and liabilities, the intertemporal budget 
constraint of a country dictates that its net liability position against the rest of the world at any given time cannot exceed the present value of its future 
current account surpluses. 

The disequilibrium view dictates that the correction of the external imbalances demands a real adjustment – a reversal of the trade balance. 
But recent literature has underscored a potentially important role that financial adjustment can play. Such role arises because the change in the net 
foreign asset position of a country consists of (1) the trade balance and (2) the total return on net foreign assets, inclusive of changes in the prices of 
assets and liabilities. This means that the depreciation of the dollar has a double effect on the external asset position of the United States. On the one 
hand, it generates a real adjustment, through an improving trade account balance. On the other hand, it generates a financial adjustment through 
capital gains (losses for the rest of the world).  

2. The equilibrium approach. It takes a diametrically opposed perspective, according to which global imbalances represent an equilibrium 
situation that, absent changes in its deep determinants, can be self-sustaining. The equilibrium approach explains global imbalances as the result of 
structural factors and/or policies adopted by economic authorities in other countries that have led to a steady accumulation of assets on the U.S. by the 
rest of world. Absent changes in such structural factors and policy choices, global imbalances could persist. Although details vary in different versions 
of the equilibrium approach, one feature common to all of them is the emphasis on the capital account, in contrast with the emphasis placed on the 
current account by the disequilibrium approach.  

Within this general perspective, it is necessary to distinguish two main versions. The first one underscores international asymmetries in the 
supply of and/or demand for financial assets. Its key ingredient is the financial underdevelopment of emerging countries, which prevents them from 
generating financial instruments attractive for their savers – because the yields on local assets are too volatile, or because of the expropriation risks 
that they bear, as made clear by the recurring financial crises of the 1990s. The result is that international savers tilt their portfolios towards assets of 
countries with more advanced financial markets – the United States in particular. A growth acceleration in emerging countries (or an oil price boom) 
that increases their wealth and saving of the ultimate causes of the so called ‘global saving glut’ – leads them to expand their holdings of U.S. assets. 
The only way this can be achieved is through U.S. current account deficits that raise the volume of U.S. assets available to international investors. 
This process can persist as long as its driving force of the underdevelopment of financial markets in emerging countries – remains unchanged. As a 
result, capital flows 'uphill', from poor to rich countries. If the ultimate determinants of this equilibrium– the underdevelopment of financial markets, 
or the weakness of the social protection system, respectively – remain unaltered, global imbalances and uphill capital flows can persist indefinitely. 

The second version of the equilibrium approach emphasizes policy makers’ choices as the main cause of the accumulation of external 
assets by emerging markets. Again there are two variants of this argument. One attributes foreign asset hoarding to the so-called “new mercantilist” 
development strategy: the attempt of a number of emerging markets particularly in East Asia, with China among them to pursue export-led growth. 
Such objective calls for an undervalued real exchange rate to preserve export competitiveness. The best way is to achieve this is by compressing 
domestic spending, particularly consumption, which inevitably leads to persistent current account surpluses and foreign reserve accumulation.  

Another variant of this argument justifies the accumulation of external assets as a precautionary policy. In the absence of mechanisms for 
international diversification of aggregate risk, emerging countries integrated in the global financial system need to resort to self-insurance against 
external shocks such as disruptions of international capital flows of the kind observed in the crises of Asia and Russia in the 1990s. They accumulate 
external assets, preferably short-term instruments, from which they can draw in the event of a ‘sudden stop’. 

Thus, the big role played by private capital in the total flows from emerging markets in the run up to the crisis seems to lend some support 
also to the first version of the equilibrium approach summarized earlier, which explains global imbalances primarily on the basis of asymmetries in 
the supply and/or investors’ demand for international assets. 
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Формування смарт-спеціалізації регіонів стало сьогодні одним з головних напрямів європейської інноваційної політики. Цей 
підхід був унормований діючою стратегією «Європа 2020»і став головним інструментом підвищення конкурентоздатності економіки на 

регіональному рівні через посилення координації стекхолдерів інноваційного циклу [1]. Метою такої політики є формування унікальної 

інноваційної спеціалізації регіонів, яка дозволить значно підвищити добробут їхніх мешканців. Реалізація цієї стратегії повинна 
забезпечити прогресивні структурні зміни через появу нових інноваційних галузей у кожному регіоні Європи. 

Дана стратегія надає особливу роль регіональним закладам вищої освіти, які повинні стати центральною системною ланкою в 

локальних управлінських моделях інноваційного циклу «потрійної спіралі» [2]. Важливо досліджувати цей аспект інноваційної політики і в 

контексті українських реалій. У доповіді представлено результати проведеного аналізу науково-технологічного потенціалу університетів 

України, який може сприяти реалізації управлінської моделі "потрійної спіралі" в національній інноваційній системі для формування 

«смарт спеціалізацій». Показано, що українські вищі навчальні заклади не можуть ефективно забезпечити кінцевий інноваційний результат 
своїх винаходів і технологічних розробок. Це у першу чергу стосується закладів вищої освіти, які практично не беруть участь в 

комерціалізації своєї винахідницької діяльності. Так, в 2018 році з 258-ми закладів вищої освіти, які звітувались щодо інноваційної 

діяльності, тільки чотири мали розроблені промислові зразки, а сумарно це склало тільки 7 зразків [3]. 
Проведений порівняльний аналіз змісту окремих регіональних стратегій «смарт спеціалізацій» в Україні з масштабами 

відповідних освітніх програм провідних університетів цих регіонів показав, що Україна знаходиться тільки на початковій стадії 

формування «смарт спеціалізацій» і відстає від передової європейської практики, де реалізується політика формування унікальних  
структурних змін через появу нових інноваційних галузей у більшості регіонів Європи. Показана вирішальна роль у цих процесах 

інформаційно-цифрових інноваційних технологій, які повинні не тільки змінювати регіональну виробничу базу, а й формувати нові 

підприємства інформаційної економіки.  
Проаналізовано нові виклики, які стоять перед вищою економічною освітою у контексті сучасного розвитку інформаційно-

цифрових технологій. Ці виклики пов’язані з широким представленням освітніх компонентів у глобальному Інтернеті, масштабна 

глобалізація та диверсифікація процесів формування різних інформаційних баз даних і безпрецедентний доступ (у тому числі 
безкоштовний) до них для світового наукового та освітнього співтовариства, фантастичні темпи розвитку технологій штучного інтелекту та 

автоматизації рутинних виробничих функцій. 

Для України ці виклики можуть мати прикрі наслідки, бо теперішня освітня реформа проголосила концепт переходу від «школи 
знань» до «школи компетенцій». В умовах нової хвилі науково-технологічної революції – т. з. четвертої промислової революції, фахівці 

повинні вміти адекватно оцінювати комплекс сучасних критичних змін, як у технологіях, так і в менеджменті, а також постійно 

впроваджувати інновації [4]. Прогнозовані міжнародними експертами масштаби автоматизації традиційних «компетенцій», роботизації 

багатьох виробничих функції будуть фактично усувати попит на вже сформульовані «компетенції». Тому сьогодні важливо націлювати 

навчальний процес на підготовку фахівців-економістів у форматі «смарт спеціалізацій», тобто націленості на інновації майбутнього.  
Такий підхід неминуче поверне концепт вищої освіти до «школи знань», до відродження класичної уяви про університетську 

вищу освіту як «навчання наукам», призведе до повернення в університетські аудиторії викладачів і студентів для спільного формування 

інтелекту аналітика, здатного сприймати і творчо використовувати весь той масштабний інформаційний ресурс і технології штучного 
інтелекту, які масштабуються експоненціально. 
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Експортний потенціал України за останні 10 років набув специфічного характеру. Україна стала донором (країною експортером) 

для світового ринку праці. За даними Міністерства соціальної політики, за кордоном на постійній основі працює 3,2 млн громадян, не 
постійно – приблизно 7 млн трудових мігрантів з України. Основними економічними причинами трудової міграції є високий рівень 
безробіття (9,4 %), низький рівень заробітної плати та соціальних гарантій.  

Значна увага проблемам легальної і нелегальної міграції, формуванню гнучкого ринку праці, основою якого є захищеність та 
соціальний захист приділена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, Розділ ІІІ, ст. 16 Співробітництво у сфері міграції, притулку та 
управління кордонами, та у Розділі V Глава 21 Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, ст.419 і ст. 
420 [1].  Але насьогодня більшість проблем піднятих в цій Угоді залишаються не вирішеними. 

Зазначимо, що не всі трудові мігранти за кордоном можуть знайти роботу, відповідну їхньому рівню кваліфікації, більшість 
незалежно від рівня освіти, працюють на низькокваліфікованих робочих місцях. Серед трудових мігрантів переважають чоловіки 30-44 
років (70%). В основному, виїжджають кадри з професійно-технічною освітою (33,9%), повною загальною середньою (30,1%) освітою та 
16,4% мають повну вищу освіту. З них, працюють згідно з отриманої кваліфікації - 26,8%; в інших сферах не по отриманій кваліфікації - 
29,5%; на роботах, що не потребувала кваліфікації - 36,1%. Як бачимо, відсоток низькокваліфікованої праці переважає. Країни-реціпієнти 
заповнюють ніші низькокваліфікованої праці українськими висококваліфікованими кадрами (41,6% працевлаштованих задіяні у 
найпростішіх професіях [2, р. 1-4; 4]. 

Особливо небезпечною є нелегальна трудова міграція. Нелегальні мігранти стикаються з питаннями порушення трудових прав, 
невідповідності умов праці та її оплати нормативам, встановленим в країні перебування (ненормований робочий день, недотримання 
техніки безпеки, виконання небезпечних для здоров'я робіт, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я, несвоєчасна і неповна виплата 
заробітної плати, демпінг на ринках праці в країнах ЄС), відсутністю соціального захисту як в країні перебування так і на батьківщині 
(субсидії, трудовий стаж, допомоги при втраті працездатності.)  

Але основними негативними наслідками міграції для національної економіки є зростання дисбалансів висококваліфікованих і 
низькокваліфікованих кадрів, галузеві асиметрії ринку праці, додаткові витрати держави на підготовку нових фахівців. Суттєве зменшення 
кількості робочої сили та погіршення якісного складу призводить до уповільнення темпів економічного зростання. Відбувається вимивання 
високоосвіченої робочої сили, яка і є гарантом реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна–2020», схваленою Указом Президента 
України від 12.01.2015 р. № 5, планами дій з імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, зобов’язаннями України щодо досягнення 
національних Цілей сталого розвитку на період до 2030 р. 

Якщо під час кризи міграція мала позитивний вплив на сукупний попит, зменшуючи темпи падіння споживчого попиту, то в 
умовах пожвавлення вона призводить до стримання сукупної пропозиції через дисбаланс на ринку праці (якісний склад робочо сили не 
відповідає якісному і кількісному складу затребуваних робочих місць). Відчувається нестача робітників робітничих професій. Проблеми 
диспропорцій на ринку праці посилюються і невдачами на ниві реформування професійної освіти. Занепад системи профтехучилищ 
призводить до старіння висококваліфікованих робітничих кадрів, що підриває потенціал сфери виробництваі та стримує реалізацію 
стратегії інноваційного розвитку. 

Але нинішній дефіцит кадрів в Україні через еміграцію поки-що має докритичний характер: значна кількість мігрантів - це 
жителі східних областей, зокрема з територій АТО, яким український ринок і держава не можуть забезпечити необхідну зайнятість. Щоб 
змінити цю ситуацію на краще і з метою формування ефективного ринку праці, на нашу думку, необхідно: 

 Розширити практику формування державного замовлення на підготовку фахівців вищими та спеціальними навчальними 
закладами, з урахуванням переходу на інноваційну модель розвитку та прогнозів потреб галузей народного господарства. 

 Удосконалити інструментарій заохочення населення до самозайнятості. 

 Розробити комплекс стимулів для заохочення створення нових робочих місць в приватному секторі економіки, на основі 
податкових інструментів або розширення повноважень місцевих органів влади. 

 Забезпечити формування єдиного підходу до визначення національної ціни праці, здатної забезпечити нормальне 
відтворення сучасного висококваліфікованого працівника, шляхом формування складної ціни праці на основі суспільного договору між 
усіма суб'єктами трудового процесу: робітниками, підприємцями, державними і соціальними інститутами. 

 Довести регульований мінімум погодинної заробітної плати до рівня, який би враховував відновлення не тільки фізичних 
сил найманого працівника, але і витрати на необхідний рівень освіти і кваліфікації, стимулював високоякісну, високопродуктивну працю як 
соціальний стандарт;  

 Впроваджувати гнучкі форми зайнятості з метою вирішення проблем безробіття та оптимізації використання робочої сили 
[3, р. 82-85].   

Зберігаючи провідну роль держави в підтримці певного рівня соціальних гарантій на ринку праці, необхідно переглянути 
принципи і пріоритети їх бюджетного фінансування, призупинити розпорошення коштів, що виділяються на соціальний захист та соціальні 
гарантії, і перейти до адресної допомоги певним групам населення на основі цільових програм. 

Таким чином, основними напрямами реформування ринку праці з метою уповільненя трудової міграції та повернення робочої 
сили в Україну повинні стати реструктуризація зайнятості, трансформація оплати праці, сприяння створенню робочих місць та 
вдосконалення системи регулювання ринку праці. В цілому акценти державної політики необхідно поступово зміщувати від практики 
регулювання поточної ситуації, що складається на національному ринку праці, до застосування превентивних заходів і турботи про якість 
національної робочої сили, перш за все, шляхом усунення інституційного недосконалості вітчизняного ринку праці. 
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Згідно з останніми соціологічними опитуваннями щодо суспільних настроїв українців, однією з основних проблем країни 

більшість населення вважає корупцію. Це підтверджується і світовими рейтингами. Так, за даними глобального індексу сприйняття 
корупції Corruption Perception Index-2018, який розробляє міжнародна організація Transparency International, Україна посіла 120 місце зі 180 
та опинилася в оточенні африканських країн [1].  Справедливо зазначити, що за рік країна піднялася на 10 сходинок, але все ще 
залишається на досить низьких позиціях.  

Такі дані рейтингу є закономірним підтвердженням того, що за відомою класифікацією суспільних порядків Д. Норта на основі 
доступу до основних економічних та політичних ресурсів, Україну можна віднести до країн із зрілим порядком обмеженого доступу. 
Однією з ключових характеристик такого порядку є необхідність політичних зв’язків для успішного бізнесу через наявність неформальних 
механізмів обмежень, а демократичні процеси хоч і наявні, але не можуть повною мірою подолати домінуючу економічну владу політичних 
еліт [2]. 

Така ситуація загострюється тим, що будь-який агент має позитивний або негативний попит на інституцію залежно від того, чи 
вважає він цю інституцію «корисною» або «шкідливою». У реальності готовність агентів платити за впровадження інституції або за 
збереження раніше діючої норми проявляється у створенні груп тиску. Чим більше за абсолютною величиною негативний попит на 
інституцію, тим (за інших рівних умов) вище трансформаційні витрати її впровадження та трансакційні витрати, пов'язані з підтримкою вже 
впровадженої норми.  

Організовану діяльність таких агентів та її вплив на інституційні зміни в економіці найбільш ґрунтовно розглядав М. Олсон в 
своїй хрестоматійній теорії груп спеціальних інтересів [3].  

Одним з проявів діяльності груп спеціальних інтересів є лобізм – взаємодія з органами влади з метою впливу у певних інтересах 
на реалізацію державної політики. Зазвичай лобізм (принаймні на пострадянському просторі) розглядається як негативне явище. 
Встановлений порядок обмеженого доступу обумовлює розповсюдженість лобізму саме малих, за Олсоном, груп спеціальних інтересів, 
представлених певними компаніями, групами компаній або окремими економічними та політичними агентами-бенефіціарами змін, які 
бажають змінити регулювання певних галузей або процесів у власних інтересах. 

Оскільки більшість подібних змін вимагають зміни формальних інституцій, основним майданчиком діяльності такого лобі є 
Парламент. Публічні прояви такої діяльності краще за все ілюструють голосування за ті чи інші закони. Наприклад, блокування 
голосування окремими групами та/або фракціями до внесення норм, які вони лобіюють. Крім того, в результатах голосувань за 
законопроекти, які мають позитивний економічний ефект для певних економічних агентів, завжди можна прослідкувати кореляцію у їх 
підтримці між окремими політичними фракціями та групами, що, зазвичай, є свідченням прихованих рентопошукацьких мотивів.  

В порядках закритого доступу (за Д. Нортом) такі групи спеціальних інтересів зацікавлені у відтворенні інституцій, які 
зберігають їхній статус-кво та можливість отримувати ренту.  

Втім, при переході до порядку відкритого доступу, малі групи спеціальних інтересів починають конкурувати з групами 
всеохоплюючих інтересів, які сприяють змінам для підвищення суспільного добробуту, а не лише окремих груп.  Стимулом до їх появи та 
більшої вагомості в Україні стали події 2014 року. Внаслідок Революції Гідності, по-перше, сформувався сильний прошарок неурядових 
організацій, по-друге, групи всеохоплюючих інтересів сформувалися всередині власних структур.  

І ті, й інші почали застосовувати практики лобізму в його цивілізованій формі для сприяння ефективним інституційним змінам. 
Найпотужнішою неурядовою лобістською організацією стала ГО «Реанімаційний Пакет Реформ». Результатами першого року роботи стали 
55 ухвалених законопроектів зі 115, які адвокатували експерти платформи. Крім того, жодна з 22 ініціатив, які не були підтримані 
експертами, так і не пройшла Парламент [4].  

Інша форма лобізму, яка з’явилася завдяки новій плеяді керівників державних органів та більшій відкритості держави, – лобізм 
органів влади. Так, для просування прогресивних ініціатив у Верховній Раді міністерства почали використовувати практики публічного 
лобізму та адвокатування – залучати та поширювати підтримку міжнародних організацій (на кшталт Європейського Союзу, Світового 
Банку, ЄБРР тощо), профільних громадських та експертних організацій (наприклад, Центр економічних стратегій, VoxUkraine та інші) та 
бізнес-асоціацій (на кшталт American Chamber of Commerce, European Business Association, Спілка українських підприємців тощо), 
використовувати медійний супровід законопроектів, залучати лідерів суспільної думки та блогерів, шукати союзників у Парламенті та 
формувати групи підтримки серед депутатів.  

Найяскравішими результатами такого підходу до побудови відносин з Верховною Радою є ухвалення, попри шалений опір, 
законопроектів про створення електронної системи публічних закупівель Prozorro, законодавчої бази для впровадження медичної реформи, 
закону про приватизацію тощо.  

Крім того, практики цивілізованого лобізму дозволяють не лише просувати позитивні зміни, але й блокувати негативні 
ініціативи, які несуть потенційні корупційні ризики та загрожують встановленню ефективних демократичних інституцій. З останнього 
варто згадати кампанію, ініційовану Мінекономрозвитку проти законопроекту «Купуй українське, плати українцям», яка, за оцінками 
експертів, потенційно закладала можливості для корупції у держзакупівлях.  

З розвитком соціальних мереж та підвищенням їх ролі у комунікаціях держави та суспільства, ще одним стимулом інституційних 
змін став, так званий «народний лобізм» (crowd lobbying). Наприклад, організована кампанія у Facebook на підтримку законопроекту, який 
зменшував бюрократичні бар’єри для фрілансерів, які працюють з міжнародними замовниками. Законопроект не мав особливого спротиву 
у парламенті, але не мав достатньої підтримки, тому два місяці після реєстрації не розглядався профільним комітетом. Організована 
кампанія у Facebook із залученням зацікавлених фахівців, депутатів та громадських діячів дозволила до кінця року ухвалити законопроект в 
цілому.  

Отже, практика лобізму стає невід’ємною частиною політичного процесу в країні. Попри контроверсійний характер цього явища, 
цивілізований лобізм може сприяти процесу прогресивних інституційних змін на шляху до порядку відкритого доступу, становленню 
демократичних інституцій, допомозі групам всеохоплюючих інтересів всередині державних структур та поза їх межами досягати суспільно 
корисних цілей та реалізації стратегії економічного розвитку. 
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Ідеєю цифрової трансформації стурбовані більшість розвинених країн і країн, що розвиваються. У сучасному світі більше 15 

країн взяли курс на розвиток цифрової економіки, ухвалили державні програми по його досягненню. Китайська концепція «Інтернет 
Плюс», завдання якої – надати додатковий імпульс економічному зростанню КНР за рахунок впровадження цифрових технологій в 
традиційні галузі промисловості, з'явилася в 2015 році. Про офіційний запуск загальнонаціонального проекту «Розумна нація» в Сінгапурі 
оголосили в кінці 2014 року, ця програма включає в себе буквально все – цифровими стануть суспільство, економіка, уряд. У 2014-му 
почалося створення «креативної економіки» в Південній Кореї: країна з традиційно сильною промисловістю фокусується на стартапах, 
інноваціях та поширенні досягнень у сфері ІКТ на інші галузі економіки [1]. У Казахстані програма «Цифровий Казахстан» була прийнята у 
2017 році. 

На сьогоднішній день, жодна країна не досягла повної цифрової економіки, але вже є лідери, такі як Японія, Сінгапур та США. 
Але що ж потрібно для цифрової економіки і на скільки готові країни для досягнення рівня цифрової економіки та з якими 

проблемами стикаються держави. 
Звичайно ж, перше – це наявність інтернету у всіх куточках, але не просто інтернету, а необхідного широкосмугового доступу з 

високошвидкісним підключенням. Це потрібно для зберігання і обробки великих обсягів даних. Це є першою проблемою, наприклад, в 
Казахстані широкосмуговий доступ до інтернету є лише у великих містах і можливо в адміністративних будівлях сільських місцевостей. 

Для повноцінної роботи всіх сфер, звичайно ж, потрібно йти в ногу з часом і не тільки закуповувати необхідне обладнання і 
техніку, а й періодично її оновлювати. 

Технологія не стоїть на місці, сьогодні вже з'явився новий стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) – це новий етап 
розвитку технологій, який покликаний розширити можливості доступу в Інтернет через мережі радіодоступу. 

Завдання, які покликана вирішити технологія 5G: 
1. зростання мобільного трафіку; 
2. збільшення числа пристроїв, що підключаються до мережі; 
3. скорочення затримок для реалізації нових послуг; 
4. брак частотного спектра. 
Послуги в мережах 5G: 

 Надширокополосний мобільний зв’язок (ExtremeMobileBroadband, eMBB) – реалізація ультраширокополосного зв’язку з 
метою передачи «важкого» контенту; 

 Масовий міжмашинний зв’язок (MassiveMachine-TypeCommunications, mMTC) – підтримка Інтернету речей 
(ультравузькополосний зв’язок); 

 Наднадійний міжмашинний зв’язок з низькими затримками (Ultra-ReliableLowLatencycommunication, URLLC) –
 забезпечення особливого класу послуг з дуже низькими затримками [2]. 

І тут народжується нова проблема, грошові кошти. Звичайно, метою цифровізації є зниження витрат, збільшення обсягів 
виробництва та економія часу, але для цього потрібно спочатку всю цю справу проінвестувати. Не тільки держава повинна працювати над 
цифровізацією, але і компанії та населення повинні розуміти необхідність у трансформації.  

Головне – зрозуміти, що перехід на нові технології невідворотний. І від того, як швидко ми зрозуміємо необхідність інтеграції 
сучасних технологій в свою повсякденну роботу і бізнес-процеси, залежить швидкість та успіх цієї самої перебудови. Компаніям необхідно 
усвідомити це як реальність, змінити формат, почати працювати так само, як нові цифрові сервіси, навчити персонал роботі з новими 
технологіями, впровадження яких необхідно для розвитку бізнесу, ввести заохочення для співробітників, що освоїли нові технології. 

Комп'ютери та доступ до Інтернету самі по собі не вирішують проблем, що існують на місцях. На даний момент спостерігається 
досить серйозна нестача кваліфікованих кадрів в ІКТ-сфері. Цю проблему необхідно вирішувати і на рівні навчальних закладів (освітні 
курси в школах і вузах), і на рівні компаній (корпоративне навчання), і на рівні держави (держпрограми розвитку освіти в сфері ІКТ). 

Як стимулювати працівників генерувати інноваційні рішення? Навіть після закінчення освіти потрібно думати, як людям 
допомагати розвивати навички. МСБ потрібно пов'язувати з інвесторами для роботи над проектами. 

Зараз у Казахстані є два базових інноваційних хаба (Астана і Алмати), які передбачають розвиток інноваційних екосистем, 
розвиток культури нетворкінгу і широку спеціалізацію, і два промислових інноваційних хаба (Актобе і Шимкент), які рухатимуть 
кластерний підхід і вузьку спеціалізацію відповідно до потреб промислових підприємств. 

Президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв зазначив, виступаючи на Астанинському економічному форумі, що 
запущена в країні програма «Цифровий Казахстан» дозволить досягти рівня цифрової грамотності в РК у 85%. Також реалізація програми 
забезпечить розвиток в країні цифрової інфраструктури IT-екосистеми. Це повинно підготувати казахстанську економіку до роботи в новій 
реальності, де цифровизация стрімко захоплює нові позиції [3]. 

Безсумнівно, цифровізація позитивно позначиться на економіці, охороні здоров'я, освіті та інших сферах розвитку. Вона 
дозволить вийти на новий рівень і конкурувати з іншими державами на світовій арені. Цифровизация зробить життя пересічних громадян 
більш усвідомленим і якісним. 

Більшість заходів і проектів, що реалізуються в рамках програми «Цифровий Казахстан», орієнтовані на підвищення 
ефективності та прозорості державного управління. Разом з тим, особлива роль приділяється і розвитку людського капіталу в країні. Так, 
передбачено створення креативного суспільства та його перехід до нових реалій – економіки знань. 

Держава зацікавлена не тільки у забезпеченні зайнятості населення, а й у творчому розвитку кожного громадянина республіки. 
Універсальними якостями, якими повинна володіти людина в цифрову епоху, є критичне мислення, самоорганізацію, 

креативність і багато іншого. Сьогодні для цього створюються умови, в числі яких цифровізація навчальних процесів, розвиток 
дистанційної освіти, впровадження у вузах нових спеціальностей. Тобто в процесі навчання людина так чи інакше стає носієм цих 
компетенцій, тому що навчання передбачає розвиток. 
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Головна особливість глобалізації соціогосподарського розвитку і таких її проявів, як сучасна глобальна криза, з точки зору 

пошуку шляхів подолання полягає в тому, що це, насамперед, криза раціоналістичного розуміння і тлумачення економічних і соціальних 
процесів, їх взаємозв'язку з фінансовими потоками. Вона чітко продемонструвала прогностичну, регуляторну та економіко-політичну 
обмеженість традиційного інструментарію попередження і подолання такого роду явищ в парадигмальних рамках існуючих  версій 
економічної теорії з її абсолютизацією функціонального аналізу, зосередженням на дослідженні функціональних зв'язків і залежностей . 

У передкризовий період вважалося, що фінансова, в т.ч. грошово-кредитна політика, може ґрунтуватися на правилах. Але за 
останні роки дослідження показали, що в рядах макроекономічних змінних відсутні закони подібності і фрактальні структури. Економічні 
закони набувають все більш імовірнісний характер. Економічна система стає сферою «блукаючих» кількісних закономірностей. 
Ігнорування подібних явищ, абстрагування від них в рамках існуючих методологічних підходів mainstream неминуче веде до втрати 
конструктивного уявлення про майбутнє, втратою виразного розуміння перебігу господарських процесів економічною теорією, що стала 
порожньою догмою. 

Криза, якраз, і визначила необхідність перегляду найважливіших наукових положень і догм в галузі модерністської економічної 
теорії макроекономічної рівноваги (проблема турбулентності), концепції ефективності ринків (проблема оцінки активів); концепції ризик-
менеджменту (проблема виникнення нових, незвичайних ризиків). Тотальному переосмислення підлягає не тільки пануюча протягом 
останніх 30 років неокласична, неоліберальна інтерпретація зазначених проблем, а й кейнсіанська парадигма економічної теорії і політики.  

За таких обставин цілком резонно звернути свій погляд у бік інших теоретичних конструктів і моделей соціогосподарського 
розвитку. У зв'язку з цим особливу увагу звертає на себе явний і цілком очікуваний ренесанс політекономічної парадигми економічної 
теорії в її постмодерністському, інституціональному дизайні. Повернення до початкового, класичного розуміння політекономії як науки про 
закони управління господарством з традиційним акцентом на дослідженні причинно-наслідкових зв'язків і відносин процесу суспільного 
відтворення, проблематики власності, економічної і соціальної справедливості, циклічності і стадіальності розвитку, економічної політики 
істотно доповнює і заповнює прогалини, методологічні лакуни функціонального аналізу. 

Однак, було б неправильним і контрпродуктивним обмежуватися давно відомими перевагами модерністської парадигми 
економічної теорії. За цих обставин постмодерністська інституціоналізація економічної теорії значно розширює і збагачує предметну і 
методологічну області процесу пізнання закономірностей господарського розвитку, що має виняткове значення для розуміння 
поліваріантної сутності глобальної кризи і пошуку шляхів її подолання. 

Загальним змістом економічної теорії епохи постмодерну, її відправних пунктів, очевидно, є відмова від пануючого уявлення про 
світогосподарський устрій як про ригідний універсум, підпорядкований сумі незмінних законів, в якому немає місця хаосу, нестабільності, 
нелінійності, невизначеності, і перехід до його розуміння як постійно мінливої, аморфної, інваріантної в своєму розвитку і нескінченно 
складної реальності. Тут, якраз доречною виявляється постмодерністська за своїм духом гіпотеза Нобелівського лауреата І. Пригожина про 
нестабільність всесвіту, виходячи з якої світ перебуває в нестійкій рівновазі, балансуючи на грані порядку і хаосу. Погляди І. Пригожина 
заклали основу теорії самоорганізації (синергетики), яка докорінно переглядає традиційні підходи в області природознавства і, будучи 
перенесена в площину економічних досліджень, відкриває абсолютно незвідані можливості і перспективи у вирішенні назрілих проблем 
сучасного соціогосподарського. 

Початок становлення постмодерної культури економічного мислення було покладено змінами, що відбулися в економічно 
розвинених країнах у другій половині шістдесятих років 20 століття і пов'язаними з початком переходу від індустріального суспільства до 
постіндустріального, інформаційного суспільства. Французький філософ Ж.Ф. Ліотар в своїй тепер класичній роботі «Стан постмодерну» 
обумовлює входження суспільства в постмодерний період процесами всеохоплюючої інформатизації, які стали однією з причин зміни 
статусу знання і виникнення специфічного постмодерністського бачення світу. 

Зрозуміло, було б спрощенням розцінювати постмодерністські ідеї і побудови тільки як прояв якоїсь екстравагантності або, того 
більше, абсурдності. Виникнення подібних конструкцій аж ніяк не випадкове, вони так чи інакше пов'язані з тими новими реальностями, 
які привнесла постіндустріальна епоха. Насамперед – інформаційні технології, з якими пов’язаний  своєрідний парадокс роботи з 
комп'ютером, коли останній начебто стає між людиною і реальністю. Хоча бази даних складаються фахівцями, ними не можна 
користуватися без особливих програм, а останні створюються людьми, які не мають, як правило, відношення до даної конкретної області та 
змушені дотримуватися деяких абстрактних принципів логіко-математичних моделей. Тому поводитися з «комп'ютерною реальністю» як з 
реальною дійсністю означало б опинитися у владі ілюзій. Зазначається також, що персональний комп'ютер не тільки з'єднує, але й роз'єднує 
людей, атомізує їх; говорять, навіть, про феномен «комп'ютерного відчуження». Не тільки комп'ютер, але і інші засоби електронної 
інформації створюють той світ «віртуальної реальності» – іміджів, подоб, симулякрів, – який витісняє зі свідомості людей саму дійсність. 
Це, за висловом Ж. Бодріяра, «гіперреальність», комбінація, колаж фактів, образів, де «все можливо».  

Нові технології принесли з собою таке поглиблення спеціалізації в науці, що зараз як ніколи важко зберегти єдність і цілісність 
наукового знання. У всякому разі таких спроб стає все менше. Знання все більше набуває прагматичний, прикладний, інструментальний 
характер, що відбивається і на системі освіти – від пізнавальних та емансипуючих функцій воно вочевидь дрейфує у напрямку якоїсь 
системи тренажу, навчання конкретним навичкам і виконавським процедурам. 

Нарешті, споживчий вибух, «консьюмеризм», який був стимульований новими технологіями і одночасно сам сприяв їх 
впровадженню. Саме культ споживацтва призвів до формування того, коли купуються речі, щоб їх швидко викидати, а заодно міняти 
цінності, звички, відносини, стилі життя та ін. Світ товарних бумів і спадів, казкових збагачень і настільки ж стрімких руйнувань, капризів 
моди, фінансових ігор, агресивної реклами, «гламурної економіки», шеренгу, всюдисущого телебачення, нескінченних шоу та іншої 
продукції грандіозної «індустрії мрій» – все це привносить в буденну свідомість відчуття наростаючої хаотичності існування і прямо 
живить постмодерністські настрої скепсису і нігілізму у дивовижному сполученні з мотивами ностальгії, туги по доброму старому світу 
визначеності і раціональності. 

Економічний постмодернізм викликав хвилю критики, яка буває інколи дуже гострою і ведеться в ім'я захисту цінностей 
раціоналізму, так і простого здорового глузду. Але при цьому рідко ставиться питання, чому ж постмодернізм отримав таке  поширення. 
Тим часом відповідь не настільки вже важка, Якщо співвіднести все розмаїття постмодерністських ідей з тим реальним контекстом, в якому 
вони функціонують, то можна зробити висновок: ці ідеї, вільно чи мимоволі, відтворюють цінності щасливої меншини з її діловим 
прагматизмом, моральною нерозбірливістю, створенням потрібних іміджів, примхливістю споживчих смаків, і разом з тим санкціонують 
компенсаторську  «фабрику мрій» для решти більшості. 

Нарешті, постмодернізм може бути оцінений в стадіально-історичному плані, з точки зору історичної ретроспективи і 
перспективи. На думку одних, в постмодернізмі відтворюється культурна логіка пізнього, згасаючого капіталізму. На думку інших, це 
прорив в принципово новий тип суспільства. Мабуть, більш обґрунтовано представляти постмодернізм як циклічну культурну кризу, тобто 
мова йде про періодично виникаючі соціально-культурні глухі кути, які потім дають дорогу оновленню, приведенню світу ідей у 
відповідність з технологічними та іншими спонтанними змінами.  

Таким чином, постмодернізм в економічному пізнанні світу відображає технотронний характер сучасності, прагне осмислити і 
втілити його в своїх категоріях і, по суті, претендує на соціогогсподарський світогляд інформаційного суспільства, позбавлений, однак, 
зайвої віртуалізації, фетишизації і демонізації. Постмодерністська економічна парадигма епохи інформаційного суспільства, за умови 
постійного творчого розвитку та оновлення в мінливому світі, подолання догматів посткейнсіанско-неокласичного спадщини дозволить, на 
наш погляд, знайти адекватні відповіді на глобальні виклики та вибудувати втрачені орієнтири нової (можливо, неоіндустріальноі) 
модернізації суспільного розвитку. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDqaCI69fgAhVxh4sKHR8hBqkQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fudfsu&usg=AOvVaw0wQQOSFQKfchz2kWV9_rMv
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDqaCI69fgAhVxh4sKHR8hBqkQFjACegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fudfsu&usg=AOvVaw0wQQOSFQKfchz2kWV9_rMv
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Наприкінці ХХ століття у країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) відбулися кардинальні зміни, що призвели до суттєвої 

трансформації їхньої політичної та економічної систем. Крах соціалізму у цих країнах став переконливим історичним фактом, що свідчить 

на користь переваг ринкової економіки над адміністративно-командною соціалістичного типу. Наразі після близько 30-ти років політичних, 
соціальних та економічних перетворень можна спостерігати значну диференціацію соціально-економічного розвитку окремих країн ЦСЄ 

та, відповідно, досягнутого ними рівня суспільного добробуту. Тому ця група країн дає важливий емпіричний матеріал для вивчення 

впливу процесу побудови ринкової економіки на економічне зростання та суспільний добробут. 
Для визначення факторів, які впливають на суспільний добробут, була проаналізована вибірка з 20 країн ЦСЄ. В якості 

результативного показника, що представляє величину суспільного добробуту було обрано індекс суспільного добробуту Амартія Сена.  

Індекс враховує не лише економічну складову – дохід населення, а й рівень справедливості розподілу в суспільстві – індекс Джині. 

Розраховується наступним чином: , де Е – національний дохід на душу населення, а G – індекс Джині [7, c. 351]. 

В результаті теоретичного узагальнення наявних підходів щодо детермінант суспільного добробуту в трансформаційній 
економіці, було виділено наступні фактори впливу на динаміку добробуту:  

1. свобода прийняття економічних рішень (Індекс економічної свободи, що розраховується Heritage Foundation);  

2. прогрес у ринковому реформуванні економіки (Індекс реформування економіки ЄБРР);  
3. характер соціальної політики (витрати держави на освіту та витрати на охорону здоров’я);  

4. економічний розвиток країни (ВВП на особу за паритетом купівельної спроможності). 

На основі аналізу теоретичних та емпіричних результатів досліджень економістів сформульовані наступні гіпотези щодо впливу 
визначених факторів на суспільний добробут: 

1) розширення економічної свободи в суспільстві позитивно впливає на динаміку суспільного добробуту через вплив на 
економічну складову добробуту (обґрунтування ми знаходимо у працях Н. Берггрена, С. Вальтерса і М. Лешке [1]);  

2) побудова ефективних ринкових інститутів стимулює підвищення суспільного добробуту: ринкове реформування 

позитивно впливає як на економічну, так і на соціальну складові добробуту (Гаєк, Фішер [2]); 
3) підвищення витрат на розвиток людського капіталу в країні має позитивний вплив на суспільний добробут (Грубель 

[3]);  

4) зростання ВВП супроводжується підвищенням суспільного добробуту, оскільки виражається у зростанні доходів 
членів суспільства (Гаврилишин [4]). 

Для підвищення достовірностей результатів моделі 20 країн Центральної та Східної Європи на групи (кластери) за показниками 

суспільного добробуту: доходами на оду особу та індексом Джині. Відстань між об’єктами розраховувалось за формулою Евклідової 
відстані, а кластеризація здійснювалась методом одиничного зв’язку (метод «найближчого сусіда»).  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл країн на кластери за даними 2016 р. 

 
Джерело: розраховано автором на основі даних [5; 7]. 

 

За використання методу найменших квадратів були побудовані моделі множинної лінійної регресії на основі панельних даних 
для кожного кластеру. 

LOG(Y) = C(1)*LOG(X1(-1)) + C(2)*LOG(X2(-1)) + C(3)*LOG(X3) + C(4)*LOG(X4) + C(5)*LOG(X5).  

Для країн, віднесених до кластерів А та В, характерним є високий ступінь впливу факторів на рівень суспільного добробуту. Всі 
коефіцієнти зі знаком «+», що свідчить про додатний взаємозв’язок між факторами та результативною змінною. Фактори «Індекс 

економічної свободи» та «Індекс реформування економіки» включені до моделей із лагом в один рік, тому що вони розраховуються на 

основі даних попереднього року. 
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Країни кластеру С демонструють подібну ситуацію, однак фактор «Індекс економічної свободи» є незначущим щодо впливу на  
суспільний добробут. Така ситуація може пояснюватись недостатнім рівнем економічної свободи та відсутністю певної тенденції у 

динаміці Індексу. Всі інші фактори характеризуються тісним додатним взаємозв’язком із рівнем добробуту. 

Для країн кластеру D виявилося, що фактори «Індекс економічної свободи» та «Індекс реформування економіки» є незначущими. 

Це може бути пояснено низьким рівнем економічної свободи та незавершеністю ринкового реформування економіки у цих країнах. 

Цікавим є також наявність від’ємного  зв’язку між суспільним добробутом та рівнем ВВП на одну особу. 

На основ існуючих теоретичних та емпіричних досліджень було визначено наявність прямого зв’язку між факторами ринкового 
реформування, специфікою соціальної політики, економічним розвитком країни та зростанням суспільного добробуту в країнах ЦСЄ, які 

досягли досить високого рівня суспільного добробуту. В менш розвинених країнах вплив розглянутих факторів на рівень суспільного 

добробуту не такий однозначний. Це пояснюється відсутністю достатнього рівня економічної свободи, незавершеним процесом ринкового 
реформування, диспропорціями матеріального та нематеріального виробництва. 
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FORMING AND DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMICS 

 

Сьогодні, в усьому світі цифрова трансформація відбувається шаленими темпами, охоплюючи практично всі сфери життя. 

Цифрові технології є одним із вагомих важелів економічного зростання країни шляхом підвищення продуктивності, а також сприянням 
інновацій продуктів та послуг. Крім того, цифрові технології змінюють правила гри. Ми колись вважали, що фірмам необхідно володіти 

фізичними активами для максимізації своєї вартості, але такі підприємства, як Amazon Web Services  -- інтернет гігант, володіючи 

хмарними-обчисленнями показав зовсім інший приклад. Ми колись вірили, що новим конкурентам  start-ups знадобляться роки, щоб 

досягти рівня глобальної компанії , але такі компанії, як AirBnB, продемонстрували, наскільки швидко росте та розвивається компанія у 

цифровому світі.  Саме ці приклади свідчать, що інші підходи є життєздатними та можливими сьогодні. 
На сьогодні згідно дослідження Університету McKinsey, потік даних тільки в США оцінюється в 80 терабайт за хвилину. 

Починаючи з 2005 року, вони збільшилися в 80 разів, з 5 терабіт в секунду до приблизно 400 в секунду. Приватні особи надають перевагу 

надсилати електроні листи, ніж через пошту; міжконтинентальне спілкування зараз для всіх стало нормою;  а також е-комерція, 
повідомлення у соціальних мережах та пошук в Інтернеті,  споживання цифрових товарів з усього світу. До 2020 року витрати споживачів в 

електронній мережі очікуються близько $ 1 трлн. Але ці потоки більше, ніж просто споживчі операції та повідомлення соціальних медіа. 

Вони є невід'ємною частиною способу функціонування сучасного світу – вони  частиною становлення мережевої економіки.  
Розвиток мережевої економіки характеризується також і виникненням нової екосистеми. Залучення до цифрових екосистем 

вимагає нового набору управлінських навичок і можливостей. Від швидкості розвитку нових управлінських навиків буде визначено, чи 

будуть досягнуті успіхи в новій економіці екосистем. Виникнення екосистем знаменує зміну ландшафту, оскільки виникають несподівані 
альянси, розмивання кордонів між секторами та індустріями. Це також означає, що керівники бізнесу керують відносинами в екосистемі. 

Потрібно також враховувати, що на темп та розвиток цифрової глобалізації можуть вплинути ряд бар’єрів. Наприклад, вимоги до 

локалізації даних, онлайн-цензура, ринкові обмеження на постачальників цифрового контенту, а також суперечливі і дублюючі правила 
щодо конфіденційності та захисту даних. В даному випадку, на міжнародному рівні країни повинні встановити міжнародні норми та 

протоколи, які не порушують вільного потоку даних, але захищають клієнта від негативного впливу чи результату дій. Якщо необхідні 

рамки будуть встановлені правильно, тоді світ може виявити справжній потенціал цифрової трансформації. 
Саме тому важливо кожній країні сформувати власне бачення майбутнього у цифровому форматі. Необхідно розуміти, що 

цифрова трансформація - це не стільки про новітні технології, як вважає більшість, як про їх ефективне використання у процесі підвищення 

продуктивності праці з метою подальшої капіталізації та прискорення розвитку. Цифрова трансформація передбачає побудову новітніх 

бізнес-моделей, а також розбудову інфраструктури для створення цифрової економіки, яка напрямку залежить від новітніх сервісів для 

конкурентоздатних платформ і галузей на основі партнерства. 

Зважаючи на динаміку світових трендів, варто усвідомити - чим раніше Україна розпочне власний шлях трансформації - тим 
вища вірогідність побудувати конкурентоздатну та прозору цифрову економіку і, як наслідок, створити можливості для вигідної співпраці з 

потенційними партнерами та інвесторами поза межами країни - щоб у перспективі створити нового «європейського тигра розвитку».  

За даними дослідження цифрової конкурентоспроможності країн, проведеного IMD (International Institute for Management 
Development) у 2017 році, Україна займає 60-те місце з 63 країн, що брали участь, лишивши позаду Бразилію, Монголію і Венесуелу. 

Однак, для того щоб аналізувати дані результати та обговорювати перспективи розвитку, необхідно розуміти, які ж критерії покладені в їх 

основу та в чому їх суть. 
"Цифрова конкурентоспроможність", що була предметом вивчення, складається з трьох факторів: знання, технології та 

готовність сприймати майбутнє (future readiness). Детальніше про кожен з них. 

Фактор "знання" містить три основоположні пункти - здібності, освіта та наукова концентрація. Саме створення та ефективне 
використання знань є основою для сприйняття та "поглинання" технологічних перетворень  

Фактор технологій включає в себе нормативно-правову базу, яка дозволяє без зайвих складнощів здійснювати дослідницько-

інноваційну діяльність та заохочує її розвиток; капітал, як джерело інвестицій в галузі технологій, інструмент оцінки доступності інновацій 

http://www.heritage.org/index/explore.aspx?view=byregion-country-year
https://data.worldbank.org/
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у майбутньому та можливість вирахування економічних ризиків, та технологічні стандарти, що дозволяючи об'єктивно оцінювати поточну 
технологічну інфраструктуру. 

Фактор "сприйняття майбутнього" досліджує ступінь потенційної готовності економіки до її цифрової трансформації.  

Нині, Україна займає 45-те місце в рейтингу за фактором знань, 62-ге за рівнем технологій та 61-ше за ступенем готовності до 

майбутніх змін. ( Мал. 1 Цифрова Конкурентоспроможність України) Головними "каменями спотикання" в цифровій трансформації нашої 

країни є невігластво у цифрових трендах, страх перед початком використання технології, відсутність бажання  вчитися новому та 

знаходитись в процесі безперервного розвитку 
 

 
 

Рис. 1. Цифрова Конкурентоспроможність України 

 

Для того щоб мати цифрову економіку, компанії  в Україні мають бути готовими до зміни свого стилю мислення – передивитися 
шляхи ведення бізнесу і зрозуміти основні цінності. В Україні багато власників компаній не можуть зрозуміти, які конкурентні можливості 

можуть утворити новітні технології. Або ж є розуміння, але за продуктом чи послугою йдуть не до вітчизняного виробника. Як наслідок, в 

Україні відсутній локальний ринок попиту та пропозиції новітніх технологій.  
Одну з ключових роль в даному випадку має уряд країни. Саме уряд має надзвичайний вплив на створення необхідної технічної 

екосистеми, яка наддасть потенціал розвитку цифрової трансформації через законодавчі реформи, залучення іноземних інвестицій. В 

Україні влада самоусунулася від вирішення цих питань за попередні роки.  
Влада повинна для себе з'ясувати - чи прагне побудувати економіку з інтелектуальним потенціалом, який має змогу розкритись у 

новітніх бізнес-моделях з транзакційним принципом, що зробить її не лише національною, а й глобальною з метою представлення України 

в економічній дипломатії світу. 
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Градація наукових шкіл в економічній теорії, як і в інших науках, відбувається за різними ознаками: наукове лідерство, 

географічна точка, науково-методологічні засади тощо. На наш погляд, правомірно говорити про українську школу фізичної економії. Її 
становлення пов’язане з ментальністю, культурою українського народу, а також з історичним розвитком та географічним розташуванням 

України. Сутність української школи фізичної економії, її теоретичний зміст, становить вчення С. Подолинського, його «енергетична 
теорія». Перш за все, безумовно, йдеться про нову наукову парадигму. С. Подолинський ставив завданням погодити працю з фізичними 

теоріями, сформулювавши тим самим принципово нові засади відтворення. Основним стрижнем, навколо якого тогочасна політична 

економія будувала свої теорії, була вартість. Більшість шкіл ігнорувала зв'язок людини із зовнішнім середовищем. Подолинський 
започаткував фізичну економію. Її теоретичні засади лежать у площині не лише філософської та економічної думки, а й ряду інших наук 

(математики, фізики, астрономії, хімії тощо). С. Подолинський не мав учнів за життя, проте має багато послідовників. 

Започаткована, С. Подолинським, продовжена В. Вернадським, концептуально сформована М. Руденком та розроблювана 
сучасними вченими, українська школа фізичної економії не мас рівних собі аналогів, що дозволяє вважати її науковою школою світового 

рівня. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/managements-next-frontier
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С. Подолинський вперше поєднав поняття праця і розвиток зі зростанням потоку вільної енергії. Ми можемо говорити про 
пріоритет вітчизняної науки в постановці проблем. За минулі 135 років від дня виходу фундаментальної роботи С. Подолинського «Праця 

людини та її відношення до розподілу енергії» (1880) ідеї, які вперше висловив український учений, пройшли випробування часом і 

отримали розвиток у науці. В наш час є декілька сотень робіт, надрукованих різними авторами, де аналізується енергетична теорія. 

С. Подолинський звернув увагу на невідповідність процесу фотосинтезу другому закону термодинаміки, а саме: сонячна енергія 

більшої ентропії перетворюється на енергію меншої ентропії. Ця невідповідність довгий час лишалась невирішеною. І лише в кінці XX 

століття бельгійський учений російського походження, лауреат Нобелевської премії (1977 р.) І. Пригожін сформулював теорему для 
нерівноважних процесів як четверте начало термодинаміки, що протидіє другому її началу. Але той самий науковий результат, як писав 

П. Кузнєцов, С. Подолинський отримав понад сто років тому. Цей науковий результат він назвав «законом Подолинського». 

С. Подолинський створив оригінальне вчення, що перевершило попередні надбання економічної наукової думки, випередило свій 
час. 

Вчений дав нове наукове визначення праці. С. Подолинський показав, що праця – це діяльність, яка пов’язана з регулюванням 

потоків енергії і її нагромадження. Деякі види праці ефективні при безпосередньому використанні енергії Сонця в господарстві, інші – у її 
збереженні і переробці, а у сукупності людство може забезпечити потік негативної ентропії, достатній для сталого розвитку. За 

розрахунками Подолинського сталим розвитком суспільства треба вважати такий, при якому витрати однієї калорії людської праці 

втягують в обіг 20 калорій сонячної енергії (тепер це називають «принципом Подолинського»). 
Хотілося б ще раз звернути увагу на визначення наукової парадигми С. Подолинського. Прогрес суспільства він пов’язує зі 

збільшенням енергетичного бюджету кожної людини і людства в цілому, зі збереженням і нагромадженням енергії. Вчений показав, що 

людина є єдиною відомою в науці силою природи, яка певними вольовими актами може: збільшувати частину енергії Сонця, що 
акумулюється на поверхні Землі; зменшувати кількість енергії, що розсіюється в світовий простір. При цьому збереження і нагромадження 

енергії відбувається завдяки усвідомленій, творчій праці людини. 

Ідеї С. Подолинського розвинув В. Вернадський. Свої дослідження Вернадський розпочав з вивчення біосфери. У монографії 
Біосфера» (1926) він розкриває її сутність, визначає основні компоненти біосфери та її трансформації, викликану діяльністю людей. 

Великою заслугою В. Вернадського с вчення про живу речовину. Жива речовина, визначає він, це не лише джерело енергії для 

геохімічних процесів, але і джерело вільної енергії, що їх підтримує. Саме завдяки живій речовині біосфера стає активною оболонкою 

землі. 

В. Вернадський, як і С. Подолинський, звертає увагу на поширення живих організмів на Землі і їхню роль у нагромадженні 

сонячної енергії. Цю роль Подолинський прирівнює до дії «термічної машини», тобто такої машини, у якій теплота переходить у роботу – 
принцип Саді Карно. Цю ідею проводить потім і В. Вернадський. 

Вернадський розглядає біосферу як негентропійну систему, яка завдяки живій речовині здатна нагромаджувати сонячну енергію, 

компенсуючи тим самим її витрати на теплове випромінювання. Цю ідею досліджував Подолинський. 
Вернадський розкриває явища, пов'язані з сонячним рухом живої речовини визначає поняття «ноосфера». У Подолинського нема 

формування цього поняття, але у нього чітко визначена роль людського інтелекту у процесі нагромадження енергії. 

Подолинський і Вернадський піднімають проблеми гармонійного розвитку природи і суспільства, автотрофності людства. 
С. Подолинський аналізує енергію Всесвіту, її розподіл, збереження і розсіювання. Планетарні процеси досліджує і В. Вернадський. 

Український дослідник М. Руденко на засадах нової економіко- філософської системи сформулював концепцію фізичної 

економії, яка є суттєвим внеском у розвиток світової економічної думки. 
Теоретична концепція М. Руденка викладена ним у збірнику економічних праць «Енергія прогресу: нариси з фізичної економії», 

що складається з чотирьох нарисів та трьох статей (1998 р.), і знайшла продовження в філософсько-космологічні праці «Гносис і сучасність 

(Архітектура Всесвіту)» (2001). У своїх працях М. Руденко поглиблює і розвиває наукову парадигму С. Подолинського. 
Свою економіко-філософську систему М. Руденко будує на засадах синтезу філософії економіки, космології, математики, фізики 

та інших наук. Говорячи про методи пізнання, він підкреслює, що вони повинні базуватись на метафізичних засадах, а пізнання потрібно 

розпочинати з визначення субстанції. М. Руденко заперечує Марксове визначення праці як субстанції вартості. Щодо субстанції, то у 
М. Руденка це космічна енергія, світова Монада. 

Основну увагу вчений приділяє аналізу додаткової вартості, яку він називає «енергією прогресу». Енергією прогресу М. Руденко 

називає саме абсолютну додаткову вартість. Абсолютна додаткова вартість, за його визначенням, це додаткова енергія Сонця, яку людство 

використовує для свого прогресу. А відносна додаткова вартість утворюється працею людини. 

Вчений не заперечує права на існування політичної економії, але наголошує на пріоритетності ідей фізичної економії. Адже 
людям притаманна не .тільки суспільно-духовна, а й фізична сутність. А політична економія не вирішує фізичні проблеми. Це спрощує 

економічні знання, робить їх однобокими і неефективними у вирішенні народногосподарських питань. Тому не політизація економічних 

знань, а підхід до аналізу з позицій природних законів може стати основою економічного розвитку. 
«Завдяки фізичній економії М. Руденко відкрив власному народові й людству глобальну місію України, осягнення якої має бути 

відправним пунктом прогностичних ідей. Саме фізична економія дає Україні змогу бачити своє елітарне становище на земній кулі» [1, с. 

64]. 
Вирішення якою належить бути Україні (аграрно-промисловою чи промислово-аграрною) означає, що ми вступаємо в 

економічну стратегію світового масштабу. Втілюючи індустріальні прогностичні проекти, належить зважувати потенційні можливості 

українських чорноземів. Бо не гіганти індустрії зроблять українців заможними, а найкращі в світі чорноземи [2, с. 390]. 
Майбутній добробут народу і країни М. Руденко осмислював за допомогою експертних оцінок. І на їх основі доводив, що 

«багатою Україна стане лише тоді, коли кожен гектар її землі родитиме по 80-100 центнерів добірного збіжжя. Не раніше, але й не пізніше» 

[2, с. 390]. 
Прогностичну лінію економічних досліджень М. Руденка закінчує есе «На шляху до Світової Монади». Стаття є останньою 

працею тисячоліття , якій судилося стати його космологічним заповітом. 

Руденко завершив її словами «Хоч як далеко ми перебуваємо від Світової Монади, а рух нашої галактики забезпечує саме Вона. І 
якщо їй в чомусь допомагають високі галактичні сутності, то це так само, як ми, люди, допомагаємо Сонцю підтримувати життя на Землі» 

[2, с. 403]. Завершення заповіту знаменує глибину бачення прогностичних підвалин мислителем, якому світовий Розум відкрив дар бачення 

дороговказу національного прогресу. 

Можна погодитись з думкою Л. Гринів, що : «Сьогодні фізична економія перебуває в стані постійного розвитку. Особливо до 

цього долучаються вчені різних галузей науки… до нових здобутків фізичної економії можна віднести такі наукові концепції, як концепція 

фізико-економічного обліку, концепція екологічної пропозиції Землі, фізико-економічна теорія сталого розвитку еколого-
соціогосподарських систем, концепція про ноосферну модель економіки сталого розвитку, фізико-економічна теорія природного капіталу 

тощо. Це підтверджує наявність потужного потенціалу для представлення українськими вченими якісно нової, фізико-економічної 

парадигми побудови економіки сталого розвитку в ХХІ столітті» [3, с. 113]. 
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Наукова парадигма (від грец. раrаdеіgта – приклад, зразок), за Т. Куном, є базовим структуроутворюючим модулем науки який 

становить певну метатеоретичну і концептуально-методологічну цілісність. У широкому сенсі парадигма може бути визначена передусім 
як набір переконань і цінностей, фундаментальна систему приписів, які утворюють базис для практики наукових досліджень і які 
поділяються представниками сформованої на засадах даної парадигми наукової спільноти. Похідними від них є спільні для прихильників 
парадигми дослідні та інтерпретативні підходи і практики. Отже, парадигми передусім відрізняються одна від одної тим, що Т. Кун називав 
«неспіввимірністю способів бачення світу та практики наукового дослідження у цьому світі» [1, с. 27]. 

З теорії наукових парадигм Куна випливає, що парадигма є теоретико-методологічною основою формування наукової 
спільноти (осередку, співтовариства) – тобто групи вчених-однодумців, яка поділяє її панівні наукові засади, є її прихильниками й 
представниками. Наукова спільнота (чи на початку її окремі представники або навіть представник) об'єднується навколо парадигми, 
поступово збільшуючи коло її прихильників і здійснюючи  її подальшу розробку. Так само альтернативна наукова спільнота може 
об'єднуватись на засадах критики (спростування) певних базових парадигмальних засад, тим самим очолюючи процес зміни парадигми, 
тобто наукову революцію. 

Отже, парадигма визначає саму систему та схему наукового мислення і тим самим немов би контролює його спрямованість. 
Обираючи, виокремлюючи та інтерпретуючи предмет дослідження, учений неминуче звужує неосяжну, багатогранну та багатовимірну 
об’єктивну економічну реальність до робочого дослідного обсягу, і цей процес цілком скеровується парадигмою. Тим самим дослідник 
привносить у сферу свого дослідження певну систему властивих парадигмі переконань і цінностей. Т. Кун, як зазначалось, називав їх 
«способом бачення світу». Й. Шумпетер так само «баченням» (англ. – vision) називав вихідний доаналітичний акт наукового пізнання, який 
постачає матеріал для усього подальшого наукового аналізу та теоретичного системотворення: «Аналітична робота починається з бачення, 
а воно є ідеологічним майже за визначенням» [2, с. 51].  

Наукова парадигма властивою їй системою переконань і цінностей формує парадигмальне сприйняття об’єкта дослідження, яке 
реалізується у пізнаючого суб’єкта в якості своєрідної призми чи фільтрів його гносеологічно-психологічного досвіду. Зокрема ці фільтри 
чи призма наукового бачення світу формують у дослідника гносеологічно-психологічний образ досліджуваної економічної реальності.  Цей 
гносеологічний образ має предметний аспект, який визначається впливом навколишньої дійсності на суб'єкта пізнання, а також 
операційний і оцінний аспекти, які, навпаки, цілком залежать від зворотно спрямованого впливу власне пізнаючої сторони. 

Гносеологічний образ містить у собі значну психологічну складову, яка становить так званий парадигмальний гештальт 
дослідника (від нім. gestalt – образ, форма, структура) – основне поняття екзистенційно-феноменологічного напряму сучасної психології. 
Йдеться про досить ємне поняття, яке одночасно репрезентує філософію, методологію, теорію і практику пізнавально-дослідної діяльності, 
оскільки дозволяє розкривати глибинні шари особистісної структури індивіда (актора) як пізнаючого суб’єкта, а також відкриває доступ до 
соціальної «поверхні» його особистості. Поняття гештальту означає цілісні утворення свідомості, що не зводяться до суми своїх частин 
(сприйняття, інсайту тощо). Психологічний феномен гештальту полягає у тому, що людина з більшою ймовірністю бачить у явищі, що 
досліджується, лише те і саме те, що вона очікує побачити й на що вона налаштована заздалегідь. Тому у процесі розпізнання й усвідомлення 
наукової аномалії (феномену, явища, яке не укладається у парадигмальну картину, образ реальності) виникає стандартне прагнення 
пристосувати її до існуючих, звичних схем.  

Складний характер об'єкт-суб'єктних зв'язків в процесі наукового пізнання, активна роль свідомості та психології дослідника, їх 
скерованості пріоритетною для нього, як представника певної парадигми, системою переконань і цінностей роблять правомірним 
застосування поняття гештальту при вивченні пізнавально-дослідної наукової діяльності та у науково-методологічній рефлексії. Тому це 
поняття повноправно увійшло в термінологічний обіг сучасної філософії та методології науки. Утворення цього нового «способу бачення 
світу», за Т. Куном, і є домінуючим парадигмальним гештальтом дослідника, на ґрунті якого випрацьовуються притаманні даній парадигмі 
настановчі ідейні та теоретико-методологічні приписи.  

Отже, з одного боку, науковий гештальт є психологічним наслідком ментального сприйняття вченим і/або спільнотою вчених 
ціннісних основ наукової парадигми, формування на цій основі цілісної системи наукового світобачення, яка стає своєрідною 
психологічною «лінзою», крізь яку здійснюється сприйняття досліджуваної реальності. З іншого боку, з часом набуваючи стійкості 
психологічного стереотипу, науковий гештальт за умов укорінення і тривалого панування певної парадигми в науковій історії та практиці, 
гештальт стає фактором психологічної інерції, що ускладнює неупереджене сприйняття та утвердження інших стандартів наукового 
мислення, відмінних від загальноприйнятих для даної парадигми та сформованої навколо неї наукової спільноти.  

Наукова революція є історично-часовим процесом «зламу» нормальної науки й заміни старої парадигми новою. Її прологом є 
стан наукової кризи попередньої (старої) парадигми, а могутнім каталізатором – накопичення наукових аномалій, саме існування і 
пояснення яких не укладається у попередню парадигму. Усвідомлення аномалії може бути початком певного відкриття, що припускає 
проведення досліджень у рамках вивчення аномалій. Ці дослідження можуть іти по двох напрямках:  

 або аномалію пристосовують до існуючої парадигми, і, якщо це не вдається, розглядають отримані явища як цікаві, 
курйозні, але випадкові речі; 

 або накопичення аномалій, які не мають наукового пояснення в межах  попередньої парадигми, ставить під загрозу саме її 
існування, оскільки вивчення аномалій відкриває нову перспективу наукового світобачення й нові дослідні можливості пізнання 
об’єктивної реальності.  

Зазначені процеси супроводжуються бурхливим поширенням нових теорій, особливим пожвавленням фундаментальних 
методологічних дискусій. Наочними історичними прикладами можуть слугувати дискусія про метод між К. Менгером та Г. Шмоллером під 
час маржинальної революції у 70-х рр. ХІХ ст., а також дискусія між Дж. М. Кейнсом та Ф. фон Хайєком під час кейнсіанської революції у 30-
ті рр. ХХ ст. про ліберальну доктрину «laisser faire» та необхідність державного регулювання ринку. Нова система поглядів несе в собі нові 
можливості і способи теоретичного розв'язання проблем, на які раніше просто не зважали. Отримання нового наукового знання неминуче 
означає переоцінку попередніх наукових уявлень, переконань і цінностей. У свою чергу це тягне за собою втрату їх незаперечності та 
універсальності й, як наслідок, наукову революцію, когнітивний зміст якої  полягає у переході від попередньої парадигми до нової.  

Наукові революції як певні точки біфуркації знаменують перехід до нової парадигми, який, за образним порівнянням Т. Куна, 
набуває сили релігійного переживання, що відбувається при зміні віри. Це пов'язано з тим, що в обох випадках має місце феномен зміни чи 
зламу гештальту. Слід зауважити, що не зважаючи на онтологічні та гносеологічні розбіжності способів релігійного та наукового 
світобачення, їх зміна (заміна), за умов щирості переконань, є співставною за масштабами, глибиною й драматизмом супутніх переживань. 
Тож певна дисциплінарна наукова спільнота із революційною зміною наукової парадигми, так би мовити, обертається у нову наукову 
«віру», після чого відновлюється подальший безперервно-кумулятивний приріст знання, що  триватиме  до наступного стрибка у 
науковому пізнанні, до наступної наукової революції. 
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Динамічний розвиток мережевих структур у національній і світовій економіках досліджуються представниками економічної 

теорії, менеджменту, соціології, соціальної психології. Кожна з цих наук по-своєму трактує сутність і причини формування та розвитку 

мереж і мережевої взаємодії, використовуючи при цьому свою методологію і теоретичні  підходи. Різноманітність трактовок і досліджень 
надає можливість, з одного боку, досягти певних проривів у дослідженнях, але з іншого, - породжує так званий інформаційний хаос [1, 

с. 10], що є характерним для теорій, які  починають формуватися і спираються на великий обсяг емпіричних досліджень. 

Особливої уваги заслуговують дослідження мережевої координації діяльності економічних агентів, яка відображає названі 
підходи повною мірою. Оскільки економічна діяльність включає не лише дію об’єктивних процесів, які вивчає економічна теорія, але й 

суб’єктивних чинників, дослідженням яких займаються соціологія, менеджмент, соціальна психологія. За такого підходу мережу можна 

трактувати як один із механізмів координації дій економічних агентів, які передбачають врахування процесів формування соціальних 
мереж. Тому при аналізі міжорганізаційних мереж великого значення набувають результати та інструменти досліджень теорії соціальних 

мереж. 

Міжорганізаційні мережі у найбільш загальній трактовці представляють собою специфічну форму співробітництва і взаємодії 
між суб’єктами господарювання, яка характеризується, по-перше, тим, що учасників мережі повинно бути не менше трьох (кількісні 

параметри) і, по-друге, вони не об’єднують, а узгоджують свої напрямки діяльності [2; 3]. 

Партнери, об’єднані в міжорганізаційну мережу, є юридично незалежними, але їх взаємозв’язок і взаємовплив досить сильний.  
Особливо це відчувається під час прийняття ними рішень, коли необхідно обов’язково врахувати інтереси своїх партнерів. В мережі 

неможливо приймати рішення, виходячи лише зі своїх власних інтересів та цілей. При цьому інтеграція в мережі є неповною. Багато 

дослідників характеризує їх як квазіінтеграцію [1; 4], яка не передбачає передачу прав власності, але при цьому забезпечує довготривалість 
взаємовідносин, формування правил і норм організації діяльності всередині мережі. 

Формування міжорганізаційних мереж у різних країнах і регіонах світу має свою специфіку. У багатьох країнах Південно-східної 

Азії на протязі досить довгого періоду переважала японська модель міжорганізаційних взаємодій [5]. Вона базувалася на кейрецу – бізнес-

групах, що створювалися на основі поєднання фінансових та виробничих компаній різних галузей і сфер на чолі з великим банком. 

Особливістю є, по-перше, багатошаровість взаємовідносин: фінансові, обмін персоналом і  знанням, відносини зі споживачами тощо; по-
друге, сформована соціальна мережа, що представлена групою осіб, які контролюють компанії-учасниці. Крім того, дана модель передбачає 

активну участь держави у міжорганізаційній взаємодії. Європейська і американська моделі розвитку міжорганізаційних мереж відрізняється 

різноманітністю форм, широтою, участю малих і середніх підприємств у даних процесах і частковою підтримкою держави. В той же час в 
процесі функціонування різних моделей чітко проявляються однакові їх характеристики. Це – залежність учасників від ресурсів одне 

одного і можливість комбінувати ресурси для досягнення синергії. Це сприяє розвитку процесів кооперації. 

Коопереційні угоди між учасниками міжорганізаційних мереж, з одного боку, посилюють їх взаємозалежність, оскільки вони 
починають виробляти спільні продукти, а з іншого, - змінюють їх поведінку на галузевих ринках, що в кінцевому підсумку спричиняє якісні 

зміни на цих ринках. В процесі кооперації виникають проблеми, пов’язані з нерівномірним  розподілом витрат і виграшів, який 

породжується опортунізмом деяких учасників мережі, а також з довірою, що є принциповою основою кооперативних відносин. Практика 
функціонування міжорганізаційних мереж і емпіричні дослідження підтверджують ці проблеми, але при цьому мережі розвиваються досить 

успішно, оскільки партнери при прийнятті рішень керуються принципом обмеженої раціональності, спираючись на наявний у них досвід та 

інформацію. 
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In general, institutionalization is defined as a process of transformation of believes, norms, social roles and modes of behavior in a system 

within a country, society or organization in order to satisfy social needs. At the same time, in the process of institutionalization, the role of 

government within society changes, the issues previously individually regulated as an individual’s, firm’ behavior, became restricted and regulated by 

the legal system, which confirms norms and social roles in a form of obligatory laws [1]. There are two key patterns of institutionalization, firstly, 

when existing norms and believes change under the transforming circumstances, secondly, when the new norms are formed as is required by urgent 

social needs [1].  
Development of corporate social responsibility (CSR) as a norm of business’ behavior was going through the second pattern, risen when 

society was demanded for it. CSR as a subject of research is important since 1950s, the earliest cases of CSR were seen in the United States of 

American in the late 19th century, when businesses became concerned on employees’ welfare, including construction of hospitals and bath houses, 
provision of food coupons [2]. The Great Depression in 1929 and the World War II completed the process of formation of a new socially oriented 

practice of doing business, as in the post- World War II era the state sector was not able to satisfy essential social needs. At the same time, in 1960s 

important social movements took place, particularly the civil rights movement, consumer movement, environmental movement and women’s 
movements [3]. Under those circumstances, the most initiative businesses responded in a form of CSR, willing to be involved in essential social 

transformations by protecting human rights, consumer rights and environment. As a result, companies implementing CSR principles obtain some 

benefits in a form of competitive advantages, as their consumers, suppliers, partners and employees express their loyalty and trust. Thus, besides 
social importance of CSR, it became essential in highly competitive market in order to maintain or expand the market share. 

The process of institutionalization of CSR continued under the influence of the latest transformations like globalization, externalization 

and extreme migration. Thus globalization had led to a creation of a global marker, where all actors try to use any methods to increase their 
competitiveness, where CSR is the suitable one. Moreover, migration boosted with globalization, as a result, labour force is diversified by religion, 

culture, nationality etc., under those conditions its crucial to provide equal rights and possibilities to them, protect the rights of locals and foreigners, 

to fight against discrimination etc., all mentioned are included in CSR principles.The impact of externalization can be seen in relocation of branches 
and production facilities from developed to developing countries, mainly it is about transnational corporations registered in developed countries, 

transferred entities continue to follow their practices of CSR as it was a norm within developed countries. As for local businesses in developing 

countries, as CSR practices are purely voluntary and public is largely unaware of the need to involve private business in the process of solving social 

problems, the existing legal framework do not encourage companies to implement CSR principles, the competitive advantages cannot be reached as 

there is a distrust in large companies, the prevalence of informal practices of state and business interaction over formal ones, all mentioned discourage 
local companies to be socially responsible [4]. 

From its origin companies implementing CSR practices were isolated cases as it was a voluntary decision made by a company, but highly 

globalized and integrated economic system require the key international organizations to support, coordinate, guide and regulate the business’ 
behavior and transforming implementation of CSR principles in a commonly accepted norm. Thus, the United Nations (UN) launched in 2000 the UN 

Global Compact – a corporate sustainability initiative, that encourages companies to follow CSR principles and to report on its implementation. 

Currently, there are 13500 corporate participants from over 170 countries [5]. The international Labour Organization has an initiative to support and 
inform businesses on different aspects of CSR, provide training on CSR etc.[6]. Even the European Parliament played a role in the process of 

institutionalization of CSR, thus the Directive 2014/95 / EU, was agreed and came into force in 2015, all European Union members are obliged to 

bring into force laws, regulations and administrative norms that require companies to include environmental impact of their activities, actions 
regarding human rights protection, activities against corruption and bribery in their reports. These requirements have become mandatory since 2017 

and apply to large companies with more than 500 employees [7].  

The process of institutionalization of CSR transformed single cases of socially responsible companies into a “must” practice for businesses 
aiming at the global market, as today citizens, non-government organization, employees and consumer expect this business practice. It means that as 

implementing of CSR practices is widely spread, companies involved in solving social issues through CSR will be considered as equal for their 

consumers, but without CSR practices, companies will be considered as inferior ones, thus social orientation of business is not an incentive any more 
it is a generally accepted norm of corporate behavior within the global economy. 
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Сучасний етап розвитку економічної системи України засвідчує існування багатьох проблем на шляху формування стабільного 

соціально-економічного середовища в країні. В першу чергу, такі проблеми пов’язані із системними економічними деформаціями, 

негативним впливом корупції та тінізацією значної частини національної економіки. Корупція визнається світовою проблемою, яка тією чи 
іншою мірою притаманна всім без винятку суспільствам, а її розміри залежать від ефективності роботи державної влади щодо протидії їй та 

активізації громадянського суспільства. Корупція за своєю суттю є «зловживанням наданою владою для приватної вигоди» і класифікується 

наступним чином:  
1. «Дрібна» корупція, виявляється у повсякденних зловживань довіреною владою державних посадовців низької та середньої 

ланки у їхній взаємодії з звичайними громадянами. 

2. «Велика» корупція, що виявляється у зловживанні наданими повноваженнями на високому рівні влади, що спотворює 

прийняття політичних рішень та центрального функціонування держави в цілому, дозволяючи державним службовцям отримувати вигоду 

за рахунок суспільного блага. 

3. Політична корупція – це маніпуляція політикою, інституціями та правилами процедури розподілу ресурсів й фінансування 
політичними особами, які зловживають своїм становищем для підтримки своєї влади, статусу та багатства [1]. 

Конвенцію ООН проти корупції є основним міжнародним нормативно-правовим документом, підписаним у 2003 р. Станом на 

2018 р. членами-учасницями Конвенції є 186 держав. Механізм оцінювання рівня корупції в країні відбувається на двох рівнях: самооцінка 
державою свого прогресу у процесі боротьби з корупцією та унікального процесу зовнішнього оцінювання незалежних експертів [2]. У 

2013 р. відбулася презентація звіту ООН щодо імплементації Конвенції ООН проти корупції у правову базу України і щодо стану протидії 

цьому явищу [3, с. 20]. Так, з 2011 року в Україні було прийнято ряд антикорупційних регуляторних актів, що спрямовані на комплексне 
реформування методів боротьби з корупцією у відповідності до міжнародних стандартів та практик. У 2015 році був прийнятий ЗУ «Про 

запобігання корупції», що замінив собою два попередні закони: «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011) та «Про правила 

етичної поведінки» (2012). У квітні 2018 р. було опубліковано проект Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки», 
що був підготовлений на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої Антикорупційної стратегії на 

2011-2015 рр. 

У 1993 р. була створена міжнародна громадська організація Transparency International, на базі якої розраховується Індекс 
сприйняття корупції (CPI – Corruption Perceptions Index). У 2018 році організацією було досліджено 180 країн із визначенням Індексу за 

шкалою від 0 до 100, де 0 означає високий рівень корумпованості, а значення 100 – свідчить про відсутність корупції. Більше двох третин 

країн за результатами 2018 року оцінюються нижче 50, за середнього балу 43 [4]. CPI в Україні у 2018 р. становить 32 бали (зі 100 
максимально можливих), що відповідає 120 місцю серед 180. Важливо зауважити, що не дивлячись на достатньо низьке значення Індексу 

для України, все ж можемо говорити про позитивну тенденцію до його підвищення (щорічно на майже 3%) протягом останніх семи років, 

починаючи з 2012 року (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Індекс сприйняття корупції в Україні, 2012-2018 рр. 

 
Джерело: складено автором на основі [4]. 

 

У 2018 році Україна за рівнем боротьби із корумпованістю соціально-економічних та політичних процесів поступається Польщі 
(із значенням CPI- індексу 60), Румунії (47), Білорусії (44), Болгарії (42) та на один бал випереджаючої Молдові (33).  

Одним з найбільш дієвих напрямів діяльності з попередження та боротьби з корупцією є створення Національного 

антикорупційного бюро України (НАБУ), на яке покладено функції попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових [5]. За результатами роботи НАБУ за ІІ 

півріччя 2018 року статус обвинувачених у розслідуваннях НАБУ набула 61 особа. Через їхню протиправну діяльність державним 
інтересам завдано шкоди на суму понад 2,7 млрд грн. Національне бюро плідно взаємодіє з державними інституціями, міжнародними 

партнерами, журналістами, активістами та громадянським суспільством. Протидія корупції вимагає консолідації зусиль та співпраці з 

різними цільовими групами [6, с.18]. 
Враховуючи вищесказане, Transparency International Ukraine у стратегії на 2019-2021 рік визначальними проблемами у сфері 

боротьби з корупцією вбачає:  

- уразливість чинної антикорупційної системи;  
- неспроможність реакції на існуючі виклики в регіонах;  

- відсутність повної реалізації принципу верховенства права;  
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- адаптивність корумпованої системи до змін [7, с. 7]. 
Пріоритетними напрямами боротьби з корупцією та стабілізацією національної економіки в Україні нині є: збільшення 

прозорості та підзвітності роботи органів влади; залучення максимальної кількості учасників заходів, спрямованих проти корупції, й 

створення умов для організації мережевих зв’язків між ними; забезпечення сталої підтримки роботи у цій сфері та гарантування ефективної 

і дієвої системи покарання за вчинення корупційних правопорушень [7]. 
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Розвиток фінансової системи країни повинен забезпечувати можливість країни зайняти достойне місце у міжнародному розподілі 

праці, покращення добробуту широких верств населення, просування економічних перетворень в напрямку побудови економіки, що здатна 
забезпечити достойні соціальні стандарти. Сутність фінансової стійкості держави розкривається в її ринкових і державних механізмах, які 

повинні забезпечувати національні інтереси розвитку суспільства, ідентифікувати загрози, які виникають у цьому розвитку та генерувати 

адекватні рішення.  
Події останніх років вказують на зміну міждержавних економічних стосунків в напрямку збільшення національного 

економічного протекціонізму. В економічних дискусіях найбільших економік світу США – Китай, США – Євросоюз, Велика Британія – ЄС 

все частіше зустрічаються термін «торгівельна війна», яка ведеться фінансовими інструментами. Ринки втрачають стабільність, зростає 
непередбачуваність, що підвищує волатильність фінансових індикаторів. Загострюються проблеми міждержавних боргів, які час від часу 

впливають на дестабілізацію політичних процесів навіть в країнах «золотого мільярду». 

На сьогодні Україна опинилася у вкрай невигідній політико – економічній ситуації. З одного боку, агресивна неоколоніальна 
політика Росії з відкритим воєнним протистоянням, в результаті чого Україна втратила 7% території та значну частину економічного 

потенціалу Донбасу і Криму, які генерували 20% експортної виручки. З іншого боку, шлях до європейської спільноти потребує значних 

інвестиційних залучень задля запровадження стандартів та законодавчих норм, які існують на цьому ринку і не завжди співпадають з 

суспільними інтересами країни. Тим більше, що у громадській свідомості до нинішнього часу превалюють радянські патерналістські 

настрої та населення легко піддається популістичним маніпуляціям з боку політичного класу. Подальша інтеграція України в Європейську 

спільноту передбачає добровільну відмову від частини економічного суверенітету на користь допуску країни на один із найбільших 
світових ринків. Але ця інтеграція буде приводити до збільшення боргового навантаження на бюджетні витрати у майбутньому, і, 

відповідно, до збільшення внутрішньої соціально-політичної напруги. 

В своїх інтерв’ю початку 2019 року високопосадовці України визнали, що для досягнення нинішнього рівня Польщі при 
поточних темпах розвитку знадобиться 50 років, а рiвня Німеччини – 100 років. Така перспектива не додає популярності політичній еліті, 

яка зобов’язана шукати інструменти прискорення соціально- економічного розвитку наздоганяючої країни. 

Тому, для України слід більш уважно проаналізувати розвиток країн Євросоюзу, з якими є спільні кордони, які мають в обігу 
власну національну валюту і мають можливість проводити власну монетарну політику. Україна у 2017 році (за даними World Bank Group – 

останні данні на час написання тез) мала валовий національний дохід (GNI) на рівні $ 101,5 млрд. при населенні 44,9 млн., в той час як 

Польща $ 482,5 млрд. при населенні 38,0 млн., Чехія $ 192,3 млрд. при населенні 10,6 млн., Угорщина $ 125,9 млрд. при населенні 9,8 млн., 
Румунія $ 185,2 млрд. при населенні 19,6 млн. Фінансова політика всі наших східних сусідів повинна відповідати ряду основних критеріїв: 

інфляція не може перевищувати усереднений рівень трьох країн ЄС з кращими показниками більше, ніж на 1,5 процентних пункти (п.п.); 

середній рівень процентних ставок за довгостроковими кредитами не може перевищувати середній показник тих же трьох країн більше, ніж 
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http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
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http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000030/30653/informatsiya-pro-implementatsiju-u-2013-rotsi-poryadku-dennogo-asotsiatsiji-ukrajina--jes.pdf
https://www.transparency.org/cpi2018
https://nabu.gov.ua/zmist-ta-pryncypy-diyalnosti
https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit.pdf
https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2019/02/Strategiya-Transperensi-Interneshnl-Ukrayina-2019-2021.pdf
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на 2 в. п.; бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП; загальний державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП; країна 
повинна два роки бути членом Європейського механізму регулювання валютних курсів (ERM II), тобто мати гармонізовані з європейською 

банківською спільнотою процедури регулювання валютного ринку. 

Головний інструмент Центрального банку для впливу на розвиток економіки – її монетизація. Але, якщо грошова пропозиція 

Центрального банку не буде відповідати рівню попиту грошей в економіці, країна буде мати проблеми з обмінним курсом. Це українці 

відчули у 2009 та 2014-2015 роках, коли НБУ надавав значні обсяги рефінансування банкам, а банки не мали платоспроможного попиту з 

боку економіки, і надлишкова грошова маса чинила тиск на валютний ринок. У результаті, в останні роки Україна мала дуже високий 
рівень інфляції: 24,9% у 2014 році, 43,3% – у 2015 році, 12,4% – у 2016 році, 13,7% – у 2017 році. Для її приборкання застосовувалась дуже 

жорстка монетарна політика (режим інфляційного таргетування), яка привела не тільки до зниження інфляції у 2018 році (9,8%), але й до 

різкого падіння економіки у 2014-17 рр.  
На кінець 2018 року облікова ставка Національного банку України складала 18%. Для порівняння, цей показник у  Польщі – 1,5% 

(при рівні інфляції – 1,1%), Чехії – 0,75% (при рівні інфляції – 2,0%), Угорщині – 0,9% (інфляція – 2,7%), Румунії – 2,5% (інфляція – 3,3%). 

Значно відставала  Україна у 2017 році від вказаних країн і за обсягом залучення прямих іноземних інвестицій (ПІ):  Польща – 
$7,4 млрд.,  Чехія –  $7,4 млрд.,  Угорщина – $2,5 млрд.,  Румунія – $5,2 млрд., Україна – $2,4 млрд. Такий обсяг ПІ в Україну зіставний з 

аналогічним показником  Грузії та Албанії (приблизно  –  $2,0 млрд.). 

Порівняльний розрахунок монетизації економік (відношення грошової маси (М3) до ВВП (%)) складає в Україні 40,0%, в Румунії 
- 44%, в Польщі - 73%, в Угорщині – 64%, в Чехії – 92%. Тобто, для обслуговування своєї економіки центральні банки країни емітували в 

національній валюті обсяги грошової маси, що еквівалентні в Україні гривень на $45 млрд., в Румунії леїв на $93 млрд., в Польщі злотих на 

$383 млрд., в Угорщині форинтів на $89 млрд., в Чехії крон на $199 млрд.  Покращити цей показник Національний банк України не може, 
зважаючи на те,  що рішення цієї проблеми гальмується нерозвиненим фондовим ринком, який не надає інструментів для продуктивного 

використання грошової маси в якості інвестиційного ресурсу. В Україні фондовий ринок так і не став альтернативою для банківських 

депозитів. Маючи монетизацію економіки України вдвічі нижчу, ніж в Угорщині і Румунії, у чотири рази меншу, ніж у Чехії, та у 8,5 раз, 
ніж у Польщі, Україна програє економічні перегони сусіднім країнам. 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення, $ за ПКС на одну особу в рік 

 

Джерело: інформаційний ресурс World Bank Group. 

 
Для виходу країни з соціально-економічної кризи і забезпечення достойного рівня життя громадян необхідні узгоджені дії всіх 

інститутів державної влади, розвиток ринкової інфраструктури, захист прав власності. Фрагментарні реформи, вузькопрофільні рішення, 

нав’язані ззовні, та інтереси відомств часто входять у суперечність одне з іншим. Реформи, що зафіксовані у Меморандумах України з 
МВФ є необхідними, щоб попередити чергову фінансову кризу, але недостатніми для прискореного розвитку країни. Фінансова стійкість 

держави повинна гарантуватися узгодженими діями інститутів влади та інструментами державної політики. Країна повинна бути 

конкурентоспроможною у боротьбі за інвестиційні ресурси в умовах зростаючого економічного протекціонізму та військових загроз.  
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В інформаційному суспільстві відбувається перетворення самого характеру праці, яка традиційно була спрямована на створення 

матеріальних цінностей. Її місце займає інтелектуальна діяльність людини, яка ґрунтується на сукупності наукових знань, духовних і 
культурних цінностях і не підлягає регламентації, що звичайно характерна для праці в традиційному розумінні. 

У провідних країнах світу сьогодні вже чітко простежується тенденція до становлення суспільства знань та креативної економіки, 
що носить творчо-проектний комплексний та інтегративний характер. У поняття креативності науковцями вкладаються характеристики, що 
властиві національній економіці в цілому, а не лише окремим її сферам, які пов’язані із суто творчими видами діяльності. Креативна 
економіка здатна інтегрувати культуру, інновації, інформацію та підприємництво у загальну технологію розвитку та на цій основі 
забезпечувати конкурентоспроможність суспільних систем [1]. 

Вже сьогодні комерція і творчість поєднались настільки і так нероздільно пов’язані між собою в економіці, що розрізнити їх 
майже неможливо. Адже культурне виробництво призводить до злиття, розмивання меж та змішування жанрів – як на рівні творів, так і на 
рівні професійної діяльності. В результаті стираються кордони між комерцією і творчістю, рекламою та мистецтвом тощо. 

Відтак міжнародні корпорації фінансують виробництво та розповсюджують величезну кількість комерційних товарів культури, 
що приносять їм неймовірні доходи. Вони займають стратегічно вигідні країни та райони, здійснюють вплив та володіють такою 
інфраструктурою, що дозволяє їм накопичувати капітал у відповідності до власних систем оплати та авторських прав [2]. 

Крім того великі корпорації здійснюють значний вплив на формування уподобань споживачів, на їх звички, професійну оцінку 
діяльності маркетологів, а в кінцевому рахунку вони є «мисливцями за талантами». Сьогодні креативна економіка визнана новим типом 
індустрії. Комерційний характер культурні твори набувають в економіці завдяки певному процесу, в якому задіяні багато людей в 
маркетингу, рекламі та в зв’язках з громадськістю.  

В економічній теорії інформаційного суспільства категорія «інтелектуальна діяльність» покликана відігравати ключову роль, 
подібно до тієї, яку відіграла категорія «товар – робоча сила» для створення економічної науки К. Маркса, адже творча праця в формі 
інтелектуальної діяльності є основним джерелом створення доданої вартості та особливим фактором виробництва в інформаційному 
суспільстві, а також кінцевим етапом розвитку еволюції людини в економічному житті. 

Креативність інтелектуальної діяльності людини означає генерацію і виробництво таких знань і навичок, використання яких не 
призведе до негативних соціальних і соціально-економічних наслідків у житті особистості і суспільства. Таким чином, в економіці знань 
інтелект — це орієнтовані на розбудову знання і розумові здібності суб'єкта, що діє в умовах норм людської моралі, справедливості і 
високого рівня загальної й економічної культури. 

Креативний потенціал компанії полягає в готовності персоналу сприймати креативні ідеї та використовувати інноваційні 
технології, а креативний процес – набір послідовних етапів, що ведуть до успіху в її реалізації, а саме: розуміння ідеї, підготовка до 
реалізації, осягнення, інсайт, підтвердження ідеї іншими людьми. Тому креативна сфера діяльності сучасного підприємства є однією з 
найскладніших для прогнозування та отримання результату. Для досягнення мети важливо створити творчу атмосферу в колективі для 
акумулювання креативних ідей, стимулювання розвитку процесу самореалізації співробітників. 

Креативний потенціал є динамічною структурою особистості, що включає комплекс творчих задатків, які проявляються і 
розвиваються у інтелектуальній діяльності, а також комплекс психічних новоутворень особистості, що набуваються протягом її вікового 
дозрівання. 

Сучасні проблеми економічного розвитку пов’язані з інтелектуалізацією праці, наданням найвищого пріоритету процесам 
продукування нових знань, які здатні забезпечити соціально-економічний прогрес будь-якому суспільству. 

Важливий інтелектуальний ресурс фірми – її персонал, оптимальне використання якого диктує необхідність розробки нових 
підходів до його формування, оцінки і мотивації. Система управління персоналом повинна вміщувати блок управління інтелектуальними 
трудовими ресурсами, що буде адекватно відображати професійні та особистісні особливості працівників, що зайняті творчою діяльністю 
[3].  

Інтелектуальні трудові ресурси організації – це високоосвічені працівники, що зайняті творчою діяльністю та абсолютно 
адекватні бізнес-процесам організації, результатом діяльності котрих є інтелектуальний продукт у формі технологічного або 
управлінського рішення [4]. Джерелом даних ресурсів для фірми є не ринок праці, а інвестиції в їх підготовку і розвиток.  

Характеристиками, які  визначають економіку як творчу, є [5]: позиціювання творчої людини як основного рушія прогресу і 
найціннішого ресурсу розвитку; наявність системи капіталізації творчого та культурного потенціалів; зростання суспільної активності; 
стратегічне планування збалансованого розвитку з урахуванням економічних, екологічних, соціальних та культурних детермінант; 
формування конкурентних переваг завдяки унікальним природним, творчим та культурним ресурсам, оптимальне їх використання; 
активізація творчих індустрій як пріоритетних галузей економіки; розвиненість ринку продуктів культури. 

Розуміння особливостей креативної економіки дає можливість перетворити творчі ідеї на прибуткову діяльність. До цих 
особливостей можна віднести [6]: високу роль нових технологій та винаходів у різних сферах діяльності людини; високу ступінь 
невизначеності; великий обсяг вже існуючих знань і гостру необхідність генерації нових знань. 

Для досягнення прогнозних показників інтелектуально-творчої діяльності в Україні потрібно виконати такі завдання: 
1. забезпечити збільшення чисельності творчої соціальної групи, зокрема креативного ядра як основного джерела соціально-

економічного розвитку на різних рівнях системної ієрархії; 
2. стимулювати розвиток творчих індустрій для прискорення темпів економічного зростання; 
3. побудувати просторово-секторальну інфраструктуру зі створенням творчих міст або творчих територій для концентрації 

осіб творчих професій. 
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Глобальна криза 2008-2009 рр. започаткувала глибинні зміни у розподілі глобальних економічних сил, панівних парадигмах 

економічної науки, практичних підходах до здійснення економічної політики у провідних країнах світу. Криза виникла як наслідок 

відставання ліберальних регуляторів ринкових економічних систем від динаміки їх фактичної лібералізації, яка  відбувалася в рамках 
поширення трендів глобалізації та здійснення Четвертої промислової революції. Незважаючи на відновлення економічного зростання, 

глобальна системна криза триває, свідченням чого є висока турбулентність глобальної економіки, поширеність негативних очікувань, 

поширення торговельних протистоянь, радикальні парадигмальні зміни в економічній політиці. Для відновлення стабільності глобальна 
економіка має пройти через значні системні зміни,  які відновлять дієвість основних механізмів ринкового регулювання. 

Україна як мала відкрита економіка повною мірою підпадає під ризики глобальної економічної нестабільності. Для досягнення 

стабільного соціально-економічного поступу Україна потребує системної модернізації, яка відбуватиметься в рамках глобальних трендів. 

Хоча реалізація відповідної політики, безперечно,  матиме значну національну специфіку. 

В рамках стратегії адаптації економіки України до глобальних системних змін доцільно виокремити три ключових 

пріоритети. 

Перше. Глибина системної кризи у різних країнах світу залежить від ступеня їх структурної адаптивності. Існують різні підходи 

до пом’якшення проблеми невідповідності структури національної економіки виклика глобальної конкуренції. Зокрема, країни ЄС 

вирішують її через застосування фіскальних механізмів стимулювання та регіонального вирівнювання, у США переважають монетарні 
механізми, різні країни світу у різні періоду часу застосовують інституційні інструменти: протекціонізм, лібералізацію підприємництва, 

бюджетні інвестиції тощо.  

Тому перший напрям протидії глобальній кризі для України – подолання структурної ригідності. На місце спроб структурної 
селекції «пріоритетних галузей» має прийти  забезпечення сприйнятливості економіки до чинників, які змінюють її структуру. Необхідна 

узгодженість (комплементарність) грошово-кредитної, фіскальної, зовнішньоекономічної політики. Фінансування  інвестицій переважно за 
рахунок власних коштів закріплює відтворення застарілої структури економіки. Необхідні інституційні зміни, які досягають 

несуперечливості політики макроекономічної стабілізації та інвестиційно орієнтованого зростання, сприяють нагромадженню та 

перерозподілу фінансових ресурсів.  
Для України досягнення структурної адаптивності має особливе значення, оскільки дозволить протидіяти тенденціям тінізації 

економіки, яка формується на основі перехідної ренти, що виникає внаслідок розбалансованості ресурсної та інституційної структур 
національної економіки.  

Друге. Глобальній спільноті притаманна глибинна криза ідентичності, пов’язана зі зміною місця людини у виробничому процесі 

внаслідок Четвертої промислової революції. Через витіснення людини з процесу виробництва відбувається функціональна дезорієнтація та 
розмивання соціально-групової ідентичності постіндустріальних спільнот. Системними проявами є делегітимація держави у суспільній 

свідомості, дезінтеграційні тренди та поширення націоналістичних рухів ЄС тощо.   

Потреба реідентифікації активних спільнот стоїть і перед Україною. Те, що втрата ідентичності в Україні має здебільшого 
вторинний характер та обумовлена не структурною модернізацією як такою, а структурною фрагментацією внаслідок впливу глобальної 

конкуренції, посилює важливість для соціально-групової реідентифікації структурної модернізації економіки та, зокрема, реіндустріалізації 

на засадах Промисловості 4.0. 
Специфічною рисою України у глобальній кризі ідентичностей є перманентний розвиток інституційної кризи, яка веде до втрати 

дієздатності влади та поширення альтернативних неформальних інститутів, насамперед – корупційних механізмів управління. Відновлення 

довіри до влади як інституту має забезпечуватися максимальним зближенням суб’єкта та об’єкта влади, відтак визначальна роль у 
релегітимації влади та відновленні національної та територіальної ідентичності належить процесам децентралізації. Реверс у розвитку 

інституційної кризи має бути започатковано на основі інституційної відбудови територіальних громад. 

Третє. Глобалізація веде до поступового поширення імплементації універсальних формальних та неформальних інститутів в 
суспільства, які перебувають на різних рівнях розвитку. Рушіями такої імплементації є діяльність міжнародних організацій, міжнародні 

потоки капіталів та формування мережевого суспільства. Як наслідок, формується фрагментарність національних інституційних систем, що 

посилює кризу ідентичностей та дезінтегрує національні спільноти.  
В Україні така інституційна фрагментація набула значної вираженості та є складовою інституційної кризи. В результаті 

імплементовані ззовні сучасні управлінські механізми виявляються недієвими через їхню інституційну несумісність з об’єктами 

управління. Натомість суб’єкти, які працюють в реальній економіці, часто залишаються заблокованими в рамках пасток застарілих 
інститутів й, зрештою, стикаються з відпливом ресурсів на користь досконаліших інституційних моделей.  

Тому третім пріоритетом протидії глобальній кризі є досягнення інклюзивності економічної політики – на засадах залучення до її 

формування і контролю як широкої громадськості, так і професійних та бізнесових спільнот. Це має досягатися шляхом формування 
відповідних інститутів комунікації та партнерства,  зокрема - соціальних мереж, які консолідують громадянське суспільство. На основі 

сформованих таким чином довіри та сучасних інститутів має формуватися соціальний капітал, який забезпечуватиме суспільству 

спроможність продукувати технологічні та соціальні інновації й отримувати доступ до ресурсу, який утворюється завдяки суспільній 
синергії. 

У практичному вимірі імплементація глобальних інститутів відбувається в Україні шляхом виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Тому важливим є досягнення інклюзивності політики держави у першочерговому порядку саме на цьому напрямку. 
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Аналізуючи проблеми використання продуктивного потенціалу нової технологічної революції засновник та президент 

Усесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) Клаус Шваб наголошує на двох “тривожних” чинниках: по-перше, вважає він, 
“існуючий рівень управління та усвідомлення плинних змін у всіх сферах надзвичайно низький порівняно з необхідністю переосмислення 
економічних, соціальних і політичних систем, для того щоб відповісти на виклики  четвертої промислової революції”. По-друге, підкреслює 
К. Шваб, “відсутня також послідовна, позитивна та єдина концепція на глобальному рівні, яка має принципове значення для залучення у 
процес різних прошарків та співтовариств, а також для недопущення негативної реакції суспільства на кардинальні зміни, що відбуваються” 
[1, с. 17-18]. 

Фактично К. Шваб говорить про необхідність формування якісно нового теоретичного погляду на природу соціально-економічних 
процесів у глобалізованому суспільстві, на основі якого можна було б сформулювати сучасну теоретико-методологічну парадигму 
економічної теорії, методологічну парадигму економічної політики та, власне, перспективну парадигму окреслення принципів і цілей 
соціального та економічного розвитку на майбутнє. Теоретико-методологічною основою розв’язання таких завдань, є, як ми вважаємо, 
сучасна політична економія (у співпраці з іншими соціальними, економічними та гуманітарними науками на засадах міждисциплінарного 
підходу) [2]. Першим практичним кроком до формування нового теоретичного погляду на природу та можливі шляхи розвитку процесів, що 
відбуваються в економіці глобалізованого суспільства, на засадах сучасної політичної економії, є, на наш погляд, визнання та врахування 
реальності існування взаємозалежності між рівнем розвитку економічної теорії, якості науково обґрунтованого політичного та 
економічного мислення політиків та рівнем продуктивної спроможності певних національних економічних, соціальних і політичних систем, 
світової економічної системи в цілому. Як зазначав М. Фрідмен у своїй праці «Методологія позитивної економічної науки»: 
«Фундаментальне послання науки полягає у тому, що видимість оманлива і що існують такі способи аналізу, інтерпретації або організації 
даних, які виявляють, що непов’язані й відмінні на перший погляд явища – суть прояви більш фундаментальної та відносно простої 
структури» [3, с. 43]. 

Ця «оманлива видимість”, “простота” проблем повсякденного суспільного життя, яку переважна більшість політиків і суб’єктів 
економічної діяльності сприймає за сутність явищ, процесів, тенденцій, будуючи на основі таких поверхневих, “перекручених форм” 
дійсності певні політичні, економічні, соціальні концепції та моделі економічної політики, і породжує постійно зростаючу потребу в 
адекватній вимогам часу економічній теорії, отже й у новій парадигмі дослідження та сприйняття світу, що постійно змінюється, поза якими 
справжню, глибинну сутність та синергетику явищ і процесів зрозуміти і конструктивно використати на благо суспільства практично 
неможливо. 

Розв’язанню таких завдань, безперечно, сприятиме глибоке розуміння особливостей функціонування та розвитку сучасної 
економіки і суспільства, пов’язаних із якісними змінами в рушійних силах, цілях, ціннісних орієнтирах і мотиваціях в умовах глобалізації та 
четвертої промислової революції, що знаходить своє відображення в якісно новій інституціональній структуризації їх архітектоніки. 
Зокрема, трансформація ціннісних орієнтирів руху сучасної економіки має бути спрямована на поглиблення безпосередньої 
взаємозалежності між рівнем узгодженості інтересів ключових суб’єктів економічного життя (як у межах національних, так і регіональних, у 
глобальному економічному полі), рівнем розвитку працівника, суспільного виробництва та рівнем реалізації потреб суспільства у культурі, 
духовності, етичних нормах, надто у сфері інтелектуальної праці та бізнесу в інтелектуальній сфері. Саме вони формують ту чи іншу якість 
системи ціннісних орієнтирів економіки, індивіда та суспільства в цілому, визначають їх людиноцентричну або трансгуманітарну 
спрямованість. 

За цих умов, поза розумінням діалектики закономірностей еволюції системи мотивації до інтелектуальної праці, трудової етики у 
процесі трансформації економічних і соціальних систем у полі регіональних і загальнолюдської цивілізацій, практично неможливо 
визначитися, як із віддаленими, так, навіть, і з найближчими тенденціями щодо формування парадигми та моделей ефективного 
використання інтелектуального потенціалу найманих працівників, підприємців, успішного функціонування національних держав і 
наднаціональних інститутів у полі четвертої промислової революції та глобалізованого суспільства. 

Економічна політика будь-якої держави формується в першу чергу тими політичними силами, які приходять до влади. Однак, саме 
політичні та економічні реалії визначають стартовий рівень можливостей щодо окреслення системи стратегічних і тактичних цілей 
економічного розвитку, форми прийняття рішень з цих питань, рівень та коло компромісів, на які мають погодитися політики, владні 
структури держави, суспільство, для найбільш ефективного використання наявних ресурсів і потенційних можливостей економіки щодо 
задоволення інтересів зацікавлених груп та верств населення. Ігнорування таких політичних і економічних реалій і потреб, хибна парадигма 
вибору цілей та засобів їх досягнення, за будь-яких умов, у кінцевому підсумку приведе до втрати не лише контролю за ситуацією, але й до 
появи ознак ентропії і хаосу в економічній та соціальній системах держави, регіону тощо.  

Говорячи про діяльність держави, як про чинник, що може призводити до зберігання негативних проявів минулого в сучасних 
постсоціалістичних країнах, та й не тільки в них, ми змушені будемо визнати серед причин такого явища перш за все споконвічне бажання 
будь-якої держави, як інституту організації та управління діяльністю певного народу, нації, до централізації влади в усіх сферах суспільного 
життя. Ще Вальтер Ойкен, один із «батьків» теорії та економічної політики соціального ринкового господарства у Німеччині, так пояснював 
цей процес: «Імпульс до проведення політики централізованого управління, – писав він, – випливає з одвічно існуючого прагнення до 
влади» [4, с. 218]. На жаль, сьогодні в нашій державі наявні всі чинники, які можуть або спричиняють бажання владних структур до 
акумуляції важелів управління економікою в одних руках. 

Водночас, слід зауважити, що інерція парадигмального мислення, затягування процесу переоцінки реальної ефективності парадигми 
теорії, на засадах якої визначаються закономірності, тенденції та напрями економічного і соціального розвитку суспільства в умовах динамічної 
глобалізації та четвертої промислової революції, а саме неолібералізму, в науковому середовищі, так само небезпечні, як і інерція кейнсіанства, 
неокейнсіанства у боротьбі наукових шкіл у попередній період. Така інерція у науковому співтоваристві, яке достатньо реалістично сприймає та 
оцінює всю широту, складність і глибину змін, що відбуваються в економічному, соціальному, політичному, духовному житті окремих країн, 
регіонів в процесі глобалізації суспільства, однак не помічає обмеженості неоліберальної теорії, з її принципами автономізації та атомізації індивіда, 
як суб’єкта економічної діяльності, раціональності його функціонування на засадах суто ринкової економіки тощо, фактично закриває шлях для 
формування ефективної економічної та соціальної політики розвитку в епоху глобалізму на єдиних гуманістичних засадах і принципах, ключовими 
серед яких є, нашу думку, такі: 1) формування економіки випереджального, а отже, інноваційного, розвитку; 2)  використання такого розвитку з 
метою забезпечення умов і потреб саморозвитку людини та суспільства; 3) забезпечення умов для самовідтворення світової екологічної системи; 4) 
створення реальних механізмів для забезпечення не лише принципу ринкової, але й соціальної справедливості, про яку деякі економісти-теоретики 
кажуть, що її не існує в природі економічних і соціальних відносин. 
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Трансформаційні процеси, що відбуваються в політичній, економічній, суспільній, культурній сферах життя країни потребують 

потужної рушійної сили – публічних службовців нової генерації з якісною професійною освітою, постійним розвитком власної 
компетентності, вільним володінням сучасними комп’ютерними технологіями, відкритістю до інновацій.  

Нові підходи до освіти публічного службовця мають на меті виховання «нового управлінця» – всебічно розвинутої особистості, 
лідера, що володіє інноваційним мисленням, який здатний до генерації інновацій не тільки в екстремальних ситуаціях життєдіяльності, а й 
у вирішенні повсякденних проблем публічного управління.  

Одним з таких підходів в системі професійної освіти публічних службовців є інноваційне навчання. Термін «інноваційне 
навчання» як альтернатива «традиційному навчанню» з'явився в 1978 р. у доповіді групи вчених Римському клубу. У доповіді були 
означені уже сформовані завдання та орієнтації сучасної освіти в світі і певною мірою факт появи нової системи наукових психологічних 
знань. 

Під інноваційним навчанням розуміють сукупність методів, які дозволяють конструювати процес навчання як продуктивну 
творчу діяльність викладача і студентів, пов'язану з досягненням соціально повноцінного продукту на всіх етапах навчання. Інноваційне 
навчання розглядають як реакцію системи освіти на перехід суспільства до більш високого ступеня свого розвитку, внаслідок чого і 
змінилися цілі та форми освіти. Воно покликане готувати не лише «людину, що пізнає», а й «людину, що діє». 

Цікавим є те, що всі елементи традиційної освіти є в інноваційному навчанні, але змінюються самі підходи до навчання, що 
полягає лише у визначенні співвідношення репродуктивного і продуктивного, дієвого і творчого підходів. 

Сутність змісту інноваційного навчання, як такого, що формує у публічного службовця інноваційне мислення, передбачає 
розуміння ним своєї ролі в наданні допомоги суспільству, його інститутам, суб'єктам діяльності, а не в переслідуванні особистих інтересів. 
Інноваційне навчання передбачає пошук того, як ефективніше донести до свідомості слухача не лише сенсу навчального предмета, а й того 
як зробити цей сенс актуальним і пізнавальним, щоб він став внутрішньо необхідний для нього, пробудилась самостійність мислення 
потреба в самопізнанні, саморозвитку, що є складовими інноваційного навчання. 

Мета інноваційної освіти публічних службовців полягає в підготовці професійної, високодуховної і моральної професійної 
особистості, яка має здатність до генерації інновацій як в екстремальних, кризових ситуацій, так і у вирішенні завдань повсякденної 
діяльності. 

Важливими складовими інноваційного навчання є орієнтація на формування у державних службовців лідерських якостей, 
активної самостійної пізнавальної позиції, мотивації на безперервне професійне навчання і всебічне вдосконалення, вміння встановлювати 
необхідні комунікації, формулювати і відстоювати власну позицію, володіти різноплановою інформацією, при цьому генеруючи нові 
знання. 

Впровадження інноваційного навчання у систему професійної освіти та підвищення кваліфікації державних службовців 
передбачає від викладацького складу постійної діяльності, що обумовлюється не лише високим професіоналізмом, а й активною позицією, 
ініціативою, творчістю і новаторством. При цьому викладачі повинні бути лідерами і особистостями, які здатні до інноваційного процесу 
навчання, цілеспрямовано розвивати у слухачів здатність до інноваційного мислення, систематично підвищувати свій професійний рівень і 
кваліфікацію. 

Перехід в системі підготовки публічних службовців від традиційного навчання до інноваційного має супроводжуватися 
застосуванням у навчальному процесі таких основних принципів та методик: 

1. «Орієнтація на результат» – забезпечує цілеспрямованість, транспарентність і результативність процесу підготовки на основі 
рейтингової оцінки знань. 

2. «Модульне навчання» – гнучкість і високу динаміку освітнього процесу. 
3. «Кейс з вирішення управлінських задач та ситуацій» – адаптація процесу навчання до реальних умов практики управління. 
4. «Індивідуалізація процесу навчання» – використання дистанційного та «віртуального» навчання. 
5. «Інтенсифікація навчання» – прискорений обмін ідеями, інформацією і результатами, доступ до джерел професійної 

інформації для отримання інтенсивних знань. 
6. «Підвищення конкурентоспроможності публічних службовців» – забезпечення високих професійних компетенцій фахівців, 

формування у них креативних здібностей для вирішення нестандартних управлінських завдань. 
Розвиток системи інноваційної освіти публічних службовців має відбуватись на таких концептуальних засадах, що обумовлюють 

її функціонування у сучасному суспільстві: 
1. Створення сприятливих, творчих умов у сфері освіти публічних службовців з метою генерації та культивування 

інноваційного процесу, що обумовлюються політичними і економічними процесами у суспільстві. 
2. Забезпечення матеріальних можливостей педагогічних інновацій, обумовленим економічною політикою держави. 
3. Формування особистості, що володіє інноваційної здатністю аналізувати, прогнозувати і моделювати професійний результат 

своєї діяльності, а також планувати впровадження інновацій у професійну діяльність. 
4. Створення інноваційної системи навчання, що складається з, інноваційного процесу навчання та спирається на інноваційну 

концепцію професіоналізації публічного управління та розвитку громадянського суспільства. 
5. Включення в інноваційну систему освіти інноваційної системи виховання, яка передбачає формування духовної та моральної 

особистості. 
Отже, фундаментальною умовою підготовки державних службовців є формування у них професійних домінант інноваційного 

характеру. Врахування вказаних особливостей інноваційного навчання при розробці освітньої стратегії в системі підготовки публічних 
службовців розширить сферу академічних знань, спрямує публічних службовців в майбутнє, надає їм свободу вибору освітніх траєкторій, 
збільшення професійної мобільності та самоідентифікації. 
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Сформована у Казахстані модель відтворення та її експортно-сировинна модель значною мірою визначає зрушення у структурі 

інвестицій в основні засоби. Це визначає особливості національної економіки країни в сьогоденні та  у майбутньому. 
Напрями інвестицій визначають перспективи зміни існуючої галузевої структури економіки, що значною мірою впливає на 

параметри галузевого розподілу капітальних вкладень. Незважаючи на зниження частки виробництва в структурі внутрішніх інвестицій в 

основні фонди за звітний період, ефект цього чинника зберігається. 
Існує тенденція до зменшення частки капітальних вкладень в обробній промисловості. Хоча цей сектор економіки має 

мультиплікативний ефект у всіх сферах економіки. Таким чином, інвестиції в обробну промисловість в 1 долар призводять до зростання 

ВВП у 1,5 долара. А в усіх інших галузях, за винятком сільського господарства, в економіку інвестовано менше 1 долара за долар [1]. 

Напрями та інтенсивність розподілу внутрішніх інвестицій в інші галузі протягом аналізованого періоду також мали деякі зміни. 

Важливо відзначити значне зниження важливості торгівлі та економіки, пов'язане з державним управлінням. Питома вага підгалузі з 

виробництва та розподілу електроенергії, газу та води збільшилася у більш ніж два рази. В останні роки пріоритетне фінансування було 
виділено на проекти у тепловій та гідроенергетиці. 

У стратегічному плані розвитку Республіки Казахстан до 2025 року [2] до 2025 року метою є досягнення якісної і стійкої моделі 

добробуту на рівні Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) на шляху до ліги тридцяти розвинених країн світу. В цьому 
відношенні важливість структури національної економіки, як правило, ігнорується. Очевидно, що матеріально-технічну базу для 

досягнення цієї мети можна визначити, коли можна буде порівняти структуру і технологічні рівні економіки Казахстану та країн ОЕСР. 

Формування структури економіки, спрямованої на інноваційний розвиток, як показує досвід країн, які успішно розв’язали цю 
проблему, було реалізовано не тільки завдяки твердості і послідовності реалізації відповідних програм. 

Прогресивною структурною базою економіки як і раніше залишається промисловість, яка є ядром інноваційного процесу. Але 

підхід до універсальності галузевої структури економіки повинен змінитися. У республіці вона залишається характерною для ресурсної 
стадії економічного розвитку. Для розгортання на етапах вищого рівня (інвестиційний або інноваційний етап) цього не достатньо. 

Універсальної структурної базою для розвитку економіки є не галузі первинного сектору економіки, а вторинний сектор – обробна 

промисловість, переробні галузі, особливо деякі з новітніх підгалузей цієї сфери. 
Ці тенденції сформували в промислово розвинених країнах ідею прогресивної галузевої структури економіки, яка визначає не 

тільки частку безпосередньо машинобудування, хімії та електроенергетики, а й внутрішню структуру цих галузей, а саме рівень розвитку 

верстатів, електротехнічної й електронної промисловості, «малотонажної» хімії, мікробіології, які стають універсальною структурною 
основою сучасної економіки. 

У цій ситуації значна частка основного сектору економіки Казахстану може спавляти обмежений вплив на процеси адаптації 

структури виробництва до змін умов економічного розвитку та зміцнення його інноваційного змісту. Тому скорочення сукупної частки 

первинного сектору економіки є необхідною умовою у підвищенні прибутковості кінцевого продукту і створенні передумов для науково-

технічного прогресу. 
У той же час частка вторинного сектору, зокрема обробної промисловості, повинна збільшитися. Перш за все, завдяки 

розширенню остаточного перерозподілу в металургію, хімію, розширення виробництва металлоємного обладнання, розвитку 

фармацевтичної, легкої і харчової промисловості. Особливу увагу необхідно приділити появі наукоємного виробничого сектору. 
Звичайно, в силу великої інерційності структурних процесів і з урахуванням унікальних природних ресурсів, поки що наше єдина 

конкурентна перевага, визначається прискореними темпами розвитку паливно-сировинного комплексу. Перехід до прогресивної галузевої 

структурі займають чимало часу і неможливий без активної структурної політики держави. У зв'язку з цим виникає питання вибору 
структурних пріоритетів, які користуються державною підтримкою. Вибір таких пріоритетів повинен виходити з необхідності врахування: 

- інтенсивного розвитку гірничодобувної промисловості на основі передових технологій інвестування в інші галузі; 

- модернізації базових виробництв на сучасній технологічній основі; 
- інвестицій в інфраструктурні проекти (залізниці, газо-і нафтопроводи, дороги); 

- формування «економіки знань»: цифрової економіки, Індустрії 4.0, робототехніки, генної інженерії. 

Світовий досвід успішних структурних змін в промисловості показує, що ключовим аспектом структурної перебудови є ті галузі 
[4], які несуть елементи розвитку, а не просто збільшення масштабів виробництва. Іншими словами, найбільший ефект можуть дати 

структурні зміни, засновані на науково-технічному прогресі і інноваціях, розвитку наукомістких галузей, які відповідають перспективним 

напрямам формування сучасного технологічного порядку і створення передумов для формування наступного. 
Пріоритетний розвиток сировинних галузей, які стали провідними у вітчизняній економіці, за відсутності перспектив значного 

збільшення попиту і посилення конкуренції на світовому сировинному ринку, об'єктивно обмежують розвиток економіки Казахстану при 

збереженні існуючих тенденцій структурних змін. Структурна перебудова – це не просто спосіб збільшення економічного зростання. 

Казахстан має реальний шанс змінитися, значно підвищити свою конкурентоспроможність у світовій економіці, це нова якість 

економічного розвитку. 

У зв'язку з цим необхідно переосмислити актуальність і нагальність сучасного індустріального розвитку, де затребувані 
інновації, які забезпечують динамічний розвиток інноваційної економіки. Експортно-сировинна модель відтворення і її функціонування 

давно вичерпана. 

На порядку денному – реструктуризація економіки, диверсифікація виробництва, модернізація його технологічної бази. 
Вирішуючи ці проблеми, Казахстан, безумовно, повинен спиратися на світові тенденції науково-технічного та інноваційного розвитку, 

переймаючи найбільш ефективні інструменти і механізми взаємодії держави, приватного бізнесу та науки у цій сфері. 
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Прискорення глобалізаційних процесів, розвиток індустріалізації та науково-технічного прогресу в світовій економіці посилюють 

проблеми, пов’язані із зміцненням енергетичної безпеки країни. Однією з цілей 2030, спільних для всіх країн Асамблеї ООН, визначено 
“забезпечення загального доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх” [1, с. 52]. Держава бере на себе 
зобов’язання щодо підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів, забезпечення стабільності їх постачання, створення 
умов для транзиту на внутрішній і зовнішні ринки тощо.  

За даними Global Energy Statistical Yearbook 2018, Україну визнано найбільш енергомісткою країною у світі з показником 
енергоємності 0,246 кг нафтового еквіваленту (кг н.е.)/$, хоча у 2017 р. показник становив 0,263 кг н.е./$ (друге місце у рейтингу). До п’яти 
найбільш енергомістких країн світу 2018 р. належать РФ (0,211 кг н.е./$), Тайвань (0,202 кг н.е./$), Узбекістан (0,191 кг н.е./$) та ЮАР 
(0,190 кг н.е./$) [2]. Основними причинами такого явища є велика частка енергомісткіх секторів, застарілих технологій, основних засобів з 
високим рівнем зношення, неефективних систем трансформації та постачання енергії. 

Питанням розвитку ринків присвячено праці Базилевича В.Д., Ігнатюк А.І., Колоші В.В. та ін., проблеми створення та розвитку 
енергетичного ринку досліджували іноземні та вітчизняні науковці, такі як Бараннік В.О., Гріненко А.Ю., Плачкова С.Г, Рябцев Г.Л., 
Шевцов А.І. Формування ефективного ринку енергоресурсів є основою успішної перебудови національної економіки та досягнення 
економічного добробуту.  

Складовими елементами енергетичного ринку є ринок нафти, ринок природного газу, ринок вугілля та ринок електроенергії 
(ядерної, відновлювальної, гідроенергії).  

У 2018 р. у структурі споживання енергетичного ринку України найбільшу частку мають ринки природного газу (31,2 % або 25,6 
млн т н.е.), вугілля (30,0 % або 24,6 млн т н.е.) та електроенергії (24,1 % або 19,8 млн т н.е.) [3, с. 9]. У порівнянні зі структурою споживання 
на світовому ринку в Україні майже втричі менше питома вага ринку нафти (12,2 % порівняно з 34,6 % – світовий показник), що 
пояснюється територіальним розміщенням природних ресурсів, доступом до них та історичними передумовами формування та розбудови 
національного ринку. 

За даними НАК “Нафтогаз України”, у 2018 р видобуто 21,0 млрд м3 природного газу, що на 2% більше, ніж у 2014 р. У 2018 р. 
імпорт газу в Україну відбувався виключно з європейського газового ринку в обсязі 10,6 млрд м3 (на 84% менше, ніж у 2014 р.).  

У 2017 р. видобуток нафти і газового конденсату в Україні становив 2,1 млн т, що на 22,2 % менше, ніж у 2014 р. У 2017 р. 
Україна імпортувала 1 млн т нафти та 7,8 млн т нафтопродуктів [4].  

Для розвитку енергетичного ринку України характерними є обставини, які ускладнюють процес його формування та ефективного 
функціонування. Серед визначальних загроз, що виникли останнім часом, є незавершеність переходу від адміністративної до ринкової 
моделі регулювання енергетичного ринку. Її найпомітнішим проявом є суттєве відставання в темпах розроблення та ухвалення нормативно-
правових актів. 

Зволікання з упровадженням європейської енергетичної моделі спонукає суб’єктів господарювання до лобіювання в органах 
влади власних проектів. Такі намагання забезпечити собі на якомога довший період особливі умови господарювання (монопольні ціни, 
державні гарантії, кредити та ін.) містить загрозу, оскільки в майбутньому проекти можуть бути зупинені та заблокують становлення нової 
моделі ринку. 

В Україні досі відсутня актуалізована програма розвитку мінерально-сировинної бази, не створено умови для формування 
свідомого енергоефективного суспільства, зростає енергетична бідність, внаслідок чого більшість громадян України змушені звертатися за 
субсидіями та очікувати їх від держави. 

Відсутність механізмів реалізації спеціальних обов’язків для забезпечення суспільних інтересів на ринку електроенергії призвела 
до їхньої підміни регіональним дотуванням, використанням атомної генерації як «донора», що забезпечує приховане перехресне 
субсидування об’єктів відновлюваної й теплової енергетики [5].  

Через російську агресію виробництво Україною готового вугілля в 2014-2018 рр. зменшилося більше ніж удвічі. У 2018 р. обсяг 
видобування вугілля в Україні дорівнює 33,3 млн т, що на 46,7 % менше, ніж у 2014 р. Внаслідок цього збільшилися обсяги імпорту. У 2017 
р. Україною імпортовано 19,8 млн т вугілля. За І квартал 2018 р. імпорт вугілля становив 5,7 млн т, що на 57,6% більше, ніж за цей період у 
2016 р. При цьому з РФ – 62,12%; США – 28,92%; Канади – 6,36% та з інших країн – 2,6% [6, с. 63]. При цьому ефективність більшості з 
вугільних підприємств державної форми власності залишається низькою, а собівартість їхньої продукції – зависокою. 

Попри позитивні зрушення, що відбуваються в результаті відмови від хибної політики 2014-2015 рр., що полягала в підвищенні 
рентної плати за користування надрами, збереглися суттєві загрози забезпеченню енергетичної самодостатності, зокрема нарощуванню 
ресурсної бази та збільшенню видобутку енергетичних ресурсів.  

Серед важливих напрямів подолання загроз щодо забезпечення зростаючих потреб в паливно-енергетичних ресурсах визначимо: 
зменшення енергоємності ВВП та збільшення рівня енергозабезпеченості країни; оцінка власних ресурсів та обґрунтування доцільності 
щодо збільшення власного видобутку вугілля, нафти, газу та/або їх імпорту; узгодження нормативних документів щодо регулювання ринку 
енергоресурсів з міжнародними нормами; “посилення антимонопольної політики з метою підтримки конкуренції на галузевих ринках 
шляхом обмеження монопольної влади” [7, с. 342]; збільшення виробництва електричної енергії на атомних електростанціях на власному 
ядерному паливі; збільшення експорту нафтопродуктів за рахунок збільшення обсягів переробки нафти; реалізації програм 
енергозбереження в галузях економіки і в соціальній сфері; збільшення використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії 
[8, с. 12]; зменшення рівня енергетичної залежності країни від зовнішніх поставок палива та збільшення обсягів споживання власних 
енергетичних продуктів. 

Таким чином, в Україні продовжується процес формування і розвитку енергетичного ринку, проте існування визначених вище 
проблем гальмують цей процес, підвищуючи рівень енергоємності економіки та негативно впливаючи на рівень енергетичної безпеки 
країни. Важливим завданням сучасності є перехід енергетичної сфери до нової моделі функціонування на основі розвиненого 
конкурентного середовища, однакових можливостей для розвитку всіх видів виробництва енергії, розробки їх джерел і маршрутів 
постачання. 
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В рамках підходу обліку багатства (англ. – wealth accounting approach), Світовий банк надає наступне визначення національному 

багатству: «Національне багатство – допоміжний до ВВП, агрегований показник, що надає інформацію про довгострокові перспективи 
економічного зростання за рахунок систематичного відстеження динаміки змін активів; включає в себе всі активи, що лежать в основі 

формування національного доходу: увесь виробничий капітал (фабрики та дороги), природній капітал (ліси та вода), людський капітал 

(знання й вміння), а також чисті іноземні активи (Рис. 1). 

 

 
Рис.1. Багатство за класами активів 

Джерело: Світовий Банк [1]. 

 

Таким чином, національне багатство визначається за формулою: 

Національне багатство = Природний капітал + Виробничий капітал + Людський капітал + Чисті іноземні активи. 
Необхідність розрахунку даного показника обумовлена недосконалістю показника ВВП при оцінці економічного розвитку 

країни, про що вперше наголосив лауреат Нобелівської премії з економіки Джозеф Стігліц на початку 2000-х років. Тому, експерти 

Світового банку пропонують застосування альтернативного чи комплементарного показника, який би краще відображав динаміку та тип 
економічного розвитку країни (екстрактивний/інклюзивний). На відміну від ВВП, що враховує лише поточні доходи, показник 

національного багатства дозволяє оцінити перспективи та стійкість зростання економіки, відповідність стратегічних пріоритетів держави 

цілям сталого економічного розвитку. Оцінка національного та світового багатства здійснюється на основі сукупних показників: природні 
ресурси (ліси та корисні копалини), людський капітал (доходи населення протягом життя), матеріальний капітал (споруди та 

інфраструктура), а також чисті іноземні активи. Згідно зі звітом Світового банку «Зміни багатства націй 2018» (“The Changing Wealth of 

Nations 2018”), у світовому масштабі, близько 64% багатства припадає на людський капітал, 27 % – на виробничий капітал, а 9% – на 
природні ресурси (Табл. 1).  

Таблиця 1 

Багатство за класом активів для країн з різним рівнем доходів, 2014 рік  

Вид активу 
Країни з 
низьким 

рівнем доходів 

Країни з 

нищим за 

середній 
рівнем доходів 

Країни з 

вищим за 

середній 
рівнем доходів 

Країни з високим 
рівнем доходів (не 

члени ОЕСР) 

Країни 

ОЕСР 
Світ 

Виробничий капітал (%) 14 25 25 22 28 27 

Природний капітал (%) 47 27 17 30 3 9 

Людський капітал (%) 41 51 58 42 70 64 

Чисті іноземні активи (%) -2 -3 0 5 -1 0 

Всього (%) 100 100 100 100 100 100 

Світове багатство (млрд. 

дол. США) 

7 161 70 718 247 793 76 179 741 398 1 143 249 

Світове багатство на душу 

населення (тис. дол. 
США) 

13 629 25 948 112 798 264 998 708 389 168 580 

 

Джерело: Світовий Банк [2]. 
 

По країнах ці пропорції істотно різняться: в державах з середнім рівнем доходів частка природного капіталу може сягати 25%, у 

бідних – 47%. У країнах ОЕСР з високим рівнем доходів, обсяг природного капіталу на душу населення в 2014 році в 3 рази перевищував 
показник бідних країн, хоча його частка в загальній структурі багатства становила лише 3%. Це свідчить про те, що розвинуті країни не 
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вичерпують природні ресурси, дотримуючись політики сталого економічного розвитку. Варто зазначити, що зростання чисельності 
населення суттєво впливає на динаміку національного багатства. Для країн з низьким рівнем доходів збільшення чисельності населення 

призводить до уповільнення темпів зростання, або зменшення багатства на душу населення. 

Динаміка зростання національного багатства, в першу чергу, залежить від типу економічного розвитку країни. Екстрактивний 

тип призводить до поступового зникнення природного капіталу, деградації природних ресурсів та майбутніх економічних втрат, що 

негативним чином впливають на розвиток людського капіталу. Інклюзивний тип розвитку передбачає ефективне залучення факторів 

виробництва задля створення інноваційної, високотехнологічної економіки.  
Таким чином, експерти Світового банку дійшли висновку, що в країнах з високим рівнем доходів активно задіяний людський 

капітал, в той час як природний капітал відіграє незначну роль в накопиченні багатства. У бідних країнах природний капітал становить 

близько половини «портфелю» багатства, у той час як людський капітал недостатньо задіяний (< 30%), або не задіяний зовсім (< 10%). 
Недостатнє залучення людського капіталу у формуванні національного багатства країни призводить до зростання рівня безробіття та 

декапіталізації. Тобто, основою багатства вважається саме людський капітал, а не інші види активів. Чисті іноземні активи відіграють дуже 

незначну роль у накопиченні багатства та зростанні добробуту країн, й здебільшого мають від’ємне значення, особливо для країн, що 
розвиваються. 
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Деіндустріалізація вітчизняної економіки суттєво звужує перспективи збудувати в України заможне і соціально справедливе 
суспільство [2]. Нажаль, нинішній урядовий курс на повну дерегуляцію господарських відносин, в тому числі у сфері промисловості, на 

нашу думку, з огляду на світовий досвід [6], приведе лише до погіршення стану галузі з остаточним перетворенням країни з донедавна 

індустріальної на аграрну. Тому перегляд вітчизняної моделі промислової політики на основі відновлення активної участі держави у 

індустріальному піднесенні, зважаючи на поширення у світі Четвертої промислової революції, є не лише назрілим, але й вкрай гострим і 

масштабним завданням для країни з позицій насамперед забезпечення її національної безпеки на тлі наростаючих зовнішніх економічних і 
воєнно-політичних загроз і викликів.  

Проблемним питанням розвитку промисловості присвячено чимало фундаментальних праць провідних вітчизняних учених (див., 

наприклад [1; 3; 4]). Між тим, переструктурування промислового виробництва у бік суттєвого зростання його високотехнологічної 
складової не може відбутися без виявлення та подолання ряду інституційних пасток і проблем у формуванні не лише промислової політики, 

але і у забезпеченні життєдіяльності українського суспільства в цілому. Адже, ефективність промислової політики визначається насамперед 

особливостями інституційної системи країни та поведінковими обмеженнями, що накладаються на державу і на інших суб’єктів 
суспільного і господарського життя при формуванні їх мотивації до діяльності та виборі способів суспільного співробітництва. Це 

пов’язано з тим, що між створеними державою інститутами, станом економіки, рівнем і якістю розвитку країни існує прямий нерозривний 

зв’язок – чим кращі інститути, тим ефективніша економіка, тим вищій рівень і якість розвитку країни [5]. 
Тому, про ефективність структурних перетворень у промисловості можна говорити лише тоді, коли держава створить для цього 

ефективні інститути. Вони повинні надавати як самій державі, так і господарюючим суб’єктам відповідні стимули для діяльності, визначати 

їх бажану поведінку з точки зору слідування визначеним напрямам структурних трансформацій, мати внутрішню систему примусу, 
винагород і покарань за відповідність отриманих результатів діяльності поставленим цілям.  

Зважаючи на такий підхід і тенденції, що склались у промисловості, можна констатувати, що зараз в Україні подібних інститутів 

немає. Причина їх відсутності – вади самої держави як інституту, що унормовує організацію політичної влади в країні, яка апріорі не буває 
абстрактною і завжди представлена особами, наділеними владними повноваженнями. В ухваленні державних рішень вони керуються 

далеко не завжди лише інтересами суспільства, але й власними приватними інтересами або колективними інтересами тих груп, які їх 

«делегували» у владу. Тому ефективність промислової політики і структурних змін напряму залежить від того, якою мірою інтереси влади і 

суспільства співпадають, а діюча система формування влади і організації державного управління дозволяє реалізувати суспільні або ж, 

навпаки, приватні інтереси. Співвідношення цих інтересів в ухваленні владних рішень безпосередньо залежить від того, чи може 

суспільство, керуючись насамперед формальними процедурами, ефективно формувати і контролювати владу, чи існує між суспільством і 
владою тісний паритетний двосторонній зв’язок, який визначає підпорядкованість усіх напрямів модернізації цілям розвитку суспільства. 

На жаль, інститут формування влади в Україні через всенародні вибори не передбачає механізму формалізації, унормування та 

задоволення нею інтересів суспільства. Українська влада йому непідзвітна і непідконтрольна, що вказує на відсутність між ними 
зазначеного зв’язку. Він де-факто утворився лише між державою і бізнесом, причому далеко не з усім, а лише з окремими великими 

олігархічними бізнес-групами, які перейняли на себе функцію формування влади в Україні та її використання у власних інтересах. Тому 

промислова політика держави і схвалювані нею господарські рішення стали втіленням лише інтересів цих бізнес-груп. За таких умов 
неоіндустріальна модернізація промисловості у відповідності до інтересів і потреб суспільства унеможливлюється. 

Система організації державного управління в промисловості неефективна з ряду обставин. Однією з них є відсутність контролю 

суспільства над бюрократією, що, на тлі непрозорості діяльності останньої, розмитості і поверховості вітчизняного законодавства відкрило 
для неї додаткове неформальне джерело власного збагачення у вигляді бюрократичної ренти за ухвалення адресних рішень на користь 

окремих громадян чи суб’єктів господарювання. Це є першопричиною відсутності стратегічних цілей і підходів в управлінні економікою та 

їх підміни кон’юнктурними цілями самої бюрократії або цілями лобістів. Іншою обставиною є відсутність єдиного політико-формуючого і 
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координуючого діяльність промисловості органу, органів контролю за досягненням нормативно-визначених цілей розвитку галузі, 
розпорошення управління нею між низкою міністерств і відомств при частковому дублюванні їх функцій та колективній 

безвідповідальності за її стан. 

З огляду на це слід зазначити, що вдосконалення системи державного управління промисловістю має відбуватись у напрямі 

запровадження принципів проектного менеджменту при розробленні та проведенні промислової політики. Остання має здійснюватися з 

єдиного управлінського центру у вигляді спеціального центрального органу виконавчої влади. Доцільно встановити відповідальність 

органів влади та персональну відповідальність окремих високопосадовців за результати реалізації політики та їх відповідність поставленим 
цілям і завданням. Процес розроблення і проведення промислової політики має бути нормативно врегульований задля формалізації і 

прозорості дій розробників і виконавців, мінімізації дії суб’єктивного фактора в управлінських рішеннях.  

Ухвалення окремого закону про промисловість та промислову політику, а також підзаконних актів методичного характеру, має 
стати законодавчим підґрунтям для формування цілісної системи правового забезпечення державної промислової політики, стратегічного 

планування розвитку галузі, засад і принципів державного регулювання промисловості, організації державного управління галуззю, вибору 

інструментарію політики та преференцій суб’єктам промислової діяльності. 
Крім того, слід пам’ятати, що ефективність промислової політики безпосередньо залежить від стану інституту власності в країні, 

тому без подолання проблем, що накопичились у функціонуванні цього інституту, цілі політики не будуть досягнуті. Впродовж останніх 

двох десятиліть реформа інституту власності як щодо встановлення прав на ресурси, так і щодо встановлення прав на доходи, не була 
підпорядкована меті неоіндустріальної модернізації виробництва.  

Прорахунки у формуванні нової системи прав власності зумовили становлення спотворених, непаритетних стосунків між владою, 

бізнесом і суспільством. Вони закріпили феномен неефективного власника, відсторонення населення від власності та її суспільну 
нелегітимність, послабили державу як інститут, розширили можливості її використання олігархічним бізнесом для власного збагачення, 

позаекономічного за своєю природою й здійснюваного завдяки підтримуванню режиму «розмитих» прав, зробили нормою господарського 

життя можливість безкарного розбазарювання державних ресурсів і національного багатства як бізнесом, так і владою. 
Виходячи з цього, реформа системи прав власності – як щодо урегулювання доступу суб’єктів до ресурсів (регуляторна, 

грошово-кредитна, бюджетна політика), так і щодо розподілу отриманих ними доходів (податкова політика), має узгоджуватись з 

основними напрямами розбудови промисловості. У її здійсненні не слід залишити осторонь питання розроблення механізму трансформації 

політичних зобов’язань влади перед суспільством у практичну площину, передбачивши відповідальність першої за їх невиконання. Це 

пов’язано із необхідністю ліквідації партикулярних відносин у трикутнику «влада – бізнес – суспільство» та тіньових доходів бюрократії як 

їх наслідку.  
Слід унеможливити бюрократії та бізнесу отримання доходів з неекономічних за своєю природою джерел, зокрема, шляхом 

адміністративного перерозподілу чи волюнтаристського позбавлення суб’єктів прав власності на доходи і майно. Це створить суб’єктам 

стимули для продуктивної виробничої діяльності та впровадження інновацій. Робота у цьому напрямі має передбачати підвищення рівня 
специфікації та захищеності прав власності, що мінімізує можливості позанормативного адміністративного втручання у діяльність суб’єктів 

і накладання на них обмежень щодо розпорядження своєю власністю. 

Важливо змінити принцип формування права власності кожного суб’єкта з нині діючого «дозволено все, що не заборонено» на 
новий – «дозволено те, що регламентовано, інше заборонено». У міру розвитку господарської системи спектр дозволеного 

розширюватиметься і відповідно регламентуватиметься. Це стане основою формування зацікавленості й мотивації всіх суб’єктів (держави, 

бізнесу, населення) у чіткій специфікації своїх прав власності при їх взаємному узгодженні та несуперечливості, що у підсумку створить 
ефективне інституційне підґрунтя для якісних неоіндустріальних перетворень в країні та загального суспільного прогресу. 
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Активний розвиток глобалізаційних процесів, ускладнення взаємодії між суб’єктами господарювання, а також глибинна 
трансформація конкурентних відносин на національному та міжнародному рівнях зумовлюють необхідність розробки та реалізації нових 

підходів у конкурентній політиці. Одним із пріоритетних напрямів системних перетворень, що відбуваються у цьому виді державної 

політики, є удосконалення методики оцінки впливу процесів злиття та поглинання (M&A) на ринкову структуру, що сприятиме зростанню 
ефективності конкурентної політики в цілому та зниженню навантаженню на конкурентні регуляторні органи зокрема. 

Після прийняття закону Харта-Скотта-Родіно у 1976 р. у розвинутих країнах почав застосовуватися попередній контроль за 

операціями злиття та поглинання. Відповідно до цього закону компанії, що об’єднуються, повинні надавати конкурентному органу всю 
необхідну інформацію щодо трансакцій, вартість яких перевищує 84,4 млн. дол. [1], на основі чого робляться висновки щодо можливого 

впливу аналізованої угоди на рівень ринкової конкуренції. Україна також адаптувала цю норму до власної конкурентної політики, що 
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знайшло своє відображення у Положенні про концентрацію. Так, відповідно до вітчизняного законодавства попередньому контролю 
підлягають угоди M&A, у яких сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації учасників перевищує 12 млн. євро [2]. 

При цьому тривалий час вважалося, що будь-яка угода M&A, яка призводить до суттєвого зростання рівня ринкової концентрації 

є антиконкурентною. У зв’язку з цим попередній аналіз таких угод розпочинався з визначення меж товарного ринку, а згодом – оцінки 

ринкової частки їх учасників та рівня ринкової концентрації. Зокрема такий підхід досі використовується у вітчизняній конкурентній 

політиці – отримання дозволу від Антимонопольного комітету України потребують усі угоди, ринкова частка одного з учасників яких 

перевищує 35% (незалежно від сукупної вартості активів та обсягів реалізації) [2].  
Зазначений підхід дає змогу оцінити лише можливість виникнення лише так званих координованих ефектів від трансакції, які 

проявляються через зростання ймовірності досягнення таємних домовленостей з іншими фірмами. Разом з тим, він не дозволяє 

проаналізувати ймовірність появи односторонніх ефектів, які проявляються через підвищення цін на свою продукцію, зниження якості та 
рівня інноваційної активності новоствореної фірми. Крім того, на сучасних ринках в основному продається диференційована продукція, що 

ускладнює визначення їх товарних меж. У зв’язку з цим, учені-економісти (С. Моресі, С. Салоп, Дж. Фаррелл, К. Шапіро та ін.) розробили 

низку скринінгових інструментів, що дозволяють оцінити ймовірність зростання цін після укладання угоди про злиття. Основними з цих 
інструментів є UPP, GUPPI та IPR тести, які базуються на інформації про рівень прибутку та ступені інтенсивності конкуренції між 

фірмами, які об’єднуються. 

UPP-тест (Upward Price Pressure test) був вперше запропонований Дж. Фарреллом та К. Шапіро у 2010 р. Він передбачає 
порівняння впливу на ринкову структуру двох протилежних сил: усунення прямої конкуренції між компаніями, які об’єднуються, що 

призводить до зростання цін на їхню продукцію, та зниження граничних витрат у результаті злиття, що може стати підставою для зниження 

цін. Для оцінки сили їх впливу використовується наступна формула: UPP = (P2 – MC2)D12 – e1MC1, де MC1, MC2  – граничні 

витрати на виробництво товарів 1 і 2; P2 – ціна товару 2; D12 – коефіцієнт відволікання (diversion ratio, відсоток споживачів товару 1, який 
переключиться на споживання товару 2 внаслідок зростання ціни товару 1); e1 – відсоткове зниження граничних витрат, спричинене 

зростанням ефективності внаслідок злиття [3, c. 3]. При цьому, вплив зростання цін на ринок вимірюється першою частиною рівняння, яка 

характеризує величину доходу від інтерналізації частини втраченого обсягу реалізації. Що стосується впливу можливого зниження ціни, то 

він представлений параметром e1MC1  – зниженням граничних витрат, спричиненим зростанням ефективності внаслідок угоди M&A. 

Якщо UPP > 1 , то новостворена компанія має стимули до підвищення ціни товару після укладання угоди, а тому така трансакція 

потребує посиленої уваги конкурентних органів. 

Альтернативний тест GUPPI (Gross Upward Price Pressure test) був розроблений С. Салопом та С. Моресі. Його основним 
завданням є виявлення стимулів об’єднаної фірми до підвищення цін на свою продукцію на основі аналізу частки втрачених доходів від 

продажу одного з товарів компанії. Чим більша частка, тим більша ймовірність зростання ціни після злиття. Базова формула для розрахунку 

зазначеного індексу має вигляд: GUPPI = (P2 – MC2)D12 / P1, де P1 – ціна товару 1 [3, c. 4]. 
Варто відзначити, що спільною рисою UPP та GUPPI тестів є те, що їх проведення не потребує припущень щодо форми кривої 

попиту на товари фірм – учасників злиття. Відмінність між ними полягає в тому, що GUPPI не враховує можливість зростання ефективності 

діяльності компанії в результаті злиття, яке проявляється через зниження граничних витрат, а тому для будь-якого горизонтального злиття 
значення цього індексу буде додатнім, а тому детальнішому аналізу з боку конкурентних органів підлягають угоди, для яких значення 

GUPPI перевищує встановлені порогові значення (зазвичай 5-10%). 

Індекси GUPPI та UPP активно застосовуються конкурентними відомствами багатьох розвинутих країн. Так, у США індекс 
GUPPI використовувався Федеральною торговою комісією у 2011 р. при аналізі впливу угоди про поглинання мобільним оператором AT&T 

компанії T-Mobile на рівень конкуренції на ринку мобільного зв’язку, в результаті чого вона була заборонена. Крім того, зазначені 

показники знайшли своє практичне застосування і конкурентній політиці Великобританії та багатьох країн Європейського Союзу.  
Ще одним популярним інструментом для оцінки односторонніх ефектів від угод M&A є IPR-тест (Illustrative Price Rise test). Його 

метою є не лише оцінка ймовірності підвищення ціни після злиття, але й прогнозування ступеню цього зростання, а тому його проведення 

вимагає інформації про форму кривої попиту на товар. У випадку лінійного попиту для його проведення використовується наступна 
формула: IPRlinear= m·d / 2(1 – d), де m – рівень прибутковості симетричних фірм до злиття, d – коефіцієнт відволікання для товарів фірм, що 

об’єднуються. Якщо ж попит на товар фірми характеризується постійною еластичністю, формула приймає вигляд: IPRisoelastic= m·d / 2(1 – m –
 d) [3, c. 5]. 

Варто зазначити, що застосування цих скринінгових тестів має певні обмеження. Зокрема, аналіз такого роду є статичним і 

базується на дослідженні факторів з боку попиту та інформації про діяльність компаній, що об’єднуються. Разом з тим він ігнорує такі 
параметри, як близькість конкуренції між учасниками угоди та іншими фірмами, що функціонують на ринку, а також можливі 

короткострокові та довгострокові реакції з боку пропозиції (наприклад, появу нових конкурентів на ринку, репозиціонування продукції, 

мережеві ефекти, навчання в процесі діяльності, тощо). 
Таким чином, трансформація конкурентних відносин у сучасних умовах зумовлює необхідність пошуку нових, більш ефективних 

інструментів реалізації конкурентної політики, в тому числі й тих, які пов’язані з оцінкою впливу угод M&A на інтенсивність ринкової 

конкуренції. На сьогодні найбільш ефективно подолати обмеження традиційних інструментів конкурентної політики розвинутих країн 
дозволяють UPP, GUPPI та IPR тести. В Україні вони не використовується і поки можливість їх застосування у вітчизняній конкурентній 

політиці навіть не розглядається. На нашу думку, в першу чергу це зумовлено нерозвиненістю українського ринку корпоративного 

контролю, а також тим, що злиття як спосіб ринкової концентрації не набуло значного поширення в Україні. Однак вимоги Європейського 
Союзу щодо конвергенції українського та європейського конкурентного законодавства найближчим часом зумовлять необхідність 

застосування найбільш ефективних інструментів реалізації конкурентної політики у вітчизняну практику. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Filing Fee Information / Federal Trade Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.ftc.gov/enforcement/premerger-notification-program/filing-fee-information. 

2. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання 

дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) / Антимонопольний комітет України [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/ amku/control/main/uk/publish/article/113541 

3. Merger screen and the use of price pressure tests. – Laboratorio di economia, antitrust, regolamentazione [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.learlab.com/wp-content/uploads/2016/03/lcn_merger_screen_price_ pressure_test_ 1360694100.pdf. 

https://www.ftc.gov/enforcement/premerger-notification-program/filing-fee-information
http://www.amc.gov.ua/%20amku/control/main/uk/publish/article/113541
http://www.learlab.com/wp-content/uploads/2016/03/lcn_merger_screen_price_%20pressure_test_%201360694100.pdf


 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

43 

Красота Олена, 
канд. екон. наук, доцент, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ІМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Ключові слова: інклюзія, ексклюзія, включення, виключення, залучення, відторгнення, соціальна інклюзія, соціальна політика. 
 

Olena Krasota, 
PhD, Associate Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

SOCIAL INCLUSION AS A SOCIAL POLICY IMPERATIV 
 

Key words: inclusion, exclusion, social inclusion, social policy. 
 
Однією із ключових умов забезпечення достатнього рівня добробуту населення та якості їх життя є інклюзія. Остання є 

імперативом соціальної політики, необхідною умовою подолання бідності та нерівності у доходах, власності, владі, освіті. Якщо вважати, 
що основним змістом соціальної політики є досягнення ефективної рівності розподілу доходів та рівності умов життя в суспільстві, то 
інструментом, який може використовувати уряд, що прагне забезпечити таку ефективну рівність, є саме інклюзія. 

Із розвитком ринкових відносин з початку отримання Україною незалежності і дотепер відбувається процес розшарування 
суспільства на багатих і бідних, зростання соціальної нерівності. Колосальний розрив у забезпеченості різних соціальних верств населення 
економічними, соціальними, культурними, інформаційними та іншими видами ресурсів призвів до значної диференціації українського 
суспільства, до відторгнення певної частини населення від матеріальних та соціальних благ. Таке соціальне відторгнення стало суттєвою 
перешкодою на шляху розвитку та соціального прогресу. Високий рівень розшарування українського суспільства поєднується з відсутністю 
достатньої маси середнього класу, який є гарантом соціальної стабільності і прогресу. Проголошена соціальна спрямованість економічної 
політики України не дає вагомих очікуваних позитивних результатів і не призводить до реального зменшення бідності та скорочення 
диференціації у доходах та власності. Таким чином, подолання соціального відторгнення та його наслідків стає одним із найважливіших 
завдань вітчизняної соціальної політики, а основним інструментом на цьому шляху стає інклюзія.  

Протягом декількох останніх десятиліть у науковий обіг поступово увійшло поняття «соціальна інклюзія», яке розглядається як 
протиставлення поняттю «соціальне відторгнення». Однак попри значний науковий інтерес до цієї проблеми, поняття соціальної інклюзії 
не має однозначного та чіткого визначення, а її сутнісні характеристики не достатньо чітко окреслені. 

Україномовні терміни «соціальна інклюзія» («залучення», «включення») та «соціальна ексклюзія» («відторгнення», 
«виключення») є аналогами англомовних термінів «social inclusion» та «social exclusion». Дані терміни походять із досліджень проблем 
бідності (poverty studies) та безробіття (unemployment studies), широко вживаються у термінології соціальної політики і використовуються, 
здебільшого, у соціальних та соціологічних дослідженнях. Термін «соціальна інклюзія» є міждисциплінарним та багатозначним. Він 
розглядається на основі різних підходів. Так, за соціологічним підходом соціальна інклюзія визначається як процес, спрямований на 
подолання обмежень до загальноприйнятих у суспільстві прав і дискримінації від інститутів інтеграції. Філософський підхід розглядає 
даний термін як можливість повернення суб’єкта до активної соціальної діяльності. 

Наразі найбільшого поширення набув економічний підхід до визначення сутності соціальної інклюзії. Згідно із ним, соціальна 
інклюзія – це спосіб усунення бар’єрів, якими є економічна нерівність і бідність, на шляху до участі й доступу до ресурсів і можливостей 
[1]. Причому якщо донедавна більшість вітчизняних наукових праць з даної тематики були присвячені соціальній інклюзії в контексті 
інклюзивної освіти, то останнім часом все більше зростає інтерес інтелектуальної еліти до дослідження проблем інклюзивного зростання та 
розвитку. Зокрема, такий підхід чітко окреслився на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, у 2018 році, де був 
запропонований Індекс інклюзивного росту та розвитку (Inclusive Growth and Development Index) як альтернативний до ВВП показник для 
загальної оцінки стану економічного розвитку країни. 

Концепція соціальної інклюзії бере свої витоки із теорії соціальної ексклюзії, яка сформувалася на початку 70-х рр. ХХ ст. у 
Франції. У 1974 р. Державний секретар з соціальних питань уряду Франції (який очолював Жак Ширак) Рене Ленуар вперше визначив 
соціально виключені групи (exclusive groups) як групи людей із усіх соціальних категорій, які не були охоплені системою соціального 
захисту. До них належали люди з розумовою або фізичною інвалідністю, схильні до суїциду, літні люди з інвалідністю, діти, які зазнали 
насильства, споживачі наркотиків, правопорушники, батьки-одинаки, маргінальні, асоціальні особи тощо [2, с. 28]. Такий підхід до 
соціального відторгнення (через опис становища осіб, які через фізичні або ментальні обмеження, соціальні перешкоди не можуть брати 
участь у повноцінному житті) акцентує увагу на нерівномірному доступі до економічних ресурсів та розподілі благ у суспільстві і, як 
результат, – на недостатньому задоволенні потреб людей та розшаруванню суспільства. 

Пізніше, у 80-х років ХХ ст. у відповідь на кризу держави загального добробуту в Європі відбувся подальший розвиток 
концепцій соціальної інклюзії та ексклюзії. Вони охопили більш широку проблематику і розглядалися як відображення розриву соціальних 
і символічних зв’язків між окремими особами та суспільством, нездатністю держави до встановлення солідарності. Автор цього підходу, 
Х.Сільвер, вважає, що саме солідарність є ключовою складовою для розуміння процесів соціального виключення і забезпечення включення 
суспільства [3, с. 538].  

Перші серйозні теоретичні спроби дослідження соціальної інклюзії та ексклюзії – визначення їх сутності, можливих наслідків, 
ключових індикаторів, розробки оптимальних шляхів подолання «відторгнення» – були здійснені у середині 90-х років ХХ ст. 
Виокремлення окрім вертикальної класової стратифікації ще й горизонтальної диференціації  суспільства на «інсайдерів» та «аутсайдерів» 
заклало основу формування концепції соціальної інклюзії (залучення), яка замінила домінуючу у країнах ЄС концепцію соціального захисту 
[4, с. 158]. Таким чином, відбулися революційні зміни у підходах до проведення соціальної політики. Країни ЄС, які до цього намагалися 
боротися з бідністю, переключилися на подолання соціального відторгнення, а в середині 1990–на початку 2000 рр. відбувся перехід від 
держави «пасивного соціального захисту», що сприяла залежності та браку ініціатив, до держави «активного соціального захисту», або 
соціального залучення, що надає можливості та формує особисту відповідальність [5, с. 35]. Сповідуючи загальноєвропейські цінності, 
Україна також має перейти до політики соціальної інклюзії та подолання соціального відторгнення, що забезпечить вищий рівень 
людського розвитку і добробуту громадян, а зрештою й економічного зростання.  

Таким чином, соціальна інклюзія є відносно новою концепцією, що дотепер не має універсального визначення, хоча протягом 
десятиліть розвивалась паралельно з ідеями забезпечення соціальних прав і підвищення добробуту населення. Соціальну інклюзію можна 
трактувати як бажану ситуацію, при якій всі члени суспільства мають достатні можливості й доступ до ресурсів для повноправної і 
повноцінної участі в усіх сферах суспільного життя. Соціальна інклюзія сьогодні використовується і як науковий термін, і як інструмент 
соціальної політики, що відображає активний підхід до соціального добробуту та до зміни концепції самої соціальної політики. 
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В XXI столітті в економічних дослідженнях помітно зріс інтерес науковців та економістів до питань цифрової трансформації. 

Адже цифровізація надає реальні можливості для зростання економіки держави. Цифрова економіка є результатом трансформаційних 

ефектів нових технологій загально призначення в сфері інформації та комунікації. Становлення даної економіки засвідчує перехід на новий 
рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах соціально-економічної діяльності. Робототехніка, штучний 

інтелект, хмарні технології, 3D-принтери і BlockChain – вже міцно увійшли в нашу повсякденність. Розумні міста, дрони-кур’єри, 

автомобілі без водіїв, “надруковані” за один день вдома – чекають нас завтра. Ідеї фантастичних романів стають реальністю. Технічний 
прогрес свавільно увірвався в бізнес і змусив змінитися всі індустрії. 

Термін “доповнена реальність” (augmented reality) використовують для означення всіх проектів, дія яких спрямовується на 

доповнення реальності будь-якими віртуальними елементами. Доповнена реальність – складова частина змішаної реальності (mixed reality), 

в яку також входять “доповнена віртуальність” (коли реальні об’єкти інтегруються у віртуальне середовище) [1]. Як результат наукового 

осмислення вказаної категорії, дійсно аргументованим є визначення цифрової економіки, як “можливості створення вимірного реального 

світу або його цифрової моделі, котра з введенням нових вимірів, окрім 3-х вимірного фізичного світу, створює можливості обліку як 
особливостей реального оточення, раніше недоступних, так і процесів, що відбуваються в ньому, і фізичних, і бізнесу” [2, с. 19]. Досвід 

Швейцарії, Німеччини, Канади, Фінляндії, Великої Британії засвідчує, що цифрова економіка характеризується на порядок більш швидким 

поверненням вкладених інвестицій в конкретні проекти і вищою прибутковістю за окремими проектами, які можна практично реалізувати 
[3, с. 26]. 

До моделей реалізації хмарних послуг в вище вказаних країнах відносяться: 

 інфраструктура як послуга (IaaS – Infrastructure as a Service), передбачає надання обчислювальних ресурсів в формі 
віртуальних ресурсів з заданою конфігурацією, потрібним обсягом та програмним забезпеченням; 

 платформа як послуга (PaaS – Platform as a Service), передбачає представлення платформи для розробки, тестування, 
розвертання і підтримки додатків як послуг; 

 програмне забезпечення як послуга (SaaS – Software as a Service), передбачає надання програмного забезпечення як послуги 
[4, с. 17]. 

Сучасні державні установи в різних країнах орієнтовані на одночасне поліпшення якості послуг, оптимізації кількості службовців 
та зменшення витрат. “Цифрові” платформи (системи класу ERP, CRM) дозволяють вирішувати ці завдання, кардинально підвищувати 

ефективність, зменшуючи вартість діяльності та час виконання. Державні установи використовують “цифрові” платформи для спрощення 

та оптимізації внутрішніх процесів, поліпшення взаємодії з громадянами та скорочення витрат [5, с. 55]. 
Цифрова інфраструктура забезпечує необхідні умови щодо впровадження і експлуатації smart-інновацій. Основні складові 

цифрової інфраструктури такі: додатки (послуги, аналітика, прикладне програмне забезпечення, управління даними); data-центри (сервери, 

центри збереження даних, центри обробки даних, резервування); інформаційно-комунікаційні мережі (Iнтернет, широкосмугові мережі, 
сенсорні мережі, мережі передачі даних, Wi-Fi); системи збору інформації (датчики, гаджети, smart-системи відеоспостереження, 

термінали).  

Для успішного розвитку цифрової економіки в Україні потрібно забезпечити: розвиток on-line послуг (послуги соціального 
значення, державні послуги); перехід на цифрові технології державних органів і відомств; розвиток Інтернет речей в секторі індивідуальних 

споживачів (IoT) та в промисловості (IIoT); створення вітчизняного програмного забезпечення, сучасних і перспективних інформаційно-
телекомунікаційних технологій для заміщення продуктів іноземного виробництва [6, с. 18]. 

BlockChain – це цифрова критична технологія, яка покладена в основу цифрових продуктів/послуг, таких як: BioTech, NanoTech, 

RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, RegTech, GovTech, SupTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, е-демократія, 
Digital-страхування. BlockChain-технології формують новий простір довіри для відцифрування великих баз даних – кадастрів, реєстрів 

власності та ін. 

Технологія BlockChain являє собою відцифрований, децентралізований реєстр подій, який функціонує on-line в межах єдиної 
мережі вузлів (наприклад, комп’ютерів) та постійно поповнюється новими блоками (подіями, транзакціями) у хронологічному порядку без 

централізованого ведення обліку. Щодо BlockChain платформ ключовим невирішеним питанням є проблема особистої відповідальності, або 

колективної безвідповідальності.  
Застосування BlockChain дозволяє перейти до нової моделі “шерингової” економіки (економіка спільної участі) яка запобігає 

монополізації окремих сегментів ринку, як це сталося з Uber (який є агрегатором інформації). Таким чином можна прогнозувати зростання 

конкуренції між чинними цифровими платформами та BlockChain платформами. 
BlockChain технологія розподіленої однорангової мережі загального користування може зберігати інформацію про транзакції 

(правочини) на постійній основі і без можливості її зміни, і вона захищена криптографічними засобами. Мережі BlockChain можуть 

забезпечити багато опцій для різних цілей, особливо у державному секторі: електронні референдуми, е-петиції, е-голосування, електронне 

урядування. Перевагою даної технологіє є те, що вона забезпечує безпрецедентно високий рівень захисту інформації та дозволяє 

створювати повністю децентралізовані системи. Висока стійкість системи до атак дозволяє використовувати її в таких сенситивних сферах, 

як електронні фінанси, держзакупівлі, електронні бюджети. Чверть BlockChain-проектів світового рівня мають українське походження, 
саме тому Україна – є тим самим територіальним простором де повинні і надалі проводитись дослідження цієї технології та створюватись 

нові розробки. В свою чергу державний сектор та національне інституційне середовище повинні стати найбільш оптимальний, ефективним, 

прозорим і якісним полігон для подібних проектів [5, с. 55]. 
Спеціалізована регулятивна технологія, що допомагає фінансовим інститутам відповідати вимогам регуляторних органів, 

забезпечуючи перевірку та захист даних, автоматизацію звітності. RegTech дає компаніям необхідні інструменти для вирішення 

нормативних проблем і відповідності вимогам законодавства, зводить воєдино торгові, фіскальні та фінансові акти регулюючих органів. 
 Наглядова технологія SupTech – це різновид технології RegTech для регуляторних органів фінансової сфери, вона дає змогу 

автоматизувати та оптимізувати адміністративні та операційні процедури, відцифрувати дані та робочі інструменти, а також покращують 

аналітику даних. 
Цифрова епоха суспільства змінює підхід до ведення бізнесу, потребує використовуваних інформаційних технологій та сучасних 

засобів зв’язку. Фундаментальним у побудові цифрових економічних відносин є застосування ІКТ та мережі Інтернет суб’єктами 
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господарювання з метою максимальної автоматизації бізнес-процесів усередині підприємства і побудова взаємовідносин з іншими 
представниками бізнесу, споживачами та державними органами за рахунок використання сучасних ІКТ. 
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В процесі формування інвестиційної політики значне місце посідає визначення основних пріоритетів в інвестуванні. Акцент має 

бути зроблений на якісних, а не на кількісних аспектах поглинання отриманих інвестицій: вкладення коштів у сфери, які забезпечують 

високий рівень конкурентоспроможності виробництва, а також у високоефективні проекти. 
Основними пріоритетами залучення іноземних інвестицій в економіку України в умовах глобалізації можуть бути: галузеві, 

технологічні, інституційні та пріоритети регіонального розвитку (табл. 1). 

До пріоритетних зон іноземного інвестування в Україні належать: 
1. Західний регіон (Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська області): може бути ефективним 

створення виробництва із використанням місцевих природних ресурсів (калійної і кухонної солі, сірки, вугілля, газу та нафти); також може 

бути ефективним розвивати мережу оздоровчо-курортних та курортно-туристичних комплексів.  
2. Донецько-Придніпровський регіон (Дніпропетровська, Запорізька, області; Донецька, Луганська області – за умов припинення 

військових дій): раціональним є здійснення реконструкцій та технічне переобладнання шахт, хімічних, металургійних виробництв на основі 
маловідходних, безвідходних і екологічно чистих технологій; створити потужний імпульс для розвитку малоенергомістких виробництв 

точного та середнього машинобудування, літако- та автомобілебудування. 

Таблиця 1 

Пріоритети залучення іноземних інвестицій в економіку України 

№ Пріоритети Характеристика 

1 Галузеві Задля досягнення стабільних темпів економічного росту, інвестиційні ресурси мають бути направлені в галузі, 

що можуть забезпечити максимальний економічний ефект, а також підвищити конкурентоспроможність 
економіки України. Пріоритетною альтернативою довгострокового значення може стати введення промислової 

політики із залученням іноземних технологій на систематичній основі, капіталу та ноу-хау. 

2 Технологічні Важливим для національної економіки є формування і впровадження кінцевого циклу виробництва готової 

продукції. Оскільки саме масштаб виробництва кінцевої продукції має вплив на кількісні характеристики 
зростання економіки країни. Отже важливою галуззю вкладення іноземних інвестицій мають стати технології 

ресурсозбереження, наприклад енергозбереження. 

3 Інституційні Необхідність розроблення в Україні сукупності заходів, що були б спрямовані на боротьбу зі зловживанням, а 
також на заохочення залучення іноземних інвестицій у відповідності з встановленими в країні пріоритетами 

розвитку. 

4 Регіонального 

розвитку 

Розподіл іноземних інвестицій сьогодні має нерівномірний характер – більше половини загального обсягу 

іноземних інвестицій спрямовуються на Київ і Київську область. Саме тому існує необхідність розробки 
стратегії, яка була б спрямована на залучення та використання ресурсного потенціалу у всіх регіонах. 

 

Джерело: розроблено автором на основі [2; 4]. 
 

3. Південний регіон (Миколаївська, Одеська, Херсонська області): найвигіднішим може стати проведення технічного 

переоснащення та реконструкції портового господарства, розширення мереж оздоровчо-курортних та курортно-туристичних комплексів, а 
також розвиток виробництва обладнання для харчових та консервних промисловостей. 

4. Регіони України, що були забрудненими в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції: тут необхідним є 

впровадження унікальних наукових досліджень, найновітніших технологій та здійснення комплексу заходів стосовно економічного, 
соціального та екологічного відновлення територій [5]. 

Реальні пріоритети в напрямках залучення іноземних інвестицій в економіку України повинні визначатися з врахуванням 

національних інтересів країни, орієнтуватися на виробництво товарів, що сприяють підвищенню рівня життя; на забезпечення науково-
технічного прогресу, а також підвищення рівня конкурентоспроможності виробництва; перебудову структури економіки.  

Нашій економіці необхідні масштабні іноземні інвестиції в паливно-енергетичний комплекс, які можуть бути здійснені за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Доповнена
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допомогою приватизації об'єктів комплексу, пакетного викупу акцій діючих підприємств, або в процесі спільного інвестування будівництва 
нових систем магістральних газопроводів; за рахунок активізації використання існуючого потенціалу енергоресурсів, комплексної 

модернізації діючих, а також утворення нових виробничих потужностей на основі сучасних і прогресивних техніки і технологій, зменшення 

негативного на навколишнє середовище. 

Основними чинниками, що можуть впливати на іноземних інвесторів у сировинних та видобувних галузях, може були 

перспектива приватизації, зменшення рівня експортного мита, а також розміру податку на прибуток. Значні вкладення капіталу потрібні 

для чорної та кольорової металургії України. Також Україна має заохочувати залучення іноземних інвестицій у легку та текстильну 
промисловості. 

Доцільним є реконструювання підприємств агропромислового комплексу та виробництва, збільшення обсягів виходу кінцевої 

продукції, а також зменшення її втрат та покращення якості товарів. 
Важливим напрямком залучення іноземних інвестицій в Україну повинно бути їх вкладення у створення сучасної інфраструктури 

як необхідного атрибута міжнародної інвестиційної діяльності. Ця галузь має відносно короткий термін окупності капітальних вкладень і є, 

по суті, матеріальною основою для подальшої ділової активності іноземного капіталу [3, с. 261]. 
Україна зацікавлена в запозиченнях у Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародного 

валютного фонду через їх умови кредитування.  

У січні−вересні 2018 року іноземні інвестори вкладали кошти у сфери з більш високим рівнем рентабельності, з метою 
забезпечення швидкої віддачі при невеликих капіталовкладеннях: промисловість – 33,4%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 15,5%, операції з нерухомим майном – 12%, фінансова і страхова діяльність – 11,4%, інформація 

та телекомунікації – 8,6%, професійна, наукова та технічна діяльність – 6,7% [1].  
Отже, в сучасних умовах Україна має велику потребу в залученні до економіки країни іноземного капіталу. Основними 

пріоритетами залучення іноземних інвестицій в реіндустріалізацію економіки України в умовах глобалізації можуть бути: галузеві, 

технологічні, інституційні та пріоритети регіонального розвитку. До пріоритетних зон іноземного інвестування належать: Західний, 
Донецько-Придніпровський, Південний регіони, а також регіони України, що були забрудненими в результаті аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції. Основними напрямами залучення іноземних інвестицій мають бути: паливно-енергетичний комплекс, 

металургійний комплекс, комплекс хімічної та нафтохімічної промисловості, лісопромисловий комплекс, будівельна індустрія, 

агропромисловий комплекс, інвестиції спрямовані на створення сучасної інфраструктури та інші. 
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Цифровізація економіки та розвиток цифрової інфраструктури є міжнародним економічним трендом, що охоплює всю економіку, 

сприяє створенню нових продуктів та послуг, формує нові форми економічної взаємодії, нові бізнес-моделі, сприяє економічному 
зростанню та реалізації інтелектуального потенціалу. Цифровізація економіки є складовою процесу міжнародної співпраці та інтеграції 

країни, що дозволяє вирішувати проблеми економічної та соціальної нерівності. Перспективи цифровізації, проблеми глобалізації і 

формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції стали ключовими темами для обговорення на Всесвітньому 

економічному форуму в Давосі в 2019 році. Відповідно, в майбутньому буде відбуватися подальше ускладнення суспільного виробництва, а 

його ефективність значною мірою залежатиме від розвитку та використання нових цифрових технологій та розбудови цифрової 

інфраструктури.  
Виникнення цифрової інфраструктури є природним наслідком технічного прогресу, зміни характеру виробничих відносин, 

розвитку Інтернету, технологій та зростання потоків інформації. Всі ці фактори сприяли виникненню масштабної цифрової трансформації 

суспільства, що розпочалася у світі після 2010-го року. Якщо перший етап цифровізації характеризувався розширенням доступу в Інтернет 
для мільйонів споживачів, то нинішній етап відрізняє впровадження в процес виробництва і управління широкого спектру цифрових 

сервісів, продуктів і систем, тобто прискореним розвитком саме цифрової інфраструктури. Даний процес неминуче призведе до зрушень у 

технологічному укладі, змін виробничих ланцюжків, характері попиту та пропозиції, у виробництві. Здійснюється реорганізація і 
модифікація бізнес-процесів з метою інтеграції до них IT-інфраструктури, яка дозволить збільшити швидкість господарських операцій, 

створити нові інформаційні канали, спростити процедури впровадження і розробки нових продуктів й послуг. У цих умовах окремі 

компанії, регіони, країни та їх об'єднання починають активно включатися в процес формування і реалізації стратегічних рішень в області 
цифрової економіки та цифрової інфраструктури, намагаючись забезпечити довгострокові конкурентні переваги на ринках нових видів 

технологій, товарів і послуг, які формуються.  
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Інституційні засади сучасного процесу цифровізації економіки України було закладено в 1998 році з прийняттям Закону України 
«Про національну програму інформатизації». В 2007 році приймається Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки». В 2012 році вступає в дію Закон України «Про державну підтримку розвитку індустрії 

програмної продукції», в 2019 році на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про цифровий порядок 

денний України». Це рамковий закон, що дозволить розробити та прийняти Національну програму розвитку Цифрового суспільства в 

Україні та приєднатися у перспективі до стратегії Єдиного Цифрового ринку ЄС. Хотілося б звернути увагу на два важливі проекти: проект 

«Цифрова адженда України – 2020» [1], та проект «Стратегія розвитку промисловості України» [2], розробка якої координується 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Проект «Стратегія розвитку промисловості України» є ініціативою, яка підтримує 

попередній проект, але у фокусі знаходиться тільки сфера промисловості, впровадження концепції «Індустрія 4.0», сутність якої полягає, 

насамперед, в оцифровуванні усіх матеріальних активів та інтеграції у цифрові екосистеми та ланцюги доданої вартості партнерів. 
Концепція «Індустрія 4.0» розглядає цифрову екосистему та підходи до її розбудови. Ці проекти проходять громадські слухання та 

обговорення. В перспективі розробка стратегії цифрового ринку України. 

До речі «Цифровий порядок денний ЄС» (Digital Agenda for Europe) був прийнятий ще в 2010 році і розрахований на 10 років до 
2020 року [3]. В рамках реалізації Цифрового порядку денного ЄС запроваджено Стратегію Єдиного Цифрового Ринку ЄС (Digital Single 

Market). Водночас, більшість країн ЄС мають відповідні Національні програми розвитку Цифрового суспільства, які успішно реалізують, 

зокрема Німеччина. 
Метою дослідження є визначення сутності цифрової інфраструктури, специфіки її функціонування, а також заходів щодо 

ефективного регулювання та стимулювання розвитку цифрової інфраструктури в Україні. 

Таблиця 1. 

Структура цифрової інфраструктури  

Тверда цифрова інфраструктура М'яка цифрова інфраструктура 

Фіксована телекомунікаційна інфраструктура (магістральні, 

дистрибуційні та локальні мережі, точки обміну трафіком тощо) 

Інфраструктура ідентифікації та довіри (довірчі послуги, citizen 

ID, BankID, mobileID) 

Мобільна телекомунікаційна інфраструктура (3G, 4G, радіо та 

супутниковими технологіями, wi-fi тощо) 

Інфраструктура відкритих даних  

 

Інфраструктура цифрового телебачення (наземного, кабельного, 

супутникового) 

Інфраструктура інтероперабельності (API, стандарти 

європейської ISA). 

Радіо-інфраструктура LoRa (long range frequency, 

неліцензійовані частоти) для проектів Інтернету речей (сенсори, 

датчики) 

Інфраструктура e-commerce (b2b цифрові платформи купівлі та 

продажу, e-contract, e-invoicing, e-supply chain) 

Інфраструктура центрів обробки та збереження даних (т.з. 
хмарна або віртуалізована інфраструктура) 

Транзакційно-процесингова інфраструктура (он-лайн платежі, 
інструменти cashless, сервіси fintech) 

Інфраструктура кібер-безпеки  Інфраструктура державних послуг  

(e-government) 

Спеціалізовані інфрастуктури (спеціальні мережі, відео-
спостереження, супутні інженерні системи). 

Інфраструктура життєзабезпечення (цифрові медичні, 
освітянські, транспортні, логістичні та інші послуги, послуги 

громадської безпеки) 

Геоінформаційна інфраструктура (прив'язки цифрових даних до 
просторових об'єктів) 

Промислові цифрові інфраструктури (індустрія 4.0, кібер-

системи). 

Джерело: [4]. 
Аналізуючи сутність цього феномену, слід відзначити, що поняття цифрової інфраструктури складне і багатогранне, й у 

науковому середовищі нині немає консенсусу в тому, що слід розуміти під цим явищем. У загальному розумінні цифрова інфраструктура – 

це комплекс технологій, продуктів та процесів, котрі забезпечують обчислювальні, телекомунікаційні та мережеві можливості та працюють 

на цифровій (а не на аналоговій) основі. У масштабі країни цифрова інфраструктура поділяється на тверду (від англ. hard) та м'яку (від англ. 

soft). Кожна містить відповідні компоненти, які окремо та разом впливають на акселерацію економічного розвитку. Усі компоненти 

національної цифрової інфраструктури є опорними (backbone) для цифрових трансформацій економіки та життєдіяльності, тобто є базою 
для безлічі цифрових додатків, послуг та реалізації цифрових платформ. Очевидно, що м'яка інфраструктура сильно залежна від твердої, – 

банально це питання підключення до широкосмугових мереж (connectivity).  

Нині Україна знаходиться у так званому «інформаційному розриві». І хоча ми вже приєдналися до єдиного європейського 
цифрового ринку, проте ще й досі значна частина домогосподарств, освітніх, соціальних та медичних установ, транспорту, перш за все в 

сільській місцевості, не підключена до широкосмугового Інтернету. 

Аналіз світового досвіду дає можливість окреслити такі шляхи стимулювання розвитку цифрової інфраструктури в Україні:  
1) збільшення частки домогосподарств, медичних та освітніх установ, що мають широкосмуговий доступ до мережі «інтернет», 

забезпечення доступності послуг по зберіганню та обробці даних для всіх суб’єктів економіки;  

2) зменшення «інформаційної нерівності» між міською та сільською місцевостями;  
3) грантова та інвестиційна підтримка створення цифрових платформ як ключових інструментів цифрової трансформації 

традиційних галузей та ринків. Інтеграція вітчизняних цифрових платформ з міжнародними платформами;  

4) стимулювання розвитку вітчизняних стартапів, які пропонують цифрові рішення для традиційного бізнесу;  
5) заохочення венчурних інвестицій в розвиток цифрових технологій та платформ;  

6) збільшення галузей економіки, в яких впроваджено використання мереж зв’язку 5G;  

7) розробка освітніх програм та підготовка кваліфікованих кадрів в сфері цифрових технологій відповідно до вимог цифрової 
економіки. 
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Під впливом різноманітних процесів глобального розвитку, які обумовлюють невизначеність та нестабільність, поведінка 
індивідів стає ірраціональною і все більше залежить від поведінкових, когнітивних, емоційних чинників. Багатство асоціюється з 
фінансовою безпекою та стабільністю. Все більше людей готові приймати участь у вирішенні суспільних проблем і розглядають цей 
пріоритет поряд із фінансовою вигодою свого бізнесу. Все більше споживачів вважають, що компанії мають досягати власні бізнес-цілі, 
покращуючи суспільство та навколишнє середовище, підтримуючи благодійні та неприбуткові організації, доброчинність. Споживачі 
віддають перевагу кращим практикам ведення бізнесу і готові за це платити. Все більше працівників при виборі місця працевлаштування 
звертають увагу на соціальну відповідальність компанії, яка, в свою чергу, вливає на моральний стан організації, рекрутинг, 
продуктивність. Все більше ощадна та інвестиційна поведінка індивідів залежить не лише від ризику і доходності, а й соціального та 
екологічного впливу фінансових інститутів і фінансових продуктів.  

Концепція бізнесу, орієнтованого виключно на максимізацію прибутку, виявилась недієздатною, про що свідчать наслідки 
світової фінансово-економічної кризи 2008 р.  В результаті, бізнес-моделі стають все більш клієнтоорієнтованими, і максимізацію ринкової 
вартості компанії та збалансування запитів зацікавлених сторін забезпечує «спільна цінність». «Спільна цінність» – це економічна цінність, 
що створює цінність для суспільства, вирішує його потреби і виклики. В результаті формується соціально-відповідальна модель 
підприємницької діяльності, яка є джерелом можливостей, інновацій, конкурентних переваг.  

Виклики, що стоять сьогодні перед державами, є надто складними, щоб їх вирішували лише уряд і соціальний сектор. За 
оцінками щорічно на досягнення цілей сталого розвитку в контексті вирішення глобальних проблем необхідно 3,9 трлн дол. США, а 
держави і приватні компаній забезпечують лише 1,4 трлн. При цьому глобальні екологічні та ресурсні проблеми поглиблюються, 
демографічна ситуація не сприяє зростанню добробуту населення. Отже, існує потреба у масштабному впливі на систему соціального 
обслуговування, підвищенні ефективності соціальних послуг, вирішенні основних причин зростання попиту на них замість намагання 
впоратися з наслідками.  

В цих умовах поєднання капіталізму та філантропії на основі спільних цінностей розширює можливості вирішення проблем 
стійкого розвитку, у тому числі шляхом впровадження інноваційних способів виробництва соціальних послуг з продуктивністю приватного 
сектору. В результаті зростають фінансові можливості вирішення проблем суспільства – до держави і благодійників приєднуються 
приватний сектор, який має значно ширший доступ до капіталу.  
Ці тенденції обумовлюють стрімке зростання інвестицій впливу (impact investments) і формування четвертого сектору економіки, розвиток 
якого направлений на створення більш інклюзивних та стійких економік. Інвестиції впливу – це свідомий відбір та підтримка інвестором 
організацій і проектів, які поділяють його соціальну або екологічну місію, і здатні генерувати прибуток. Ризик і віддача – це те, що 
відрізняє імпакт інвестиції від соціально-орієнтованих інвестицій та філантропії, а вплив – від традиційних інвестицій.  

Поширенню імпакт інвестицій сприяє й зміна інтересів-цінностей інвестиційної поведінки. Імпульсивні інвестиції все менше 
цікавлять інвесторів. Все більше активів перерозподіляється на користь жінок та мілленіалів, які розглядають інвестиції у тому числі як 
спосіб висловити свої соціальні, політичні, екологічні цінності. Жінки-інвестори у два рази більш схильні до соціально-орієнтованого 
інвестування та інвестицій впливу, ніж чоловіки [1; 2].  

Дослідження 1 демонструють сильну позитивну кореляцію між природоохоронною, соціальною, управлінською практикою 
(ESG)  і корпоративними фінансовими показниками для компаній у всіх регіонах світу,  для всіх видів активів; надійні стандарти стійкості 
(ESG) покращують операційну діяльність, знижують вартість капіталу компаній, позитивно впливають на котирування акцій, знижують 
ризики. На думку Р. Коена формуються нові бізнес-моделі, вигоди від яких зростають швидше, ніж основна економіка. Це відбувається за 
рахунок зростання соціального ефекту. Окрім того, це дозволяє генерувати більший талант [3]. 

Втім, є ряд проблем, які стримують поширення імпакт інвестицій. По-перше, практика інвестицій впливу розвивається попереду 
теорії, й подальше їх стрімке поширення обмежено недостатнім рівнем інформування та знань агентів інвестиційного процесу. Теорії 
фінансів та інвестицій переважно присвячені традиційним інвестиціям і не здатні в повній мірі пояснити парадигму успішного імпакт 
інвестування. По-друге, бажання отримати соціальний і екологічний ефект від інвестиційного проекту не означає, що люди знають як це 
зробити, існують сприятливі для цього умови. Це пов’язано з тим, що часто не достатньо знань, інноватори не володіють необхідними 
управлінськими навичками, обмежені емоційні переваги від соціального добробуту. Отже, фактично існує великий розрив між бажанням та 
діями щодо імпакт інвестування. В-третіх, нерозвиненість інфраструктури обумовлює зростання витрат у порівнянні з традиційними 
інвестиціями в приватний або венчурний капітал. Це також збільшує ризики, знижує готовність інвестувати, розширює практику 
недоброякісної поведінки стейкхолдерів. 

Серед важливих аспектів розвитку імпакт інвестицій слід визначити розширення партнерських відносин між лідерами 
інвестування, створення нових привабливих фінансових продуктів для інституціональних інвесторів, зміцнення інвестиційної готовності 
підприємств, демонстрація соціальних ефектів там, де це має найбільше значення [4]. 

Важлива роль у вирішенні обмежень та сприянні інвестиціям впливу належить державі, яка може брати безпосередню участь в 
інвестиційному процесі та впливати на попит, пропозицію, ринок (регулювання). Держава зобов’язана стимулювати і сприяти вирішенню 
обмежень імпакт інвестицій, оскільки структурні бар'єри призводять до недооцінки суспільних благ, приватні компанії можуть перекладати 
негативні зовнішні ефекти на суспільство, інвестори можуть не ідентифікувати позитивні екстерналії, інвестори функціонують в умовах 
асиметрії інформації та не мають досвіду в нових інвестиційних секторах й ін. Втім політика держави може бути й неефективною в 
результаті законодавчих бар'єрів, неоптимальної структури урядових установ, політики нав'язування. Отже, держава буде субсидіювати 
приватний сектор, захищати неефективні підприємства від конкуренції, збільшувати транзакційні витрати інвесторів, відволікати ресурси 
від вирішення важливих завдань, не буде реально знижувати бар'єри для приватного капіталу й ін. Слід враховувати, що з розвитком імпакт 
інвестицій інвестори зможуть отримувати високу дохідність без накладних витрат, субсидій, допомоги з боку держави. При цьому 
інвестиції впливу мають стати важливим джерелом розвитку некомерційних організацій з метою збільшення виробництва послуг 
соціальної сфери. В результаті роль держави, напрями і механізми регулювання будуть змінюватися.  

Отже, в результаті трансформації цінностей економічних суб’єктів зростає інтерес до імпакт інвестицій, які можуть стати 
потужним інструментом вирішення глобальних і суспільних проблем. Втім сектор інвестицій впливу новий, і його агенти часто не 
володіють достатньою інформацією, знаннями для прийняття ефективних рішень. Також відсутній достатній рівень довіри до імпакт 
інвестицій та ресурсів, необхідних для відбору проектів та їх моніторингу; існують високі витрати і ризики в результаті нерозвиненості 
інфраструктури. Для підвищення емоційної зацікавленості в імпакт інвестуванні доцільно розвивати систему освіти та обміну знаннями. 
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Поява «нового монетаризму» – це своєрідна спроба удосконалити вже існуючі моделі грошово-кредитної політики з урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку господарської системи, зокрема посиленням впливу фінансового сектору на економічну стабільність, 
зростання ролі грошово-кредитної політики у подоланні наслідків економічних криз тощо.  

Поштовхом для цього стала фінансово-економічна криза 2008 року, яка вказала на недоліки сучасного мейнстріму в цілому. 
Окремі його теоретико-методологічні принципи потребують наукового переосмислення з метою більш глибокого розуміння реальних 
господарських процесів, прогнозування та реалізації державної економічної політики.  

Виникнення «нового монетаризму» пов’язане із активним дослідженням американськими вченими Дж. Карекеном, Н. Воллесом, Т. 
Сарджентом, Дж. Браянтом та ін. монетарної теорії і політики, банківської системи, фінансового посередництва, боргових зобов’язань наприкінці 
80-х рр. ХХ ст. Вони виокремили основні суперечності класичного («старого») монетаризму, які не спрацювали на практиці і які потрібно 
було розв’язати. Зокрема, це стосувалося: 

 неефективності грошово-кредитної політики (регулювання грошової пропозиції здійснювалося опосередковано, оскільки 
замість операцій на відкритому ринку, як пропонували монетаристи, воно відбувалося через відсоткові інструменти та обов’язкові резерви; 
центральні банки не завжди дотримувалися встановлених правил грошово-кредитної політики, внаслідок чого не вдавалося досягти 
оголошених цілей тощо); 

 відсутності пояснення механізмів взаємодії та залежності фіскальної політики від ефектів грошово-кредитної політики. Так, 
Н. Воллес та Т. Сарджент розробили концепцію «неприємної монетаристської арифметики» – класичне дослідження про те, що жорстка 
грошово-кредитна політика за слабкої бюджетно-податкової політики призводить до інфляції. Це дослідження заклало основи для 
формування нового напряму макроекономічної теорії про взаємодію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політик; 

 необхідності синтезу монетарної теорії з теоретико-методологічними положеннями інших теоретичних напрямів і надбанням 
інших галузей наукового знання, зокрема фінансів та економіки державного сектору. 

На сучасному етапі розвитку, починаючи з 2000-х років, «новий монетаризм» починає оформлюватися в окрему теорію, основні 
принципи якої викладено у низці фундаментальних праць сучасних американських дослідників ФРС США С. Вільямсона та Р. Райта, 
професора Нью-Йоркського університету Р.Лагоса, професора Каліфорнійського університету К. Рошето та інших.  

Назва «новий монетаризм» (New Monetarism або New Monetarist Economics) відображає як наслідування ідей «старого» 
монетаризму та деяких положень нового кейнсіанства, так і запровадження в теорію низки мікроекономічних новацій. Тому «новий 
монетаризм» має свої особливості. По-перше, грошима вважається будь-який об’єкт, який слугує засобом обігу, незалежно від того, 
приватні вони чи державні – для грошово-кредитної політики їхній характер має другорядне значення. По-друге, недосконалості (frictions), 
що заважають швидкій та безперервній адаптації цін та заробітної плати до номінальних шоків, виступають основною причиною коливань 
зайнятості та випуску продукції протягом ділового циклу. По-третє, дослідження номінальних жорсткостей. Відомо, що в основі всіх 
макроекономічних моделей нового кейнсіанства використовуються номінальні жорсткості, що, на думку «нових» монетаристів робить ці 
моделі неправдоподібними. Вони вважають, що номінальні жорсткості – це не самостійне явище, а відображення проблем обміну грошей і 
товарів. Номінальні жорсткості – це прояв недосконалостей механізму обміну, а не постійна характеристика поведінки економічних 
агентів; їх можна обійти, змінивши механізми обміну. Тому «нові» монетаристи пропонують моделі, які описують недосконалості обміну 
та їх можливі подолання. Зокрема, введення до моделей елементів теорії пошуку перетворює номінальну жорсткість з заданого припущення 
на ендогенний результат взаємодії агентів. По-четверте, розвиток монетарної теорії і політики забезпечується шляхом чіткого (явного) 
моделювання грошових угод (monetary arrangements). 

Спираючись на фундаментальні теоретико-методологічні положення класичного монетаризму, сформульовані М. Фрідменом, з 
урахуванням певних його прорахунків, а також недоліків нового кейнсіанства щодо нереалістичності економетричних моделей, 
представниками «нового монетаризму» було розроблено його основоположні принципи, а саме: 

 макроекономічний та монетарний аналіз, включаючи аналіз грошово-кредитної політики, повинен мати мікроекономічне 
обґрунтування на основі використання теорії загальної рівноваги, теорії пошуку, теорії ігор; 

 мікроекономічне тлумачення ролі грошей в економіці. «Нові монетаристи» принципово відкидають підхід, що економічні 
агенти тримають гроші винятково тому, що вони враховуються у функціях корисності або виробничій функції. Гроші відіграють 
самостійну, а не допоміжну роль, оскільки володіння ними дозволяє подолати недосконалості, що заважають обміну. Щоб ввести гроші як 
інструмент обміну, «новий монетаризм» використовує мікроекономічну теорію пошуку. Її моделі передбачають, що укладання угоди 
залежить від того, чи зустрінуться агенти один з одним (чи знайде продавець покупця, який захоче купити його товар, і навпаки). Гроші 
необхідні, оскільки завдяки ним стає успішним пошук потрібного контрагента. Крім того, гроші та їхні субститути у формі ліквідних 
фінансових активів відіграють ключову роль у банківському секторі; 

 не існує універсальної макроекономічної моделі, яка б давала відповіді на всі питання. Для того, щоб моделі були 
правдоподібними і допомагали вирішувати проблеми, особливо пов’язані з ринковими недосконалостями, грошима, фінансовими 
посередниками тощо, вони повинні бути зрозумілими, простими, із помірним рівнем абстракції. 

Ґрунтуючись на цих принципах, представники «нового монетаризму» розробляють новітні підходи до аналізу та побудови 
моделей грошово-кредитної політики, ролі і впливу центрального банку і його інструментів на розвиток банківських, валютних, фінансових 
операцій, ліквідності, цін тощо.  

Отже, «новий монетаризм» став відповіддю на прояви кризи в економічній науці, а саме в монетарній теорії і політиці. 
Актуальність даного напрямку досліджень є беззаперечною, адже, з одного боку, це прогрес у розвитку теорії грошей і монетаризму 
загалом, а з іншого – розроблення більш реалістичних макроекономічних моделей, які можливо буде застосувати у майбутньому з метою 
розв’язання проблем грошово-кредитної політики.  
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Процеси становлення інформаційно-цифрової економіки та виробництва інформаційних ресурсів ґрунтуються на розвитку 
інформаційних технологій і супроводжуються, по-перше – широким впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, що дає 

можливість підприємствам подавати свої товари/послуги у зручному електронно-цифровому форматі, аналізувати діяльність конкурентів, 

ринкові ситуації і потреби споживачів в он-лайн режимі, і, по-друге – зростанням масштабу економічної діяльності, що досягається 
розміщенням у різних інформаційно-економічних просторах усіх видів економічної діяльності. 

Центральне місце в інформаційній економіці займають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які становлять 

цілеспрямовану сукупність методів, процесів, комунікацій, мереж та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюг, що 

забезпечує збирання, зберігання, обробку та передачу інформації з метою підвищення ефективності діяльності людей. Сучасні ІКТ як 

галузь у своєму розвитку пройшли декілька етапів, чи «хвиль могутності» (S-подібні криві), і на сьогодні зіткнулися з цілим рядом 

несподіваних проблем і труднощів. У розвитку інформаційно-технологічної індустрії на сьогодні можна виділити чотири етапи:  
1) системно-орієнтовані інформаційні технології з власними стандартами – 60–70-і роки ХХ ст.;  

2) інформаційні технології, що орієнтовані на персональні комп’ютери, зі стандартами HW і SW де-факто – 1980–90-і роки;  

3) Інтернет-орієнтовані інформаційні технології з Інтернет-стандартами де-юре – 1990–2000-і роки;  
4) початок 2000-х років свідчить про підняття четвертої хвилі інформаційних технологій споживчо-орієнтованих зі стандартами 

змісту і передачі інформації.  

Але зазначеними вище чотирма хвилями сучасні ІКТ не обмежуються. З одного боку – відбувається бурхливе наповнення 
споживчо-орієнтованих інформаційних технологій різноманітними проектами, які охоплюють всі сторони суспільного життя, зокрема, у 

межах прийнятої Європейським Союзом Програми технологій Інформаційного Суспільства (IST Program), а з іншого боку – в останні роки 

все більшої популярності набувають так звані хмарні технології, або хмарні обчислення (сloud computing) та «великі дані» (big data). 
Термін хмарні обчислення став вживатися у світі інформаційних технологій з 2008 р. Першою людиною, яка виголосила 

словосполучення «cloud computing» був Ерік Шмідт – генеральний директор компанії Google. Хмарні технології (обчислення) – це 

технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як 
онлайн-сервіса, тобто, якщо є підключення до Інтернет, то можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи 

потужності віддаленого сервера.  

По-суті, це модель забезпечення повсюдного та зручного мережевого доступу на вимогу до загального пулу обчислювальних 
ресурсів, що конфігуруються, наприклад, мереж передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і сервісів – як разом, так і 

окремо, які можуть бути оперативно надані і звільнені з мінімальними експлуатаційними витратами і/або зверненнями до провайдера. 

Загалом, хмарна технологія має як переваги, так і недоліки. Основними перевагами хмарної технології є: вона доволі економна і 

доцільна для організацій, корпорацій і фірм; не потребує великих обчислювальних потужностей ПК – по суті, будь-який смартфон, 

планшет, нетбук або комп’ютер при відкритті вікна браузера отримує величезний потенціал; технологія забезпечує економію на покупці 
софту – всі необхідні програми вже є в сервісі, де будуть працювати додатки, а ваш власний вінчестер не наповнюється – всі дані 

зберігаються в мережі. 

До недоліків хмарної технології можна віднести: хмарна послуга надається завжди якоюсь компанією, відповідно, збереження 
даних користувача залежить від цієї компанії; хмарна технологія призводить до появи хмарних монополістів; необхідність завжди бути в 

мережі для роботи, ви повинні мати безперебійний швидкісний Інтернет; хоча надавачі послуг і стараються працювати онлайн постійно, 

але завжди бувають випадки, коли сервер може бути оффлайн і тоді доступ до ваших послуг буде недоступний; небезпека хакерських атак 
на сервер (при зберіганні даних на комп’ютері ви в будь-який час можете відключитися від мережі і очистити систему за допомогою 

антивірусу); можлива подальша монетизація ресурсу – цілком можливо, що компанії надалі вирішать брати за послуги плату з 

користувачів. 
Хмарні технології стають загальноприйнятою платформою для побудови додатків для web, бізнесу, промисловості та сучасних 

наукових досліджень. Хмарні платформи надають додаткам також таких якостей, як виділення ресурсів і надання послуг за вимогами, 

горизонтальна і вертикальна масштабованість («еластичність»), мобільність, незалежність від програмної та апаратної платформ. 
У свою чергу, широке впровадження хмарних технологій підготувало технічну база для нової хвилі технологій Великих Даних 

(Big Data), яка вже здійснює значний вплив на всі види людської діяльності, включаючи науку, бізнес, виробництво, охорону здоров’я, 

соціальні мережі. 
«Великі дані» – це маса нових завдань, які стосуються суспільної безпеки, глобальних економічних моделей, недоторканості 

приватного життя, усталених моральних правил, правових відносин людини, бізнесу і держави. Сьогодні технології обробки «великих 

даних», незважаючи на їхню невідчутність і невагомість, стали силою, яка змінює світ, а розвиток і впровадження технологій «великих 

даних» може дати унікальні конкурентні переваги бізнесу, допомогти побудувати ефективнішу державу, надати нові можливості людям, і, в 

кінцевому підсумку – зробити наше життя зручнішим і безпечнішим. «Великі дані» є свого роду евфемізмом, навмисно наївним 

скороченням для баз даних, які настільки великі, складні і динамічні, що їх не може обробляти стандартне програмне забезпечення, 
зокрема, таке як Microsoft Excel. 

Gartner – дослідницька і консультаційна фірма в США з питань інформаційних технологій, вперше розробила модель для 

«великих даних» ще в 2001 році. Її модель «3V» охоплювала обсяг, швидкість і різноманітність даних (англ. – volume, velocity, variety). 
Згідно цієї моделі, обсяг даних (volume) характеризують – таблиці, файли; трансакції; записи; терабайти; швидкість даних (velocity), це – 

потоки; реальний час; наближений час; пакетні дані; різноманітність даних (variety) характеризують – напівструктуровані; 

неструктуровані; та структуровані дані. Gartner формалізувала своє визначення у 2012 році: «Великі дані – це інформаційні активи великого 
обсягу, високої швидкості, та/або високої різноманітності, які вимагають нових форм обробки, щоб дозволити здійснювати покращення 

прийняття рішень, відкриття ідей і оптимізацію процесів» [2]. 

Впродовж наступного десятиліття обсяг, швидкість і різноманітність даних, швидше за все, буде продовжувати зростати. Коли 
«великі дані» стануть звичайним явищем, цілком імовірно, що з’являться нові визначальні характеристики, як тільки їхні величезні розміри 

стануть «нормальними». 
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Термін «великі дані» стосується, насамперед, величезної кількості даних, які постійно збираються за допомогою пристроїв і 
технологій, таких, як кредитні картки та картки лояльності клієнтів, Інтернету та соціальних медіа, і все частіше, через датчики Wi-Fi і 

електронні мітки. Велика частина цієї інформації є неструктурованою – тобто це дані, які не відповідають певній, заздалегідь встановленій 

моделі даних. 

Зміна масштабу інформації призвела до зміни стану. Тобто, кількісні зміни призвели до якісних. Термін «великі дані» з’явився в 

астрономії і геноміці, тобто в науках, які вперше зіткнулися зі сплеском даних в середині 2000-х рр. Тепер ця концепція проникає в усі 

сфери людської діяльності. 
Згідно одному з підходів до цього питання, «поняття «великі дані» відноситься до операцій, які можна виконувати виключно у 

великому масштабі. Це породжує нові ідеї і дозволяє створити нові форми вартості, тим самим змінюючи ринки, організації, відносини між 

громадянами і урядами, а також багато іншого.  
І це лише початок. Епоха великих даних ставить під питання наш спосіб життя і спосіб взаємодії зі світом. Дивовижніше за все 

те, що суспільству доведеться відмовитися від розуміння причинності на користь простих кореляцій: проміняти знання чому на що саме. Це 

перевертає сторіччями усталений порядок речей і ставить під сумнів наші фундаментальні знання про те, як приймати рішення і пізнавати 
дійсність» [1, с. 14]. 

Великі дані становлять собою три кроки до нового способу аналізу інформації, які трансформують нашу уяву про суспільство і 

його організацію. Перший крок – відмова від методу вибірки; другий – відмова від точності, і, нарешті, третій крок – відмова від сторічних 
традицій пошуку причинності. 

Великим кроком на шляху від «аналогової епохи» до ефективнішого управління даними стала поява оцифрування – переведення 

аналогової інформації у доступну для читання на комп’ютерах, що спрощувало і здешевлювало її зберігання і обробку. Все це значно 
підвищило ефективність, а те, на що раніше витрачалися роки збору і обчислення, тепер виконувалося за декілька днів, або годин. 

Великі дані вносять суттєві корективи в характер бізнесу, ринків і суспільства. Якщо в ХХ ст. особливе значення надавалось не 

фізичній інфраструктурі, не землі і заводам, а нематеріальним активам, інтелектуальній власності, то сьогодні суспільство йде до того, що 
новим джерелом цінності стане не потужність комп’ютерного обладнання, а отримані ним дані і спосіб їхнього аналізу. Дані, особливо, 

великі дані, перетворюються у важливий корпоративний актив, життєво важливий економічний вклад і основу нових бізнес моделей. 

Поява «великих даних» як бізнес-питання можна розглядати як більш загальне вираження переходу від одних технологій до 

інших. Це також свідчить, про те, що, коли вплив ІКТ на бізнес буде зрозумілішим, термін «великі дані» вийде з використання і буде 

замінений словами, що конкретніше описуватимуть технологічні процеси та програми. 

Отже, великі дані – важливий крок людства у постійному прагненні виміряти й пізнати навколишнє середовище. Те, що раніше 
не можливо було виміряти, зберігати, аналізувати і поширювати, знаходить своє вираження у вигляді даних. Використання величезних 

масивів даних замість їхньої малої частини і вибір кількості в ущерб точності відкривають шлях до нових способів розуміння світу. Все це 

підштовхує суспільство відмовитися від освяченого сторіччями пошуку причинності і у більшості випадків користуватися перевагами 
кореляцій. 
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Перехід до інформаційного суспільства відзначається кількома ключовими факторами: по-перше, основним фактором 
виробництва і споживання стає інформація (через це базову господарську систему, до якої прямує людство, називають «інформаційною 

економікою»); по-друге, матеріальний вплив людини на екосистеми планети зменшується в рази (через це другою назвою, яку отримує 

господарство, є «зелена економіка»); по-третє, відбувається суцільна мережевізація виробничої сфери і громадського життя (через це 
третьою назвою господарства є «мережева економіка»). 

При переході до інформаційної економіки змінюються всі три групи системоформувальних факторів: матеріально-енергетична, 

інформаційна, синергетична. Зокрема, в першій групі до найбільш вагомих подій належить перехід до відновлюваної («зеленої») 
енергетики і формування адитивних технологій на основі 3D-принтерів. У другій групі вирішальними трансформаціями є комп’ютеризація, 

перехід до цифрових форм фіксації інформації, створення виробничих кіберфізичних систем, та формування «хмари» як системи 

глобальної пам’яті. Третю групу перетворень представляють: мережевізація виробничих систем, виникнення віртуальних підприємств, 

утворення горизонтальних виробничо-споживчих систем, формування Інтернету речей. Виходячи із названих перетворень прийдешня 

господарська система людства цілком справедливо називається часто постіндустріальною, цифровою, когнітивною економікою. 

Про те, що фазовий перехід до нової економіки стає реальністю переконливо свідчить ціла низка фактів. Наразі частка енергії, що 
виробляється у світі із відтворювальних джерел, сягає 25 відсотків [1], а у багатьох країнах у деякі періоди досягає 100 відсотків [2–4]. При 

цьому уже в 30 країнах світу вартість відновлюваної енергії стала дешевшою енергії із нафти і газу [5].  

До кінця 1980-х років лише один відсоток інформації у світі зберігався в цифровій формі. А в 2014 році ця частка досягла 99 
відсотків [6].  

В 1990 р. послугами Інтернету користувалося лише 0,05 відсотків мешканців Землі. В 2016 р. це число перевищило половину 

населення планети [6]. 
Стислий обсяг даної роботи дозволяє зупинитися лише на окремих питаннях зазначеної проблематики. На наш погляд, однією із 

найбільш актуальних проблем є формування відтворювального механізму функціонування економічних систем. 

У сучасних умовах безпрецедентної мінливості розвитку економіки нагальною необхідністю є перехід від відносно усталених 
процесів виробництва і споживання продукції до динамічного відтворення виробничо-споживчих циклів, провідним фактором яких має 

стати інформація. 
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Схематично сфери дії інформаційних факторів у відтворювальному циклі мають вигляд: «виробництво – інтерфейсна сфера 
(трансфер технологій, транспортування, зберігання, торгівля) – споживання – постспоживча сфера». При цьому зазначений цикл може 

стосуватися відтворення широкого спектру активів: технологій, засобів виробництва (включно інформацію), кінцевої продукції людського 

капіталу, споживчого циклу, природних факторів. 

Саме інформаційні фактори є ключовими у формуванні виробничої сфери, визначаючи базові її параметри (технології, дизайн 

продукту, вихідні ресурси, природні умови, засоби виробництва, параметри простору та часу, комунікації, кадровий потенціал, мотиви 

праці, рівень синергізму, потенціал управління, інститути та ін.) 
Участь інформаційних факторів у функціонуванні сучасного підприємства пов’язана з виконанням низки функцій, зокрема: 

1. формуванням інформаційної програми (кода) функціонування у просторі і часі; 

2. адаптацією системи під мінливі внутрішні і зовнішні умови; 
3. виконанням оперативної діяльності; 

4. інтеграцією окремих співвиконавців; 

5. відтворенням фізичних і розумових властивостей виконавців; 
6. інноваційним відтворенням (продукту, технології, засобів виробництва, знань, навичок). 

Надзвичайно важливу роль інформаційні фактори відіграють у відтворенні людського капіталу та формуванні окремих 

характеристик людини (соціальна пам'ять, кругозір, професійні компетенції, комунікації, навички самонавчання, лідерські навички, 
здатність до фізичного самовідтворення, мотиви діяльності). 

Інформаційні фактори є вирішальними і у формуванні параметрів сучасного споживання продукції (знання, інтереси, потреби, 

попит, навички, етичні засади, соціальна відповідальність, інфраструктура, комунікації, платоспроможність, інститути). 
Варто згадати, що представлена вище схема використання інформаційних факторів значною мірою була реалізована на 

українській землі ще понад століття тому у житті і діяльності заснованого М.М. Неплюєвим Хрестовоздвиженського трудового братства. 

Майже півстоліття воно дивувало світ своїми успіхами [7]. Надбання цього залишає надію на відтворення зазначених принципів у сучасних 
соціально-економічних умовах. 

Висновки. 
• Сучасне виробництво базується на випереджальному відтворенні інформації, що має реалізуватися за формулою: 

виробництво інформаційного продукту інформаційними технологіями для інформаційного споживача. 

• Сучасні економічні системи є надзвичайно динамічною реальністю. Це зумовлює постійне відновлення 

відтворювального виробничо-споживчого циклу і його компонентів: споживчого стилю, продукту, технології, засобів виробництва, 

компетенцій, методів природокористування. 

• Базовою і найрентабельнішою сферою сучасного виробництва є генерування такого інформаційного продукту, як 

інновації. 

• Україна має (і частково реалізує) потужній потенціал виробництва і експорту інновацій. Прикладом є органічний 

агровиробничий комплекс, космічна галузь, ІТ-технології, креативна економіка. 
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1. З історії відомо, що найвищим рівнем самоорганізації традиційних аграрних суспільств стали державні утворення, які 
формувалися за ієрархічним принципом і були замкнені на чітко окреслені кордонами території. Для цих соціумів була характерна 

трьохрівнева ієрархічна структура, що включала: 

1) верховну державну владу та вищу еліту, причетну до її формування; 
2) середній прошарок забезпечених громадян (чиновники, шляхта, торговці, заможні ремісники і т.д.); 

3) найчисельніший прошарок безпосередніх виробників (здебільшого селян), що, задовольняючись лише необхідним продуктом, 

утримували всю соціальну піраміду. 
2. Це типова «пішкоподібна» структура соціуму, яка після трьох століть індустріального розвитку переросла у розвинених 

країнах у «веретеноподібну» за рахунок розростання середнього класу до двох третин населення (людей з високою економічною 

активністю та купівельною спроможністю). 

https://cleantechnica.com/2016/09/20/renewable-energy-now-accounts-30-global-power-generation-capacity/
https://cleantechnica.com/2016/05/21/100-renewable-electricity-portugal-4-days/
http://www.sciencealert.com/scotland-just-generated-more-power-than-it-needs-from-wind-turbines-alone
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3. Після структурних криз 1970-1980-х рр., що запустили сучасну хвилю глобалізації, значно зросла роль наднаціональних 
інститутів (МВФ, Світовий банк), транснаціональних корпорацій і банків, що виступають (спираючись на політичні, військові та 

інформаційні ресурси провідних країн) дедалі впливовішими модераторами фінансових ринків, міграційних потоків, тощо. Вказані 

тенденції дали привід деяким науковцям стверджувати, що на наших очах над традиційною трьохрівневою структурою соціальної 

організації починає надбудовуватися четвертий глобальний рівень наднаціонального управління світовою економікою, що дістав назву 

«нетократія». Але паралельно значно чисельніша частина наукової спільноти все гучніше говорить про глобальні проблеми людства та про 

необхідність заміни надто забюрократизованої та витратної ієрархічної моделі національних держав більш м’якими, розпливчастими 
структурами мережевого капіталізму. 

4. З того часу проти національних держав ведеться неоголошена інформаційна війна: їх звинувачують у неспроможності 

забезпечити прийнятний рівень соціальної справедливості, обмежити зловживання чиновників та бізнес-еліти, а також у нераціональному 
використанні величезних фінансових ресурсів, які вилучаються у вигляді податків у підприємців і звичайних громадян. При цьому вперто 

ігнорується той факт, що саме національна держава є єдиним носієм і гарантом вкрай важливої для забезпечення життєдіяльності 

суспільства редистрибутивної функції, що дозволяє підтримувати освіту, пенсіонерів, інвалідів, житлово-комунальне господарство і т.п. На 
наукових форумах і в засобах масової інформації держава проголошується архаїчним інститутом, який пригнічує найбільш економічно 

активну частину населення – середній клас, накладаючи на неї надмірний податковий тягар. 

5. Проте мало хто з людей, які виходять на численні фейсбук- і твітерреволюції, замислюється над тим, що їхній антидержавний 
пафос дивним чином співпадає з ідеями наднаціональної світової еліти, які остання активно пропагує та розповсюджує через засоби масової 

інформації, соціальні мережі, пояснюючи середньому класу погіршення його життєвого рівня надмірним податковим і корупційним тиском 

з боку держави та чиновників. 
6. Ці протестувальники в своїй більшості вірять, що їхній протест призведе до заміни «поганої» держави на «добру», та не здатні 

усвідомити, що під акомпанемент антидержавної риторики їх ведуть під ще більш жорстку та безвідповідальну владу транснаціональних 

корпорацій та недержавних глобальних мережевих структур. Мережева організація, на відміну від прямого політичного та ідеологічного 
тиску тоталітарних держав старого типу «м’яко» позбавляє людину свободи, уникаючи насильства, формує світогляд, нав’язує стереотипи 

поведінки, підкоряючи загальноприйнятим правилам гри. 

7. «Гарматним м’ясом»  «мережевих» революцій революцій стає в основному молодь, перспективи якої в державах 

периферійного капіталізму зведені до мінімуму: соціальні «ліфти» заблоковані корумпованою елітою, пристойно оплачувані робочі місця – 

зайняті. Завдяки соціальним мережам протестні настрої молоді вміло спрямовуються модераторами соціальних мереж проти легальної 

державної влади, яка, на відміну від анонімної світової еліти, завжди персоніфікована. Однак наївно очікувати, що ресурси, які 
вивільняються в результаті ослаблення, або дезінтеграції держави, дістануться населенню, – їх присвоять собі набагато потужніші 

претенденти – транснаціональні корпорації та фінансові інститути. 

8. Протягом останнього десятиліття ми були свідками того, як накопичення протиріч у господарській системі змусило її 
модераторів докласти зусиль, щоб перекинути надмірну соціальну ентропію в країни периферійного капіталізму з аграрно-сировинними 

або туристично орієнтованими економіками, до яких належать Греція, Росія, Туреччина, Україна, арабські країни Близького Сходу, 

Венесуела та ін. Створені фінансовими та біржовими центрами світогосподарської системи проблеми скидаються на периферію у вигляді 
криз, безробіття, фейсбукреволюцій, а ресурси і капітали з периферії все більше стікаються до цих центрів. Виручка від експорту 

природних ресурсів і низько технологічних товарів з периферійних країн здебільшого осідає в західних банках – або у вигляді виручки від 

імпортованих з країн великої сімки високотехнологічних товарів, або шляхом виведення за кордон капіталів через офшорні зони. Третя 
світова війна за те, щоб присвоїти ресурси національних держав, які «посипляться» першими, проходить поки-що в гібридній формі через 

те, що у основних гравців наявна ядерна зброя, що загрожує фізичним знищенням. У цій війні задіяні всі засоби – від штрафних санкцій та 

показників рейтингових агентств до фінансової, інформаційної та навіть військової підтримки опозиційних рухів, які спрямовані проти 
нелояльних «світовому центру» політичних режимів. Новий переділ світу, що розпочався на межі тисячоліть, майже не залишає шансів на 

виживання країнам периферійного капіталізму, що не є носіями реального суверенітету, який гарантує лише наявність «ядерного щита», 

або розвинута оброблювана промисловість, переважно орієнтована на внутрішній ринок. 
9. Що стосується країн, де на хвилі «мережевих» революцій до влади прийшли геополітично орієнтовані на Захід еліти, то тут 

марно чекати на підвищення життєвого рівня населення та тріумф демократії. Через вимивання ресурсів в центри світогосподарської 

системи середній клас в цих країнах приречений пересунутися на нижчий щабель «пішкоподібної» соціальної піраміди і стати класом 

нижчим. До того ж, транснаціональні корпорації, на відміну від вкорінених на певних територіях національних урядів, не несуть соціальної 

відповідальності за підтримку ЖКГ, соціальної інфраструктури, утримання пенсіонерів, інвалідів, сиріт та інших економічно незахищених 
прошарків населення. Тому масове зубожіння населення та зростання протестних настроїв з великою вірогідністю призведе до посилення 

авторитарних тенденцій в політиці, що проявиться в цілеспрямованому знищенні соціальної інфраструктури протесту – заборони партій 

лівого спектру, урізанню прав профспілок, зміни трудового законодавства на користь інтересів транснаціонального капіталу. 
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Проблематика розвитку людського капіталу та соціальних інновацій обговорюється протягом останніх 30 років на численних 

форумах і зібраннях різного рівня – від місцевого територіального до представницьких міжнародних заходів, включаючи Міжнародний 
форум EFBM’2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління». Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. 

Ключова роль у розвитку соціальних інновацій національних економік, які агресивно конкурують за нові ринки і природні 

ресурси, використовуючи механізми зовнішнього інвестування та взаємодії зі світовими торговими і фінансовими організаціями, належить 
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університетам – агентам теорії людського капіталу, в т.ч. підготовка фахівців шляхом використання інноваційної моделі розвитку нових 
знань. 

Створення теорії людського капіталу відбувалося від нижчого рівня до вищого – від індивідуального людського капіталу до 

національного. Теорію індивідуального людського капіталу сформували нобелевські лауреати з економіки Теодор Шульц (за 1979 р.) та 

Геррі Беккер (за 1992 р.). Високий рівень і якість накопиченого людського капіталу необхідний для прискорення інституційних реформ, 

трансформацій в державі, технологічного оновлення виробництв, ринкових перетворень економіки і т. д. У підсумку, тільки високі рівень і 

якість людського капіталу країни стають головною домінантою можливого стабільного зростання економіки країн, що розвиваються [1]. 
Вибір людського капіталу як головного чинника розвитку для країни, що розвивається, буквально диктує системний і 

комплексний підходи при розробленні концепції або стратегії розвитку як людського капіталу, так і загальної стратегії управління 

розвитком підприємницьких університетів в умовах динамічних соціально-економічних та інформаційно-технологічних змін. Причому 
рівень і якість людського капіталу визначають верхню межу розвитку університетів і соціальних інновацій. Без розуміння якості 

національного людського капіталу сучасними університетами і без підвищення якості національного людського капіталу сучасними 

університетами до рівня, необхідного інноваційній економіці, що забезпечувалися соціальні інноваційні зміни, через соціальне 
підприємництво, інноваційні моделі навчання та інклюзивні інновації, а тим більше в економіку знань – неможливо. 

Для сучасних університетів тема соціальних інновацій є першочерговим завданням, яке необхідно вирішити закладам вищої 

освіти, які ставлять за мету не тільки отримання та впровадження нового знання і формування творчої активності особистості на стадії 
навчання, але і створюють економічну та соціальну цінність шляхом передачі технології та комерціалізації результатів навчання і 

досліджень соціальним підприємствам. Соціальні підприємства – це підприємства, які існують для вирішення соціальних або екологічних 

потреб. Саме це робить соціальне підприємство найцікавішим діловим рухом у світі, який надихає і пропонує низку переваг для 
професорського-викладацького складу, студентів та самих дослідницьких університетів. При цьому робота із соціальними підприємствами 

покликана підвищувати рівень конкурентоспроможності освітніх і наукових послуг дослідницького університету та зміцнити його 

репутацію. Крім того, замість «комерційного» маршруту соціальне підприємство пропонує альтернативний спосіб отримання доходу для 
реінвестування в дослідницьку діяльність університетів. 

Участь університетів у соціальний практиці дає можливість вирішити також питання соціальної інклюзії, які стають дедалі більш 

актуальними у суспільстві. Адже з кожним роком збільшується кількість людей з обмеженою мобільністю, які мають проблеми з доступом 

до освітньої інфраструктури в університетах та кампусах. У зв’язку з цим на порядку денному питання нерозривності зв’язку соціальних 

інновацій з так званими інклюзивними, метою яких є залучення соціально виключних груп населення до пошуку в розв’язані соціальних 

проблем. Досить часто їх трактують як засіб, за допомогою якого розробляються нові товари та послуги на користь маргінальних груп. 
Саме такі інновації покликані забезпечити соціальну рівність та справедливість у суспільстві, надаючи можливість для висхідного руху 

«соціальним ліфтом» [2, c. 15]. 

Соціальні інновації прогресують за рахунок збільшення соціальних знань, які за своєю природою, по-перше, не можуть бути 
ексклюзивним і, по-друге, є необхідними кожному члену суспільства. Більше того, генерація знання в цих умовах перестає бути заняттям 

виключно вчених: соціальне знання народжується, на приклад в бізнесі, коли відбувається осмислення поведінки споживачів. Відповідно, 

необхідне переосмислення того, які знання повинен генерувати і поширювати університет. Зміна природи цього знання, в свою чергу, 
вимагає ревізії і методів його поширення. 

Варто відзначити і той факт, що в останні роки ключова мета діяльності університетів дещо змінилася, вони стали не лише 

центром отримання знань, а й агентом розвитку науково-дослідної діяльності. Це зумовило появу нових університетів, на зразок 
«дослідного» та «підприємницького». Ці інституції, передусім, націлені на формування нових знань, розвиток соціальних інновацій та 

людського капіталу. 

На думку Г. Стівенса, підприємництво можливо практично у всіх сферах людської діяльності. Підприємництво – це пошуки 
можливості за межами контрольованих на даний момент ресурсів [3]. Підприємництво – не бізнес, це процес оволодіння соціальними 

інноваціями. Розуміти це потрібно в тому сенсі, що підприємництво може реалізовуватися у всіх трьох сферах: гуманітарній, природничо-

науковій та діловій. Таке його розуміння дозволяє встановити зв'язок між цим поняттям і поняттям «людський капітал», що у свою чергу 
пов'язує проблему побудови підприємницького університету з розвитком людського капіталу. 

Нагадаємо, що університети завжди були генераторами соціальних інновацій, особливо ті з них, яким вдавалося надавати 

допомогу місцевій громаді та бізнесу розвивати території на основі практичного розуміння їхніх соціальних потреб. З цієї позиції 

підприємницький університет повинен сприймати себе не тільки як інститут «передачі» знань, але і систему, яка породжує соціальні 

інвестиції з вищим рівнем людського капіталу, здатні вирішити складні інноваційні проекти. 
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Глобальна економіка з другої половини ХХ століття зазнала стрімкого трансформаційного розвитку – від економіки знань до 

економіки творчості. Виoкремлення у структурi пoстiндустрiaльнoï екoнoмiки знaнь креaтивнoï екoнoмiки як нoвiтньoï кoнцепцiï кiнця ХХ 
– пoчaтку ХХІ ст. вiдoбрaжaє рiзнoплaнoвi дискусiйнi пoгляди. При цьому, якщо такі терміни як економіка знань, інноваційна, інформаційна 

та інтелектуальнa економіка, часто використовуються як синоніми, то поняття креативної економіки наповнюється новим змістом і набуває 

ряд якісно нових ознак і влaстивостей. У той же час, можна стверджувати, що креативнa економікa не заперечує попередні форми розвитку, 
а природно включає їх у себе в якості ключових склaдових компонентів [2]. 

Теoретичнi зaсaди стaнoвлення креaтивних економік тa індустрій у кoнтекстi iннoвaцiйнoгo прoгресу дoслiдженo у 

http://www.google.lerc.ru/&part=articles&art=1&page=70
http://www.hbs.edu/faculty/product/23559
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фундaментaльних прaцях зaрубiжних тa вiтчизняних учених, а сама: Л. Антoнюк, О. Дoрoшенкo, Дж. О’Кoнoрa, О. Лук’яненкo, О. 
Мельвiль, А. Пoручникa, Є. Сaвельєвa, Я. Стoлярчук, Д. Трoсбi, Р. Флoрiди, Д. Хезмoндaлшa, Дж. Хoкiнсa, Ю. Шaхiдa тa бaгaтьoх iнших [1, 

с. 12]. 

Рaзoм з тим прoблеми oбґрунтувaння пoнять «креaтивнiсть», «креaтивна iндустрiя» тa «креaтивнa екoнoмiкa» є не тiльки 

aктуaльними, a й дискусiйними у фoрмaтi нoвiтнiх нaукoвих дoслiджень тa екoнoмiчних реaлiй. 

Одним з перших, хтo у свoïх рoбoтaх тoркнувся теми креaтивнoï екoнoмiки, був Р. Флoридa, який зaзначав, що сучaснa екoнoмiкa 

пo сутi є креaтивнoю екoнoмiкoю [3, с. 58]. Вiн стверджувaв, щo креaтивнiсть вже дaвнo вийшлa зa рaмки iндивiдуумa i тепер виступaє в 
якoстi нaйбiльш вaжливoгo ресурсу екoнoмiки, oскiльки дaє змoгу пoєднaти бiзнес, культуру тa iннoвaцiï. 

У широкому сенсі креативна економікa виступає як: 1) інформаційна економіка, оскільки інформація, знання, нaука та творча 

праця відіграють в ній провідну роль в якості фактора виробництвa; 2) постіндустріальна економіка, оскільки починає домінувати частка 
сфери послуг; 3) інновaційна економіка, коли знaння породжують безперервний потік нововведень; 4) глобальна мережева економіка, 

оскільки в креативній економіці взаємодія між носіями «ідеї» опосередковується широкими мережевими зв'язкaми в світовому масштабі; 5) 

економіка знань, оскільки в ній зростає знaчення людського капіталу та інвестицій в освіту і підготовку кадрів [2]. 
Мaтерiaльним пiдґрунтям креативної економіки виступaють тoвaри тa пoслуги ідентифікованих iндустрiй. Їх зaгaльними 

сутнiсними oзнaкaми є бaзувaння нa людськoму кaпiтaлi, кoмерцiaлiзaцiï iнтелектуaльнoï влaснoстi тa aвтoрськoму прaвi, oрiєнтaцiï нa 

вирoбництвo й тoргiвлю мaтерiaльними i немaтерiaльними прoдуктaми iз твoрчoю склaдoвoю тa ринкoвoю цiннiстю [1, с. 14]. 
Тaким чинoм, креaтивнa екoнoмiкa – це сукупнiсть специфiчних сoцiaльнo-екoнoмiчних вiднoсин, щo виникaють з привoду 

вирoбництвa, рoзпoдiлу, oбмiну тa спoживaння, зaснoвaних нa нестaндaртних, нетрaдицiйних iдеях, кoнцепцiях, стрaтегiях, зaхoдaх, якi 

зaбезпечaть ефективне рoзв'язaння сoцiaльнo-екoнoмiчних прoблем нa oснoвi нoвих знaнь, принципoвo якiснo нoвих рiшень [2]. 
Дж. Хoкiнс дiлить креативну економіку нa п'ятнaдцять гaлузей «креaтивнoï iндустрiï», щo включaють прoгрaмувaння, 

дoслiдження i кoнструктoрськi рoзрoбки, a тaкoж iндустрiï креaтивнoгo змiсту, тaкi, як кiнo i музикa. Цi iндустрiï вирoбляють 

iнтелектуaльну влaснiсть у виглядi пaтентiв, aвтoрських прaв, тoргoвих мaрoк i oригiнaльних рoзрoбoк [4, с. 152]. 
Креaтивнi iндустрiï – являють сoбoю oснoву креaтивнoï екoнoмiки. В Укрaїнi вже пoчинaє фoрмувaтися клaстер креaтивних 

iндустрiй – це iндустрiї, щo пoхoдять з iндивiдуaльнoї твoрчoстi, нaвичoк i тaлaнтiв, тa мaють пoтенцiaл дo фoрмувaння дoбрoбуту i 

ствoрення рoбoчих мiсць через генерувaння тa екoнoмiчну реaлiзaцiю oб’єктiв iнтелектуaльнoї влaснoстi [7]. 

Креaтивні індустрії впливають на формування доходів бюджету, створення додаткових робочих місць, експортні нaдходження, 

інвестиційну привабливість, розвиток інтелектуального капіталу [4, с. 156]. 

Згідно Експортної стрaтегії України на 2017-2021 роки [5] сектор креативних індустрій в Укрaїні представлений: послугами 
індустрії моди та дизайну, пaм’ятками культурної спадщини, традиційною культурою, аудіовізуальними послугaми. 

Креативні індустрії дозволяють: генерувати прибуток; створювaти нові робочі місця, нові індустрії; істотно збільшувaти випуск 

традиційних видів продукції; модернізувaти промислові процеси; прискорено реструктурувати виробництво; освоювати нові ринки; 
поліпшувати промислову інфрaструктуру та інвестиційне оточення; відроджувaти міські рaйони; посилювати конкуренцію і дати поштовх 

інновaційному розвитку; забезпечувати зростання торгівлі; збільшувати продуктивність праці і кількість висококваліфікованих людських 

ресурсів [2]. 
Пoкaзoвo, щo з 2015 р. рoзрaхoвується Глoбaльний iндекс креaтивнoстi з пoкрaïнoвим рaхувaнням зa критерiями технoлoгiй, 

тaлaнтiв, тoлерaнтнoстi. 

Нaйкреaтивнiшими визнaнo Австрaлiю, США i Нoву Зелaндiю. Дo десятки нaйбiльш креaтивних крaïн свiту тaкoж увiйшли: 
Кaнaдa, Дaнiя, Фiнляндiя, Швецiя, Іслaндiя, Сiнгaпур тa Нiдерлaнди. Укрaïнa в цьoму перелiку пoсiлa 45-е мiсце зi 139. Нaступнi зa 

Укрaïнoю  - Пoльщa, Чoрнoгoрiя i Бoлгaрiя [6]. 

Зaувaжимo, щo 75% креaтивнoгo сектoру в Єврoпi скoнцентрoвaнo в п’яти крaїнaх: Великoбритaнiї, Фрaнцiї, Іспaнiї, Нiмеччинi тa 
Ітaлiї. Визнaним лiдерoм є Великoбритaнiя — зaвдяки урядoвiй прoгрaмi рoзвитку креaтивнoї екoнoмiки.  

Зa дaними ООН нa чaстку креaтивнoї екoнoмiки припaдaє 3,4% свiтoвoгo ВВП, щo стaнoвить мaйже 1,6 трлн. дoл. США й удвiчi 

перевищує oбсяги щoрiчних нaдхoджень вiд мiжнaрoднoгo туризму. Щoрiчнi темпи зрoстaння у рiзних крaїнaх вaрiюють вiд 4,3% дo 17,6%, 
удвiчi перевищуючи темпи зрoстaння сфери пoслуг i в чoтири рaзи перевищуючи темпи зрoстaння сфери прoмислoвoгo вирoбництвa. При 

цьoму чaсткa зaйнятих у креaтивнiй екoнoмiцi дoсяглa 25% нaселення свiту. 

Обсяги свiтoвoгo експoрту креaтивних тoвaрiв i пoслуг у вaртiснoму вирaзi дoсягли середньoрiчнoгo зрoстaння нa рiвнi 8,7 %. 

Дoхoди креaтивних iндустрiй ЄС, де зaйнятo 5,6 млн oсiб,  мaють темп зрoстaння нa 12,3 % вище вiд темпiв зрoстaння дoхoдiв вiд зaгaльнoї 

екoнoмiчнoї дiяльнoстi [7]. 
Досі відчутний технологічний розрив між Україною та розвинутими країнами світу. Перехід до креативної економіки 

відбувається повільно. Інститути інноваційного розвитку не відповідають сучасним вимогам. 

Рoзвитoк креaтивнoгo пoтенцiaлу вiтчизнянoï екoнoмiки стaє першoчергoвим зaвдaнням з oгляду нa oсoбливoстi мiжнaрoднoï 
екoнoмiчнoï кoнкуренцiï, aдже тiльки третинa укрaïнських регioнiв мaє висoкi знaчення креaтивнoгo рoзвитку. Першими кроками, що 

сприяють нарощуванню креативного потенціалу є прийняття Експортної стратегії України на 2017–2021 роки та Доктрини збалансованого 

розвитку «Україна-2030», які сприяють покращенню розвитку креативних індустрій, також передбачено утворення Офісу розвитку 
інновацій з метою підтримки та заохочення розвитку інноваційних підприємств і стартапів шляхом забезпечення їх фінансування, 

необхідними консультаційними послугами та технічною допомогою на всіх етапах – від інноваційної ідеї до кінцевого продукту [4, с. 154]. 
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The processes of globalization, along with socio-economic and political changes contribute to the intensification of migration flows. To 
effectively manage these processes, it’s necessary not only to understand the current trends in its development, but also to present its possibilities and 
threats to economic development. Speaking about the public administration of external labor migration, we mean its planning, regulation and 
forecasting. 

The characteristic feature of the system of measures in administration of external labor migration is its dual nature, which is realized on 
three levels: 

1) on the global level – as a result of contradictions between the interests of various states and international organizations; 
2) on the regional level – as the existence of opposing trends in the liberalization of migration regimes within integration associations and 

the tightening of migration policies towards third-country nationals; 
3) on the national level – as a contradiction between economic interests and considerations of national security. 
In administration of external labor migration, a special place is occupied by regulation of attracting foreign labor. Attracting foreign labor 

is a necessary element of sustainable economic development. Here the government tries to adhere to balanced decisions. On the one hand, it is 
ensuring the national economy’s need for a skilled workforce, as well as its investment attractiveness, on the other hand, it is protecting the internal 
labor market and national security. 

In 2017, the Government of the Republic of Kazakhstan approved a new Concept of Migration Policy for 2017-2021 [1], aimed at the 
subordination of external labor migration to the strategic goals of economic development. The need to develop mechanisms for attracting highly 
qualified workers was expressed in the Message of the Head of State N. Nazarbayev to the people of Kazakhstan “Strategy of Kazakhstan’s entry into 
the 50 most competitive countries of the world” [2]. 

The basic tool for attracting foreign labor is quotas, using which the government is based on economic and demographic situation in the 
country, takes into account the internal situation and fluctuations in the global labor market. 

The government annually sets a quota for attracting foreign labor. Since 2017, four categories have been included in the quota: 
1) managers and their deputies; 
2) heads of departments; 
3) specialists; 
4) skilled workers [3]. 
The quota is established in the context of specific sectors of the economy, which is aimed at solving the problem of a shortage of qualified 

specialists, as well as improving the quality of planning and targeted application of quota. 
Labor migrants who work on households with individuals are also included in the quota, which is aimed at regulating their number, 

formalizing their work and ensuring the protection of their rights. 
The role of akimats, as local representatives of the state authorities, in the formation of quotas is strengthened. Akimats are responsible for 

local labor markets. Before making a request for a quota, akimats create a commission, analyze the market demand for labor, determine the real need 
for labor and assess the possibilities of meeting it with local labor resources. These tools are designed to make the quota formation procedure more 
applied and economically feasible for each region. 

Over the past 5 years, the import of foreign labor has increased by 2.7 times, due to the implementation of major investment projects and 
the lack of qualified personnel in the domestic labor market. At the end of 2018, 22,273 work permits were valid in Kazakhstan [4]. 

Regulation of external labor migration is important in the context of the implementation of state employment programs for the local 
population. Unfortunately, the mechanism for identifying the needs of regions for foreign labor is limited only by the procedure for establishing quota. 
At the same time, akimats don’t always focus on the socio-economic indicators of the region. 

The government is trying to strengthen measures to protect the national labor market. According to the Law on Employment of the 
Population, the quota for attracting foreign labor was reduced to 0.75% of the economically active local population [5]. For 2014-2018 the number of 
labor immigrants decreased by 8.8%. The reduction was due to the restriction of attracting low-skilled immigrants (from 32.2% to 22.7%), while there 
is a tendency to an increase in the share of highly qualified specialists in the overall structure of quotas [4]. In fact, only a part of the national labor 
market is protected which is related to low qualifications. 

A vexed problem is illegal migration. There is a tendency of growth of illegal migration to Kazakhstan of “seasonal workers” from 
Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. This is facilitated by low rates of economic development, a low standard of living and a high birth rate in 
these countries. On the other hand, Kazakhstani employers are interested in cheap labor and willingly accept illegal migrants to work, which 
aggravates the situation in the Kazakhstani labor market. The state budget doesn’t receive significant amounts of taxes. 

In accordance with Kazakhstan legislation, the labor of foreign workers can be implemented with the initiative of a local employer and 
government permission, not at the initiative of the employee himself. Therefore, most foreign workers are more profitable to work illegally, and it is 
easier for the employer to pay the fine. 

The influx of illegal migrants from neighboring countries is a risk factor for the development of the national economy. Uncontrolled influx 
of migrants creates economic and social problems, contributing to the development of segments of the shadow economy, being a source of 
deterioration in the crime situation. 

Kazakhstan is taking measures to reduce illegal migration: 
1. clarification of the procedure for entry and stay in the territory of the country of foreign citizens and stateless persons for the purpose 

of employment; 
2. a clear definition of the procedure for the expulsion and deportation of foreign citizens and stateless persons and the enhancement of 

their responsibility for violating the rules for staying in the country; 
3. improvement of the registration procedure at the place of stay and place of residence; 
4. improving the regulatory framework and law enforcement activities; 
5. creation of a single data bank for the registration of foreign citizens and stateless persons arriving in the territory of the Republic of 

Kazakhstan; 
6. strengthening international cooperation in ensuring strict migration control; 
7. creation of a single database on persons involved in organizing channels for illegal migration, mutual information about such 

persons; 
8. conducting joint operational and preventive measures to curb the facts of illegal migration in the border areas; 
9. constant exchange of information between states on changes in migration legislation, etc. 
At the same time, to solve the identified problems in Kazakhstan, a new mechanism for issuing work permits can be used, based on 

quantitative regulation of unskilled labor flows, work permits for qualified foreign workers to implement medium-term projects to obtain quick 
economic effect in basic industries, and also permits to foreign specialists for professional activities for participation or implementation of long-term 
projects in Kazakhstan. 
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Сьогодні технології мають величезний вплив на основи економіки, бізнесу і держави. Вони змінюють розуміння людей про 

торгівлю, власність та взаємодію гравців ринку. Зміна бізнес-моделей привела до потреби в технології, яка може забезпечувати прозорість і 
захищеність усіх пов'язаних процесів – «Blockchain». 

Хоча багато аспектів впровадження інформаційних технологій були зосереджені на таких питаннях, як експлуатаційні 
характеристики транспортних засобів і навігація, трансакційні аспекти залишалися складними в логістичних процедурах, особливо коли 
мова йде про міжнародні операції. Було зроблено багато спроб поліпшити продуктивність транзакцій, таких як електронний обмін даними, 
але вони залишалися частково ефективними з точки зору охоплення і бар'єрів для входу. 

Підприємства змогли оцифрувати і автоматизувати деякі процеси управління, але угоди між фірмами і зростаючий обсяг 
інформації, необхідної для їх успішного завершення, залишалися проблемою. Поява технології «Blockchain» в 2010-х роках дало новий 
імпульс для вирішення зростаючої трансакційної складності перевезень, особливо в тому, що стосується логістики [1]. 

«Blockchain» – це розподілена електронна книга, що спільно використовувається в мережі серверів, яка записує транзакції в 
криптографічних одиницях, званих блоками на постійній основі і перевіряється. Їх часто називають технологіями цифрової бухгалтерської 
книги (DLT) [2]. 

Кожен блок являє собою унікальний цифровий об'єкт, який зберігається на декількох серверах (вузлах) в тимчасовій мережі, яка 
перевіряє, чи відповідає кожна копія блоку свого еквіваленту на всіх вузлах. Як тільки запис в блоці був змінений, її надзвичайно складно 
змінити. Використання технологій «Blockchain» може ставитися до узагальнених категорій ведення записів і спрощення транзакцій. Це 
допомагає встановити такі проблеми, як право власності і права на будь-який фізичний або інформаційний об'єкт, такий як одиниця валюти, 
квиток, товар або актив. Це також включає в себе можливість використовувати (або передавати) такий об'єкт безпечним способом. 

Новизна «Blockchain» полягає в тому, що через його розподілений характер йому не потрібно центральний розрахунковий центр 
для схвалення і обліку транзакцій. Таким чином, посередники можуть бути видалені з транзакційної системи без теоретичного порушення її 
цілісності. Загальноприйняту концепцію довіри (відповідність очікуваним нормам), що спирається на посередника, можна обійти, оскільки 
довіру вбудовано в мережу. Таким чином, «Blockchain» можуть концептуально забезпечити кращу підтримку для: заміна процесів, які 
мають тенденцію бути повільними і ручними, за допомогою автоматизації; походження і характеристики пасажирів і вантажів (сировина, 
комплектуючі та кінцеві товари); інформація про пасажирів і вантажі для забезпечення безперервності платежів, страхових і митних зборів; 
інформація про стан пасажирів та вантажу для забезпечення їх цілісності, умови його проходження і місцезнаходження в дорозі, інформація 
для регулюючих органів про пасажирів і вантаж, задіяних суб'єктів (імпортер, експортер) і перевізників. 

«Blockchain» створює платформу цифрового довіри, що має на увазі майже неможливість фальсифікації інформації після її 
введення, а також можливість для всіх сторін-учасниць перевіряти і відслідковувати кожен крок. Кожен раз, коли відбувається нова 
транзакція, новий блок створюється і додається до існуючих блоків, таким чином, називається «Blockchain». Всі блоки оновлюються в 
мережі одночасно і містять повну історію залучених транзакцій, тим самим підтримуючи ланцюжок цілісності (або ланцюжок довіри). 

Іншим важливим аспектом технології «Blockchain» є «старт»-контракти. Вони відносяться до програм (алгоритмів), що 
використовують інформацію, що міститься в «Blockchain», для автоматичного виконання узгодженої процедури, таких як транзакція або 
звітність. Використання «Blockchain» може бути розділене на чотири основні категорії, які з одного боку пов'язані з веденням обліку, а з 
іншого – з метою полегшення транзакцій: статичний реєстр, розумні контракти, динамічний реєстр, платіжна інфраструктура[3]. 

Комерційна мета «Blockchain» полягає в створенні цінності для логістичних ланцюжків. Через трансакційну інтенсивність 
логістики головна ціннісна пропозиція включає управління контрактами, координацію (зацікавлені сторони можуть більш ефективно 
обмінюватися інформацією) і відсутність посередництва (зацікавлені сторони можуть безпосередньо взаємодіяти без третьої сторони). 
Автоматизовані розрахунки (розумні контракти) також можуть бути організовані таким чином, щоб платежі виконувалися, коли набір умов 
був виконаний і перевірений. 

Основна мета «Blockchain» – забезпечити цінність для області його застосування. Наступні елементи допомагають сформулювати 
його ціннісне пропозицію: принципи, функції, використання інформації, процеси, результат. 

Незважаючи на переваги інтермодалізма, обробка та управління міжнародними торговими документами може становити до 20 % 
транспортних витрат і одну третину часу транспортування (наприклад, очікування документації). Тому важливим компонентом підвищення 
ефективності інтермодальних перевезень є його трансакційні аспекти. Це може бути реалізовано на процесах транспортування і 
транспортуються і трансформованих продуктах. У першому випадку основна увага приділяється цифровому інтермодалізму, а в другому – 
цифровим ланцюжках поставок. 

«Blockchain» особливо актуальні для ланцюжків поставок, оскільки вони мають багато спільного. Ланцюжка поставок є 
об'єктами, інтенсивно використовують транзакції, в яких взаємодіють кілька суб'єктів і зацікавлених сторін, причому кожен фізичний потік 
пов'язаний з підтримкою інформаційних потоків. Вони організовані як послідовності, в яких повинна підтримуватися цілісність замовлень, 
що дозволяє ланцюгах поставок виконувати свою функцію (правильний продукт, кількість, стан, місце розташування і час). Аналогічна 
проблема стосується інтермодальних перевезень, оскільки вони організовані в вигляді послідовності режимів і терміналів. 

Хоча «Blockchain» залишаються на даний момент щодо експериментальної і неперевіреною технологією, вона є частиною хвилі 
оцифровування, яка трансформує транспортний сектор, особливо за рахунок більш ефективної синхронізації його активів з відповідною 
інформацією та транзакціями. Таким чином, схильність «Blockchain» до застосування до сегментів транспортного сектора пов'язана з їх 
трансакційною інтенсивністю. 

Для створення інтермодального транспортного ланцюжка потрібно ряд операцій і пов'язаних з ними інформаційних потоків. 
Хоча технологія «Blockchain» має мало спільного з операціями, вона істотно змінює спосіб зберігання та обміну відповідними 
інформаційними потоками між залученими сторонами.  
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Передбачення соціоекономічного майбутнього виправдане тоді, коли охоплює лише короткий проміжок часу і обмежене коло 

зв’язків. Чим складніша соціоекономічна система, тим більше підстав не для планування, а для розширення досвіду і навчання. Останнє ж 
можливе при наявності децентралізованого, немонополізованого і високо централізованого способу одержання і обробки інформації.  

Сучасне інформаційне суспільство надає для цього колосальні можливості. Business intelligence (BI) розглядаються як технології, 
пов'язані зі зберіганням і аналізом фактографічної структурованої та квазіструктурованої інформації. Застосування ВІ, в основі яких лежить 
програмне забезпечення, дозволяє бізнес-користувачам бачити і використовувати велику кількість складних даних. Знання, в основі яких 
лежать дані (Data-Based Knowledge), отримуються з даних при використанні інструментів Business Intelligence та процесу створення і 
обслуговування сховища даних (Data Warehousing). BI система збирає дані з усіх наявних в організації джерел і представляє керівнику 
компанії сформульований звіт на їх підставі відповідно до регламентованих показників.  

Дані засоби дозволяють аналізувати незадовільні показники, розглядаючи їх складові до первинних даних(документів). За їх 
допомогою легко простежити всі бізнес процеси починаючи від логістичних ланцюгів, закінчуючи продажами окремого працівника. 
Масове застосування засобів аналізу інформації утворює нові підходи до вивчення економічного знання та розуміння нелінійності 
інформаційного середовища, в якому функціонує сучасна економіка. Наростаюча динаміка продажів ВІ підкреслює актуальність їх 
дослідження з точки зору економічної теорії та вимагає методологічного обґрунтування. 

На наш погляд, найбільш доцільною методологією є синергетична, оскільки дані засоби працюють в нелінійному полі 
інформаційних потоків і є складними, ієрархічними, відкритими, дисипативними, когерентними, багатоваріантними системами аналізу 
інформації (див табл. 1). 

Таблиця 1. 
Cинергетичність засобів ВІ 

Властивість Характеристика ВІ згідно синергетичної методології 

Складність ВІ складні за своєю будовою (кожна система будується у відповідності до структури організації). Завдання, що 

вони виконують, ускладняються інформаційними потоками, які є в середині організації. 

Ієрархічність Ієрархічність ВІ викликана ієрархічною структурою організації, яка їх використовує. Також існує ієрархія 
доступу до інформації, яку вони продукують (кожному рівню менеджменту відповідають можливості доступу до 

інформації, або працівнику відповідно до його компетенції). 

Відкритість ВІ постійно взаємодіють з різними джерелами інформації (бази даних, Інтернет) та відносно легко інтегруються 
між собою.  

Нелінійність ВІ здатні до швидкої, миттєвої реакції зміни показників і відповідної реакції до них. Масиви інформації, з якими 

працюють дані засоби нелінійні за своєю структурою та надходженням. 

Дисипативність ВІ впорядковують хаотичні потоки інформації та змінюють конфігурацію обробки даних відповідно до запитів.  

Когерентність ВІ в результаті інтеграції аналогічних систем, або її складових може посилювати або послаблювати одна одну. 

Нестійкість ВІ характерна нерівноважність, динамічність, постійна зміна макроскопічних параметрів системи, її складу, 

структури, аналізу. 

Гомеостатичність ВІ має здатність підтримувати внутрішні характеристик системи і програми її функціонування в певних рамках, 
що дозволяють їй оптимально прямувати до досягнення поставленої мети. 

Здатність до 

самоорганізації 

ВІ здатна впорядкувати внутрішні потоки інформації в результаті кооперативних дій та зв’язків компонентів 

системи. 

Невизначеність Користувач ВІ не визначає технічний порядок побудови відповідей, а працює з впорядкованою, структурованою 
інформацією.  

Багатоваріантність ВІ характеризує альтернативність аналізу інформації відповідно до зміни показників системи чи команд 

працівника.  

 
Джерело: складено автором на основі даних [1,2]. 
 
Сучасна людина не в змозі охопити ті інформаційні потоки, які її оточують. Проте, сьогодні це більше не є визначальною 

проблемою – інформаційні технології дешевшають з року в рік, мережа Інтернет загальнодоступна, людині достатньо освоїти методики 
роботи з інформацією та повністю інтегруватися в інформаційно-цифровій економіці, генеруючи нові знання. 

Отже, виходячи з концепції нелінійного мислення, аналізуючи синергетичність інформаційних технологій (ВІ) та збільшення 
масивів інформації, якими користується сучасна людина, можна стверджувати, що сьогодні знання, в тому числі і економічне, більше не 
може розвиватися класичним шляхом, де людина виступає єдиним генератором і носієм знань. Сьогодні економічне знання можна 
розглядати як своєрідний кластер людини, інформації та інформаційних технологій, які змушені розвиватися в тріаді для генерування 
якісного, сучасного, інноваційного знання. 
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Однією з реформ, яка наразі здійснюється в Україні, є децентралізація сектора державного управління. Одним з найважливіших 
напрямків цієї реформи виступає укрупнення територіальних громад. На початок 2019 р. вже створено 878 об’єднаних територіальних 

громад (ОТГ), які об’єднали понад 4000 територіальних сільських та міських громад з населенням понад 9 млн. чол. 

Консолідація територіальних громад базового рівня є нагальним питанням розвитку Української держави, тому що переважна 
більшість сільських територіальних громад були фінансового неспроможними і не могли сформувати власний бюджет без суттєвої 

фінансової допомоги від держави. Така ситуація тривала десятиріччями; спроби знайти її розв’язок у 2005-2007 рр. не мала успіху, і наразі 

з’явилася надія на вирішення цієї проблеми. 
Економічна теорія вважає, що територіальна консолідація дозволяє вирішити низку економічних питань функціонування сектора 

суспільного управління. По-перше, консолідація територіальних громад дозволяє реалізувати економію від масштабу у наданні суспільних 

благ місцевого значення. Це означає, що суспільні послуги в ОТГ можуть надаватися з меншими витратами, що дозволить збільшити їхній 

обсяг. По-друге, консолідація дозволяє вирішити проблему неефективності у наданні суспільних благ, пов’язану з територіальними 

зовнішніми ефектами: перетіканням вигод чи витрат надання суспільних благ за межі адміністративних кордонів територіальних одиниць. 

В рамках укрупнених територіальних громад може відбуватися інтерналізація зовнішніх ефектів (які зокрема присутні у наданні освітніх та 
медичних послуг), яка може дати суттєвий економічний ефект за рахунок взаємовигідної кооперації ОТГ за фінансової підтримки держави. 

По-третє, укрупнення громад дозволить їхнім мешканцям отримувати суттєво розшмрений перелік суспільних послуг порівняно з вихідною 

ситуацією. Вже зараз спостерігається його розширення, зокрема стосовно адміністративних послуг. По-четверте, завдяки укрупненню 
створюються умови для того, щоб посилити вплив місцевих органів влади на місцевий економічний розвиток шляхом заохочення 

підприємців інвестувати кошти в об’єкти на території їхньої юрисдикції. Підприємці очікують на сприятливі умови розвитку та ведення 

бізнесу, які можуть створювати більш крупні територіальні одиниці. Нарешті, по-п’яте, консолідація громад дозволяє вирішувати певні 
інституційні проблеми, зокрема створювати умови для ширшого залучення громадянського суспільства до управління місцевими 

соціально-економічними процесами. 

Разом з тим, укрупнення територіальних громад формує нові виклики для сектора суспільного управління в Україні. Відсутність 
адекватної відповіді на них може призвести до виникнення ризиків, які спроможні звести нанівець переваги децентралізованого 

суспільного управління. 

На нашу думку, до цих викликів можна віднести насамперед наступні.  
По-перше, це структура доходів ОТГ. Укрупнення громад поки що не супроводжується адекватними змінами у їхніх доходах. 

Значна частина бюджетних надходжень ОТГ все ще формується за рахунок державної фінансової допомоги різних видів, хоч її частка 

виявляє тенденцію до зниження. Важливо, щоб наявні форми державної фінансової підтримки мали обмежений у часі та розмірі характер та 
відбувався поступовий перехід до часткового фінансування видатків за різними бюджетними програмами. Проте це зовсім не нівелює 

питання щодо розширення власних доходів місцевих бюджетів, на які органи управління ОТГ мали б безпосередній вплив. Наразі основні 

параметри чисто місцевих доходів (податкова база, ставки) визначаються здебільшого законодавством, що суттєво обмежує місцеву 
фінансову автономію та може сприяти посиленню утриманських настроїв вже на рівні ОТГ, чого не можна допускати. 

По-друге, укрупнення територіальних громад може сприяти віддаленню центру прийняття рішень від спільноти. Це може 
означати, що пересічний член укрупненої громади не матиме впливу на рішення, які ухвалюються радою ОТГ, його інтереси будуть 

враховуватися недостатньо. Уникнення (чи зменшення) цього ризику можливе за рахунок посилення уваги до прозорості у діяльності 

місцевих органів влади. Це вимагає регулярного оприлюднення усіх рішень та планів органів місцевого самоврядування, для чого 
важливим є функціонування розгалуженого вебсайту органу влади, який має стати важливим джерелом інформації для суспільно активних 

громадян. З урахуванням високих темпів поширення доступу до мобільного Інтернету у сільській місцевості це знімає проблему 

відчуження громадян від керівних органів ОТГ. Проте, можна констатувати, що прогрес у сфері бюджетної прозорості явно недостатній – 
не більше ніж 10% ОТГ розміщують достатній обсяг бюджетної інформації для публічного доступу. На наш погляд, посилення бюджетної 

прозорості важливе і для того, аби громадяни мали змогу порівнювати роботу органів влади власної ОТГ з  результатами роботи сусідніх, 

що серед усього іншого дозволяє запустити механізм вертикальної конкуренції між територіальними громадами.  
Що стосується макроекономічних ризиків децентралізації, на які економісти звертають особливу увагу, то вони наразі не є 

значними, тому що частка ОТГ у доходах та видатках зведеного державного бюджету не перевищує декількох відсотків.   

Таким чином, політика децентралізації, яка наразі практикується в Україні, має низку переваг, оскільки одиниці сектора 
державного управління стають насамперед більш економічно та фінансово життєздатними, що може сприяти зниженню рівня дотаційності 

місцевих бюджетів. Крім того, очікується підвищення ефективності надання суспільних благ місцевого значення. Проте, з іншого боку, 

здійснення заходів з децентралізації створює низку ризиків, які слід брати до уваги керівництву держави. Зокрема варто звернути увагу на 
посилення прозорості місцевих бюджетів та рівня підзвітності органів самоврядування.  
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Institutional transformations of the healthcare system in the context of globalization processes covered its various spheres: legislative base, 

management and financing, personnel training, medical education, quality assurance of medical services, development of the health information 

system, etc. The author of the study focuses on medical reform based on compulsory social health insurance and digitalization. 
An increasing number of countries are using a social health insurance system, where a combination of compulsory health insurance (CHI) 

and voluntary health insurance (VHI), according to experts of the World Health Organization, is the most successful solution for organizing and 

financing a healthcare system [1]. 
Among the institutional changes that have occurred in recent years in the healthcare system of the Republic of Kazakhstan are the 

following areas of modern medical reform. 

 

 
 

Fig. 2. The main directions of modern medical reform in Kazakhstan 

 
The main object of innovation in this area is the system of financing of medical services. It should be noted that initially the State 

Healthcare Development Program of the Republic of Kazakhstan “Salamatty Kazakhstan” was developed for the period 2011-2015. The logical 
continuation of this program was the State Health Development Program "Densaulyq" for 2016-2020. In order to strengthen the financial 
sustainability of the healthcare system on the basis of joint responsibility of the state, the employer and every citizen, in 2015, the Law “On 
Compulsory Social Health Insurance” was adopted. As an integral system, these changes will take effect in 2020. 

In accordance with the Law “On Compulsory Social Health Insurance”, the financial resources of the compulsory social health insurance 
system in Kazakhstan are to be formed from receipts of insurance contributions of employers, employees, citizens themselves, as well as payments 
from the state budget for socially vulnerable categories of the population and unemployed. Insurance premiums will be managed by the compulsory 
medical social insurance fund. The Fund is a non-profit organization with a legal form of a joint stock company, the sole founder and shareholder of 
which is the Government of the Republic of Kazakhstan. At the same time, the citizens will be provided with the following two types of packages of 
medical services: 

– a basic package, which is a state-guaranteed volume of medical care, financed from the republican budget. This package will be available 
to all citizens of Kazakhstan. It includes: ambulance and sanitary aviation, medical care in case of socially significant diseases and in emergency 
cases, preventive vaccinations; 

– an insurance package provided from the Medical Insurance Fund, which includes: outpatient care, inpatient care (except for socially 
significant diseases), hospital-replacing care (except for socially significant diseases) [2]. 

When developing a system of compulsory social health insurance one should consider the following factors: 
– Limited public resources that can be used by the system. In addition to compulsory medical insurance, the state must finance the 

system of medical education, medical research institutes, the system of medical institutions providing socially important medical assistance, the 
introduction of modern medical technologies and investments; 

– desirability of not increasing the tax burden on employers; 
– lack of reliable statistics to establish the level of insurance premiums, since Kazakhstan has the lowest premium rates for compulsory 

health insurance, there is a high probability that the level of insurance premiums will not be sufficient to cover a basket of many services. 
At the same time, medical insurance can be one of the levers of increasing economic interest, responsibility of the organization of 

healthcare and medical workers for the final result of their activities. Market relations in healthcare will open up prospects for developing the 
competitiveness of medical organizations and improving the level and quality of medical services provided, and will also give impetus to the 
development of medical services. 

In order to improve the quality of medical services in Kazakhstan, the Concept of e-health development for 2013-2020 has been adopted. 
The concept of e-health development of the Republic of Kazakhstan was approved in order to modernize the existing model, to reorient it to the needs 
of a patient, to improve the quality and availability of medical care. This concept should help improve the quality of medical services and strengthen 
public health by providing all necessary resources, artifacts, equipment and software, legislative and policy initiatives, training activities and other 
mechanisms to achieve the vision of E-Health of the Republic of Kazakhstan [3]. 
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Сучасна постнекласична наука відрізняється від своїх «предків» – давньосхідної, античної, середньовічної, класичної та 
некласичної – надскладністю об'єкта і суб'єкта, глобальним і універсумним характером, підкресленою соціальністю і колективністю, 
глибиною диференціації та просунутою між-, мульти- і трансдисциплінарністю, мережевими взаємодіями, яскраво вираженими 
конструктивізмом, технологізмом, прагматизмом аж до вузького практицизму. Випереджальний розвиток і явне домінування прикладних 
наукових розробок над фундаментальними дослідженнями дає підставу окремим вченим констатувати розгортання синтагматичної 
революції, у ході якої головними діючими «особами» науки стають синтагми (з грець. – «побудоване разом») – системи наукових знань, що 
точно орієнтовані на вирішення прагматичних завдань, а тому зобов'язані неухильно дотримуватись умов конструктивності, 
технологічності, конкурентоспроможності, економічної доцільності та корисності. У цьому зв'язку цілком доречними є, принаймні, такі 
запитання: «Наскільки значущою є роль істини у сучасній науці?», «Оскільки пошук істини заради неї самої є одним з небагатьох родових 
інваріантів науки, то чи не означає відхід істини в «небуття» одночасну трансформацію науки в якесь інше, поки що безіменне утворення?».  

  У повній згоді з максимами класичної науки вчений-дослідник дистанціюється від природи, щоб з позицій позазнаходження 
відкривати її таємниці, а істинним визнається тільки наукове знання, яке відповідає досліджуваному об'єкту. Провідні вчені-економісти, з 
одного боку, продовжували наслідувати такий кореспондентський підхід до істини, про що свідчать вчення А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Ст. 
Мілля, К. Маркса, з іншого – у відомій «суперечці про метод» було окреслено принаймні дві вельми значущі для майбутнього економічної 
науки проблеми: 1) про різні види істинного економічного знання або про істину різних видів економічного знання; 2) про відношення 
знання до результатів його практичного застосування. Згодом розробка другої проблеми призвела до сприйняття економічною наукою 
прагматичної концепції істини. 

З кінця XIX ст. менш як за півстоліття революційні зміни охоплюють усі основні сфери природознавства й знаменують 
становлення некласичної науки, її ідеалів і норм. У результаті відмови від прямолінійного онтологізму утверджується розуміння відносної 
істинності теорій і картини природи. На противагу ідеалу єдино істинної теорії, яка «фотографує» досліджувані об'єкти, й в економічній 
науці допускається істинність декількох відмінних один від одного конкретних теоретичних описів однієї й тієї самої реальності, оскільки в 
кожному з них може міститися момент об'єктивно істинного знання. Імперативним стає врахування взаємозв'язків знань про об'єкт і 
характеру засобів та операцій пізнання, які впливають на об'єкт і нерідко змінюють його. Отже, істина постає не одно-, а багаторівневою, не 
одно-, а багатоелементною, не елементарною, а системною. 

На зламі II і III тисячоліть економічна наука стикається з новими, постнекласичними викликами природознавства, яке продовжує 
визначати ключові напрями еволюції наукової раціональності. На фоні постулатів нерівноважної нелінійної термодинаміки і синергетики, 
теорії нестаціонарного Всесвіту, гіпотез про «темну» матерію та енергію, концепцій Великої історії та глобального еволюціонізму, а також 
інформаційно-комунікаційної революції та «зльоту» цифрових і NBICS-технологій зведена раніше будівля науки виглядає трохи 
застарілою, а несучі конструкції істини – не зовсім надійними. При вивченні складних людинорозмірних об'єктів пошук істини пов'язаний з 
їх перетворенням, що безпосередньо зачіпає гуманістичні та аксіологічні цінності. Несподівано для багатьох наукова істина з невеликого 
«озера» відповідності знання об'єкту потрапляє в бурхливий «океан» співвіднесення знання з життєдіяльністю (універсумом) та її (його) 
окремими складовими. 

Постнекласична наука – ровесниця культурного постмодернізму та його after-версій, а тому не є вільною від їх суперечливого 
впливу. Так, сучасні релятивісти практично відмовляються від об'єктивності істини. У найкращому випадку, якщо слідувати когерентній і 
конвенціоналістській концепції істини, істинне знання стає результатом внутрішньої відповідності елементів знання один одному в межах 
певної концептуальної системи і раціональної домовленості більшості членів наукового співтовариства. У постмодерністських варіаціях 
економічної науки в тій чи іншій формі співвідносяться відношення знання до об'єкта і відношення знання до користувача, а також до мови 
наукового спілкування. Економічна наука постає достатньо складним соціальним організмом, що стимулює осмислення соціальної 
«анатомії» істини, відношення знання до соціальних мереж. У цьому зв'язку достатньо симптоматичною є поява консенсусної концепції 
наукової істини, згідно з якою істину вибирають з декількох можливих варіантів на основі не конвенцій – свідомих, раціонально 
контрольованих і договірних дій вчених, а консенсусу – результату тривалих дискусій, взаємної критики та самокритики, методологічної 
рефлексії у процесі досліджень. 

Отже, історична ретроспектива рефлексії над істиною переконує не стільки в домінуванні крайніх позицій – прихильності до 
ортодоксальної істини і заперечення істинного знання в цілому, скільки в посиленні «середньої» лінії. Йдеться про розуміння істини як 
відповідності знання об'єкту, «вбудованому» в універсумний, в тому числі ненауковий, контекст. У сучасних взаємодіях і 
взаємопроникненні різних видів наукового і ненаукового знання, у тому числі економічного, істина зовсім не вмирає, а дорослішає та 
ускладнюється. N-мірному надскладному економічному людинорозмірному темпоральному простору адекватною є не гомофонія, а полі-, 
гетеро- та симфонія різних видів осягнення, не одномірна, а n-мірна цілісна (загальна) істина, до вершин якої ведуть багато стежок. Цілісна 
істина постає як n-мірна відповідність економіко-універсумного знання вказаному темпоральному простору (об'єкту) в його (відповідності) 
співвіднесеності з людською життєдіяльністю, її сферами та елементами. Будова цілісної істини у першому наближенні може бути 
представленою трьома взаємозв'язаними складовими: науковою, ненауковою та синтетичною. 

Наукова складова цілісної істини є складною системою співвідношень, з одного боку, відношення наукового економічного знання 
до об'єкта, і з іншого – відношень знання до суб'єкта, умов, процесу, результату тощо наукової та практичної економічної діяльності, а 
також відношень економічного знання до самого себе. У складній системі позначених співвідношень важливо визначити ті складові 
(аспекти) наукової і/або цілісної істини, які є адекватними різним сферам наукового знання (науковим дисциплінам), його (знання) рівням 
(емпіричному, теоретичному, прикладному) і видам (аналітичному і синтетичному знанню, передпосилковому і вивідному, інтуїтивному і 
дискурсивному, апріорному та апостеріорному, атрибутивному і модальному, явному і неявному, ассерторичному, номотетичному і 
деонтичному). Елементами ненаукової складової цілісної істини можуть бути співвіднесеності відносин: 1) ненаукових економічних знань 
до різних феноменів відповідного виду осягнення та відображеної ним реальності в універсумному контексті; 2) ненаукового знання до 
самого себе і своїх елементів. Синтетична складова цілісної істини являє собою поєднання і синергію наукової та ненаукової складових. 
Кількість таких комбінацій не піддається короткому описанню, оскільки повинні бути співвіднесені різні відношення багатьох видів 
осягнення та пізнання як між собою, так і з їх відношеннями до численних феноменів людської життєдіяльності. 

Таким чином, у сучасній науці поряд з ускладненням наукової істини і процесу її набуття зріє розуміння неможливості 
останнього поза поступовим та поетапним оволодінням цілісною істиною. Звісно, шлях до абсолютної цілісної істини є нескінченним, а 
тому важливо навчитися визначати її складові, їх місце та роль, передумови, міру, відносність, інтервал, перспективи існування та етапи 
еволюції. 
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Суспільно-економічний розвиток, трансформацію моделей економічних систем супроводжують якісні зміни природи циклів, 

оновлення механізмів циклічності, перерозподіл важливості та впливовості щодо визначення точок біфуркації між різними ринками та 
пропорціями макроекономічного відтворення. Відповідно пояснювальна здатність тих положень теорій циклічності, що ґрунтувалися на 
рисах індустріальної економіки, знижується в міру становлення постіндустріальної її моделі, а  забезпечення адекватності теоретичної бази 
розроблення стабілізаційної політики вимагає уточнення впливу постіндустріальних трансформацій на механізми виникнення і поширення 
імпульсів циклічності в сучасних економічних системах. 

 Ключовими  детермінантами трансформації механізму економічної циклічності в умовах постіндустріалізму ми вважаємо, по-
перше,  зміни в ієрархії чинників виробництва, що пов’язані з діалектичною єдністю двох процесів. Перший – втрата фізичним капіталом 
ролі провідного (такого, що лімітує виробничі можливості суспільства) чинника виробництва. Нестача фізичного капіталу в сучасних 
умовах досить швидко долається за наявності достатньо високої якості економічних інститутів, щоб успішно конкурувати за потоки 
глобальної ліквідності. Отже, і загальносуспільний добробут, і глобальну конкурентоспроможність господарюючої одиниці вже не можна 
пояснити лише мірою інтенсивності використання капіталу, оскільки  необхідно враховувати масштаби, структуру та умови для 
ефективного використання й відтворення людського потенціалу економіки. Другий – набуття провідної ролі людським капіталом, що також 
підвищує значущість суспільних умов, які визначають здатність економіки реалізувати наявний людський потенціал (традиційно такі умови 
характеризують через поняття структурного та соціального капіталу [1]). Однією з яскравих форм прояву цієї закономірності є нова ознака 
галузевої спеціалізації розвинутих країн в міжнародному поділі праці. Якщо у ХХ ст. особливістю галузей, що становили основу експорту 
провідних країн, була висока капіталомісткість виробництва, то тепер – висока інтенсивність використання кваліфікованої інноваційної 
праці, наукових знань та провідних форм організації людської взаємодії [2]. 

По-друге, накопичення розвинутими країнами великого масиву «вільної ліквідності» на тлі глобалізації сфери обігу фінансового 
капіталу зумовлює трансформацію механізмів фінансування інвестицій для всіх країн, за ступенем їх інтеграції в глобальні потоки капіталу 
[3; 4]. У розвинутих країнах висока якість фінансових інститутів та масштабність й ефективність фінансових ринків забезпечують уже не 
реалізацію потенціалу генерування заощаджень з власного високого національного душового доходу, а виконання функцій сфери обігу для 
глобальної маси заощаджень. Тобто фінансова система обслуговує не тільки (не стільки) потреби в забезпеченні достатності, мобільності й 
доходності національних заощаджень, а перемогу в конкуренції за заощадження, що генеруються в масштабах глобальної (світової) 
економіки. Ця тенденція діалектично взаємодіє з процесами сек’юритизації економіки, зростанням глибини та масштабів обороту фондових 
ринків, формуванням глобальних центрів руху фіктивного капіталу [5]. 

У результаті зв'язок «доходи – заощадження – інвестиції» розривається, національні заощадження втрачають роль жорсткого 
обмеження для національних інвестицій, так само як національні інвестиції тепер не можуть монополізувати сферу застосування 
національних заощаджень. На нашу думку, це суттєво впливає на пояснювальну здатність теорій, які вважають центральним елементом 
механізму циклічності взаємодію інвестицій і заощаджень (у першу чергу, кейнсіанські та посткейнсіанські макроекономічні моделі).  
Обидва параметри, співвідношення яких є визначальним для фази циклу за вказаними теоріями (норма відсотка, що узагальнює вплив 
факторів «витрат формування пропозиції капіталу» і норма доходності інвестицій, що виражає вплив продуктивності його застосування), 
формуються в сучасних умовах не в межах національної економіки, а у сфері руху глобальних капіталів. Зростання доходності капіталу, в 
альтернативній щодо національної економіки сфері його застосування, може спричинити його «втечу» та позбавити національне 
виробництво сформованого в ньому інвестиційного імпульсу для зростання. Імпульс до скорочення, зумовлений нестачею доходів і 
заощаджень для досягнення повної зайнятості в національній економіці, може бути суттєво пом'якшений зростанням масштабів 
заощаджень в іншій країні, за умови їх інтегрованості в глобальні фінансові мережі. Також, імпульс зростання, генерований національною 
економікою, може бути розпорошений за  багатьма економічними  системами, водночас майже не позначившись на рівні зайнятості й 
випуску в межах країни, де генерувались додаткові доходи та заощадження. 

 По-третє, трансформація моделей поведінки провідних суб'єктів фінансово-економічних відносин, механізмів інтеграції їх 
індивідуальних рішень у сукупні тенденції коливань попиту і пропозиції на фінансових ринках, і, нарешті, системи відносин, що 
складаються між ними [6]. До таких провідних суб'єктів (по суті, кожен суб'єкт – виконавець однієї з фундаментальних ролей, через 
виконання яких реалізуються фінансово-економічні механізми детермінації фази економічного циклу) належать, по-перше, власники 
заощаджень, які приймають рішення щодо вибору сфери використання своїх тимчасово вільних фондів грошових засобів. По-друге, 
інвестори, які конкурують за такі засоби через створення кращого співвідношення «ризики – доходність». По-третє, посередницькі 
структури (організовані фінансові ринки та професійні учасники їх функціонування), що створюють норми, правила та процедури такої 
взаємодії між двома першими групами суб'єктів. При цьому, саме через еволюцію таких структур, норм, правил і процедур суспільство 
наближається до реалізації своїх уявлень про гармонійне поєднання приватних і суспільних інтересів у  фінансово-економічних відносинах. 

Отже, не лише макроекономічні пропорції відтворення потрібно враховувати для пояснення циклічності в умовах 
постіндустріального суспільства, а і якість інститутів, що визначають дієвість різних важелів впливу на макроекономічну кон'юнктуру. 
Зокрема диференціація розподілу тягаря фази спаду та вигід фази зростання між країнами не може бути пояснена без врахування якості 
інституціональної структури фінансових ринків, виваженості та дієвості державної стабілізаційної політики та інститутів, що 
регламентують оцінювання ринкової вартості активів. 
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Економічне зростання, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та якості життя населення України 

неможливо без широкої та повсюдної дигіталізації суспільного виробництва. Цифрові технології стають важливим фактором прискорення 
розвитку країни та зростання конкурентоспроможності її економіки. 

Технологія блокчейн є одним з найбільш перспективних, на думку як теоретиків, так і практиків, новітніх напрямків. Блокчейн – 
це спосіб організації електронного процесу зберігання і обробки інформації та проведення транзакцій, які можуть виконувати різні ролі в 
багатьох галузях – як тих, що активно розвиваються в контексті цифрової економіки початку XXI століття, так і в уже сформованих 
(наприклад, фінансова сфера). Технологія блокчейн отримала своє перше масштабне поширення у вигляді віртуальної валюти 
(криптовалюти) біткоїн, створеної анонімним програмістом (або групою програмістів) під псевдонімом Сатосі Накамото (Satoshi Nakamoto) 
в 2009 році [1]. 

Основною відмінною рисою біткоїну стало унікальне на той момент спільне використання технологій децентралізації, 
криптографії та механізму консенсусу (proof-of-work) щоб уникнути свідомо шахрайських транзакцій, наприклад подвійної витрати. 
Мережа біткоїна не є ієрархічною,  порівняно з більшою частиною сучасних компаній цифрової економіки. На сьогодні налічується понад 
10 тис. вузлів мережі біткоїна, які в цілому формують дуже стійкий, безпечний і децентралізований механізм проведення транзакцій. 
Технологія отримала свою назву (англ. «Block» – блок, «chain» – ланцюжок), на підставі ключового принципу збереження інформації з її 
допомогою (вже підтвердженої серверами) – послідовного криптографічного з'єднання «блоків», що містять відомості про транзакції. 
Основним захисним механізмом є те, що блоки знаходяться на своїх місцях перманентно після їх додавання. Тобто, інформація в блокчейні 
не може бути змінена в догоду будь-якій стороні, а вже додані блоки є «ланками» практично несхильного до злому ланцюжку. 

Відкритий вихідний код біткоїна послужив стимулом до значного удосконалення його початкових принципів роботи (за 
винятком основних елементів технології блокчейн) і послужив початком так званих «альткоїнів», альтернативних криптовалют, які по суті і 
стали основним рушієм поширення технології в широкий ряд сфер застосування [2, с. 91]. 

Аспект практичного використання технології блокчейн в економіці, на сьогодні є вкрай актуальним, проте в той же час, вимагає 
додаткового дослідження та оцінки. Наприклад, очевидним є часте переважання неадаптованих під впровадження нових технологій 
механізмів (значною мірою, у фінансовій сфері), неготовність правового апарату і навіть заборона та жорсткі обмеження (стосовно 
криптовалют) з боку урядів ряду країн. 

Варто відзначити, що досить характерною для минулих, історичних зрушень у впровадженні досягнень науково-технічного 
прогресу в економічну діяльність, була певна ступінь напруженості з приводу першості впровадження інновацій – наприклад, змагання між 
змінним і постійним струмом в епоху початку промислового використання електрики. Однак, більш нові приклади показують протилежне – 
більш ефективним, стосовно масштабних проектів, є співпраця, ефект синергії. Наприклад, так було з технологією Інтернет, і, на нашу 
думку, може бути з використанням блокчейна в рамках консорціумів співпраці організацій (наприклад, у фінансовій сфері). 

Консорціум R3 (в основі якого лежить стартап R3CEV), на сьогоднішній день є майданчиком для партнерства понад 200 
учасників – фінансових інституцій, банків, торговельних асоціацій і Фінтех-стартапів. В основі співробітництва лежить використання (і 
адаптація під конкретні потреби організацій) блокчейн-платформи Corda. Вже при початковому створенні платформи в 2015 році, в 
партнерстві було дев'ять засновників: R3CEV, Barclays, BBVA, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, Common wealth Bank of Australia, JP 
Morgan Chase, UBS і State Street [3, с. 403]. 

За новітніми даними (лютий 2019), Італійська банківська асоціація (The Italian Banking Association) займається тестуванням 
міжбанківського блокчейн-механізму на основі технології консорціуму R3. Проект під назвою "Spunta", тестується 18 банками, які за 
загальною кількістю найманих працівників представляють 78% банківського сектора Італії [4]. 

Варто також відзначити, що в платформі, розробленій проектом, не використовується криптовалюта, а застосовуються різні 
механізми консенсусу, що роблять її в значній мірі універсальною, придатною для впровадження різними типами фінансових установ. 
Також, для забезпечення швидкодії системи, підтвердження транзакцій (досягнення консенсусу) проводиться лише між окремими 
учасниками конкретної угоди, що в цілому дещо знижує прозорість всієї глобальної системи на платформі Corda, проте значно підвищує 
важливий фактор швидкості проведення операцій. 

Ripple також є однією з лідируючих компаній в сфері створення практично застосовних вже на сьогоднішньому етапі, фінансових 
інструментів. Найбільший іспанський банк Santander, в минулому році запустив платформу під назвою Santander OnePay FX, в основі 
роботи якої лежить технологія, розроблена Ripple –xCurrent. Також протягом 2018 року, незважаючи на зниження ціни криптовалюти 
проекту (XRP), значне число фінансових організацій так чи інакше були зацікавлені, або вже проводили пілотні дослідження застосування 
рішення стартапу для оптимізації своєї діяльності, що безумовно свідчить про високу затребуваність таких інструментів в сучасних умовах. 

Крім широкого спектра можливостей для використання технології блокчейн у фінансовій сфері, що вже активно підтверджується 
значним колом практичних прикладів, варто також відзначити можливість застосування технології в таких сферах, як: роздрібна торгівля 
(отримання інформації про ланцюжок поставок наприклад, продуктів харчування); підтвердження справжності унікальних товарів 
(боротьба з підробками шляхом поміщення даних про оригінал в децентралізовану базу даних – блокчейн); оптимізація записів в медицині; 
сфера IoT (Internet of Things), «Інтернет речей»; використання смарт-контрактів (автономних програмних елементів на основі блокчейна) 
для прозорої передачі прав власності та ін. 

Однак, незважаючи на активну розробку новітніх технологічних нововведень, які відповідають основним вимогам і погрозам в 
цифрову епоху (можливість кібератак, відсутність повної анонімності користувачів, комерціалізація даних з боку великих компаній), 
технологія блокчейн повинна пройти шлях оцінки та оформлення статусу – як в особі окремих проектів, так і в сфері криптовалют в цілому. 

На сьогоднішній день, ставлення до криптовалют (ринок яких на сьогоднішній день досягає $120 млрд.), як до найбільшого за 
масштабами прояву технології блокчейн, є неоднорідним в різних регіонах світу. Так наприклад, в Китаї, В'єтнамі, Болівії, Колумбії, 
Еквадорі та Росії, використання криптовалют як платіжного засобу заборонено.  

Однак, в той же час, в Швейцарії і в цілому в Європейському Союзі ставлення до криптовалют досить сприятливе, що дозволяє 
багатьом стартапам розвиватися саме там. Позиція США відбивається в необхідності реєстрації крипто бірж і сплаті податків з прибутку 
від вкладень в криптовалюти. 
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Трансформація людських ресурсів в епоху поглиблення процесів глобалізації відбувається під дією прискорення розвитку 
наукового та технічного розвитку і революційних змін у сфері цифрових технологій. Цифрові технології скрізь намагаються змінити життя 

людини, завдяки формуванню віртуальної та доповненої реальності, яка вбудовуються в сьогоднішню повсякденність. 

Нині розвиток людського суспільства увійшов до ранньої стадії цифрової індустріальної революції, яка характеризується 

початком трансформації традиційних галузей промисловості на основі нових цифрових технологій. 

Цифрова економіка не лише відкриває можливості, але і створює загрозу. Включення в цифрову економіку може зробити 

негативний вплив в силу явищ трансформаційного періоду (недолік ресурсів, можливостей, інститутів, взаємозв'язків). Подальше 
нарощування ресурсів цифрової економіки може обернутися певними втратами для країн, що розвиваються, наприклад, вірогідне зростання 

уразливості через необхідність балансувати між цифровою безпекою і дотриманням приватності. 

Цифрові технології продовжуватимуть змінювати існуючі робочі місця і створювати нові. Штучний інтелект поступово почне 
витісняти рутинну інтелектуальну працю. Ці процеси поглиблюватимуться, змінюючи не лише зміст трудових функцій, але і саму 

організацію праці. На сьогоднішній стадії формування цифрової економіки неможливо однозначно оцінити наслідки цього процесу, 

зважаючи на його колосальну складність і багатогранність, але у міру розвитку продуктивних сил і формування нової якості виробничих 
стосунків ми зможемо краще зрозуміти, які знання і навички будуть затребувані новою економікою. Проте вже зараз однозначно можна 

спрогнозувати вивільнення низько кваліфікованої робочої сили, оскільки саме такі робочі місця в першу чергу автоматизовуватимуться і 

заміщуватимуться роботами. 
Проблема структурного безробіття в результаті переходу до цифрової економіки, стане актуальна як для розвинених, так і для 

країн, що починають розвиватися. У рамках нашого дослідження особлива увага звернена на ситуацію в Україні. Згідно з дослідженням, 

оприлюдненим World Economic Forum, в глобальному рейтингу людського капіталу The Human Capital Index 2018 Україна зайняла 50‑е 

місце [1]. Проте, це не привід для песимістичних висновків, а навпаки, привід замислитися про сутнісні характеристики людського 

капіталу, способи його оцінки, ефективності використання і адекватності новим реаліям в економіці. 
За оцінкою Глобального інституту McKinsey (MGI), вже в найближчі 20 років до 50 % робочих операцій у світі можуть бути 

автоматизовані [2], це відноситься до тих видів робіт, які вимагають виконання передбачуваних повторюваних фізичних операцій, збору та 

аналізу інформації. Отже, автоматизація торкнеться робочих місць, що вимагають середньої кваліфікації. Це приведе до значного 
вивільнення персоналу, скорочення кількості робочих місць з вимогою середньої кваліфікації, і збільшення різниці в рівні оплати праці. 

Країнам, які досягли найвищого рівня цифрової зрілості, довелося вирішувати складні культурні, організаційні, технічні 

проблеми, і лише облік всіх цих факторів зробив ці трансформації успішними. Для того, щоб стати сьогодні цифровими лідерами в 
конкретних сферах економіки потрібно виділяти пріоритетні цифрові проекти, які реалізують конкретні організаційні команди. Цифрові 

команди мають зосереджуватись на трьох ключових функціональних видах діяльності, а саме: розвивати цифрову стратегію, управляти 

цифровою діяльністю через їхні національні компанії, а також перетворювати в операційну перевагу їх цифрове виконання [3, c. 26–27]. 
За прогнозами ООН, чисельність працездатного населення у світі найближчі два десятиліття матиме тенденцію до зниження. 

Автоматизація допоможе пом'якшити негативні наслідки цього явища. У таких умовах цифрові кадри – це стратегічний актив для країни. 

Його нестача неминуче веде до уповільнення темпів зростання як цифрової економіки, так і економіки країни в цілому. Таким чином, 
державним пріоритетом стає забезпечення країни необхідною кількістю кваліфікованих фахівців з цифрових технологій. І виконувати це 

завдання можна засобами як формальної, так і неформальної освіти. 

Для адаптування ринку праці до цих революційних змін доцільно впроваджувати заходи у відповідь на виклики цифрової епохи. 
Можна виділити декілька істотних рішень, які допоможуть уникнути проблем з наростаючим впливом цифрової економіки на ринок праці: 

- розвивати систему освіти, впроваджувати системи STEM (Sience technology engineering math)-освіти, а також принципи 

безперервного освітнього процесу; 
- налагоджувати співпрацю роботодавців з освітніми і дослідницькими організаціями, а також високотехнологічними 

компаніями; 

- стимулювати розвиток інвестування приватного сектора економіки в людський потенціал. Використовуючи податкові пільги і 
інші стимули, держава може заохочувати компанії інвестувати в людський капітал, включаючи створення робочих місць, підвищення 

продуктивності праці, а також зростання заробітної плати; 

- сприяти запровадженню інновацій в ринок праці. Можливість придбання більш високих навичок, нових технологічних 

інтерфейсів у вигляді різних видів інвестицій з боку підприємств і працівників; 

- визначати переваги продуктивності цифрових технологій, що використовуються для стимулювання економічного розвитку і 
створюють простір для креативних рішень, які приносять користь державі. 
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У визначенні перспектив розвитку сучасної економічної думки важлива роль належить методології наукового дослідження, адже 
принципи, методи і форми наукового пізнання дійсності, пріоритети у прийомах теоретичного аналізу істотно впливають на вектор 

розвитку економічної науки, її змістовне наповнення та акценти дослідження, на способи побудови теоретичних концепцій та тлумачення 

їхніх висновків. 
В умовах постнекласичного етапу розвитку науки (остання третина ХХ –  початок ХХІ ст.) активно розвивається сама 

методологія або, так звана, нова субдисципліна економічної науки [1, с. 26]. Відбувається активізація та суттєве розширення проблематики 

сучасної методології наукового аналізу, в тому числі і за рахунок неекономічних проблем: ідеології, етичних та аксіологічних принципів 

дослідження, наукової риторики, вербальних символів теорії як факторів наукової аргументації тощо. 

Розвиток методології економічної науки проявляється також через плюралізм методів економічного дослідження. Останній 

базується на неспроможності визначення найбільш надійних способів побудови теорії, неможливості розробки єдиного об’єктивного 
критерію оцінки рівня науковості розроблюваних концепцій та остаточного вибору між ними. Як результат –співіснування різних теорій, 

що мають однакову назву, проте суттєво відрізняються за змістом та методологічними засадами побудови концепцій. Серед них: 

неокласична й кейнсіанська теорії економічного зростання, монетаристська й кейнсіанська теорії грошей, неоінституціональний та 
неоконсервативний підходи до висвітлення проблеми власності, неокласичне та неомарксистське тлумачення сутності ціни тощо. 

Співіснування зазначених теорій та визнання неможливості вибору між ними свідчить про відмову сучасної економічної думки 

від утилітарної неокласичної моделі та заміну її більш широкою аргументацією на користь міждисциплінарного аналізу, сутність якого 
полягає в синтезі економічної науки з іншими галузями суспільствознавства: соціальною філософією, психологією, антропологією, правом, 

соціологією, історією тощо. 

У багатогранності існуючого змістовного наповнення сучасної економічної методології необхідно виокремлювати, на думку 
відомої дослідниці Т. Гайдай, декілька рівнів його реалізації, зокрема: філософсько-метафізичний рівень; загальноприйняті методологічні 

стандарти фахової науково-дослідної діяльності; визначення вихідних передумов та обмежень теоретичного аналізу економічних відносин, 

процесів, явищ; аналітично-прикладний аспект наукового дослідження (методи дослідження, аналітичний інструментарій, категоріальний 
апарат); методологічні підходи до розробки критеріїв істинності теорії, науковості та достовірності отриманих теоретичних результатів, 

ступінь їх відповідності соціально-економічній практиці тощо [2, с. 20-21]. 

На кожному з цих рівнів міждисциплінарність постає як інструмент інтеграції наук, формування міждисциплінарних об’єктів 
аналізу, що особливо важливо для економічних галузей знань. З позицій міждисциплінарного синтезу стає можливим дослідження, зокрема, 

господарської системи як цілісного утворення, що має власну структуру та рушійні сили, а також зазнає потужного впливу інших підсистем 

суспільства: соціальної, політичної, духовно-культурної; формується більш глибоке розуміння перспектив та обмежень її розвитку, місця та 

ролі людини в господарських процесах тощо. 

Аналітичний апарат економічної науки, що розглядає суспільство й людину лише як економічні сутності, сьогодні є явно не 
достатнім для вирішення вищезазначених проблем. Тому до вивчення багатогранного економічного життя необхідно залучати різні форми 

соціального і культурного досвіду, напрацювання та методологічний інструментарій суміжних наукових дисциплін, результати 

загальнофілософського процесу вивчення закономірностей розвитку суспільства й науки в цілому. 
Розвиток наукового економічного знання у напрямі гетерогенності та міждисциплінарності розширює дослідницький 

простір та активізує методологію економічної науки, яка збагачується принципово новими методами аналізу на основі використання 

надбань природничих та соціальних наук; характеризується плюралізмом методологічних підходів, різновекторністю наукової творчості, 
структури й методів знання, що, в свою чергу, уможливлює існування численних теоретичних гіпотез, концепцій та наукових ідей. 

Характерними рисами методології сучасних економічних досліджень стає діалектика багатоманітності та мінливості, а 

відтак визнання нелінійності, різновекторності та циклічності суспільного прогресу, ймовірності виникнення кардинально відмінних 
шляхів розвитку господарської системи і відбору з них ряду придатних до практичного втілення траєкторій економічного розвитку. 

Плюралізм та антропоцентризм сучасного економічного знання за умов співіснування та взаємодії mainstream з численними 

гетерогенними напрямами і школами економічного аналізу зумовлюють, з одного боку, диференціацію наукових підходів, а з 
іншого – взаємовплив та конкуренцію наукових ідей та методологічних підходів, збагачуючи аналітичний інструментарій 

наукового пошуку. За таких умов міждисциплінарний аналіз стає необхідністю і трендом сучасних економічних досліджень. 

Так, суттєвим відходом від методології ортодоксального монетаризму стала поява так званих нових монетаристів, ідеї яких 
базуються на інституціональному аналізі (Дж. Стігліц, Л. Саммерс, Дж. Тобін). Їх погляди дещо ближчі до сучасної інституціональної 

теорії, для якої інститути та їх поведінка мають в економічному аналізі не менш важливе значення, ніж функціональні зв’язки, якими 

оперують трансакційні мікро- і макромоделі. Нові монетаристи розширили предмет дослідження, долучивши до вивчення коливань 

грошової маси процеси кредитування: величину процентних ставок за банківськими кредитами, обсяги кредитування. Вони зробили акцент 

на вивченні зазначених проблем за умов асиметричної, неповної інформації. Таким чином, їх дослідження (на відміну від концепцій 

ортодоксального монетаризму) набули більш реального змісту, наблизившись до викликів і проблем третього тисячоліття. 
Перегляд усталених методологічних підходів до економічного дослідження, міждисциплінарний аналіз та поява нових 

концептуальних і аксіологічних принципів пізнання сучасних господарських процесів урізноманітнюють та істотно поглиблюють 

теоретичне відображення економічної реальності, формуючи підґрунтя для побудови логічної, несуперечливої системи економічних 
знань. Розробка нових принципів аналізу має суттєве значення для визначення світоглядних орієнтирів та усвідомлення перспективних 

напрямів розвитку сучасної економічної науки. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический анализ. – М., 2005. – 244 с. 
2. Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія – К.: Видавничо-поліграфічний центр 

“Київський університет”, 2008. – 296 с. 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

66 

Філіпенко Антон, 
д-р екон. наук, професор, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

ЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 
 

Ключові слова: логіка, економічна теорія, епістемологія, експеримент, мислення, детермінізм. 
Anton Filipenko, 

Doctor of Science (Economics), Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 
LOGIC PREREQUISITES OF ECONOMIC THEORY 

 
Key words: logic, economic theory, epistemology, experiment, thinking, determinism. 
 
Логіка є мовою економічної науки, яка вибудовує її архітектоніку в логічній послідовності згідно з законами логічного мислення, 

напрацьованими тисячоліттями як давніми, так і сучасними мислителями. Дж.М. Кейнс у листі до Р. Харрода зазначив, що економічна 
теорія – це гілка логіки, образ мислення [13]. Теорія, за Фрідменом, складається з двох елементів: «мови» (логіка і математика), яка описує 
систематичні та організаційні методи аргументації, пояснення; змістовних гіпотез, що розкривають абстрактні суттєві риси комплексної 
реальності [6, p. 11]. «Ключем для успішного оволодіння головними економічними принципами, – підкреслює П. Самуельсон, – є логічне 
мислення [4, c. 9]. 

Головні логічні принципи, структура логіки як науки сформульовані мислителями античності (Платон, Аристотель, мегарська 
школа стоїків), середньовіччя (Ібн-Рушд, У. Оккам, Г. Лейбніц), представниками нового часу – Г. Фреге, Б.Рассел, Дж. Мур, Л. 
Вітгенштейн, Р. Карнап та ін. Автор одного з останніх популярних видань наголошує, що логіка «вивчає у який спосіб правильно 
встановити причину для чого і чому» [8, p. 1]. П. Самуельсон уточнює дане визначення щодо економіки, зазначаючи що будь-яке 
суспільство має вирішувати три взаємопов’язані економічні проблеми: що повинно вироблятися, як будуть вироблятися товари, для кого 
призначаються вироблені товари [4, с. 15]. 

Загальні принципи наукового мислення є предметом філософії та логіки науки. Відштовхуючись від кейнсіанської тези про те, 
що економіка є гілкою логіки,  образом мислення зазначимо, що «спосіб мислення епохи включає в себе фундаментальний рівень, – як 
пише З. Оруджев, – логічні категорії та їхні зв’язки» [2, c. 258]. Що ж являє собою логіка як наука, яким є її предмет і метод, якими є її роль 
і значення в філософії науки та в теоретичних дослідженнях. За одним із визначень логіка є гілкою математики і філософії, за 
оксфордським словником вона є «гілкою філософії, яка досліджує (розглядає) загальні принципи мислення, головним чином умовиводи та 
науковий метод». Повний словник Вебстера визначає логіку, як «науку про правильні умовиводи (аргументацію): науку, що розглядає 
критерії обґрунтованої (ефективної) думки» [10, p. 4; 651]. 

Серед загальних передумов наукового дослідження К. Поппер називає індуктивну та ймовірнісну логіки, логічну ймовірність [3, 
c. 136, 326]. Кантівські синтетичні висловлювання a-priori називають трансцендентальною логікою або логічним синтезом [12, s. 19, 153]. У 
Г. Фреге, Б. Рассела, Р. Карнапа широко вживаються поняття розширена (екстенсивна) та інтенсивна логіки [7, p. 72-73]. У німецькій 
епістемологічній традиції розрізняють два основні типи логічних теорій: денотативні (позначальні) та конотативні (асоціативні). Перші 
відображають номологічну реальність, яка функціонує стабільно у своїх межах, не підлягає змінам. Денотативні теорії є контекст 
залежними, концептуалізують стабільні та вибіркові зразки номологічної реальності, можуть набувати алгоритмічного виразу. Конотативні 
– пояснюють аутопоіетичну (німецький термін «autopoietisch» не має українського перекладу) реальність, яка є непердбачуваною, 
непевною, грунтується на дарвінівському еволюційному вченні. Однак дана реальність є значною мірою саморегульованою і сприяє 
саморозвитку особистості [9, s. 206-211]. 

Р. Карнап запропонував таку схему логічного аналізу. Спочатку здійснюється епістемологічний аналіз, точніше теоретичний 
аналіз змісту експерименту. Ідеться про абстрактний, концептуальний аналіз. Першим кроком є «логічний поділ» теоретичного змісту 
експерименту на дві частини – епістемологічно достатній компонент та епістемологічно необхідний компонент. Експеримент може 
аналізуватися різними  шляхами – якщо в наявності декілька компонентів необхідно встановити логічну залежність між ними. У сучасному 
регресійному аналізі близькою за значенням процедурою є перевірка незалежних змінних на мультиколеніарність. Якщо перший компонент 
є достатнім, другий підлягає раціональному тлумаченню на необхідність задля отримання достатніх і необхідних умов експерименту. 
Логічний характер теоретичного змісту експериментів, згідно з яким певні компоненти є достатніми порівняно з іншими, можна назвати 
їхніми наддетермінантами (overdeterminateness) [див.: 7, p. 308-311].  

Детерміністична (базова) логіка неокласичної економічної теорії полягає в урахуванні всієї множини можливих факторів 
(економічних та неекономічних), що впливають на перебіг цін. Індивідуальні потреби, уподобання, продуктивна спроможність, взаємодія 
індивідів формують облік економіки. Кейнсіанська детерміністична логіка має структурний характер, за якої поведінка індивідуумів 
зумовлюється загальним станом економіки як цілого. Логіку марксистського економічного аналізу називають наддетермінізмом, який є 
похідним від діалектики. Така логіка вибудовується на основі значно більшої кількості чинників, ніж неокласична. Наприклад, падіння 
виробництва пояснюється не тільки скороченням інвестицій, споживання, зниженням біржових цін та інших подібних детермінант. Сюди 
включаються ще численні приклади як-то: економічні зміни в класовій структурі, зміни клімату та стану земельних угідь, зміна політики 
банківського регулювання, вибори і законодавство, культурні зміни в споживанні, рівень заборгованості, довіра в галузі бізнесу тощо [див.: 
11, p. 9-41, 46]. 

Зазначені визначення та висловлювання, інші чинні підходи і концепції дозволяють у першому наближенні сформулювати окремі 
принципи щодо логічних передумов економічного аналізу. На думку В.Леонтьєва, «удосконалена й розширена В. Парето та його 
сучасниками і послідовниками загальна теорія економічної взаємозалежності… обіцяє стати уніфікованою логічною структурою з двома 
іншими напрямами аналізу: теорією ринкового механізму та аналізом поведінки фірми і домашнього господарства» [1, c. 116]. Основу 
аналізу взаємозалежності становить теорія загальної рівноваги, як незаперечний принцип та головний стрижень економічної теорії [1, c. 
122]. Структурна взаємодія, покладена в основу моделі «витрати-випуск», прямо корелює з кантівською трансцендентальною логікою та 
карнапівською загальною структурною концепцією. Дж.М. Кейнс у своїх дослідженнях застосовував нечітку логіку, з’ясовуючи 
гіпотетичний попит на гроші [5, p. 57-66]. Нечітка логіка дозволила розширити розуміння кейнсіанської монетарної теорії на основі 
невизначеності та створення аналітичного інструментарію концептуалізації різних поглядів щодо наслідків людської логіки.  

Отже, у вище наведеному матеріалі окреслено загальні логічні передумови економічної теорії, які потребують подальшої 
конкретизації в контексті онтологічних та епістемологічних вимірів.  
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The topic of this address is the new populist reality in developing and developed economies, moving beyond merely defining populism to 

exploring its effects. In particular, my talk will explore the effects of populism from an economic standpoint (rather than a political one), 
concentrating on what the new wave of populism means for the strategic manager in Central and Eastern Europe and what it could mean for the future 

of economic progress in general. And, in keeping with my interests in institutions and their change, I will also touch upon the institutional angle 

inherent in populism and these institutional levers may affect economic development. 
The first portion of the address will the definitions of populism, and how it has been driven mainly by political science and sociology, and 

not economics – despite the obvious references to economic policy which underpin any populist program. Working our way through the various 

schools of thought on what populism actually is, I will stress that there is no “true populism,” as there are many variants (left-wing, right-wing, etc.) 
which use similar methods and discourse but have different ends. This portion will be illustrated with contemporary examples from the Central and 

Eastern European region, as well as from history. 

The second, more substantive, section of the address will consider the economic effects of populism, centering on four themes: 
1. Uncertainty 

2. Shifts in the market landscape 

3. Closing of the economic frontier, and 
4. Institutional change. 

Working our way through the economic channels in which populism acts as a disruptive force, we will demonstrate both the short-term 

uncertainty effects of populist policies and the gradual longer-term currents which emanate from populist leaders. Special attention will be paid to the 
use of existing institutions to enact populist economic policies and how these institutions are also changed via the populist agenda (including the rule 

of law). 

The address will conclude with a look forward on the possible longevity of the current populist wave and how it might sustain itself or fall 
in Central and Eastern Europe. I will focus on one of the main drivers of the current populist wave, namely the Global Financial Crisis, and talk about 

how populism as an economic force can be defeated… and what it will take politically to do just that.  
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Поглиблення міжнародного поділу праці посилює прозорість національних меж для товарних і фінансових потоків. Іноземні 

інвестиції сприяють прискоренню економічного розвитку, на фінансових ринках зростають стандарти надання традиційних та інноваційних 
послуг, посилюється конкуренція та рівень менеджменту у фінансових установах, зростає їх капіталізація і фінансові показники. Проте 
країни з недостатнім рівнем економічного розвитку і значною доларизацією економіки стають ще більше вразливими до зовнішніх шоків. 
Іноземні банківські групи можуть суттєво погіршувати конкурентні умови для місцевих банків, послаблювати їх конкурентоспроможність, 
негативно впливати на інституційну структуру банківського сектора. У цих умовах зростає значення банківського регулювання та нагляду, 
формування дієвих механізмів стабілізації та реструктуризації банківських систем. 

Протягом останніх десятиліть спостерігається прискорення процесів фінансової глобалізації, яка проявляється у нарощуванні 
обсягів міжнародних транзакцій та інвестицій, поширенні міжнародної консолідації фінансових установ, появі транснаціональних банків 
(ТНБ) та зростанні обсягів їх операцій та ін. У цих умовах зростає значення уніфікації вимог фінансового права, стандартизації процедур 
банківського нагляду, формуванні наднаціональних регулятивних органів у фінансово-банківській сфері. Частково ці функції виконує 
Базельський комітет з питань банківського нагляду, який з 1974 р. функціонує при Банку міжнародних розрахунків і випускає директиви та 
рекомендації для національних органів банківського нагляду з метою їх уніфікації та недопущення кризових ситуацій у банківських 
системах. Запропоновані ним Основні принципи ефективного нагляду, відомі як Базель І (1988 р.), Базель ІІ (2004 р.) та Базель  ІІІ (2010-
2011 рр.), створюють засади для формування єдиної системи банківського нагляду та запобігання ризиків.  

Європейський центральний банк (ЄЦБ) та національні центральні банки країн Європи вже здійснюють імплементацію цих 
рекомендацій. Можливості української банківської системи щодо їх запровадження суттєво обмежені. Проте НБУ також послідовно змінює 
регулятивні вимоги до банків відповідно до цих рекомендацій. Зокрема у 2018 р., відповідно до угоди Базель ІІІ, запроваджено новий 
норматив: коефіцієнт покриття ліквідності LCR, який визначається як співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до чистого 
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відтоку грошових коштів протягом 30 днів. Відповідно до законодавства ЄС запровадження LCR відбувалося з 1 жовтня 2015 р. (банки 
мали забезпечити виконання нормативу на рівні не менше 60%) до 1 січня 2018 р. (передбачалося виконання на рівні 100%). На даний 
момент 45 країн світу повністю запровадили LCR [2].  

В українських банках цей норматив обраховується з середини 2018 р. у тестовому режимі, а з 1 грудня 2018 р. – щоденно і як 
середній показник за 30 днів. 31 грудня передбачено його виконання на рівні 80%, з 1 червня 2019 р. – 90% і з 1 грудня 2019 р. – 100%. 
Очевидно, не усі вітчизняні банки в змозі  будуть його виконати. Тому у грудні 2018 р. значення даного нормативу в іноземній валюті було 
знижене до 50%  і станом на початок 2019 р. його виконують усі банки [2]. Норматив LCR в усіх валютах не виконують лише два банки. 
Також з 2010 р. НБУ в рамках імплементації міжнародних стандартів банківського нагляду планує запровадити наступний норматив: NSFR 
(Net Stable Funding Ratio), який має забезпечити суттєві зміни у строковій структурі банківських ресурсів і підвищити стійкість банків та 
банківської системи.  

Отже під впливом глобалізаційних процесів об'єктивно ускладнюється організація регулювання та нагляду за діяльністю 
національних банківських систем. Але при цих змінах повинні залишатися незмінними принципи забезпечення інституційної незалежності 
регуляторних органів. Однак принцип інституційної незалежності центральних банків, який було сформульовано відповідно до 
Міжнародної фінансової конвенції 1920 р., на початку ХХІ ст. зазнає суттєвих змін. По-перше, формування регіональних валютних 
об'єднань, таких, як зона євро, веде до втрати незалежності центральних банків країн-членів зони, оскільки вони тепер підпорядковуються 
Європейському центральному банку. По-друге, зростання ролі центральних банків як регуляторів не лише монетарної сфери і банківської 
системи, а й економіки в цілому, оскільки зміна пропозиції грошей має все більший вплив на темпи зростання ВВП, спричиняє необхідність 
узгодження регуляторних заходів центральних банків та урядів і неминуче приведе до створення механізмів узгодження їхніх дій та 
відповідних інституційних змін. 

У кінці ХХ ст. у розвинених країнах також відбулися зміни щодо розподілу повноважень з регулювання банківських систем між 
центральними банками та окремими інституціями, такими, як Агенції з фінансових послуг у Великій Британії та Японії, Федеральне 
управління фінансового нагляду (BaFin) у Німеччині та ін. Це пов’язано з розвитком ринків фінансових послуг,  банківських систем, 
потребами уніфікації регуляторних вимог до різних видів фінансових посередників. В Україні на даний момент питання створення 
мегарегулятора є дискусійним і суперечливим, проте вже робляться перші кроки у даному напрямку: перше читання у Верховній Раді 
України пройшов законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного 
регулювання ринків фінансових послуг № 2413а, відомий як закон про СПЛІТ, яким передбачається зосередження регуляторних функцій у 
центральному банку. Прийняття цього закону є досить суперечливим. Як показує зарубіжний досвід, у розвинених країнах мегарегулятор 
функціонує відокремлено від центрального банку, останній відповідає за монетарне регулювання і грошову стабільність. Сформований 
дотепер механізм регулювання банківської системи знаходиться у стані безперервного удосконалення.  

Зменшення власних коштів банків загострює потребу у додатковій капіталізації банківської системи. Тому НБУ запровадив 
новий інструмент капіталізації банків, який передбачає можливість залучення коштів до капіталу на строк не менше, ніж 50 років, з 
поступовою амортизацією та можливістю конверсії на придбання простих акцій банку [3]. Однак використання окремих регулятивних 
інструментів є дискусійним. Так для забезпечення ліквідності банківської системи та її прибутковості НБУ активно використовує депозитні 
сертифікати, які, з однієї сторони, не дозволяють надлишковій ліквідності розхитувати кон’юнктуру валютного ринку, з іншої, не 
стимулюють відновлення кредитування банківського сектору. У сучасних умовах змінюються критерії ефективності банківського 
регулювання і нагляду. Дії центрального банку мають не лише забезпечувати стабільне функціонування монетарної сфери і банківської 
системи, а й формувати сприятливі умови для економічного зростання.  
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В умовах глобалізації світового розвитку відбуваються трансформаційні зміни в національних економіках, пов’язані з 

активізацією дії інноваційних чинників розвитку. При цьому посилення інтеграційних процесів стимулює розвиток не тільки економічної, 

технологічної, але й соціально-трудової сфери. Поглиблення міжнародного поділу праці як результат впливу глобалізаційних процесів у 
світовій економіці сприяє посиленню інноваційних трансформацій ринку праці. Перехід до інформаційної моделі зайнятості (з урахуванням 

структурних трансформацій ринку праці), що об’єктивно супроводжується процесом інтелектуалізації трудової діяльності, обумовлює 

підвищення мінімальних вимог до рівня кваліфікації робочої сили. Технологічне оновлення виробництва, що супроводжується генерацією 
та освоєнням інновацій у країнах–лідерах рейтингу конкурентоспроможності, стимулює скорочення частки трудомістких та неінноваційних 

робочих місць.  

Підвищення ефективності трансформаційних перетворень національних ринків праці в умовах інтернаціоналізації світового 
розвитку передбачає необхідність визначення характеру та дії детермінант інноваційно спрямованого розвитку ринку праці. Відповідно, 

розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації характеризується трансформацією його компонентної структури, формуванням 

нових інститутів, здатних підтримувати стійкість інноваційної моделі ринку праці. При цьому однією з найважливіших детермінант 
інноваційно спрямованого розвитку ринку праці виступає сегментація ринку праці. Разом з тим, на думку зарубіжних науковців, 

сегментація ринку праці відображає як сформований міжнародний розподіл праці, так і особливості кваліфікації робочої сили та попиту, 

який пред’являється на неї [1, C. 45]. 
Враховуючи специфіку розвитку міжнародного ринку праці, у структурі ринку праці можливо виокремлення двох найбільших 

сегментів. Перший сегмент ринку праці характеризується концентрацією робочої сили, яка характеризується достатньо високим рівнем 

кваліфікації, відносною стабільністю зайнятості, більшим рівнем зарплати. Водночас активізація світових інтеграційних процесів стимулює 
посилення конкуренції між представниками цього сегменту, оскільки перевагу у наймі на роботу (за умов обмеженості попиту) отримують 

найбільш висококваліфіковані працівники. Відповідно, це мотивує працівників до підвищення конкурентоспроможності, залучення до 

продуктивної трудової діяльності. 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80321376
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=88238661
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Другий сегмент зорієнтований на залучення робочої сили недостатньо високого рівня кваліфікації, з низьким рівнем оплати 
праці, що сконцентрована в економічно слабо розвинених країнах. Також цей сегмент міжнародного ринку праці потребує працівників (для 

забезпечення зайнятості у секторі малого та середнього бізнесу в економічно розвинених країнах, що не мають можливості запроваджувати 

працезберігаючі технології). Пріоритетний розвиток цього сегменту характерний для тих регіонів, які відзначаються достатньо високим 

рівнем концентрації робочої сили, з невисоким рівнем кваліфікації та оплати праці. Причому рівень конкуренції між представниками цього 

сегменту залежить від співвідношення обсягів попиту та пропозиції робочої сили. Загалом, прискорення інформаційно-інноваційних змін у 

глобальній економіці, що посилює конкуренцію між працівниками, обумовлює необхідність як підвищення освітнього рівня працівників, 
так і зниження потреби у працівниках з невисоким рівнем кваліфікації.  

Трансформація національних ринків праці, що призводить до поглиблення сегментації міжнародного ринку праці, відбувається 

під впливом посилення інформатизації суспільства. Це передбачає необхідність мобілізації інтелектуальних ресурсів як важливого чинника 
отримання та реалізації переваг у міжнародній конкуренції. Поступово формується стійкий попит на високоосвічених, підготовлених 

спеціалістів, характер праці яких відрізняється творчим підходом до вирішення поставлених завдань, адаптативністю до сприйняття нових 

знань, здатністю до підвищення кваліфікації та перенавчання. На міжнародному ринку праці конкуренцію витримують, передусім, 
представники найбільш кваліфікованої робочої сили, тоді як невідповідність професійної підготовки представників масових професій 

міжнародним вимогам знижує їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці. Це обумовлює виникнення бар’єру входження 

окремих категорій працівників на міжнародний ринок праці. У свою чергу, це потребує реалізації заходів, спрямованих на покращення 
якості їх підготовки, гармонізації національних та міжнародних освітніх та кваліфікаційних стандартів. 

Зазначені вище детермінанти інноваційно спрямованого розвитку ринку праці можуть суттєво впливати на посилення 

інноваційного змісту зайнятості. Водночас інноваційні мотиви, стимули, інтереси можуть як стимулюючим, так і дестимулюючим чином 
впливати на розвиток ринку праці. Важливого значення також набуває рівень інноваційної активності суспільства, економіки, підприємств 

та особистості, що впливатиме на можливості реалізації інноваційного потенціалу цих суб’єктів. Разом з тим, інноваційна культура, 

ментальні настанови на генерування, сприйняття та освоєння інновацій також суттєво впливають на посилення інноваційної спрямованості 
розвитку ринку праці. 

Серед важливих чинників впливу на підвищення інноваційної активності, реалізацію інноваційного потенціалу підприємств, 

зорієнтованих на інноваційний шлях розвитку, та зміну характеру та форм зайнятості у напряму посилення інноваційного вмісту, можливо 

виокремити технологічний, інституційний базиси розвитку, нормативно-правову базу, організаційно-економічні основи та фінансові 

ресурси розвитку інновацій. Саме технологічний базис формує можливості поширення інновацій, оскільки застарілі технології гальмують 

інноваційний вектор розвитку економіки. Водночас слід враховувати перманентний характер переваг інноваційності, які поступово 
втрачають конкурентний характер у ході поширення масштабів інновацій. 

Удосконалення нормативно-правової бази також формує основи для розвитку інновацій в економіці та суспільстві, поширення їх 

на сферу зайнятості. Визначення пріоритетів інноваційного розвитку, розроблення та удосконалення адекватної нормативної бази покращує 
можливості розвитку інновацій у сфері зайнятості. Організаційно-економічні основи розвитку інновацій також суттєво впливають на темпи 

поширення інноваційних форм зайнятості. Разом з тим, застаріла структура виробництва та зайнятості, повільні темпи структурних реформ, 

нерозвиненість інституційного середовища, обмеженість фінансових ресурсів, низький рівень готовності суспільства до інновацій суттєво 
ускладнює реалізацію інноваційних перспектив розвитку зайнятості. Таким чином, реалізація детермінант інноваційно спрямованого 

розвитку ринку праці в умовах глобалізації потребує удосконалення технологічного базису поширення інновацій, поліпшення нормативно-

правової бази розвитку інновацій, покращення сприйнятливості та готовності суспільства до інновацій. 
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Високі функціональні властивості синтетичних мийних засобів (СМЗ), зокрема ефективність мийної дії та піноутворення, 

забезпечується вмістом аміноактивних поверхневих речовин (АПАР) та фосфатів, які з поміж інших складових засобів сприяють більш 

інтенсивному забрудненню довкілля та захворюванню людини.  
Дослідженнями вчених встановлено, що зміна складу СМЗ суттєво впливає як на формування споживних властивостей, зокрема 

функціональність, безпечність, термін придатності, так і на забруднення навколишнього середовища [1-2]. Введення до складу СМЗ 

фосфатів зменшує жорсткість води, утворення на деталях пральної машини вапнякових відкладень, прискорює мийну дію ПАР, проте 
стимулює розвиток зелених водоростей у водоймах, які розкладаючись отруюють воду та планктон. Активність мийної дії та якість 

відпирання матеріалів залежить від виду ПАР, які за природою та дією поділяють на аміноактивні, катіоноактивні, неіоногенні, амфотерні 

тощо. Саме накопичення ПАР аміноактивного типу на текстильних волокнах під час прання створює умови для їх проникнення до 
організму людини в процесі експлуатації та прояву контактних дерматитів. Отже, потреба у аналізі вимог щодо якості та безпечності СМЗ 

зумовлена, насамперед, екологічними, токсикологічними, санітарно-хімічними та технічними показниками, що в цілому складають оцінку 

відповідності СМЗ. 
Метою роботи є аналіз вимог до якості та безпечності СМЗ, викладені у Технічного регламенту України (ТР) та національних 

стандартах, оцінка відповідності найбільш поширених зразків СМЗ, що реалізуються на ринку України. 

Вимоги до безпечності СМЗ регламентуються Технічним регламентом України [3]. Як базу для розробки ТР України на СМЗ 
застосовано Технічний Регламент ЄС № 648/2004, який спрямований на оцінку ризиків під час розробки, виробництва, виведення на ринок 

та застосування СМЗ [4]. Введення в обіг та виведення на ринок СМЗ побутового призначення здійснюється шляхом оцінки показників, які 

відносяться як до здоров'я людини, так і забруднення довкілля. 
За визначенням екологічних, токсикологічних та санітарно-хімічних показників відбувається оцінка безпечності СМЗ, яка різною 

мірою регламентована в нормативно-правових актах (ТР) Євросоюзу, Митному союзі та в Україні. Оцінка показників якості СМЗ в Україні 

регламентується національними стандартами, які за наявності ТР входять до визначеного переліку і є обов’язковими до виконання, що по-

суті складає основу презумпції відповідності. 

За екологічні критерії оцінки безпечності в ТР прийнято біорозкладання СМЗ та вміст фосфатів. В ЄС прийняте лише повне 
біорозкладання, в Митному Союзі та в Україні допускають як повне, так і часткове біорозкладання. Так, для повного біорозкладання СМЗ 

(за двоокисом вуглецю) встановлено поріг, що не повинен бути менше 60%; для первинного ≥ 80%. В СМЗ для прання за норму прийнято 

масову частку фосфоровмісних сполук, яка не повинна перевищувати 0,5 грама в дозі повного завантаження машини; для побутових 
посудомийних машин –– 0,3 г у фасованій стандартній дозі мийного засобу. 

Токсикологічна оцінка СМЗ в ЄС здійснюється за наявністю у рецептурі алергенної речовини, визначеної відповідно до 

Директиви 76/78/ЕЕС, в Митному Союзі та в Україні її пов’язують з дією або ефектом, що виникає після потрапляння речовини на шкіру та 
слизову, зокрема сенсибілізуючу дію, здатність викликати віддалені ефекти. ТР Митного Союзу додатково виділяє класи небезпеки за 

гострою токсичністю. За дотриманням режиму застосовування нормується повна відсутність подразнюючої, алергенної, канцерогенної, 

мутагенної, тератогенної, ембріотоксичної дії. В Росії для засобів на основі ПАР в основному використовують лише токсикологічні 
показники [5]. 

Санітарно-хімічна оцінка СМЗ в ЄС не передбачена. У регламентах Митного Союзу та України виділяються такі спільні критерії 

санітарно-хімічної оцінки СМЗ: показник ефективної дії водневих іонів (рН) та утворення пилу. Показник активності водневих іонів (рН) 
визначено у межах від 7,0 до 11,5 (для 1% розчину) відповідно до цільового призначення та виду матеріалу, покриття тощо, масова частка 

утворення пилу складає не більше 3%. В Україні додаткове застосовуються важливі показники безпечності: допустимий вміст ПАР на 

текстильних матеріалах (впливає на зольність), посуді, шкірі рук; піноутворення, які дотично вказують на вміст фосфатів. Межа 
допустимого вмісту ПАР на текстильних матеріалах складає 5 мгк/см2, на шкірі рук – 1 мгк/см2, висота піни – не більше 20 см. 

ТР Митного Союзу щодо цієї оцінки є більш жорстким. Додатково оцінюються такі показники: змиваємось з посуду, вміст 

важких металів у засобах для миття посуду, здатність викликати інгаляційне отруєння. 

Аналіз показників якості та безпечності за ДСТУ 2972:2010 свідчить про те, що СМЗ оцінюють ще за показником «зольність 

після 25 циклів прання», яка відсутня у ТР. Проте визначення залишкових кількостей ПАР притаманне саме вітчизняній гігієнічній оцінці, 

яка насамперед, викликає цілу низку алергійних дерматитів і є дуже важливою.  
Нажаль унікальні нормативи токсикологічних показників СМЗ, а також критерії гігієнічної оцінки, викладені у СанПіН № 6026 

Б-91 і МВ № 6026 В-91, втратили чинність в Україні з 1 січня 2017 року. Проте робота над створенням нових нормативів ще продовжується. 

Отже, важлива санітарна-гігієнічна оцінка безпечності СМЗ, сьогодні відсутня та не повною мірою увійшла до вимог ТР СМЗ України. 
Ідентифікація маркування та оцінка якості СМЗ, що розміщено на ринку України здійснювалася у відповідності до ТР та чинних 

ДСТУ. Як об’єкти дослідження було обрано рідкі СМЗ різних постачальників-виробників: зразок №1 - засіб для прання універсальний 

(DeLaMark), Україна; зразок №2 засіб для прання кольорових речей (DeLaMark), Україна; зразок №3 засіб для прання вовни та делікатних 
речей (Perwol), Австрія, «Henkel»; зразок №4 засіб для прання дитячої білизни (Balance), Литва (табл.1). 

Нанесення на 3 зразка СМЗ знаку відповідності вказує про відповідність продукції загальнообов’язковим вимогам безпечності, 

що діють на території України відносно цієї продукції. Крім цього, наявність на 3-х зразках зеленого знаку підтверджує безпечність 
маркованої ним продукції, що пройшла екологічну сертифікацію за вимогами міжнародного стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024), та 

контроль за дотриманням вимог екологічних стандартів на усіх етапах її життєвого циклу. Усі досліджувані зразки мають задовільні 
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фізико-хімічні показники, зокрема pH, піноутворювальну здатність, вміст аніоноактивних ПАР, що свідчить про відповідність призначенню 
та нанесеному маркуванню. 

Таблиця 1 

Результати оцінки маркувальних даних та показників якості рідких СМЗ 

№ 
з/п 

Показник ідентифікації зразок№1 зразок№2 зразок№3 зразок№4 

1.  Об’єм (л) 2,0 л 2,0 л 2,7 л 1,0 л 

2 Умови зберігання (t0 C) 5-30 5-30 5-40 5-30 

3 Інструкція щодо 
застосування 

доза для 1 прання: 4-5 кг доза для 1 прання 4-5 кг доза для 1 прання 
2-3 кг 

доза для 1 прання  
4-5 кг 

4 Заходи безпеки та 

спеціальні застереження 

Застереження 

потрапляння в очі 

Застереження 

потрапляння в очі 

Застереження 

потрапляння в очі 

Застереження 

потрапляння в очі, 

на шкіру 

5 Склад,%  ПАР: аніонні; неіоногенні. 

неіоногенні ПАР: алкілполіглюкозиди мило на основі 

натуральних компо-нентів; комплексоутворювач; 

глице-рін; кислота лимонна, полікарбокси-лати, 
харчовий барвник; консервант 

мило, ензим; 

парфуми, 

ароматизатор; 
консервант 

мило, ензим, жовч, 

екстракт бавовни, 

консервант 

 сода, інгібітор пе-реносу 

барвника 

6 Знаки відповідності 

                    
7 pH 11,0 9,0 9,5 7,2 

8 Піноутворен-ня, мм 19 17 18 16 

9 Умовна в’язкість, хв. 14,4 11,5 18,0 16,0 

10 Масова частка 
аніоноактив-них ПАР, % 

5,1 14,0 15,6 12,3 

 

Висновки. Вимоги до безпечності СМЗ у чинному Технічному регламенті України висвітлено не повною мірою і вимагає 
доопрацювання щодо санітарно-гігієнічної оцінки, яка може проводитися лише в спеціалізованих акредитованих лабораторіях. Важливим 

чинником безпечності для споживача є відповідне маркування, яке не повинне вводити споживача в оману. 
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As a basic trend of modernization of the economy of Kazakhstan at the present stage, reindustrialization on the basis of the latest 

technological structure is declared. In addition, today the efforts of the government are aimed at enhancing research and implementation activities in 
order to ensure the transition of the national economy to an innovative way of development.  

As a rule, in general terms, reindustrialization means the restoration of domestic industry on a new technological platform, as well as the 

return of previously exported industrial enterprises to national borders, but also taking into account modern technological trends and requirements [1]. 
Reindustrialization in the post-Soviet countries, from the point of view of S.D. Bodrunov [2], involves the simultaneous solution of large-

scale tasks in several interrelated areas: 

– the restoration or modernization of production facilities, lost or obsolete in the process of de-industrialization; 
– implementation of innovative industrialization programs and projects; 

– ensure the transition to a new stage of industrial development, taking into account the peculiarities and technological challenges of 

the industry of the coming decades. 
At the same time, another feature of the reindustrialization of Kazakhstan is that the financial basis of reindustrialization on a new 

innovative basis at its first stage will be provided by the extractive sector of the economy. But this does not mean that the country deliberately 

preserves the raw material structure of the economy, and that the so-called "raw material curse" hangs over them. 
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The main determinants of reindustrialization are the following factors, which in turn determine its long-term trends: 
- public and corporate investments, the scale of which should significantly increase and refocus on reindustrialization [3]; 

- innovation, the effectiveness of the implementation of which is determined, including, and formed by the state demand for them [4];  

- highly qualified personnel, which requires increased investment in human capital and an active personnel policy; 

- technologies primarily used in mechanical engineering, since the state of industry is directly dependent on the state of the machine-

building complex, which is the main factor in the development of all activities; 

- motivation of entrepreneurs, which requires an adequate state economic policy, the creation of systems to support high-tech business, 
reducing administrative barriers [5]. 

In the framework of the development policy of reindustrialization, we can distinguish two main approaches to the impact of the processes 

of re-industrialization on the development of ecological and socio-economic systems: 
- technocratic approach, in which reindustrialization is considered as a means of increasing the volume of GDP by improving the 

efficiency of the economy;  

- socio-economic approach, reindustrialization is considered taking into account the full range of social, economic and environmental 
impacts on the development of the country as a whole. 

The choice of priorities largely depends on the way the re-industrialization of the national economy will go.  

The first option involves subordinating the socio-economic development of the national economy to the interests of the real sector of the 
economy and the industrial development of natural resources. At the same time, the industrial development of the regions in this direction will largely 

depend on the processes of division of labor, including the placement of environmentally burdensome industries of the real sector of the economy in 

the less developed regions, where labor is cheaper.  
The second way is to "subordinate" the development of economic sectors, including the development of natural resources, to the strategic 

goals of sustainable environmental, socio-economic development of countries. The choice of this direction requires strengthening the role of the state 

in coordinating actions and addressing issues related to the modernization of existing production, placement of new, as well as the development and 
processing of natural resources of the country. 

The impact of reindustrialization processes on the development of ecological, socio-economic systems of the national economy is 

determined:  

– choosing a strategy for the dynamic development of the national economy;  

– policy of re-industrialization;  

– the study of the mechanism of re-industrialization; 
– assessment of the impact of re-industrialization. 
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У центрі інклюзивного розвитку стоїть людина, тому пріоритетними напрямками тут є всі інституційні аспекти її 

життєдіяльності, включаючи культуру, освіту, охорону здоров'я, науку, працевлаштування, соціальне забезпечення, творчість. Відповідно 

до цього в країнах з емерджентними господарськими системами повинні формуватися такі моделі суспільного розвитку, які створювали б 

соціальну гармонію і стабільність, а економічне зростання спиралося б головним чином на науково-технічний прогрес, підвищення 
матеріального і культурного рівня всіх верств населення і інноваційний характер управлінської роботи. Подібна трансформація моделі 

економічного розвитку, сприяння оптимізації модернізації економічної структури, інституціонального забезпечення узгодженого розвитку 

економічних і соціальних сфер - все це визначає найзагальніші характеристики просування до моделі інклюзивного розвитку через 
формування відповідних інституційних механізмів. 

Те, що економічне зростання має бути інклюзивним, визнається багатьма економістами. На що спирається таке зростання? 

Логічно, що на залучення для його забезпечення всіх ресурсів і, насамперед, людських, які, в свою чергу, отримують доступ не тільки до 
створення сукупного продукту, а й відповідної його частки. Однак, це досить загальний підхід до розуміння інклюзивного зростання. Його 

соціальна складова  є центральною, визначальною, але далеко не єдиною. Так, для України в сучасній ситуації надзвичайної актуальності 

набувають чотири аспекти запровадження інституціональних механізмів інклюзивного розвитку економіки емерджентного типу.  
По-перше, інклюзивний  розвиток має на увазі необхідність демократизації міжнародних відносин і створення справді 

справедливого політичного й економічного світоустрою, а також вимагає реформування глобальної фінансової системи. 

http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/183-6/3
https://idimt.org/wp-content/uploads/proceedings/IDIMT_proceedings_2018.pdf
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По-друге, принципи державної політики, що підтримує принципи інклюзивного розвитку саме економіки, засновані на знаннях, 
розвиток інформаційних технологій і застосування останніх наукових досягнень торують шлях до кардинального підвищення якості життя 

наших громадян. Доступ до нових можливостей і благ розвитку не повинен бути обмежений тільки окремими групами і верствами 

населення або окремими країнами, що вже багато разів відбувалося в історії. За його словами, особливого значення тут набуває доступність 

якісної освіти, розвиток людських ресурсів і активна політика у сфері зайнятості. В якості соціальних зобов'язань держави  мають 

вирішуватися поставлені стратегічні завдання на основі модернізації та моделі розвитку чотирьох «І»: інновацій, інвестицій, 

інфраструктури, інститутів. При цьому можна говорити і про п'ятий елемент, тобто ще про одне «І» - інтелект. 
По-третє, наголос на важливості ефективної політики в галузі охорони навколишнього середовища та клімату. Охорона 

навколишнього середовища повинна стати третім аспектом інклюзивного розвитку  національної економіки, оскільки вона є потужним 

каталізатором модернізації виробництва, підвищення енергоефективності, а також стимулом до впровадження сучасних екологічно чистих 
технологій. 

По-четверте, - це потужні і суперечливі глобалізаційні та  інтеграційні процеси в світі. В інклюзивного розвитку є певний 

регіональний зріз, добре видний  в Європейському регіоні, до якого належить й Україна. Звідси випливає необхідність інституційної 
адаптації національної економіки й усього суспільного загалу до процесів, проблем і шляхів їх вирішення, які мають місце  у ЄС. Мова, 

насамперед,  йде про гармонізацію і навіть повне переформатування інституційної матриці національного інклюзивного розвитку до вимог і 

стандартів ЄС в процесі імплементації Угоди про асоційоване членство України у Європейському Союзі.    
Викладені вище напрямки інклюзивного розвитку великих регіонів світу доведеться реалізовувати в дуже непростих 

трансформаційних умовах. Справа в тому, що на даний час в світі відбувається зміна рентних пріоритетів. Відомо, що основні форми ренти, 

- трудова, сировинна (в тому числі територіальна) і технологічна, - використовуються практично повсюдно і одночасно різними країнами. 
Але все ж, окремо взяті країни і цілі регіони свої зусилля зосередили на певних формах цих рент. Так, Китай в основному живе за рахунок 

отримання трудової ренти, активно сплачуючи при цьому ренту сировинну і технологічну, Росія - в основному за рахунок сировинної 

ренти, в свою чергу, вона платить Китаю трудову ренту, а США і ЄС - технологічну. США і ЄС отримують в основному масштабну 
технологічну ренту, а платять порівняно невелику сировинну і трудову. 

Сьогодні починають активно розвиватися процеси перебудови в системі рентоотримувача і рентонабувача. І як результат цих 

процесів - поточна глобальна фінансова криза, що почалася в кінці першого десятиліття 21 ст. Відзначимо, що технологічна рента починає 

втрачати свої можливості, а сировинна - стає омріяною метою для тих країн, що до недавнього часу своє благополуччя будували виключно 

на ренті технологічній. 

Розглянемо інституційні механізми і структуру зворотних зав’язків, закладених в основу сучасного вилучення технологічної 
ренти багатими (розвиненими) країнами у бідних (що розвиваються). Сьогодні економісти відзначають, що в світовій економіці капітал, 

всупереч економічній логіці, тече «в гору», тобто з країн, що розвиваються, в розвинені, хоча мав би переміщатися з країн з відносним 

надлишком капіталу (Захід) в країни, де його не вистачає (Південь). Це відбувається тому, що країни, що розвиваються, проводять свідому 
політику нагромадження  валютних резервів понад необхідні для міжнародних розрахунків потреб. При цьому виходить, що 

нагромадження резервів - це фактично політика стимулювання інвестицій та експортоорієнтованого зростання. В умовах політичної 

турбулентності,  економічної емерджентності, коли інститути погані, а корупція висока, існує один лише захід, який можна провести 
відносно легко, щоб прискорити зростання, - почати нагромаджувати  резерви, як це робить Китай. Хоча і здається, що резерви можна з 

більшою користю витратити всередині країни, але нагромадження резервів виступає фактично інструментом неселективної промислової 

політики. 
На шляху інклюзивного розвитку стоять фундаментальні протиріччя сучасного глобалізованого світу, пошук шляхів вирішення 

яких представляє собою велику наукову проблему. Дуже важливою не тільки науковою, але й практичною проблемою є використання 

Україною моделі інклюзивного  розвитку. Особливо в сучасних умовах глибокої економічної й інституціональної кризи, політичної 
нестабільності, тимчасовими територіальними втратами, боротьбою з сепаратистами і т.п.. Поряд з величезними викликами, які несе в собі 

ця ситуація по відношенню до України, вона створює і можливості, а саме: більш активний пошук і використання внутрішніх джерел для 

зростання і розвитку, мобілізацію наявного національного потенціалу на більш збалансованих, прийнятних для всіх верств суспільства 
соціально-економічних умовах. 

Інклюзивний розвиток для України в найзагальнішому вигляді може включати в себе два рівня. На першому рівні: 1. 

Справедливий розподіл створюваного «національного пирога»; 2. Залучення до його створення всіх верств населення через нових 

інституційних механізмів; 3. Створення рівних умов участі в бізнес-процесах. 

На другому рівні (але не вторинному) - застосування нових (або вже відомих, але не ефективно використовуваних) механізмів 
економічного зростання: інституційних технологій, impact investing (перетворюючі інвестиції), соціального бізнесу, коопераційних форм 

розвитку тощо, широкого використання національних порівняльних переваг, традиційних і нагромаджених в результаті інтелектуально-

виробничої діяльності. 
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Комплексне дослідження можливостей та інструментів формування структури системи фінансування сталого розвитку було 

започатковано ЮНЕП в 2014 році з метою стимулювання, підвищення привабливості, зростання ефективності спрямування капіталу на 
розвиток «зеленої» та інклюзивної економіки [1]. Питання розробки таких фінансово-економічних механізмів, використання яких сприяло б 
гармонізації економічного, екологічного та соціального розвитку  суспільства, складні та гостро дискусійні, так як стосуються 
суперечливих інтересів різних груп стейкхолдерів, але здатні об’єднати науковців, політиків і практиків на засадах турботи про майбутні 
покоління, виходячи з визнання проблем обмеженості та дефіцитності природних благ. 

В роботах П. Кругмана, К. Беренсмана і Н. Лінденберг,  В. Архіпової, Б. Порфир’єва, Б.Рубцова, М.Карліна та ін. активно 
дискутується  проблематика екологічних фінансів і побудови міжнародної фінансової системи на принципах відповідального інвестування, 
піднімаються питання щодо можливостей, ризиків, а також ефективності застосування інструментів фінансового забезпечення сталого 
розвитку в країнах, що розвиваються. 

До таких інструментів відносять сукупність фінансових продуктів і послуг (таких як кредити, кредитні карти, страховки, зелені  
облігації), розробка, виробництво і використання яких спрямоване на зниження екологічних і кліматичних ризиків розвитку шляхом 
фінансування проектів і програм у сфері збалансованого природокористування, випуску екологічних товарів і послуг, розвитку 
низьковуглецевих технологій і зниження викидів парникових газів. Система фінансового забезпечення сталого розвитку охоплює також 
фінансові механізми стимулювання (субсидування) відновлюваної енергетики; фінансові інститути, що спеціалізуються на екологічних 
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інвестиціях, забезпечують фінансування або хеджування таких інвестицій; екологічне оподаткування. З цієї позиції «зелені»(сталі) фінанси 
включають в себе «екологічно відповідальні інвестиції» та «зміну інвестиційного клімату» [4] і передбачають як державне, так і приватне 
фінансування й ефективне управління екологічними ризиками у всій фінансовій системі. 

Одним з найважливіших пріоритетів у цьому напрямку є розвиток ринків «зелених» облігацій: загальний обсяг їх випуску на 
кінець 2018 р перевищив $430 млрд [6], а середньорічний темп росту за останні 4 роки становив 64%. І хоча в 2018 році темпи росту 
знизились і за останніми даними Climate Bond Initiative становили біля 3%[7], зацікавленість в «зелених» фінансах і довіра фінансового 
сектора та інвесторів до «зелених» технологій залишається стабільно високою. Тому глобальну ситуацію в цій сфері варто оцінити як вкрай 
сприятливу і максимально перспективну, в тому числі – для України щодо реалізації цілей сталого розвитку, які декларуються як 
пріоритетні напрямки посилення співпраці згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Цією угодою визнається важливість 
врахування економічних, соціальних та екологічних інтересів не тільки власного населення, а й майбутніх поколінь і гарантується, що 
економічний розвиток, екологічна та соціальна політика будуть підтримуватися спільними зусиллями [5]. 

 Прийнята в нашій державі Стратегія сталого розвитку “Україна 2020” також передбачає перехід до «зеленої» економіки, стійкої 
до екологічних, соціальних та управлінських ризиків, здатної не тільки створювати економічну вартість, а й додатково покращувати 
соціальні, екологічні та управлінські показники. Для досягнення задекларованих цілей, за свідченнями консалтингового центру DIW Econ, 
Україна потребує більше 200 млрд євро.  

В цих умовах використання можливостей «зеленого» фінансування є надзвичайно важливим і перспективним. Україна вже 
приєдналася до Програми фінансування та передачі технологій для боротьби з кліматичними змінами (Finance and Technology Transfer 
Centre for Climate Change – FINTECC) ЄБРР, ЄС та Глобального екологічного фонду. Спільно з США, Австралією, Норвегією, Канадою, 
Росією та Японією Україна увійшла до так званої «парасолькової» групи отримувачів фінансової допомоги, проголошеної на СОР21, з 
намірами щодо досягнення мети утримання рівня потепління на земній кулі. В липні 2017 Верховна Рада прийняла Закон №0105 про 
ратифікацію Паризької угоди по боротьбі зі змінами клімату. Україна стала двадцятою країною в світі та першою на пострадянському 
просторі, яка повністю приєдналась до зобов’язань. [2]. 

Подальші кроки, необхідні для того, щоб скористатись наявними можливостями та забезпечити в Україні обіг екологічних 
фінансів, передбачають, що потрібно: 

- Виробити загальний підхід до термінології у сфері фінансування сталого розвитку на основі Єдиної європейської класифікаційної 
системи (EU classification system), що дасть можливість визначити галузі, які відносяться до «зелених» і в яких стале інвестування 
матиме найбільший ефект. 

- Внести зміни до чинного законодавства України щодо офіційного тлумачення та імплементації  термінів відповідно до класифікації; 
- Впровадити систему маркування для «зелених» фінансових продуктів на основі виробленої класифікації: це дозволить інвесторам 

легше ідентифікувати вкладення, які відповідають зеленим або низьковуглецевим критеріям. 
- Нормативно врегулювати механізм випуску суверенних зелених облігацій  та процедури розпорядження акумульованими коштами, 

відбору відповідних проектів та звітності за результатами їх провадження і цільового використання фінансових ресурсів; 
- Зобов'язати керуючих активами та інституційних інвесторів брати до уваги положення концепції сталого розвитку при реалізації 

інвестиційних проектів, а також у сфері розкриття інформації. 
- Рекомендувати страховим і інвестиційним компаніям враховувати положення в галузі сталого розвитку при роботі з клієнтами. 
- Розробити механізм мобілізації зелених фінансів за рахунок випуску зелених облігацій, облігацій сталого розвитку, створення 

спеціалізованих зелених інвестиційних фондів з метою спрощення доступу та налагодження прямої взаємодії з іноземними 
інвесторами для фінансування проектів у сфері сталого розвитку та формування зеленої економіки в Україні; 

- Розвивати міжнародне співробітництва задля вивчення та обміну досвідом у сфері побудови зеленої економіки, зелених фінансів та 
зелених фінансових центрів. 

- Активніше використовувати на місцевому рівні такі фінансові інструменти регулювання природокористування, як вуглецевий 
податок, екологічні податкові пільги, «зелений» тариф, «зелений» кредит, «зелені» іноземні інвестиції, «револьверні» фонди й інші. 

Реалізація даних заходів дозволить не тільки сформувати необхідну інфраструктуру фінансового сектора для фінансування 
зелених проектів, а й дасть можливість пришвидшити європейську інтеграцію та стимулювати перехід до нової сталої моделі економічного 
розвитку. 
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Зростання споживчого попиту на внутрішньому й зовнішньому ринках, сприятливі природні умови, удосконалення екологічно 
орієнтованих аграрних технологій сприяють активному розвитку в Україні органічного сільського господарства. Згідно із даними 

Міністерства аграрної політики та продовольства України, площі сільськогосподарських угідь, сертифікованих для органічного 

виробництва, протягом 2013-2017 рр. зросла на 54 % і склала 421,5 тис. га. З них 48,1 % зайняті під вирощування зернових, 16 % – олійних, 
4,6 % –  бобових, 2 %  – овочів, 0,6 % – фруктів [1]. Відповідно до даних акредитованого сертифікаційного органу «Органік Стандарт» 

сертифікат, що підтверджує органічне виробництво та/або обіг органічної продукції, у 2017 р. в Україні отримали 485 підприємств, з них  

244 спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва [2]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80
http://survey.greenfinanceindex.net/
https://www.climatebonds.net/
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Незважаючи на позитивну виробничу динаміку й сприятливі ринкові умови,  подальший розвиток органічного виробництва в 
аграрному секторі  потребує швидкого поліпшення інституціонального середовища. Однією із нагальних є проблема удосконалення 

системи контролю у сфері органічного виробництва, обігу й маркування органічної продукції. Передумовами, що визначають актуальність 

удосконалення системи контролю органічного виробництва в Україні є необхідність: 

1. Дотримання товаровиробниками жорстких вимог та обмежень щодо органічного виробництва, зберігання, продажу 

органічної продукції – органічне виробництво, обіг і маркування органічної продукції здійснюється відповідно до нормативно 

затверджених умов, визначених міжнародними стандартами, внутрішніми регулюючими актами зарубіжних країн й України.  
2. Забезпечення прав споживачів щодо підтвердження якості продукції, дотримання принципів органічного виробництва.  

3. Забезпечення рівних умов для усіх операторів ринку. 

4. Зниження ризиків придбання виробниками неорганічних насіння, кормів, засобів захисту рослин й інших матеріалів, які 
використовуються у виробничому процесі.   

Система контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування  органічної продукції – це сукупність інспекційних 

органів, що здійснюють контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог  і принципів органічного виробництва, а також 
організаційно-методичне та інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю органічного виробництва. 

Залежно від суб’єктів перевірки та їх повноважень доцільно виділяти  державний, галузей і внутрігосподарський контроль у 

сфері органічного виробництва (рис. 1). 

 
Рис. 1. Види контролю у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції залежно від суб’єктів 

перевірки та їх повноважень 

 

Державний контроль (нагляд) у сфері органічного виробництва впроваджено у 2018 р. з прийняттям Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Проведення такого контролю 

передбачає проведення планових і позапланових заходів, спрямованих на: 

- моніторинг органічної продукції на ринку з метою запобігання потраплянню на ринок неорганічної продукції, маркованої як 
органічна; 

- перевірку діяльності органів сертифікації; 

- перевірку діяльності операторів [3]. 
Галузевий контроль здійснює сертифікаційний орган, акредитований відповідно до вимог вітчизняного або міжнародного 

законодавства, шляхом проведення щорічної виїзної перевірки.  

Зважаючи на законодавчу врегульованість проведення державного і галузевого контролю, найпроблемнішим нині є організація 
внутрігосподарського контролю органічного виробництва. Метою такого контролю є:  

1. Оперативна перевірка організаційно-виробничих факторів, які впливають на дотримання вимог органічного виробництва. 

2. Забезпечення простежуваності та ідентифікації продукції протягом усього виробничо-збутового ланцюга. 
3. Управління ризиками використання при виробництві, зберіганні, транспортуванні синтетичних речовин, генетично 

модифікованих організмів, іонізуючого випромінювання та інших заборонених елементів.  

Враховуючи зазначене, пропонуємо наступну організаційну схему внутрігосподарського контролю органічного виробництва 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Організаційна  схема внутрігосподарського контролю органічного виробництва 

 
Використання запропонованих організаційних засад контролю органічного виробництва сприятиме полегшенню сертифікації на 

відповідність принципам органічного виробництва, попередженню використання неорганічних елементів виробничого процесу, 

покращенню інформаційного забезпечення для підтвердження органічності продукції для покупців, сертифікаційних органів та державних 
інспекторів. 
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The innovation of national economies is ensured by the proliferation and creation of modern ICTs and scientific results that turn into 

innovative products and services. Unfortunately, the reduction of financing of basic science in Ukraine, which is connected with the deficit of public 

finances, does not allow to compete with Ukrainian enterprises from TNCs. Nevertheless, the emergence of new types of economic activities, such as 

e-commerce and its related areas (cloud services, electronic payment systems, etc.) create conditions for activating private investment in innovative 

developments. In Ukraine, e-commerce as a type of e-business is at the formative stage and it is gaining greater importance in the context of 
globalization transformations. However, there are certain obstacles, first of all - the absence of world leaders in e-commerce in the Ukrainian digital 

market, gaps in national legislation, etc. The rapid development of information technology provides high growth rates of e-commerce. Today, e-

business occupies an important sector in the economies of advanced countries. In Ukraine, it develops a bit more slowly than in neighboring 
countries, due to economic, social and political instability, low purchasing power of the population, lower demand for goods and services, devaluation 

of hryvnia, currency fluctuations, etc. Though, domestic economists predict that the importance of e-commerce for the Ukrainian economy will 

increase annually. 
In such circumstances, the issue of identifying relationships between e-commerce and investment in research and development with the 

country's economic development becomes relevant, as well as finding tools for measuring the extent of e-commerce's impact on economic growth. 

Today, there are a number of works [1-2], focusing on the contribution of e-commerce to the economic growth of countries, and it has been 
proved that e-commerce has increased corporate profits and contributed to the development of countries. The results of the research showed that e-

commerce is a key factor in integrating low-growth countries into the world trading system. The focus of these papers is on how social and economic 

reforms can stimulate e-commerce. It is proved that almost no influence of the authorities in the area of electronic commerce can lead to economic 
growth and increase the share of e-commerce in the overall structure of the economy. The carried out research in the work [1], which focuses on the 

study of the impact of e-commerce and R&D investment on production performance, draws attention to the use of the unique set of panel data, 

obtained from Taiwanese firms from 1999 to 2002. It has been found that e-commerce and capital invested in R&D have positively affected 
productivity. 

Based on the model presented in the work [1], the author constructed a model for studying the impact of e-commerce and investment in 

research and development on indicators of economic development in Ukraine, as well as detailed analysis of it. The results of modelling of the 

relationships between e-commerce, R&D and economic growth in Ukraine were comparable to the results of similar modelling in Poland and Austria. 

Thus, it can be said that the model of Austria differs from the models for Ukraine and Poland by the fact that for this country, e-commerce 
is more important in terms of economic development than the cost of research and development. It should also be noted that while comparing the 

coefficients for all model parameters, it has been found that the highest impact on GDP per capita in Austria has been spent on health care, which was 

not observed in the two previous models. 
Conclusions. Comparing the results of modeling in three countries, it has been determined that the value of e-commerce and R&D 

expenditures is more significant for GDP per capita growth in Ukraine and Poland, due to the higher level of ICT development in Austria and its 

approximation to the saturation point relative to the growth rates of innovation industries. While comparing the levels of exposure to e-commerce and 
R&D costs in these countries, it is found that e-commerce occupies the first position only in Austria. While analyzing the parameters of the models of 

the three countries, it is determined that GDP per capita is the most sensitive to changes to indicators in the Ukrainian model. It demonstrates that 

Ukraine's economy is less stable compared to Poland and Austria. 
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Причини розгортання банківських криз можуть бути різними: від значних дисбалансів в позиціях банків за строками та валютами 

до лібералізації банківського законодавства та його наслідків, зокрема кредитного буму. Існує ціла низка праць, в яких детально розкрито 
сутність та етіологію банківських криз, зокрема це роботи Дж. Капріо та Д. Клінгебіль [3],А. Деміргуч-Кунт та Е. Детражіа [4], А. Деміргуч-
Кунт та Е. Кейна [5, 6], Х. Мінскі [10], К. Рейнхарт та К. Рогоффа [11] та багатьох інших вчених. Не зважаючи на значну кількість праць, в 
яких акцентується увага на банківській кризі, визначення цього феномену зазвичай було достатньо описовим до 1998 р. і включало в себе 
такі складові, як паніка вкладників, неможливість банків вчасно розрахуватися з кредиторами та вкладниками, наявність втручання держави 
в функціонування банківської системи тощо. В 1998 р. А. Деміргуч-Кунт та Е. Детражіа запропонували визначення банківської кризи, яке 
базується не тільки на якісних, але й на кількісних характеристиках, а саме: банківська криза – це ситуація, за якої виконується принаймні 
одна умова: частка безнадійних активів в загальній сумі активів банківського сектора перевищує 10%;витрати на здійснення заходів з 
оздоровлення ситуації в банківському секторі складають більше 2% ВВП;результатом проблем в банківському секторі стає націоналізація 
значної частки банків; мають місце масові зняття вкладів, застосування надзвичайних заходів з боку інститутів регулювання, 
запровадження механізмів державного гарантування депозитів [4].Таким чином, ми бачимо, що якщо має місце банківська криза, то з 
великою ймовірністю однією з її ознак і проявів може бути паніка вкладників. Ч. Каломіріс характеризує паніку вкладників наступним 
чином: «Вилучення депозитів з банків, зокрема швидкі й у великих обсягах, які можуть призвести до виникнення проблем в банках й навіть 
до зупинки їх діяльності, зазвичай розглядаються як економічні кошмари…. Деструктивні паніки вкладників зумовлюються або 
ірраціональною поведінкою вкладників (чиста паніка), або раціональною поведінкою вкладників за умови наявності неповної інформації» 
[7]. Звичайно, розуміючи, що питома вага депозитів в пасивах банків є значною (понад 30% в розвинених країнах та понад 50% в країнах, 
що розвиваються) [1], а вкладники, особливо вкладники-домогосподарства, є достатньо чутливими до подій як економічного, так і 
політичного характеру, постало питання запровадження інструментів, які б запобігали паніці вкладників. Однією з перших моделей 
банківського регулювання, яка передбачала можливість використання такого інструменту, як страхування депозитів інвесторів, можна 
назвати модель Д. Даймонда та Ф. Дібвіга, що була розроблена ще у 1983 р. [2, c. 52]. З того часу, фактично, й розпочалися дискусії щодо 
дієвості цього інструменту в запобіганні банківських криз. Сьогодні, системи гарантування вкладів існують як в розвинених країнах, так і 
країнах, що розвиваються. Ці системи постійно змінюються, частково еволюційним шляхом, а частково під впливом криз. Системи 
гарантування вкладів, що не відповідають вимогам, які висуваються до них вкладниками та не адекватні змінам у зовнішньому середовищі, 
можуть ставати тригерами поглиблення банківських криз. Таким чином, постає питання релевантності для вкладників основних параметрів 
системи гарантування вкладів, до яких можна зарахувати види вкладів, які підлягають гарантуванню; сума відшкодування; строк 
відновлення своїх прав на вклади. Фактично, якщо принаймні один з цих параметрів не буде відповідати вимогам вкладників, банківська 
криза буде обтяжена панікою вкладників. 

Якщо говорити про види вкладів, що підлягають відшкодуванню, то в країнах, що розвиваються, специфікою банківських вкладів 
є високий рівень їх доларизації [8]. Відповідно, в більшості таких країн існує специфіка їх відшкодування. По-перше, вклади в іноземній 
валюті в разі виведення банків з ринку відшкодовуються в національній валюті. Отже, в разі різкої девальвації національної валюти, що є 
характерним для країн, що розвиваються (так звані подвійні кризи: поєднання банківської та валютної криз), вкладник може втратити 
значну частку валютного вкладу. Так, в Україні тривалий час не було врегульовано питання відшкодування валютних вкладів, зокрема, за 
яким валютним курсом відбуватиметься конвертація в національну валюту, й лише криза та необхідність відновлення довіри населення до 
банківської системи обумовили зміну в підходах до розв’язання цієї проблеми. По-друге, застосування рестрикцій у відшкодуванні 
валютних вкладів. Так, в Азербайджані сума гарантування за валютними депозитами є вдвічі нижчою за суму гарантування депозитів в 
національній валюті. 

Більш складним питанням є питання визначення суми, яка підлягає відшкодуванню. Сума відшкодування не має бути замалою, 
оскільки, по - перше, це не стимулюватиме домогосподарства до зберігання коштів в банках; по-друге, це може бути важливим чинником в 
розгортанні банківської паніки. Водночас, ця сума не має бути завеликою, оскільки в цьому разі стикаємося з проблемою морального 
ризику. Певним орієнтиром для визначення граничної суми відшкодування може бути показник відношення суми відшкодування до ВВП 
на душу населення або коефіцієнт покриття [9]. Його аналіз в динаміці дозволяє зрозуміти, наскільки сума відшкодування могла зумовити 
проблеми в банківській системі чи навпаки не сприяти паніці вкладників. Так, П. МакКой зазначає, що «…країни з покриттям, що 
перевищує в чотири рази ВВП на душу населення, в п’ять разів частіше стикаються з банківськими кризами, ніж країни, де покриття та 
ВВП на душу населення становить один до одного» [99]. Наприклад, в Україні, Вірменії, Азербайджані були періоди, коли мало місце таке 
критичне перевищення (рис. 1). Аналіз рис. 1 дозволяє зробити висновок, що не можна тільки на основі аналізу даного показника, хоч він є 
й досить показовим, робити заключення щодо можливостей провокування внаслідок зростання морального ризику настання банківських 
криз. Очевидно, що подвоєння значень цього показника відбулося внаслідок глобальної фінансової кризи, коли шляхом підвищення 
максимальної суми відшкодування намагалися зупинити паніку вкладників.  

 
Рис. 1. Динаміка коефіцієнта покриття в розрізі досліджуваних країн 

Джерело: розраховано на основі даних Фондів страхування депозитів. 
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Важливим чинником також є строк відновлення вкладником прав на вклади. На сьогодні це питання ефективно вирішується в 
більшості країн, в яких запроваджено систему гарантування вкладів. Якщо в Україні під час та після глобальної фінансової кризи строк 
недоступності вкладів іноді сягав більше року й на зняття вкладів накладався мораторій, то сьогодні відшкодування вкладникам 
розпочинається вже на 20 або 30 робочий день (залежно від кількості вкладних рахунків в банку) з дня початку процедури виведення банку 
з ринку. 

Таким чином, система гарантування вкладів є важливим запобіжником у розгортанні банківських криз лише за умов їх 
ефективного функціонування та відповідності вимогам вкладників. Якщо ж ці умови не виконуються, тоді система гарантування вкладів не 
зможе запобігти банківській паніці, тобто фактично не виконуватиме основну функцію, яку на неї покладено суспільством. 
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Характерною особливістю сучасного світу є зростання ролі фондового ринку, діяльність якого давно вже стала своєрідним 
індикатором стану економіки країни, в якій він функціонує. Велика кількість внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на 
коливання індексів, призводить до суттєвої нелінійності та нестаціонарності динамічних рядів фондових індексів. Тому моделювання 
динаміки біржових індексів є важливим та потребує застосування специфічних математичних методів. 

У період фінансової нестабільності фондовий ринок відіграє не останню роль, бо інвестування в цінні папери більш стійких до 
потрясінь компаній використовується як страховка від можливих ризиків і втрат. Крім того, ринок цінних паперів відіграє важливу роль у 
системі перерозподілу фінансових ресурсів держави, а також, є необхідний для нормального функціонування ринкової економіки. Тому 
відновлення й регулювання розвитку фондового ринку є однією з першочергових завдань, що стоять перед урядом, для розв'язку яких 
необхідне прийняття довгострокової державної програми розвитку й регулювання фондового ринку та строгий контроль над її виконанням.  

Протягом останніх років фінансово-економічні кризи стали носити перманентний характер, а їх своєчасне виявлення стало дуже 
важливим завданням. Світові фінансові кризи мають локальні особливості на рівні національних економік. Ефективним індикатором 
економічного стану країни виступають фондові індекси. 

Метою дослідження є моделювання динаміки індексів фондових ринків методами вейвлет-когерентного аналізу [1-3] шляхом 
оцінювання еволюції робастної вейвлетної міри когерентності та вейвлет-агрегованих рядів досліджуваних індексів, виявлення часових 
інтервалів їх самоподібної поведінки та взаємного впливу.  

На першому етапі оцінювалися мультифрактальні спектри сингулярності [1] для прибутковостей найбільш вагомих фондових 
індексів, таких як DAX, FTSE, S&P 500 та Dow Jones на часовому періоді 2012-2018 роки. Було виявлено, що всі досліджувані часові ряди є 
персистентними, тобто зберігають минулу тенденцію, а саме, збільшення індексу в минулому більш імовірно призведе до збільшення в 
майбутньому. При цьому ряди є мультифрактальними. 

Для визначення множинної вейвлет-когерентності [2, 3] застосовується дискретне вейвлет-перетворення з метою вивчення 
ступеня кореляції між кількома рядами прибутковості фондових індексів у різні періоди часу та на різних частотах або масштабах. Вейвлет-
когерентність є потужним інструментом для опису взаємодії між часовими рядами та вивчення їх спільних рухів на спільних часових та 
частотних областях. Вейвлет-когерентність характеризує ступінь подібності та фазові співвідношення між досліджуваними рядами. Висока 
когерентність при високій частоті вказує на підвищену швидкість поширення взаємовпливів рядів. Посилена узгодженість на низькій 
частоті свідчить про інтеграцію між рядами та їхню взаємозалежність, при цьому процес інтеграції потребує більше часу для реалізації. 

Оцінювання еволюції робастної вейвлетної міри когерентності [2] спиралося на результати обчислення канонічних кореляцій 
рядів для різних рівнів декомпозиції та виконувалось окремо для різних наборів індексів. Виявилося, що для американської (Dow Jones, 
S&P500, NASDAQ Composite), азійської (HangSeng, Nikkei225, BSE Sensex ) та європейської (WIG, FTSE, Budapest SE, DAX) груп індексів, 
динаміка канонічних кореляцій за чотирма рівнями декомпозиції в цілому є схожою між собою, також прослідковується достатньо сильна 
залежність індексів один від одного. Проте кореляції індексів Dow Jones та S&P500 мають помітну тенденцію до зростання, в той час як 
NASDAQ Composite має невеликі флуктуації. Канонічні кореляції індексу FTSE повільно зростають, починаючи з 2015 року, в той час, як 
кореляції індексу DAX супроводжується різким падінням на початку 2016 року. Це можна пояснити тим, що Німеччина є експортно-
орієнтованою країною, і для неї дуже важливо мати надійних, довгострокових і великих торгових партнерів. Так, на приклад, у травні 2013 
року спостерігався зліт курсів німецьких акцій, який відбувся через рецесію в Єврозоні і вельми низькі темпи зростання економіки ФРН, 
тому за цей проміжок часу спостерігаємо найбільше значення міри когерентності. У 2013-2014 рр. головними експортними напрямами 
Німеччини стали Франція, США, Великобританія, тому і простежується залежність індексу DAX від британського індексу FTSE та 
американських індексів S&P500 та Dow Jones. 

https://www0.gsb.columbia.edu/faculty/ccalomiris/papers/Runs%20on%20Banks%20and%20Lessons%20of%20the%20Great%20Depression.pdf
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2006/%20mfl/pam.pdf
https://www.nber.org/people/carmen_reinhart
https://www.nber.org/papers/w13882
https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3562&context=clr
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Міра когерентності для групи американських індексів має підвищені значення на масштабах 2-4, 4-8 днів, для азійських індексів 
– на всіх масштабах (2-4, 4-8, 8-16, 16-32 днів), для європейських індексів – на всіх масштабах. При цьому кризовим подіям передує сплеск 
міри синхронізації для всіх досліджуваних часових рядів з подальшим спадом до початку подій. 

Для дослідження фондових ринків України та Росії було взято наступні індекси: RTS_Standart, MMVB, Ukraine_UX. 
Прослідковується схожа динаміка канонічних кореляцій всіх трьох індексів, проте значення кореляцій українського індексу Ukraine_UX є 
значно нижчими, порівняно з російськими. Міра когерентності для цієї групи індексів має підвищені значення на всіх масштабах. 

На останньому етапі дослідження було проаналізовано поведінку вейвлет-агрегованих рядів, побудованих для кожної групи 
індексів, та виявлено найбільш контрастний проміжок сильної волатильності наприкінці 2015 – початку 2016 років, який виділяється над 
загальним фоном статичних флуктуацій. Таку поведінку агрегованих показників можна пояснити наявністю локальних кризових тенденцій 
та коливаннями ціни на нафту у визначений часовий період. Для вейвлет-агрегованого ряду індексів RTS Standart, MMVB, Ukraine_UX 
було виявлено нестабільний характер еволюції на всьому часовому проміжку. 

Світові економічні кризи мають тенденцію повернення і періодичного наростання, що пов'язано з коливаннями розвитку світової 
економіки, її спіралеподібним розвитком і можливостями, які надає залучення сучасних інноваційних технологій, методик і прийомів 
створення матеріальних цінностей. Завдяки тому, що за останній період часу отримали розвиток найновітніші прийоми обробки інформації, 
можна отримувати швидку інформацію та виконувати її концептуальну обробку. Це накладає певний відбиток на аналіз фінансової, 
економічної, політичної та соціальної ситуації як в окремій країні, так і у світовому масштабі в цілому.  

Динаміка обчислюваних показників та мір має фрактальний характер. Роздвоєні піки на графіках, різкі короткотермінові 
коливання вгору-вниз є реакцією досліджуваних систем на зовнішні впливи, протидією інертності внутрішніх властивостей системи та дій 
зовнішнього середовища, що послаблюють або, навпаки, провокують кризові явища. Якщо дії зовнішнього середовища нівелюють кризові 
явища, то після таких коливань не спостерігається настання кризи.  
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В умовах екологізації економіки, переходу її на принципи сталого розвитку, поступального зростання цін на паливно-мастильні 

матеріали одним із перспективних напрямів розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні є вирощування біоенергетичних 
культур як сировини для виробництва біопалива (пелети, гранули, біодизель та ін.). Це сприятиме розширенню ринків збуту, диференціації 
джерел формування доходів аграрних підприємств, додатковому залученню в сільськогосподарський оборот земель з низькою природною 
родючістю. Важливою передумовою успішної реалізації проектів у сфері біоенергетики є проведення ґрунтовного економічного, 
енергетичного аналізу технології вирощування і переробки біоенергетичних культур. Метою такого дослідження є оцінка фактичної та 
потенційної ефективності технології вирощування і переробки енергетичних культур, виявлення природно-кліматичних, технологічних та 
організаційних факторів, що сприятимуть її максимізації.  

Проблеми інформаційно-методичного забезпечення аналізу технології вирощування й переробки енергетичних культур 
досліджували вітчизняні й зарубіжні учені, зокрема такі як: В.С. Бондар, С.Б. Балог, Т.А. Волк, Ю.І. Гайда, Г.Г. Гелетуха, М.Я. Гументик, 
Л. Джонсон, Г.М. Калетнік, Ж. Капуто, М. Манзон, Х. Мартін, А.М. Мілієнко, А.В. Фурса, Я.Д. Фучило, О.М. Шпичак,  С.Г. Чорний [1-5]. 
Більшість наукових публікацій присвячені аналітичному обґрунтуванню  резервів підвищення урожайності та прибутку від вирощування 
енергетичних культур за рахунок інтенсифікації основних технологічних чинників – сортове забезпечення, удобрення, методи обробітку й 
переробки.  Тим часом в практиці оперативного менеджменту у сфері біоенергетики донині відсутні цілісні методичні засади аналізу 
технології вирощування й переробки енергетичних культур, які враховують особливості галузі, дають змогу сформувати зрозумілу й 
доступну інформаційну базу для вивчення і вирішення питання щодо  доцільності вирощування біоенергетичних культур. 

Багаторічні енергетичні культури як об’єкти економічного та енергетичного аналізу являють собою рослини з терміном 
досягнення продуктивності більше одного року. Вони здатні створювати біомасу протягом періоду понад один рік (або тривалість 
операційного циклу більше року). До складу багаторічних енергетичних культур входять швидкозростаючі деревовидні й багаторічні 
трав’янисті рослини. Площа сільськогосподарських угідь, зайнятих під біоненергетичними культурами в Україні, збільшилася з 6 тис. га у 
2015 р. до 70,1 тис. га у 2018 р., або в 11,7 рази. За прогнозними оцінками учених-економістів, до 2020 р. біоенергетичні культури 
вирощуватимуться вже на площі 118,1 тис. га [2]. 

Завданнями аналізу багаторічних енергетичних культур є: 
1. Вивчення, моніторинг, контроль інвестиційних та операційних витрат, пов’язаних із вирощуванням і заготівлею; 
2. Аналіз економічної та енергетичної ефективності вирощування; 
3. Розрахунок ефективності застосування різних видів технологій для вирощування й заготівлі (високо витратна, 

ресурсозберігаюча та ін.); 
4. Оцінювання ефективності інвестицій у біоенергетичні проекти; 
5. Дослідження впливу природних, організаційних, економічних факторів на економічну та енергетичну ефективність 

вирощування культур. 
З метою оцінки ефективності інвестицій, забезпечення контролінгу дотримання бюджету операційних витрат, порівняння впливу 

технологічних й організаційних факторів (сорт культури, спосіб і вид підживлення, час і спосіб заготівлі) на урожайність енергетичних 

рослин, контролю дотримання договірних зобов’язань щодо постачання біомаси технологію вирощування багаторічних енергетичних 
культур доцільно аналізувати за логічно-структурними блоками, які відповідають укрупненим технологічним етапам. Такими, зокрема, 

виступають підготовчий, операційний  і заключний з додатковим виділенням управлінського етапу для використання отриманих 

аналітичних даних в оперативному і стратегічному управлінні (рис. 1). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015001252#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015001252#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015001252#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015001252#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10590560
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10590560
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Рис. 1. Логічно-структурні блоки аналізу технології вирощування  багаторічних енергетичних культур. 

Джерело: зображено автором. 
 
Аналіз підготовчого етапу технології вирощування багаторічних енергетичних культур охоплює виробничі та організаційні 

процеси, пов’язані з закладанням насаджень, їх доглядом до моменту отримання першого урожаю. Основними такими процесами є: 
підготовка площі (мульчування ґрунту, лущення, внесення гербіциду, мінеральних та органічних добрив, оранка, суцільний обробіток 
ґрунту); садіння саджанців (садіння пагонів, суцільний обробіток ґрунту, розпушування ґрунту у міжряддях, внесення добрив та ін.); догляд 
за рослинами 1-го року вегетації – (розпушування ґрунту у міжряддях, внесення добрив); догляд за рослинами 2-го року вегетації. По часу 
підготовчий етап може тривати від 1 до 3 років і залежить від виду культури (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Періодичність отримання урожаю та продуктивний вік багаторічних енергетичних культур, роки 
Вид культури Періодичність отримання урожаю   Період продуктивності  

Енергетична верба 2 20-30  
Тополя  2-3 15-20 
Міскантус  1 15 

Джерело: складено автором. 
 
Аналіз операційного етапу технології вирощування багаторічних енергетичних культур охоплює витрати на: догляд за рослинами 

2 або 3-го року  вегетації та збирання біомаси (залежно від виду енергетичних культур);  заготівлю біомаси; догляд і підживлення 
насаджень після збирання біомаси; отримання урожаю. В кінцевому підсумку розраховується, аналізується та оцінюється ефективність 
вирощування енергетичних культур.  

Для аналізу капітальних та операційних витрат на закладання насаджень багаторічних біоенергетичних культур доцільно 
розраховувати ряд технологічних  та економічних показників (табл. 2): 

Таблиця 2.  
Технологічні та економічні показники для аналізу капітальних витрат на закладання плантацій і вирощування 

багаторічних біоенергетичних культур 
Показник  Порядок розрахунку 

Технологічні показники 
Рівень внесення органічних, мінеральних та інших добрив, кг (т, ц) 
на 1 га 

Кількість внесених добрив / площа насаджень 

Водоємність утримання плантації, м3  на 1 га Витрата води / площа насаджень 
Економічні показники  

Капітальні витрати на вирощування насаджень, що припадають на 1 
га насаджень, грн на1 га 

Сукупні капітальні витрати за період / площа насаджень 

Капітальні витрати на підготовку ґрунту, що припадають на 1 га 
насаджень, грн на 1 га 

Витрати на підготовку ґрунту (вартість паливно-мастильних 
матеріалів для тракторів та ін.) / площа насаджень 

Енергетичні витрати на вирощування насаджень що припадають на 
1 га насаджень, т.у.п  на 1 га 

Сукупні енергетичні витрати за період / площа насаджень 

Джерело: складено автором. 
 
Важливим напрямом вивчення ефективності технології вирощування біоенергетичних культур є аналіз енергетичної 

ефективності, яка розраховується через енергетичний коефіцієнт. Він визначається як співвідношення акумульованої в урожаї енергії до 
енергії, затраченої на вирощування біомаси. Для аналізу енергетичної ефективності доцільно розраховувати вихід енергії на 1 т й 
енергетичний коефіцієнт біопалива (табл. 3). 

Таблиця 3. 
Основні показники для аналізу енергоефективності технології вирощування багаторічних біоенергетичних культур  

Показник  Порядок розрахунку 
Вихід енергії на 1 т Розрахунковий обсяг енергії, яку можна отримати при переробці (іншому корисному 

використанні) обсягу сухої біомаси / валовий збір сухої маси 
Чистий енергетичний коефіцієнт Сукупна енергія, акумульована в одиниці біопалива / величини енергозатрат, необхідних для 

здійснення усіх технологічних процесів виготовлення біопалива 
Економія викопного палива, т.у.п Обсяг сухої маси скоригований на коефіцієнт переведення в умовні одиниці 

Джерело: складено автором. 
 
Практичне використання запропонованих методичних положень стосовно аналізу та оцінки технології вирощування 

біоенергетичних культур створить належну інформаційну базу для прийняття зважених, науково обґрунтованих управлінських рішень 
щодо забезпечення економічної та енергетичної ефективності вирощування біоенергетичних культур і перспективного розвитку 
біоенергетики в аграрному секторі України. 
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Проблеми раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища залишаються актуальними протягом 

багатьох років. Економічна діяльність чинить негативний вплив на навколишнє середовище, тому виникають питання про врахування 
екологічного фактору при плануванні  виробничої діяльності. На даний момент значні кошти витрачаються на запобігання негативному 
впливу на навколишнє середовище, зокрема це стосується будівництва очисних споруд. Одним з найважливіших факторів впливу на 
середовище існування як людини, так і загалом природи є забруднення атмосферного повітря, причому значну частку у викидах  складають 
парникові гази. Так, наприклад, викиди окремих забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу у 2016 р. склали 3078,1 тис.т, 
причому це склало 107,7 % до показників 2015 р., тобто спостерігається тенденція до збільшення викидів.  

Згідно Паризької кліматичної угоди основною метою є підсилення впровадження Рамкової конвенції про зміну клімату шляхом 
утримання зростання середньої світової температури; підтримка протидій змінам клімату, розвиток з низькими викидами парникових газів 
у спосіб, що не загрожує виробництву харчів; гармонізація фінансових потоків зі шляхом розвитку з протидіями змінам клімату та з 
низькими викидами парникових газів.  

З метою формування ефективної ставки екологічного податку проведено дослідження на основі міжгалузевої еколого-
економічної моделі Леонтьєва-Форда. Впровадження ставки податку, яка б враховувала забрудненість виробництва, сприятиме більш 
раціональному природокористуванню та, відповідно, зменшенню викидів парникових газів у атмосферу. 

Класичну модель Леонтьєва-Форда, як правило, розглядають у вигляді 
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прямокутна матриця прямого випуску забруднювачів t на одиницю виробленої продукції j;  22

22 1

m

tlA a  - квадратна матриця прямого 

випуску забруднювачів t при знищенні одиниці забруднювача l. 
Припустимо, що ми маємо лише один забруднювач – парникові гази в еквіваленті 

2CO . Введемо у розгляд нову галузь – галузь, 

що знищує парникові гази. При цьому в процесі виробництва, тобто під час знищення парникових газів, можливе створення нового 

забруднення. Тоді замість вектора  1 2

2 2 2 2, ,...,
T

mx x x x  у відповідній моделі будемо розглядати 
1nx 
 - обсяг знищених парникових газів. 

Тоді відповідна модель Леонтьєва-Форда буде розглядатись у такому вигляді: 
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Для моделі, яка враховує нову галузь, що знищує парникові гази,  відповідна двоїста модель залежностей цін матиме вигляд 
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Тут  1,..., np p p  - вектор-рядок цін основної продукції, 
1np 

 - вартість знищення одиниці парникових газів,  1,..., nr r r  - вектор-

рядок коефіцієнтів умовно-чистої продукції основного виробництва. Вектор-рядок коефіцієнтів умовно-чистої продукції можна знайти з 

умови 
j j jz r x , де 

jz  - коефіцієнти доданої вартості продукції j -ї галузі основного виробництва, що включає амортизацію, оплату праці 

та додатковий продукт. Варто зазначити, що в даній моделі ціни на основну продукцію виражені не в грошових одиницях, а є індексами 
цін. 

Будемо вважати, що знищення забруднювачів відбувається в нерозривному технологічному процесі «випуск продукції + 
знищення забруднювачів». У цьому випадку амортизація устаткування допоміжного виробництва, оплата праці та додатковий продукт 
цього виробництва виноситься на баланс продукції основного виробництва, завдяки чому вартість знищення забруднювачів складається 
лише з матеріальних витрат. Тому коефіцієнт умовно-чистої продукції допоміжного виробництва дорівнює 0. Таке припущення дозволяє 
розрахувати з моделі як ціну основної продукції, так і вартість знищення забруднювачів. 

Припускаємо, що випуск незнищених забруднювачів 
1ny 

 є «технологічним викидом» і в деякому розумінні пропорційний 

знищеним забруднювачам 
1nx 

, де коефіцієнт пропорційності k  є показником забрудненості технологій: 

1 1n ny kx  ,   0.k   

Екологічний податок може розраховуватись зокрема як плата за «технологічні викиди»: 

1 1 1 1n n n ne p y kp x     . 

Показано, що для екологічного податку може застосовуватись така оцінка:  

1

uv
e kr y

k w


 

, 

що може вважатись нижньою межею екологічного податку. Для зменшення екологічного податку підприємство зацікавлене в зменшенні 

свого показника забрудненості технологій k .   
На основі розрахунків за таблицею міжгалузевого балансу України було визначено граничний розмір надходжень до бюджету від 

застосування ставки екологічного податку, що розраховується за побудованою формулою. Так, зокрема, при рівні забруднень 0,2k   

надходження від екологічного оподаткування склали б 2 291 040 184,28 грн., що є значно більшим порівняно з сучасним рівнем 
оподаткування екологічно брудних виробництв.  

З 01.01.2019 ставка екологічного податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення становитиме 10 
грн. проти 0,41 грн. у 2018 році. При такому рівні оподаткування надходження до бюджету склали б 1 505 810 000 грн. Розрахунок за 
моделлю міжгалузевого балансу підтверджує гіпотезу про те, що ставка екологічного податку могла б бути збільшеною, що відповідало б 
світовій практиці. 
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До появи в агроекономіці категорії «багатофункціональність сільського господарства» у правовому полі Великої Британії, 

Франції, ряду інших західно-європейських країн було унормовано поняття «багатозначність сільського господарства», відповідно до якого 
галузь виконувала не тільки торгово-економічну діяльність. Її розвиток водночас пов’язувався з сім’єю, власністю, особистою трудовою 
діяльністю в сільському господарстві, що по суті було визнанням його соціальної функції [1]. Виходячи з того, що галузь у сільській 
місцевості – єдина стабільна сфера зайнятості сільського населення, законодавство закріплювало право займатись сільськогосподарською 
діяльністю і, відповідно, набувати у власність чи оренду землі сільськогосподарського призначення за особами, що проживають у 
доступних до земельних ділянок межах, працюють безпосередньо в господарстві та мають певні професійні навички. Такими обмеженнями 
підтримувався фермерський тип господарювання як такий, що не тільки враховує особливості сільськогосподарської діяльності, а й 
забезпечує її соціальну орієнтацію. 

Одночасно з визнанням соціальної функції сільського господарства усвідомлювався екологічний аспект його розвитку. До цього 
спонукали руйнівні наслідки пануючої продуктивістської моделі економіки, зорієнтованої на безперервне зростання виробництва шляхом 
інтенсивного використання сільськогосподарських земель, мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, застосування 
енергетичних засобів великої потужності, переходу на монокультурне виробництво, що супроводжувалось руйнуванням сівозмінного 
землеробства і місцевих агроландшафтів. 

Зазначені процеси привернули увагу світової наукової громадськості і міжнародного співтовариства. У Регламенті Ради Європи 
№ 797/85 інституалізується термін «агроекологічні заходи». Відповідно до Регламенту держави – члени ЄС надають підтримку фермерам, 
які укладають з державою контракт щодо зобов’язань здійснювати сільськогосподарську практику з одночасним дотриманням екологічних 
вимог. 

Ідея урівноваження економічної, соціальної і екологічної функції представлена у звіті Брундландської комісії (1987) у вигляді 
концепції сталого розвитку, «який відповідає потребам нинішнього покоління і не шкодить можливостям наступних поколінь задовольняти 
їхні потреби». Офіційного інституціонального статусу модель сталого (економіко-соціо-екологічно збалансованого) розвитку як 
альтернатива продуктивістської моделі набуває в документах Конференції ООН з питань навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-
Жанейро, 1992). Відповідно Порядку денного на ХХІ ст. у сільському господарстві економічна функція (виробництво товарів) 
урівноважується із соціальною (здійснення національних політик щодо забезпечення харчової безпеки і продовольчої незалежності, 
підтримка ефективної зайнятості сільськогосподарських виробників, їхньої самоорганізації і самоуправління) та екологічною функцією 
(збереження потенціалу угідь і навколишнього середовища для потреб зростаючого населення). Цим документом багатофункціональність 
сільського господарства визнана інструментом аналізу і методикою розроблення аграрних політик, зорієнтованих на довгостроковий сталий 
розвиток сільського господарства в інтересах кожної людини і людства у цілому.  

Концепція багатофункціональності сільського господарства стала інструментом розроблення Плану дій ЄС на 2000 р., який 
визначив нову стратегію Спільної аграрної політики, що включає: 

а) економічну складову (забезпечення переходу до конкурентоспроможної економіки, заснованої на знаннях); 
б) соціальну складову (активна політика ефективної зайнятості, вкладення в людський капітал, підтримка освіти, підготовка 

кадрів); 
в) екологічну складову (неруйнівне використання природних ресурсів, збереження біорізноманіття і місцевих агроландшафтів) 

[2]. 
Відповідно до стратегії формуються економічні програми Pillar І (включають заходи із стабілізації ринку і доходів фермерських 

господарств) і соціально-екологічні програми Pillar ІІ (заходи щодо підтримки реструктуризації і диверсифікації фермерського 
виробництва, створення робочих місць, стимулювання створення груп і організацій виробників, облаштування сільських територій: 
органічне землеробство, благоустрій агроландшафтів, консервація деградованих земель і т.і.). 

Обидва напрями пов’язані між собою і доповнюють один одного. Для трансформації цього зв’язку у практичну площину в 
країнах ЄС законодавчо уведені фермерські контракти, які містять три блоки зобов’язань: 

– зобов’язання щодо посівних площ, виробництва сільськогосподарської продукції і її ефективності; 
– зобов’язання щодо зайнятості членів господарств і найманих працівників, диверсифікації діяльності, розвитку інтегрованих 

продовольчих ланцюжків і т.і.; 
– зобов’язання у сфері збереження родючості угідь і якості води, покращання екологічного середовища, охорони природи і 

пейзажу [3]. 
Здійснення всього комплексу заходів фінансово підтримується державними програмами. Отже, місія контракту – стимулювати 

виробника до організації сільськогосподарської діяльності на засадах сталого розвитку. 
Таким чином, багатофункціональність сільського господарства як інструмент розроблення сталого розвитку галузі, набула 

статусу основи функціонування сільськогосподарської системи країн ЄС [4]. 
В Україні багатофункціональність сільського господарства у такому статусі не визнана в науковому середовищі і не унормована 

у правовому полі. У сільському господарстві домінує продуктивістська модель з усіма її негативними наслідками. Сьогодні у вітчизняному 
сільському господарстві набувають поширення процеси, які стали наслідком «зеленої революції» у південно-американських, азіатських й 
інших країн: деградація угідь, виведення з обробітку зрошувальних та осушених земель, руйнування сівозмін, знищення важливих для 
суспільства окремих галузей, зростання безробіття, знелюднення сіл, виникнення загрози втрати продовольчої незалежності по окремих 
видах продовольства і т.д.  

Отже, вітчизняна аграрна політика потребує радикальних змін. З огляду на зобов’язання, що містить Угода про Асоціацію між 
Україною і ЄС, нам належить імплементувати основні принципи Спільної аграрної політики у вітчизняне законодавство і, відповідно, у 
практичну сільськогосподарську діяльність. Як показує практика країн - нових членів ЄС, це – велика, копітка робота для науковців, 
управлінців, законодавчого органу, що потребує часу, мобілізації інтелектуального ресурсу і фінансового забезпечення. 
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В умовах стрімкого розвитку економічних відносин дедалі більшої актуальності набувають питання контролю споживання 

енергетичних ресурсів суб’єктами господарювання. Зниження попиту на енергетичні ресурси стає можливим за рахунок більш економного 
використання енергії, пошуку енергоефективних технологій та переходу на альтернативні її замінники. Реалізувати зазначені заходи 
можливо шляхом залучення інвестицій у енергоефективні проекти. За оцінками міжнародних експертів, рівень інвестування у 
енергоефективність має становити близько 1 трлн. дол США на рік. На противагу встановленому показнику, поточний рівень становить 
близько 221 млрд дол США, що майже у 4 рази менше від очікуваного показника [1]. В такому випадку першочергове значення відіграє 
державна енергетична політика, основними інструментами якої стають стандарти енергоефективності. 

Про рівень споживання електроенергії свідчить показник енергоємності, який розраховується як частка між валовим внутрішнім 
споживанням енергії та валовим внутрішнім продуктом за календарний рік. В розрахунку показника враховуються обсяги споживання 
п’яти найбільш шкідливих для довкілля видів палива: нафти, газу, твердого палива, ядерних і відновлюваних джерел енергії. Для 
забезпечення порівнюваності показників рівень енергоємності вимірюється у постійних цінах, тим самим забезпечується нівелювання 
впливу інфляції. Цей показник являється базовим для аналізу рівня енергомісткості одиниці ВВП європейських країн (табл. 1). 

Таблиця 1 
Енергомісткість одиниці ВВП у 2000-2017 рр. * 

№ 
з/п 

Країна Енергомісткість, 
кг н.е. / дол США 

2017 р. у % до: 

2000 2005 2010 2015 2017 2000 2005 2010 2015 
Європейський Союз 0,137 0,130 0,119 0,104 0,078 56,9 60,0 65,5 75,0 

1. Великобританія 0,122 0,106 0,095 0,077 0,062 50,8 58,5 65,3 80,5 
2. Італія 0,105 0,108 0,103 0,093 0,066 62,9 61,1 64,1 71,0 
3. Румунія 0,235 0,189 0,149 0,122 0,069 29,4 36,5 46,3 56,6 
4. Іспанія 0,119 0,118 0,100 0,094 0,071 59,7 60,2 71,0 75,5 
5. Португалія 0,111 0,114 0,098 0,097 0,071 64,0 62,3 72,4 73,2 
6. Туреччина 0,122 0,108 0,117 0,115 0,074 60,7 68,5 63,2 64,3 
7. Німеччина 0,13 0,127 0,116 0,101 0,077 59,2 60,6 66,4 76,2 
8. Норвегія 0,13 0,121 0,146 0,117 0,085 65,4 70,2 58,2 72,6 
9. Нідерланди 0,134 0,134 0,129 0,109 0,086 64,2 64,2 66,7 78,9 
10. Франція 0,144 0,141 0,131 0,118 0,086 59,7 61,0 65,6 72,9 
11. Польща 0,196 0,175 0,152 0,125 0,095 48,5 54,3 62,5 76,0 
12. Швеція 0,171 0,166 0,152 0,127 0,099 57,9 59,6 65,1 78,0 
13. Бельгія 0,184 0,168 0,163 0,137 0,105 57,1 62,5 64,4 76,6 
14. Чехія 0,219 0,197 0,173 0,148 0,115 52,5 58,4 66,5 77,7 
15. Україна 0,615 0,469 0,413 0,320 0,246 40,0 52,5 59,6 76,9 

* Розраховано автором на основі статистичних даних Enerdata [2]. 
 
Як свідчать дані табл. 1, за останніх 15 років рівень споживання енергетичних ресурсів у країнах Європейського Союзу (ЄС) 

зменшився на 25 %. При цьому така ж тенденція характерна для усіх без виключення європейських країн. Найменший рівень 
енергомісткості одиниці ВВП характерний для Великобританії – 0,062 кг н.е. / дол США, далі слідують такі країни: Італія – 0,066 кг н.е. / 
дол США, Румунія – 0,069 кг н.е. / дол США, Іспанія та Португалія – по 0,071 кг н.е. / дол США. Не зважаючи на те, що за останні 15 років 
рівень споживання електроенергії в Україні зменшився у 2,5 рази, цей показник залишається найбільшим серед країн ЄС та становить 0,246 
кг н.е. / дол США. Навіть у Чехії, яка знаходиться на сходинку вище у рейтингу енергомісткості одиниці ВВП європейських країн, цей 
показник у два рази менший. 

В таких умовах у країнах ЄС прийнято стратегію, спрямовану на зменшення використання електроенергії та досягнення її 
економії на рівні 20 % до 2020 р. (Директива з енергоефективності 2012/27/ЄС [3]). Крім того, ухвалено Енергетичну дорожню карту – 2050 
[4], якою передбачено перехід до конкурентоспроможної низьковуглецевої економіки у найближчі 30 років. Це так званий «план дій», яким 
підтримується стратегія зменшення обсягів викидів вуглецю на 80-95 % у період до 2050 р. Таким чином, енергоефективність визначається 
як ключовий пріоритет для створення конкурентоспроможної, стійкої і безпечної енергетики. 

Беручи до уваги енергетичну ситуацію в Україні, першочерговими перепонами на шляху до побудови енергоефективної держави 
можуть стати недосконалість ринку енергетичних ресурсів та неефективність економічних і фінансових важелів регулювання ринку, а 
також недостатність державної підтримки. Відсутність інформації про енергозберігаючі проекти та швидку їх окупність (2-3 роки) на 
противагу проектам із залучення альтернативних джерел енергії, – все це стає перепоною на шляху до побудови енергоефективної держави 
та реалізації безпечної енергетичної політики. З огляду на це, першочерговим завданням має стати встановлення стандартів 
енергоефективності та визначення лімітів для викидів від використання промислового устаткування, а також перегляд підходів до 
субсидіювання застосування податкових пільг для великих підприємств – споживачів енергетичних ресурсів. Реалізація зазначених заходів 
дозволить скоротити прогнозоване зростання світового попиту на електроенергію та забезпечити зниження викидів шкідливих речових в 
атмосферне повітря.  

Отже, для зниження рівня енергомісткості одиниці ВВП у європейських країнах реалізується стратегія енергоефективності, в 
основі якої закладено принципи ощадливого використання електроенергії та забезпечення її економії, формування конкурентоспроможної 
низьковуглецевої економіки, забезпечення сталого та безпечного споживання енергетичних ресурсів. Застосування в діяльності 
підприємств стандартів енергоефективності, існування жорстких обмежень для регулювання викидів в атмосферне повітря шкідливих 
речовин, скидів у водні об’єкти та зниження обсягів відходів під утилізацію сприятиме формуванню енергоефективної економіки в Україні 
та переходу на засади сталого та безпечного енергетичного розвитку. 
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Modeling of scenarios for global agriculture has become more significant for agricultural policy design. The situation on a world 

agriculture market such as agricultural and food prices rising and forecasts for real commodity prices cause concerns about the capacity of the 
agriculture to provide increasing demand. Mathematical models is the tools, wich can help to analyze possible developments in the future and 

alternative strategies to influence these developments. 

The methodology of analyzing the agriculture sector involves the use of a system of models and their program implementation, which 
provide multivariate analytical and predictive calculations. There are two types of models for agricultural policy design: partial equilibrium and 

computable general equilibrium models. 

Partial equilibrium (PE) models depict the behavioral interactions of the agriculture sector, whilst treating outcomes in other sectors as 

exogenous and hence unaffected by changes in the sector(s) depicted. They are used to investigate the impact of changes on agriculture sector most 

immediately relevant to a problem (production and use of primary agricultural commodities, including their use as intermediate inputs to agriculture 

itself). There is no feedback of these impacts from other sectors, although the changes analyzed might originate in other sectors. Increasingly, they 
also comprise other selected sectors (vegetable oil processing, dairies, biofuel processing, feed concentrate industry) with strong ties to primary 

agriculture or to the wider economy (e.g. competition for land based on land supply curves). The general structure of PE models comprises technical, 

accounting and/or behavioural equations, which rely on observed data, technical knowledge about the agricultural sector and projections of exogenous 
factors. 

A computable general equilibrium (CGE) model is a system of nonlinear simultaneous equations representing the constrained optimizing 

behavior of all agents within the economy as producers, consumers, factor suppliers, exporters, importers, taxpayers, savers, investors, or government. 
It depicts the production, consumption, intra-sectoral input and trade of all economies for one country, a region or even all countries worldwide. CGE 

models can capture the implications of international trade for the economy as a whole, covering the circular flow of income and expenditure and 

depicting inter-industry relations. CGE models are therefore well suited to depict the manifold interactions between agriculture and other sectors in 
the economy. 

In this paper, we investigate PE models AGLINK-COSIMO, CAPRI, ESIM, AGMEMOD and FAPRI and CGE models GTAP, 

MAGNET, and CGERegEU+. 
Table 1 provides an analysis of the main properties of models. 

Table 1. 

Comparison of the models 

 Model type 
Equilibrium 

type 
Baseline definition Exogenous drivers World disaggregation 

AGLINK-

COSIMO 

Recursive 

dynamic 
PE 

Own baseline 

projections 

Population, macro variables, 

technical change 

58 countries regions, 

including the main trading 
blocks 

AGMEMOD 
Recursive 
dynamic 

PE 
Own baseline 

projections 
Population, macro variables, 

technical change 

EU (except Malta), Croatia, 

the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia and 

Turkey 

CAPRI 
Comparative 

static 
PE 

Calibration to DG-
AGRI baseline 

Population, macro variables, 
technical change 

EU28, Norway, Western 
Balkans and Turkey 

ESIM 
Comparative 

static 
PE 

Calibration to DG-

AGRI baseline 

Population, macro variables, 

technical change 

Only EU, US, Turkey and 

RoW 

FAPRI 
Recursive 

dynamic 
PE 

Own baseline 

projections 

Population, macro variables, 

technical change 

26 countries regions, 
including the main trading 

blocks 

CGERegEU+ 
Comparative 

static 
CGE 

Calibration to DG-

AGRI baseline 

Population, macro variables, 

technical change, land, 
labor, capital 

EU 

GTAP 
Comparative 

static 
CGE 

Calibration to DG-
AGRI baseline 

Population, macro variables, 

technical change, land, 
labor, capital, natural 

resources, energy 

113 countries and regions 

MAGNET 
Comparative 

static 
CGE 

Own baseline 
projections 

Population, macro variables, 

technical change, land, 
labor, capital, natural 

resources, energy 

140 countries/regions 

 

Typically, PE models measure outputs and inputs in physical units (metric tons, hectares, heads etc.), and not, as in CGEs, as 

dimensionless quantity indices. Not only does this allow technical relationships to be incorporated, but also policy instruments like production quotas, 

premium schemes or specific tariffs can be modelled in a way that is close to the corresponding legal text. This facilitates both the interaction with 
market experts and linkages to biophysical tools, as well as the calculation of environmental indicators.  

PE models can provide much product detail and are flexible in representing complex agricultural policy instruments. In contrast, 

agricultural policies are often modelled in a less detailed fashion in CGE models mainly because of the high aggregation of products and less 
flexibility in the depiction of agricultural policies. But CGE models are well suited to depict the manifold interactions between agriculture and other 

sectors in the economy. 
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To combine the advantages of both model types, the PE model and the CGE model, it is a promising analytical approach to integrate CGE 
and PE models to analyze agricultural policy scenarios. In case of using a subset of all variables being endogenous in both of the models, the 

integration of simulation models should be an iterative process which uses two models at different aggregation stages. 
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На початку ХХІ сторіччя екологічна криза набула глобального масштабу як свідчення нераціонального природокористування та 
екстенсивної господарської діяльності людини без врахування законів розвитку природних систем. Це ставить під сумнів традиційні 

підходи прийняття рішень на державному рівні, що ігнорують питання екологічної безпеки в системі національної безпеки держави та не 

стимулюють мінімізацію антропогенного впливу, наслідками якого є негативні зміни у навколишньому природному середовищі [1; 2].  
Протягом десятків років рішення щодо економіко–соціального розвитку держави приймалися без належної оцінки екологічних 

наслідків і можливостей, що, врешті–решт, призвело до формування в Україні однієї з екологічно «найбрудніших» економік світу, 

перенасиченої хімічними, металургійними, гірничорудними виробництвами із застарілими технологіями. У зв’язку з цим постійно 
зростають ризики природних і техногенних катастроф, більшість з яких із категорії «потенційні»  переходять до категорії «реальні». Звідси 

слідує, що обмеженість технічних прийомів та можливостей вирішення проблем екологічної безпеки визначають необхідність застосування 

нових стратегічних підходів вирішення проблеми забруднення і відновлення довкілля. 
Прояви екологічних небезпек є типовими не тільки для економіки України; всі країни світу стикаються з екологічними 

проблемами у зв’язку з екстенсивним освоєнням природних ресурсів для задоволення потреб людини і держави. Проте досвід розвинутих 

країн засвідчує, що ключову роль у забезпечення екологічної безпеки відіграють прогресивні методи та засоби, що носять превентивний 
характер і покликані усувати проблеми до моменту їх виникнення. З економічної точки зору попереджувати негативний вплив значно 

економічно вигідніше, аніж вживати заходів щодо нейтралізації, компенсації, відшкодування завданого економічного збитку. Тому, з 

метою підвищення екологічної безпеки держави,  насамперед, необхідно впроваджувати інноваційні, ефективні інструменти превентивного 

характеру [3].  

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – один із прогресивних превентивних інструментів прийняття рішень для органів державної 

влади, що передбачає інтеграцію екологічних пріоритетів у плани і програми еколого–економічного та соціального розвитку суспільства ще 
на стадії їх планування й проектування.  

Згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» [4], СЕО – це систематичний процес виявлення екологічних 

факторів і можливих екологічних наслідків планованих документів державного планування (ДДП) та їх урахування під час прийняття 
рішень, що стосуються цих документів. 

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки 

життєдіяльності населення та охорони його здоров’я. 
Реалізація СЕО на практиці дозволяє [3; 4; 7]:  

– оцінювати ймовірний вплив на стан довкілля та здоров’я людей стратегічних варіантів і пропонованих заходів у ДДП; 

– збирати та аналізувати інформацію, необхідну для прийняття екологічно обґрунтованих та економічно доцільних рішень з 
урахуванням інтересів зацікавлених сторін; 

– враховувати екологічні пріоритети та пріоритети збалансованого розвитку при розробленні ДДП; 

– визначити умови для екологічно виваженої реалізації стратегічних рішень. 

https://agmemod.eu/
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Вперше термін «стратегічна екологічна оцінка» запропонував американський економіст К. Вуд під час доповіді Європейської 
комісії у 80–х роках ХХ століття. При цьому саме поняття СЕО вперше з’явилося у Законі США про національну екологічну політику 

(NEPA) у 1969 році, який (термін) використали для позначення інструменту подолання неузгодженості між  соціально–економічним 

розвитком та охороною довкілля [5]. Майже за півстолітню історію СЕО неодноразово доводила свою необхідність, дозволяючи не тільки 

послаблювати негативний вплив на довкілля, а й досягати рівноваги між соціальними, економічними, екологічними та іншими 

пріоритетами життєдіяльності й розвитку. 

В Україні Закон «Про стратегічну екологічну оцінку»  було прийнято у 2018 році на виконання однієї із ключових вимог Угоди 
про асоціацію Україна–ЄС та ряду інших міжнародних угод. Прийняття Закону офіційно закріпило у національному законодавстві України 

обов’язковість стратегічної екологічної оцінки. 

На відміну від оцінки впливу на довкілля (ОВД), яка передбачає оцінку екологічних впливів на складові навколишнього 
природного середовища планованої діяльності, СЕО зобов’язує враховувати вплив на довкілля і здоров’я людини у документах державного 

планування (стратегії, плани, програми розвитку) у галузі сільського, лісового та рибного господарств, енергетики, промисловості, 

транспорту, управління відходами, використання водних ресурсів, телекомунікацій, туризму, землекористування, виконання яких 
передбачатиме надання документів дозвільного характеру. Згідно з Законом передбачається не тільки оцінка економічного ефекту, а й 

оцінка екологічних аспектів при планування державних документів розвитку на локальному, регіональному й державному рівнях. Таким 

чином, через попередження екологічних небезпек на етапі планування, проектування чи розробки, СЕО як інструмент превентивного 
характеру допомагає виявити та усунути ймовірні екологічні небезпеки на етапі планування й прийняття рішень державними органами, 

установами та/чи організаціями.  

Об’єктами СЕО можуть бути будь–які ініціативи стратегічного характеру, в той же час об’єктами ОВД є тільки проекти 
планованої господарської діяльності. СЕО підлягають законодавчі та нормативні акти, міжнародні угоди, проекти стратегій і планів, 

галузеві та регіональні плани розвитку, загальнодержавні програми, державні цільові програми, територіальні плани та схеми розвитку. 

Облік екологічних аспектів і впливів та їх подальша інтеграція у процес прийняття стратегічних рішень дозволяє органам влади, 
які відповідальні за розробку ДДП, та/чи іншим зацікавленим особам приймати рішення з урахуванням [6; 7; 8]: 

– ключових екологічних тенденцій, потенціалу й обмежень, що можуть впливати або підпасти під вплив в результаті реалізації 

плану чи програми; 

– цілей і показників охорони і відновлення навколишнього середовища, що мають відношення до плану чи програми; 

– заходів щодо запобігання, зменшення або пом'якшення несприятливих наслідків i заходів щодо посилення позитивних 

наслідків, які можуть бути викликані в результаті реалізації плану чи програми тощо.  
Практика запровадження СЕО в Україні знаходиться на початковому етапі і носить характер окремих експериментальних або 

пілотних проектів. Так, у 2017 році було проведено СЕО Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року (за підтримки міжнародної 

технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст»). Одним із ключових досягнень даного СЕО було  врахування пропозиції робочої 
групи визначити екологічний напрям як окремий стратегічний напрям розвитку міста «Місто здорового довкілля та ресурсозбереження». У 

2013–2014 роках було виконано СЕО для Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Експерти відзначили, що 

пропонована стратегія була розроблена з урахуванням засад екологічної збалансованості, а її реалізація не сприятиме збільшенню 
антропогенного навантаження на довкілля. Окрім проектів розвитку територій, у 2013 році було проведено стратегічну екологічну оцінку 

Проекту обласної програми поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ) на 2012–2020 роки. Оскільки експертам було надано вже 

узгоджений проект тексту перед прийняттям рішення Львівською обласною радою та Львівською обласною адміністрацією щодо 
затвердження даної програми, експерти використали ретроспективну модель СЕО.  

Отже, стратегічна екологічна оцінка як інструмент прийняття екологічно обґрунтованих рішень при розробленні й прийнятті 

ДДП допомагає реалізувати процес комплексного компетентного стратегічного планування, спрямованого на збалансований розвиток. 
СЕО, виконана за всіма правилами й вимогами, дозволяє забезпечити високий рівень захисту довкілля, поліпшити якість розроблення ДДП, 

підвищити ефективність прийняття рішень, а також поліпшити систему управління.  

 

Список використаних джерел 

 

1. Riki Therivel Strategic Environmental Assessment in Action. – Earthscan, 2013. – 289 p. 

2. Su–YolLee Seung–KyuRhee From End–Of–Pipe Technology Towards Pollution Preventive Approach: The Evolution of Corporate 

Environmentalism in Korea. – Journal of Cleaner Production, Volume 13, Issue 4,March 2005. – P.387–395. 
3. Карамушка В.І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне 

планування та проектну діяльність): практ. посібник / Віктор Карамушка.– К.: К.І.С., 2012. – 138 с. 

4. Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20.03.2018. : [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354–19 

5. Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України / І.В. Шевченко. – Науковий журнал 

«Економіка України». — 2016. — 10 (659). – С. 79–86. 
6. Берданова О. Стратегічне планування. Навчальний посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с. 

7. Марушевський Г.Б. Стратегічна екологічна оцінка: навч. посіб. з компакт–диском / Г. Б. Марушевський. – К.: К.І.С., 2014. – 88 с. 

8. Базилевич В., Вальтер Д., Купалова Г., Хартманн В. Глосарій зеленого бізнесу: українсько–німецько–російсько–англійський. – 
К.: Знання, 2010. – 518 с. 

 

 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Riki+Therivel%22
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652603001859?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652603001859?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/13/4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19


 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

88 

Носова Ольга  
д-р екон. наук, професор, 

Банківський університет ДВНЗ 
Харківський навчально-науковий інститут 

 
ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

 
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, продуктивність праці, трудове регулювання. 

Olga Nosova 
Doctor of Sciences (Economics), Professor, 

Banking University SHEE Kharkiv Educational-Scientific Institute 
 

THE INFLUENCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT 
ON LABOUR PRODUCTIVITY IN EASTERN EUROPE 

 
Key words: foreign direct investment, labour productivity, labour regulations. 
 
The aim of the study is the analysis of foreign direct investment (FDI) influence on labour productivity and elaboration of the scenarios of 

economic development. The FDI inflow provides transfer of new technologies, development of new management techniques and creation of 
additional jobs. Several factors influence the attraction of foreign investment in an Eastern European economy including high profit, access to a new 
market, relatively qualified and cheap labour. The effects of MNEs on real wages and income distribution are considered in both general equilibrium 
and the partial-equilibrium context of individual industry. The analysis of potential long-run outcomes on productivity growth and investment shows 
that the transition in the former Soviet Union in addition to the transition of Eastern European has a negligible effect on all regions other than the 
Former Soviet Union itself. 

The FDI inflows affect and stimulate labour productivity change. The higher wage rates leads to rising aggregate demand. The higher 
investment with total productivity improvements could reinforce the current account position. The rising technological transparency of the 
information society emerging in the European countries, as well as growing intra-European  two-way FDI links, have contributed to a rising incidence 
of technology spillovers and external scale economies. The globalization is influenced creating an enlarged world supply of relatively unskilled labour 
force. The economic consequences of globalization depicts the international competition in labour intensive products increasing and trade with 
different product qualities in the industry rising. The number of unskilled workers is growing in East European countries. High unemployment rates in 
market economies is combined with a high share of concealed unemployment in East European countries cause calls for government interventions in 
labour markets. One could mention the role of the government as the political institution which should correct market forces in providing adjustments 
in the institutional framework. TNC’s entrance into domestic market stimulates development of production, create new working places, bring new 
management of organisation, and improve welfare beings of workers. 

The labour market is one of the most important factors for economic growth, which is mainly determined by labour productivity. The labor 
productivity increase could be provided by labor costs’ minimization. The social economic factors affect the labor productivity. They include the level 
of qualification and professional knowledge, skills, competence, responsibility and professional suitability. The technological factors determine the 
level of technique. They are characterized by modernization of equipment, new technique, the level of modernization and automatic equipment use 
and new materials, energy. The organizational factors define the quality of labor force and equipment and include the improvement of system of 
production, new progressive forms of labor application, labor motivation system. Labor productivity reserves could be estimated via the following 
indices the quality use of labor force, efficient technique and technology, labor organization. 

The problem of relation between quality and cost of labour has been subject of a lot of scientific works.  In this regard, we can mention that 
low wages in developing countries are attracting FDI inflows. Nevertheless, there are surveys reveal that most FDI occurs between countries with 
similar wages. The majority of low wage countries have lowest levels of FDI. 

The main approaches to the analysis of the interdependence between foreign direct investment and labour productivity show that FDI is 
best seen as a means to extend control for reasons of corporate strategy rather than as a channel for shifting resources from one country to another. 
Some authors draw more attention to short-term adjustment problems rather than to the long-term possibilities. We can assume that workers in 
industries with a high presence of joint venture foreign investment are paid higher wages. As the magnitude of the foreign presence increases over 
time, it will be confirmed that workers in industries with greater foreign participation face a faster wage growth. 

The existence of the disparity between wage and labour productivity growth impedes economic growth in the countries of Eastern Europe. 
Nevertheless of the radical economic reforms in East Europe, one can still observe high unemployment rate, low labour productivity, deterioration of 
quality of labour. The creation of new rules and institutions at the labour market aims strengthening and acceptance of formal rule, promote stable 
demand and income. 

Graham (2000) states that, outward the US, FDI leads to wage differentiations in foreign and domestic firms, and creates job opportunities 
for workers. Moran (2002) argues that instead of encouraging backward linkages and creating competitive industries, domestic-content and joint-
venture requirements yield inefficient, high-cost operations that make use of technologies well behind the cutting edge of international markets in 
developing countries. 

A policy of the government to support education and training affects the future opportunities for individuals and the ability of firms to 
enter new markets and adopt new technologies. It also needs to facilitate allocation of labour to its most productive use while helping workers to cope 
with mobility. Technological progress that leads to higher productivity and to economic growth improves working conditions and wages, but it can 
also result in frequent and sudden changes in firms and industries.  

Improving the investment climate goes hand in hand with enhancing human capital. A skilled workforce is essential for firms to adopt new 
and more productive technologies, and a better investment climate enhances the returns of investment in education. As firms are offered more 
opportunities and better access to new technologies, the demand for more skilled workers increases and the firms have stronger incentives to engage 
in growth-enhancing activities, which raise both the private and social returns to education.  

Technology transfers by multinational firms, and technology adoptions by local firms, require a minimum of human capital and training. 
New technologies generally require significant organizational changes, which are better handled by a skilled workforce. From an investment climate 
perspective, the questions are how labour market interventions influence the opportunities and incentives for firms to invest in a productive way, to 
create jobs, and to expand operations. Regulations might reduce incentives to induce new investments, to adjust the organization of work to take 
advantage of new technologies, or to hire more workers.  

Differences in labour regulations and their enforcement might give a cost advantage in internationally traded goods to countries with weak 
regulations, and new technologies allow labour services to be directly subcontracted to workers in countries with less onerous regulation. 
Multinational firms may be exploiting weak labor regulation or putting pressure on governments not to enforce existing regulations. Evidence of 
noncompliance with labour regulations abounds in developing countries, but there is no clear indication that this is related to greater integration in the 
world market. The World Bank’s Investment Climate Surveys also suggests that foreign-owned firm prefers to have a larger share of workers with 
permanent contracts and tend to provide more training for their workers. 

In terms of the content of all above, we could suggest that foreign investment has a positive effect as it increases both labour productivity, 
export volumes and spillover or indirect effect associated with higher performance compared to firms, which do not receive FDI in the same regional 
industries. By reforming the labour rules to the OECD average, countries of Eastern Europe with very strict employment regulations could reduce 
their productivity gap with the technological leaders in developed countries. 
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Невід’ємною складовою сучасної фінансової системи є інститут бюро кредитних історій, який забезпечує збір, зберігання та 

обмін кредитною інформацією і знижує її асиметрію у відносинах кредиторів та позичальників. Функціонування бюро кредитних історій 
знижує кредитні ризики та сприяє стабільній роботі банків, фінансових компаній, кредитних союзів, лізингових компаній та інших 
учасників кредитного ринку, тим самим забезпечуючи сталий розвиток кредитного ринку. 

Переважна кількість бюро кредитних історій формуються як приватні організації, засновані на інформаційній базі кредитних 
інститутів. Це характерно для ринків Естонії, Польщі, Нідерландів, Туреччини тощо. На інших ринках, зокрема США, Великої Британії, 
Німеччини, Японії функціонують одне чи кілька великих бюро кредитних історій, що забезпечують кредитний ринок переважною 
кількістю інформації. Решта займає специфічні сегменти. В Україні на ринку зареєстровано більше десяти бюро кредитних історій, три з 
яких займають переважну частку ринку. 

Робота кредитних бюро зосереджена на збиранні, зберіганні та наданні кредитної інформації учасникам кредитного ринку і має 
значний потенціал для підвищенні ефективності систем ризик-менеджменту, що впливає на стабільність роботи кредитного інституту в 
цілому. 

Функції кредитних бюро широко висвітлені у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Зокрема цю тему закордоном 
досліджували Т.Джапелі, М.Міллер, Д.Рудмен, Н.Рогожина та інші вчені. В Україні проблеми використання кредитної звітності 
досліджували А.Камінський, В.Корнєєв, Є.Невмержицький, Л.Прийдун та інші.  

Обмін кредитною інформацією через бюро кредитних історій забезпечує зниження ризиків втрат за кредитами та ризиків 
шахрайства, що може обумовити подальше зниження кредитних відсоткових ставок на ринку. При цьому важливим актуальним питанням є 
спосіб інтеграції систем ризик-менеджменту кредиторів з бюро кредитних історій. 

Проаналізуємо основні підходи впровадження потужності бюро кредитних історій в систему кредитного ризик-менеджменту з 
кількома кредитними бюро, що є найбільш притаманною на сучасних ринках. 

Основними підходами організації взаємодії кредитора та бюро кредитних історій є послідовна оцінка вхідного потоку в різних 
бюро або паралельна оцінка потоку в усіх бюро одночасно. Підхід послідовних запитів представлених на рисунку 1 стрілками, що виходять 
з однієї точки, а підхід паралельних запитів – пунктирними лініями.  

 
Рис.1. Підходи запитів до кредитних бюро 

 

Перевагою першого підходу є зменшення витрат ризик-менеджменту на послуги бюро, оскільки у випадку негативної кредитної 
історії в бюро після першого запиту можна не здійснювати запити в інші бюро. Недоліком даної моделі є ризик отримання часткової 

кредитної історії, при якій ризик позичальника не буде оцінено в цілому. Перевагою одночасного здійснення запитів є повне бачення всієї 

кредитної історії позичальника, що дозволяє приймати більш виважене кредитне рішення, а недоліком – більш висока вартість. 
Отже, статистичні дані бюро кредитних історій мають значний потенціал для підвищення ефективності систем кредитного ризик-

менеджменту. Це забезпечує стабільну роботу кредитних компаній та підвищує сталий розвиток кредитного ринку в цілому. При цьому 

кредитори можуть формувати різні підходи до взаємодії з бюро кредитних історій, зокрема послідовний або паралельний. Рішення про 
вибір підходу буде залежати від потребі повноти кредитної історії та її вартості.  
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У XX столітті людство чітко усвідомило глобальну екологічну кризу та відчуло на собі незворотність її наслідків. Це спонукало 

до пошуків шляхів розв’язання проблеми, якісно нових підходів до ведення господарства і зміни стилю життя всього суспільства з метою 

збереження навколишнього середовища та раціоналізації використання природних багатств. Основні положення та принципи сталого 
розвитку, що були сформовані на Конференції ООН з навколишнього середовища  у 1992 році в Ріо-де-Жанейро і задекларовані в «Порядку 

денному на XXI століття», однією з ключових складових успішного майбутнього розвитку вбачають якісну освіту та освіченість, 

громадянську свідомість у вирішенні питань збереження довкілля. Досягнення сталого розвитку передбачає особисту участь та внесок 
кожного окремого члена суспільства у питання захисту навколишнього середовища, його збереження та примноження існуючих природних 

ресурсів, усвідомлення необхідності такої діяльності. Отже, нагальним є підвищення рівня громадянської свідомості через систему 

навчання та освітянську  і просвітницьку активність.    

Ціннісний зміст освіти як предмет дослідження висвітлено в працях  В.П.Андрущенка, Є.Р.Борінштейна, Л.В.Губерського, 

О.С.Запесоцького, В.Г.Кременя, М.І.Романенка та інших. 

Розвиток суспільства сьогодні характеризується динамічністю, технологічністю, інформаційністю, інтегративністю, 
нестабільністю та високим ступенем соціальних, економічних та екологічних ризиків. Перед людиною стоять нові вимоги та виклики: 

ініціативність та комунікативність, здатність творчо мислити та швидко реагувати на зміни. Це призводить до зміни орієнтирів та напрямів 

роботи в освіті, оскільки необхідні нові знання та вміння, формування нової, еколого орієнтованої моделі поведінки.  
Освіта під впливом багатьох чинників зазнає значних трансформацій, перетворюється у відкриту систему, в якій провідна роль 

належить особистості та свободі вибору часу, місця, форм, методів та програм навчання. Підґрунтям якісної та досконалої освіти є 

побудова навчання на принципах сталого розвитку, що передбачають міждисциплінарність та комплексність вирішення проблем. 
Відповідно до Загальної декларації прав людини право на освіту є невід’ємним. Саме освіта забезпечує можливість розвитку 

людини, формує ціннісні орієнтири, особистість. Рівень освіти, ВВП та середня тривалість життя  є складовими індексу людського 

розвитку.  
Наука і освіта є основою досягнення сталого розвитку на всіх етапах реалізації концепції, оскільки сприяють ефективному 

управлінню та обґрунтуванню раціональних рішень. Вони забезпечують рівновагу будь-якої системи, компенсуючи зовнішні впливи. 

Освічене суспільство здатне досягти сталості та забезпечити взаємозв’язок та взаємну єдність трьох основних компонент: економічної, 
соціальної та екологічної; визначити загальний вектор їх руху. 

Практика довела, що більшість глобальних екологічних катастроф людства були наслідком низької екологічної культури та 

недостатнім розвитком науки в цілому. Отже, освіта для сталого розвитку – це діяльність, що спрямована на реалізацію ідей, концептів та 
цінностей концепції у навчання та виховання для формування культури ощадливого споживання того, що даровано людству природою.  

Таким чином, освіта повинна бути інноваційною, предиктивною та випереджаючою, що дасть можливість швидко реагувати на 

виклики, сформувати нову культуру, способи мислення та діяльності в новому екологічно свідомому суспільстві, розвивати соціально 

спрямовані, економічно ефективні та екологічно збалансовані сценарії. Наука та освіта повинні відповідати запитам та змінам у 

соціальному розвитку, формувати індивідуальність на принципах партнерства та толерантності. 
У сталому суспільстві значна увага приділяється морально-етичним аспектам, зокрема повага до інших, самоцінність кожної 

особистості, розвиток неконфронтаційної свідомості, критичного мислення. Стала система морально-етичних цінностей закладає основи 

морального здоров’я нації, духовності, безпеки, зберігає життєво важливі параметри суспільства. 
Саме освіта є тією системою, що формує нову модель ціннісних орієнтирів суспільства, коригує зміни зовнішнього середовища 

на рівні особистості. Якісно нова освіта на засадах сталого розвитку передбачає міждисциплінарність, комплексність, інтегративність та 

системність дослідження соціальних, екологічних, економічних та етичних питань  у їх взаємодії.  
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В сучасних умовах перенаселення планети, вичерпання природних ресурсів, глобального потепління увагу науковців та 
суспільних діячів привертають питання не лише досягнення економічного добробуту та забезпечення темпів економічного зростання, але й 
і проблеми реалізації економічних інтересів суспільства в сукупності з розвитком інших сфер, включаючи соціальні, політичні, моральні, 
культурні, етичні, екологічні та інші аспекти розвитку. Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 
(1992 р.), сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність 
наступних поколінь задовольняти свої власні потреби [1]. Впровадження ідей концепції сталого розвитку спрямовує державу на органічний 
розвиток всіх секторів суспільства, орієнтуючись на довгострокову перспективу і створення потенціалу зростання для майбутніх поколінь. 

Важливою складовою та однією з передумов сталого розвитку є людський розвиток, який за визначенням Програми Розвитку 
ООН становить собою процес розширення вибору людей. Але людський розвиток також є метою, тому це і процес, і результат. Людський 
розвиток означає, що люди повинні впливати на процеси, які формують їхнє життя. У цьому контексті економічне зростання є важливим 
засобом людського розвитку, але не кінцевою метою. Людський розвиток - це розвиток людей шляхом збільшення людських можливостей, 
людей через активну участь у процесах, що формують їхнє життя, і для людей, покращуючи їхнє життя. Це ширше, ніж інші підходи, такі 
як підхід до людських ресурсів, підхід до основних потреб та підхід до добробуту людей [2, p. 2]. Реалізація головних принципів, 
закладених в концепцію людського розвитку, дозволяє створити умови для всебічного розвитку людини, дотримання її прав, забезпечення 
можливостей для довгого, здорового, повноцінного життя у гармонії з природою та суспільством. 

Слід зазначити, що економічна складова є достатньо важливою, але не єдиною умовою забезпечення ефективного людського 
розвитку. Суттєвим є також те, яким чином розподіляється дохід у суспільстві, на які потреби спрямовується, яка існує нерівність у 
розподілі тощо. Відповідно у формуванні можливостей людського розвитку пріоритетного значення здобуває не економічне, а 
інституціональне його забезпечення, тобто те, яким чином упорядковані інститути, які забезпечують людський розвиток, який їх якісний 
склад, як вони поєднані в межах єдиної системи. З цих позицій інституційна система людського розвитку – це упорядкована багаторівнева 
система взаємопов’язаних базових та похідних інститутів, спрямованих на забезпечення умов людського розвитку.  

До базисних інститутів людського розвитку відносяться: 
- інститут освіти (дошкільна, шкільна, вища, виробнича, самонавчання, підвищення кваліфікації, перекваліфікація); 
- інститут охорони здоров'я (державна, приватна, страхова, нетрадиційна медицина, самолікування тощо); 
- інститут соціального забезпечення (соціальні трансферти, компенсації, субсидії, пільги, встановлений рівень прожиткового 

мінімуму); 
- інститут оплати праці (мінімальна заробітна плата, справедлива винагорода за працю, ринкова ставка заробітної плати; трудове 

законодавство); 
- інститут забезпечення прав і свобод людини (гарантування права на працю, віросповідання, навчання, свободу слова, розподілу 

доходу від участі робочої сили в процесі виробництва та ін.). 
Відзначимо, що всі інститути, які діють у суспільстві, можуть бути як формальними, так і неформальними. Вінієцкі Дж. Таким 

чином характеризує формальні правила та інститути: «Я визначаю інститути як спонтанні або розроблені людьми механізми, які 
оформлюють повторювані людські взаємодії. Формальні інститути або формальні правила (як їх частіше називають) – це конституції, 
кодекси, статути, а також інші законодавчі акти» [3, p. 3]. За твердженням Пейовича С. формальні правила включають конституції, статути, 
загальні закони та інші урядові регулятори. Вони визначають політичну систему (ієрархічну структуру, повноваження щодо прийняття 
рішень, прав особистості); економічну систему (права власності, свобода договору, відкритий вихід на всі ринки); і систему захисту (судова 
система, поліція, військові) [4]. Неформальні інститути у трактуванні  Лемещенко П. С. – це неписані, загальноприйняті в суспільстві 
правила і норми, які створюються, закріплюються і використовуються переважно - поза офіційними каналами [5, с. 14]. Отже, для 
забезпечення можливостей людського розвитку важливе значення мають як формальні, так і неформальні інститути, які утворюють 
інституціональну систему людського розвитку. І якщо формальні інститути можна встановити директивно, шляхом прийняття того чи 
іншого закону чи підзаконного акту, то неформальні складаються у суспільстві еволюційно, а тому більш складні для регулювання, 
управління та зміни. 

Наприклад, інститут оплати праці включає як формальний інститут прожиткового мінімуму, який встановлюється законодавчо, 
так і неформальний - ринкової ставки оплати праці за сферами і секторами економіки. На основі базисних інститутів утворюються похідні 
від них. Так, значна диференціація в оплаті праці по галузях призводить до дисбалансу на ринку праці, і відповідного падіння попиту на 
освітні послуги підготовки фахівців за тими спеціальностями, які оплачуються нижче, ніж інші. Тотальне падіння рівня оплати праці 
призводить до набагато більш серйозних проблем для народного господарства в цілому, починаючи від тіньової зайнятості, укриття 
доходів, переведенням частини економічної діяльності «в тінь», а фінансових ресурсів в інші країни чи офшорні зони, закінчуючи «витоком 
мозків» і зростанням кримінальної активності.  

Таким чином, для реалізації основних принципів та ідей людського розвитку як складової концепції сталого розвитку, важливого 
значення набуває побудова ефективної інституціональної системи, формальні та неформальні інститути якої доповнюють одне одного. 
Протиріччя ж між формальними та неформальними нормами можуть призвести до дисбалансу інституціональної системи людського 
розвитку, стримуючи її розвиток чи навіть блокуючи функціонування. Повинно відбуватися узгодження формальних норм, що вводяться, з 
тими неформальними інститутами, які склалися в суспільстві протягом багатьох років, є загальновизнаними та часто більш сталими й 
ефективними, ніж новітні формальні. Несприйняття останніх може призвести то інституціонального конфлікту, який може негативно 
позначитися на діяльності як окремих сфер суспільства й галузей національного господарства, так і економічної системи в цілому. Тому 
важливим завданням держави є реалізація, утворення та прийняття таких формальних норм, які у сукупності з вже існуючими 
неформальними будуть підвищувати ефективність функціонування інституціональної системи.  
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The value of state competitiveness is increasing every day in the context of international openness and globalization of national economies. 

The country's competitive advantages and trends in socioeconomic development in the context of factors affecting the positioning of the state are 

determined in the leading world leadership ratings by a set of quantitative and qualitative indicators and indicators comparable at the international 
level. Independent from the country, an international vaine of the main factors influencing the development of the country allows assessing the 

contribution of specific socioeconomic indicators and the overall index of state competitiveness. Country competitiveness is the ability of a nation to 

create and maintain an environment in which a competitive business is created. 
Currently, the public administration of the education system in the Republic of Kazakhstan is a complex and multifaceted process, and it 

faces serious difficulties caused by the need for major transformations of the educational system. On the one hand, being a state priority and the most 

important factor in the development of the country's economy and its competitiveness, the system of higher education has always been under state 

control. The state regulated the education system through legislative, fiscal, administrative and other regulatory levers. On the other hand, the 

transition to a market-oriented economy, on the construction of the educational services market, the development of market mechanisms of public 

administration of the education system led to changes in government regulation and outlined a trend to reduce government intervention [1]. 
The development of new governance mechanisms with greater institutional autonomy is an effective part of the modernization of higher 

education institutions. It is necessary for the ministry to ensure institutional autonomy, accompanied by the development and implementation of 

effective accountability mechanisms and good governance at the institutional level. Schools must increase their capacity for self-government. One 
example of a workable management model that can be implemented in other universities in Kazakhstan is Nazarbayev University. 

Unfortunately, Kazakhstan is still lagging behind the international trend of replacing centralized state control and regulation of forms of governance 

by decentralized institutional management using effective financial policy measures (for example, financing productivity) to ensure timely response of 
institutions to public policy priorities [2]. 

Obviously, academic and financial autonomy covers those areas where Kazakhstan faces the greatest challenges. A confirmation of the 

need to provide greater autonomy to universities is to improve the response of higher education institutions to meeting the needs of the state and 
business. This should lead to the development of innovative capacity and improve the efficiency of higher education institutions. 

The integration process in the field of higher education within the framework of the Eurasian Economic Community is developing 

intensively. It is being implemented thanks to the active work of the EurAsEC Integration Council, the Conference of Ministers of Education and the 
Council for Cooperation in the Field of Education of the CIS Member States. Kazakhstan, which has a huge economic potential, has the advantage of 

being in the center of integration processes. 

Along with this, Kazakhstan fulfilling international obligations and introducing advanced educational experience of leading universities in 
the world, the state tends to maintain the advantage of its national higher education system and avoid direct borrowing of foreign experience. 

The higher education system today is the sphere of interaction between the interests of the state and society in the person of their 

institutions and citizens, which implies the mandatory participation of subjects of educational legal relations in the management and the ability to 

influence the functioning and development of the higher education system, as well as be responsible for creating the conditions necessary for 

performance by the higher education system of its social and educational functions. Based on this, it is necessary to revise the role and functions of 
the state in regulating the activities of higher education institutions, attracting various educational institutions to solving educational problems, and 

revising the role of universities and students themselves in organizing the educational process. 

The mission and functions of universities as significant subjects of socioeconomic development of the state are changing. They become the 
engine of development not only of the educational system, but also of society as a whole. 

Successful evolution of society is largely determined by the level of its education and science, therefore the creation of a modern system of 

higher education and science, which is able to prepare the population of the state, for the knowledge economy, which is one of the most relevant areas 
of the international community. In this regard, the universities of Kazakhstan see their main purpose in facilitating the renewal of the national system 

of higher education and science based on a combination of the best national traditions and world experience in the further integration of the system of 

higher education and science of Kazakhstan into the common European education system. 
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Протягом останніх років в Україні спостерігається стабільний позитивний тренд зростання частки безготівкових операцій. За 
підсумками останніх п’яти років частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток  зросла більше ніж утричі 
[1]. Однак, незважаючи на розвиток технологій, основною формою розрахунків між фізичними особами залишається готівка. Кур’єрська 
доставка товарів інтернет-магазинів – найбільш зростаючий сегмент бізнесу, що працює через готівку.  

За даними Національного банку України більше 2/3 готівки, що знаходиться в обігу, знята держателями платіжних карток з 
банкоматів [1]. 

 Кількість користувачів банкоматною мережею можна прирівняти до кількості активних  платіжних карток в Україні, які станом 
на 1 квітня 2018 року становили майже 34,8 млн шт. (58% від загальної кількості платіжних карток) [2]. У зв’язку з цим банки приділяють 
значну увагу створенню та належному функціонуванню власної банкоматної мережі. 

У роботі розглянуто математичну модель банкоматної мережі банку та запропоновано спосіб вирішення практичної задачі з 
розрахунку оптимальної суми для підкріплення готівковими коштами каси банкомата та частоти їх поповнення. 

Знерухомлення великих сум готівки на тривалий час з метою уникнення надмірно частих операцій з інкасації є апріорі 
економічно невигідним оскільки відволікає кошти банку з обороту, у результаті чого банк отримує надлишкові втрати, які можна визначити 
як недоотримання процентів на ці кошти внаслідок надання їх у кредит, зберігання на депозиті чи інвестування у короткострокові цінні 
папери. 

У разі завантаження менших сум готівки збільшуються витрати на доставку та інкасацію за рахунок збільшення їх частоти. 
Відсутність готівки у банкоматі призводить до втрат банку внаслідок недоотримання комісії за зняття готівки, а також появи іміджевих 
ризиків. 

Отже, оптимізація управління запасами готівкових коштів у банкоматній мережі банку має полягати у балансуванні вартості 
готівки, вартості інкасацій та іміджевих ризиків банку. Оптимальна сума підкріплення готівковими коштами каси банкомата має бути 
такою, щоб мінімізувати втрати прибутку від вилучення даної суми з обороту банку, оптимізувати витрати на інкасацію та мінімізувати 
іміджеві ризики при наданні банківських послуг через банкоматну мережу. 

Вирішення цієї задачі та її використання для прийняття управлінських рішень щодо функціонування банкоматної мережі є 
актуальною проблемою теорії і практики.   

Готівкові кошти, які знаходяться у касі банкомата, можна розглядати як «запас», тому для дослідження процесу управління 
потоком готівкових коштів у банкоматній мережі банку пропонується застосувати модель Уілсона [3]. Модель визначає оптимальний обсяг 
поповнення запасів, що дозволяє мінімізувати загальні витрати, пов'язані із замовленням і зберіганням запасів. 

У випадку поповнення готівкою кас банкоматів модель Уілсона буде визначати обсяг інкасації за умови мінімізації витрат на 
обслуговування банкоматів. Загальні витрати складаються з фіксованих витрат на доставку та інкасацію готівки та змінних витрат на 
зберігання готівкових коштів. Перший вид витрат не залежить від суми поповнення готівкових коштів, але залежить від частоти їх 
поповнення у банкоматі. Другий вид витрат можна прирівняти до середньої ставки за кредитами та депозитами у гривні.   

Функція витрат мінімізує витрати з розрахунку на одиницю часу планового періоду 
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де   - сума підкріплення банкомату готівкою, q  - інтенсивність видачі готівки, 

c  - витрати на доставку та проведення інкасації, h  - витрати на зберігання одиниці готівкових коштів в одиницю часу, ( )F  - витрати 

на управління запасами готівкових коштів у банкоматі. 
Оптимальний обсяг готівки визначається формулою 
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У реальних умовах попит на готівку у банкоматах є стохастичною величиною. У той же час, кожен банкомат є елементом 
мережевої структури, у якій стохастична поведінка кожного окремого елемента трансформується в детерміновану поведінку системи як 
цілого. Зазначимо, що хоча час і сума зняття коштів кожним держателем платіжної картки відносно випадкові, але поведінка банкомата як 
цілісного елемента системи залишається стабільною протягом досить тривалого часу.  

Розглянемо задачу оптимізації витрат на підкріплення готівкою середньостатистичного банкомату України. За даними НБУ на 
початок 2018 р. загальна кількість банкоматів в Україні становила 33500 шт. 

Обсяг зняття готівки з банкоматів у 2018 р. становив  732 млрд грн. Середні витрати на проведення інкасації в одному банкоматі 
за даними банківських установ України становлять у середньому 175 грн (c).  Тоді, інтенсивність зняття готівки з середньостатистичного 
банкомату становила 1,821 млн грн (q) [4]. Витрати на зберігання 1 гривні в банкоматі в одиницю часу (місяць) прирівняємо до середньої 
місячної ставки за депозитами та кредитами у гривні для фізичних осіб, отже h= 0,01667. Отже, за формулою (2) оптимальний обсяг готівки 
для поповнення каси банкомату становить 195,533 тис. грн. За формулою (1) мінімальні витрати на управління запасами готівки у 
банкоматі протягом одного місяця становлять 3,259 тис. грн. Частота  поповнення готівкових коштів становить 0,107 місяця (через кожні 
3,22 дні або приблизно через кожні 77 годин).  

Отримані результати можуть служити основою для прийняття управлінських рішень щодо поповнення кас банкоматів 
готівковими коштами, виходячи з мінімізації витрат банку на їх обслуговування. 
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Сучасний період розвитку економічної системи характеризується стрімким зростанням чисельності населення планети, що 

сприяє підвищенню темпів економічного зростання та  посиленню впливу на довкілля. Все це вимагає пошуку принципово нових шляхів 
виробництва продукції, зокрема у аграрному секторі економіки. Ефективне функціонування сучасного аграрного сектора має базуватись на 
використанні альтернативних технологій, що гарантують збереження довкілля та підвищення якості життя населення країни. Таким 
сучасним науковим підходом, що отримав визнання у розвинених країнах, є органічне сільське господарство. Саме орієнтація на 
органічний спосіб виробництва та розвиток ринку органічної продукції має забезпечити економіці України вихід на світовий ринок та 
сприятиме розвитку засад сталого розвитку. 

Серед найбільш відомих дослідників стану та розвитку органічної продукції в Україні, слід виділити таких вчених: С. Бегей, Н. 
Буга,  В. Вовк, В. Гармашов, О. Кузьменко,  І. Примак, О. Шубравська, І. Яненкова та інші. 

Органічне сільське господарство пропонує альтернативну систему продовольства, яка здатна підвищити продуктивність 
сільського господарства, подолати брак продуктів харчування навіть у найбідніших регіонах світу, забезпечити соціальну справедливість і 
зберегти навколишнє середовище. Згідно з прогнозами FAO (Food and Agricultural Organisation) ООН зі зростанням органічного 
сільськогосподарського виробництва на 56% у країнах, що розвиваються, до 2030 р. можна буде повністю задовольнити потребу в 
продуктах харчування у цих країнах та подолати наслідки зміни клімату [1]. Відповідно до зазначеного дослідження через неефективний 
спосіб ведення сільського господарства у країнах, що розвиваються,  в атмосферу потрапляють 90% викидів закису азоту та 30% вуглецю, 
що є одним із чинників кліматичних змін.  

Отже, органічне сільське господарство має забезпечити принципово новий вектор розвитку аграрного сектора економіки 
України, перевищити показники традиційного способу агровиробництва за  критеріями врожайності, диверсифікації, економічної 
ефективності та зайнятості сільського населення. Федерація органічного руху України особливо наголошує, що ці переваги роблять 
органічний спосіб виробництво особливо привабливим для дрібних фермерів, які в іншому випадку можуть опинитись під загрозою 
продовольчої та фінансової кризи [1]. На сьогодні, розвиток органічного сільського господарства для України має відіграти принципово 
нову роль у розвитку економіки, забезпечити скорочення бідності та підвищення самозайнятості сільського населення, збільшення темпів 
економічного зростання та виходу на зовнішні ринки українських аграріїв. Згідно з дослідженнями, ринок органічних продуктів в світі 
демонструє тенденції до зростання. Нині, розмір світового органічного ринку складає 62,9 млрд. дол США, за прогнозами, в 2020 р. він 
може досягнути 200–250 млрд. дол США. Щорічне зростання ринку в країнах Європи становить близько 10%. Згідно з статистичними 
даними, органічний спосіб виробництва використовують близько 160 країн світу. Під органічне виробництво зайнято близько 1%  світової 
площі сільськогосподарських земель, а у країнах Євросоюзу близько 3% сільськогосподарських угідь. За 2007-2018 роки площа  
сертифікованих земель світу зросла на 14,8%. Переважними лідерами за площею земель, зайнятих під органічним виробництвом, є 
Австралія – 12 млн. га, Аргентина – 4,4 млн. га і США – 1,95 млн. га [2] 

В Україні основні площі органічних сільськогосподарських угідь задіяні під вирощування зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза) 
– 197 тис. га Під олійні культури (соняшник і ріпак) відведено 67 тис. га. Площі під вирощування органічних овочів перевищують 8 тис. га, 
а під органічну картоплю – 1200 га. За площами, відведеними під вирощування органічних зернових, олійних та овочевих культур, а також 
органічної картоплі Україна входить до ТОП-10 виробників у світі. Зокрема, наша країна сьома за площами зернових, п’ята – за площами 
олійних, дев’ята – за площами картоплі, десята – в рейтингу виробників овочевих культур [3]. Офіційні статистичні огляди IFOAM 
підтверджують, що якщо в 2002 р. в Україні було зареєстровано 31 господарство, що отримало статус “органічного”, то в 2017 р. 
нараховувалось вже 375 органічних господарства, а загальна площа сільськогосподарських угідь, на яких ведеться органічне виробництво, 
склала 420000 га [1].   

За нашими переконаннями, саме зараз, Україна, володіючи значним сільськогосподарським потенціалом, може стати одним з 
ефективних конкурентів на зовнішньому ринку. По-перше, поява на вітчизняному ринку великих спеціалізованих підприємств здатна 
забезпечити розвиток органічного виробництва. По-друге, деякі науковці наголошують, що зменшення у попередні роки застосування 
засобів хімізації дозволить українським аграріям скоротити період переходу до органічного виробництва з 5-7 років (як у переважній 
більшості країн Європи) до 3-х років. По-третє, основною конкурентною перевагою як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках є 
зниження витрат виробництва. Це можливо за рахунок застосування ресурсозберігаючих технологій та підвищення рівня якості продукції. 
Саме це дозволить більшості українських виробників забезпечити високу конкурентоспроможність своєї продукції. Зазначене, не лише 
призведе до імпортозаміщення продовольчих товарів, а й забезпечить покращення якості навколишнього природного середовища та якості 
життя населення. Суттєвим поштовхом до розвитку вітчизняного ринку органічної продукції має стати формування культури споживання 
органічних продуктів у пересічних споживачів. Згідно з даними, наведеними Федерацією органічного руху України, сучасний внутрішній 
споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав розвиватись з початку 2000-х років, склавши: у 2004 році - 100 тис. євро, у 2005 
році - 200 тис. євро, у 2006 році -  400 тис. євро, у 2007 -  500 тис. євро, у 2008 - 600 тис. євро, у 2009 — 1,2 млн. євро, у 2010 - 2,4 млн. євро, 
у 2011 р. цей показник зріс до 5,1 млн. євро, у 2012 році – до 7,9 млн. євро, у 2013 р. - до 12,2 млн. євро, у 2014 р. - до 14,5 млн. євро., у 2015 
р. - до 17,5 млн. євро, у 2016 р. - 21,2 млн. євро, а у 2017 р. - 29,4 млн. євро [1]. 

Таким чином, розвиток органічного ринку має забезпечити ряд суттєвих переваг, основними з яких є наступні: отримання 
додаткового доходу фермерами; можливість доступу на міжнародні ринки сертифікованої органічної продукції; зменшення негативного 
впливу на довкілля, через зменшення викидів вуглецю; зниження ризику для здоров’я сільгоспвиробників та підвищення корисності 
продукції для споживачів, через зменшення використання пестицидів, гербіцидів та інших хімічних добрив; підвищення 
конкурентоспроможності фермерських господарств та рівня зайнятості населення тощо. Досягнення зазначених переваг є можливим 
шляхом переходу до органічного способу виробництва продукції. Відповідно до зазначено способу виробництва можливо забезпечити 
високі показники економічного зростання, не ставлячи під загрозу навколишнє середовище та здоров’я нації. Перехід до такого типу 
виробництва є можливий шляхом: об’єднання зусиль всіх зацікавлених у виробництві та поширенні здорової, безпечної для споживання 
продукції; поширення культури вирощування та споживання органічної продукції застосовуючи досвід високо розвинутих країн; державної 
підтримки у формуванні необхідного інституціонального середовища, тощо. 
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Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) розглядають як одну з ключових тенденцій світової енергетики, що здатна сприяти 
вирішенню глобальних енергетичних і екологічних проблем людства. В той час, коли традиційна енергетика зростає з початку XXI ст. в 

середньому на 1-1,5% на рік, нові технології ВДЕ зростають на десятки відсотків. Такі швидкі темпи зростання показують, що ВДЕ стають 

все більш серйозним «гравцем» і їм варто приділити значну увагу.  

У світлі зростаючих цін на енергоносії і тих масштабних завдань, які диктує нам зміна клімату, тема відновлювальних видів 

енергії стала однією з головних на політичній арені. Енергія вітру, біоенергія, сонячна енергія, гідроенергія та геотермія мають невичерпні 

джерела. Вони здатні поступово замінити викопні енергоносії, за рахунок автономного використання забезпечити електроенергією людей, 
що проживають далеко від комунальних мереж. В регіонах, які потерпають від нестачі води, можливо гарантувати цілком надійне 

постачання питної води.  

За останні 10 років доля відновлюваних джерел енергії у загальному енергобалансі України майже не змінилась, а у розвинених 
країнах зросла у 1,5 рази (табл. 1). Україна та інші країни світу повинні брати приклад з країн з найбільшою часткою ВДЕ у загальному 

виробництві електроенергії (близько 100%). Це Норвегія, Ісландія, Парагвай та Киргизія. У 2017 р. за оцінками Bloomberg New Energy 

Finance глобальні нові інвестиції у ВДЕ (не включаючи гідроенергетичні проекти потужністю більше, ніж 50 МВт) зросли на 2% і склали 
279,8 млрд. дол. США.  

Таблиця 1 

Частка ВДЕ в загальному обсязі виробництва електроенергії, % 

Рік, % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 6,5 6,7 6,7 5,4 6,1 7,0 7,1 5,7 5,7 7,8 5,6 4,4 

ФРН 9,2 10,2 11,3 13,9 14,7 16,1 16,7 20,4 23,0 24,1 26,1 29,2 

Франція 11,3 9,9 10,9 11,7 13,0 13,1 13,9 11,6 14,8 17,0 16,4 15,9 

Китай 14,8 16,2 15,6 15,3 17,7 17,9 18,6 16,8 20,0 20,3 22,6 23,9 

США 8,6 8,6 9,2 8,4 9,0 10,3 10,1 12,2 12,0 12,6 13,0 13,2 

Японія 10,8 8,4 9,5 8,2 8,8 9,1 10,5 11,5 11,2 12,2 14,1 16,0 

Австрія 64,2 63,6 65,5 68,7 69,2 71,1 66,2 65,6 74,5 78,0 81,1 76,5 

 

Джерело: складено авторами на основі даних з [1]. 
 

Інвестиції у ВДЕ та паливо з 2010 р. перевищують 200 млрд. дол. США в рік (рис. 1). Інвестиції в гідроенергетичні проекти 

потужністю більше 50 МВт в 2017 р. були оцінені в 45 млрд. дол. США. 
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Країни, що розвиваються Китай Розвинені країни Інвестиції у ВДЕ, млрд. дол.

Рис. 1. Динаміка обсягів інвестицій в «зелену енергетику», млрд. дол. США 
 
Джерело: складено автором на основі даних з [2; 3] 

 

Інвестиції в нові потужності ВДЕ (включаючи всі типи гідроенергії) в три рази перевищують рівень інвестицій в потужності 
викопного палива і більш ніж у два рази інвестиції в потужності викопного палива та ядерного потенціалу разом узятих. 
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Країни, що розвиваються, обігнали розвинені країни в області інвестицій у ВДЕ вперше в 2015 р. У 2017 р. вони посилили свою 
провідну роль, забезпечивши рекордні 63% світових інвестицій у ВДЕ, головним чином завдяки Китаю. Динаміка інвестицій у ВДЕ 

варіювала у різних регіонах світу: спостерігалося зростання в Китаї, Латинській Америці (включаючи Бразилію), на Близькому Сході та в 

Африці,  і падіння  - в Європі, США, Азії і Океанії (за винятком Китаю), Японії та Індії. 

На частку Китаю припадало рекордні 45% загального обсягу світових інвестицій, у порівнянні з 35% в 2016 р. Далі йдуть країни 

Європи (15%), США (14%), Азія і Океанія (за винятком Китаю та Індії, 11%), Північна та Південна Америка (за винятком Бразилії та США, 

5%), Індія (4%), Близький Схід і Африка (4%), Бразилія (2%). 
ТОП-10 найбільших національних інвесторів складався з чотирьох країн, що розвиваються, і шести розвинених країн. Крім 

Китаю (126,6 млрд. дол. США) та США (40,5 млрд. дол. США), до топ країн увійшли Японія (13,4 млрд. дол. США), Індія (10,9 млрд. дол. 

США) та Німеччина (10,4 млрд. дол. США). Наступними п'ятьма країнами були Австралія, Великобританія (7,6 млрд. дол.), Бразилія (6 
млрд. дол. США), Мексика (6 млрд. дол. США) та Швеція (3,7 млрд. дол. США). 

У 2017 р. нові інвестиції у ВДЕ, як і раніше, переважно спрямовуються у сонячну фотоелектричну енергію та вітрову енергію. Це 

становить приблизно 57% і 38%, відповідно. Сонячна енергія була єдиною технологією із позитивним приростом інвестицій у 2017 р. (нові 
інвестиції зросли на 18% до 161 млрд дол. США). Інвестиції в усі інші технології в 2017 р. знизилися. Найбільш істотне скорочення в 

доларовому еквіваленті спостерігалося у вітроенергетиці - на 12% до 107 млрд. дол. США, в біомасі та перетворенні відходів в енергію – на 

36% до 4,7 млрд.  дол. США  і геотермальній енергії - на 34% до 1,6 млрд. дол. США. Інвестиції в біопаливо знизилися на 3% до 2,0 млрд. 
дол. США [3]. 

Для дослідження динаміки обсягів інвестицій в «зелену енергетику» було обрано річні дані за 1990-2016 рр. наступних 

показників (фактори, що можуть впливати на обсяг інвестицій): світовий ВВП, кількість населення, викиди СО2, споживання електроенергії 

на душу населення. Оптимальна регресія має вигляд:  )ln(261)ln(1008)ln(87127840 2 GDPPopulationCOInvesment  

Energy7.0 . Модель адекватна, всі коефіцієнти є значущими з рівнем надійності 95%. R2 теж досить високий і становить 0,97. Однак, для 

моделі характерна наявність гетероскедастичності та автокореляції. Після застосування зваженого МНК отримано наступну модель:  

.7.0)ln(934)ln(922)ln(24827437 20 EnergyPopulationCOGDPxInvesment  Застосування узагальненого МНК не 

допомогло позбутися від автокореляції, оскільки існує автокореляції вищих порядків (за критерієм Бройша-Годфрі з рівнем надійності 95% 

існує автокореляція 5-го порядку). Для перевірки ефективності моделі було побудовано прогнози на 2017 рр. з похибкою RMSPE, що 

становить близько10%. 

Застосування плинних середніх, експоненціального згладжування та методу Холта-Вінтерса для дослідження обсягів 
інвестування в «зелену енергетику» дає змогу отримати прогнози, при яких похибка RMSPE становить від 10% до 18%. Серед усіх 

можливих трендів найточніший прогноз можна отримати, побудувавши логарифмічний тренд, при якому похибка RMSPE становить 

близько 12%. Використання нейронної мережі дає змогу прогнозувати майбутню динаміку інвестицій у ВДЕ з похибкою на рівні 10%. 
Похибки незначні, тобто дану регресійну модель та інші методи можна застосовувати для прогнозування обсягів інвестицій у «чисту 

енергетику». 

Щоб ставити масштабні завдання і освоювати нові ринки, необхідно міжнародне співробітництво і активне інвестування у ВДЕ 
всіма країнами світу. Використання ВДЕ у світовому масштабі є важливим кроком на шляху до стабільного майбутнього всього людства. 
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Оскільки інформаційне суспільство висуває значні вимоги до рівня володіння інформаційними технологіями (ІТ) і відповідне 

навчання стає необхідною умовою адекватності до реалій сьогодення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка розвиває 
програми співробітництва зі світовими лідерами у сфері ІТ.  

Однією з форм такого співробітництва є участь у глобальній програмі компанії SAP SE – SAP University Alliances (SAP UA) [1]. 
Програма SAP UA почала свою роботу в Німеччині у 1988 році. В ній беруть участь більше 3500 вищих навчальних закладів у 

113 країнах по всьому світу. Понад 96% провідних університетів світу використовують глобальну академічну мережу, що поєднує Центри 
компетенції SAP та центри академічних компетенцій, клієнтів та партнерів SAP, інші академічні мережі, урядові організації. 

Програма знайомить студентів і викладачів з програмним забезпеченням SAP і технологіями для цифрової трансформації 
економіки і бізнесу, включаючи рішення для Інтернету речей, великих даних, блокчейн, аналітики, робототехніки, машинного навчання, 
віртуальної, розширеної й змішаної реальності. 

Програма SAP UA орієнтована на те, щоб об’єднати в собі теоретичне і практичне навчання, що допомагає студентам 
удосконалити навички критичного мислення та роботи в команді, необхідні в умовах сучасної інноваційної економіки. 

За 10 років участі в програмі на економічному факультеті реалізовано такі її базові можливості як викладання навчальних 
дисциплін з використанням SAP ERP, підтримка курсових і кваліфікаційних робіт, регулярні презентації спеціалістів компанії SAP та 
компанії-партнера щодо сучасних трендів в ІТ, стажування у компаніях-партнерах SAP. 
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Розуміння того, що високий рівень викладання ІТ можна забезпечити лише через постійне підвищення кваліфікації викладачів, 
знаходить відгук в основних ідеях програми SAP UA. 18 викладачів університету пройшли за цей час навчання в компанії SAP Ukraine, 
Академічному центрі компетенції SAP, Регіональному академічному сертифікаційному центрі SAP в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка. Десять викладачів мають міжнародний сертифікат SAP Certified Business Associate with SAP ERP 6.0, 
SAP Certified – Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5 та SAP Certified Application Associate – Business 
Foundation & Integration with SAP ERP 6.07. Два викладачі мають сертифікати SAP Certified Application Associate – Human Capital 
Management with SAP ERP 6.0 EHP4 і SAP Certified Application Associate – Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP4. 

У Регіональному академічному сертифікаційному центрі SAP в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
пройшли міжнародну сертифікацію 39 слухачів, з них 15 студентів (SAP Certified – Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 
6.0 EHP5). 

Студенти факультету постійно беруть участь у Інтелектуальних кросах InnoJam та програмах самонавчання через безкоштовні 
масові відкриті онлайн-курси з SAP HANA, SAP Mobile Platform, design thinking, business network, Industry 4.0, IoT тощо. Таким чином 
програма забезпечує можливості долучення університетської спільноти до останніх, найбільш інноваційних тем SAP через онлайн-курси, 
доступні на платформі openSAP та реалізовані в хмарі [2].  

Проте, на нашу думку, можливості програми SAP UA поки повноцінно не реалізуються в Україні. Наш університет виступає 
ініціатором розширення SAP UA в Україні і пропонує низку дій, що забезпечать покращення в цій сфері, а саме: 

1. Розширення представництва українських університетів в SAP UA. 
Серед активних учасників від України в SAP UA можна виділити 3 університети. Враховуючи можливості, що надає Альянс 

університетам для розвитку, та середнє представництво розвинених країн (50-150 інституцій) потрібно інтенсифікувати зусилля з 
розширення обізнаності про програму та зменшити вхідні бар’єри. Необхідно розробити мінімальний набір кроків долучення українського 
ЗВО до програми. Провести адаптацію норм та вимог глобальної програми до українських реалій.  

2. Розвиток науково-виробничої співпраці між представниками академічних та бізнес-установ. 
Необхідно визначити щорічну потребу компаній у практикантах та можливості учасників SAP UA. Розробити набір необхідних 

компетенцій у студента для ефективного проходження практики. 
Послідовне підвищення кваліфікаційного рівня навчальних матеріалів та методів створить умови для проведення наукового 

аутсорсингу. Вирішення учасниками SAP UA сучасних проблем інтеграції та розвитку інформаційних систем на підприємствах. 
Потрібно створити механізм координації між університетами та компаніями-партнерами з метою чіткого окреслення 

проблематики.  
3. Формування системи грантування навчання студентів спеціалізованим курсам SAP. 
Основні компетенції студентів в напрямі інформаційних систем формуються протягом викладання академічних курсів згідно 

навчальної програми. Але поглиблені, інтенсифіковані знання з наступною сертифікацією міжнародного стандарту є можливою виключно 
на платній основі. При наявній постійній зацікавленості курсом з сторони студентів, спостерігаємо об'єктивну відсутність можливості 
понести одномоментно такі витрати студентами. 

Необхідно інтенсифікувати комунікацію та співпрацю з міжнародними грантовими установами. 
4. Створення інноваційно-дослідного центру SAP в Україні. 
Виконання повною мірою п.2 даної програми розвитку сформулює запит на створення організаційного рівня співпраці та 

комунікації між лідерами ринку інформаційних систем та університетами України. 
5. Міжнародна науково-дослідна кооперація. 
Сформоване активне постійно діюче академічне середовище в напрямі інформаційних систем дозволить учасникам 

інтенсифікувати співпрацю з спільної роботи аспірантів, докторантів університетів різних країн. Механізми таких досліджень вже 
реалізовано на базі кількох університетів ЄС та США. 

6. Функціонування бази даних: компетентні студенти – надійні роботодавці. 
Всі студенти, що пройшли навчання за напрямом «інформаційні системи» в університетах-учасниках SAP UA мають вноситися 

до бази даних з зазначенням сформованих компетенцій та успішності. Партнери програми можуть долучати вакансії або прогнозні потреби, 
з набором необхідних компетенцій. Буде розроблено програмний механізм розподілення кваліфікованих студентів по висловлених 
вакансіях. 

Такі дії є актуальними не лише для розвитку програми SAP UA в Україні, вони характерні для розвитку співпраці з будь-яким 
провідним виробником програмного забезпечення, без чого не може бути забезпечено якісне навчання ІТ в умовах їх динамічного розвитку. 
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Процес повернення боргів завжди викликав багато питань та проблем, за жодних умов не було досягнуто сценарію, за яким всі 
боргові зобов’язання виконувались вчасно і в повному обсязі. На сучасному етапі за допомогою економіко-математичних моделей та ІТ-

технологій виникає багато можливостей для оптимізації процесу відшкодування боргів. 

Українська банківська сфера має одні з найнижчих у світі показники щодо повернення кредитів, і для того, щоб провести 
відшкодування боргів у судовому порядку, українські банки втрачають значну частину власних прибутків. Відсоток вчасно повернутих 

кредитів в Україні становить 63,5% [1]. Якщо розглядати відносини банку та боржника, то в сучасних умовах на певних стадіях необхідна 

допомога колекторських організацій, оскільки без їхньої участі в багатьох випадках неможливо повернути прострочені борги. 
Для ефективного відшкодування боргів необхідно розробляти стратегії, по яких буде відбуватися взаємодія колектора з 

боржником. На першому етапі розробки стратегій визначаються борги, які, на думку колектора, є неперспективними. Це, в свою чергу, 

звужує базу для роботи та зменшує операційні витрати на телефонну перевірку боржників за цими випадками. Колекторська компанія 
працює з кредитами по якім відбувся дефолт. Дефолт – допущення клієнтом прострочення 90 і більше днів протягом першого року 

користування кредитом. Вирішення задачі класифікації з боку колекторської агенції орієнтована на поділ боржників на дві групи: 

https://www.sap.com/training-certification/university-alliances.html
https://www.sap.com/training-certification/university-alliances.html
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 ті, хто можуть виплатити частину боргу або повністю; 

 ті, хто не погасять борг до судового процесу. 

Така класифікація спирається на великий набір даних, які колекторська організація отримує від бюро кредитної історії, та 
частину даних від банка кредитора. Автором раніше було здійснено побудову моделі для оцінки повернення боргових зобов’язань на основі 

ланцюгів Маркова, а також імітаційну модель для цієї оцінки [2, 3]. 

Для побудови моделей класифікації використовується набір з реальних даних кредитної історії боржника. Ці дані сформовані з 
бюро кредитної історії. До основних показників належать: валюта договору, дата відкриття договору, дата фінального платежу, тип 

договору, дисципліна (своєчасність) платежів, непогашена заборгованість, кількість прострочок до 30 днів, відсоткова ставка за кредитом 

та інші. 
Завдання полягає в тому, щоб за даними навчальної вибірки побудувати модель, яка буде визначати факт прострочення платежу з 

тестової вибірки. Вхідні дані будуть розподілені на дві вибірки: «Train» - навчальна вибірка та «Test» - тестова вибірка. Результатом такої 

моделі буде бінарна класифікація із значеннями: 
1 – виплата боржником необхідної суми при роботі з ним колектора; 

0 – невиплата, пов’язана з різними причинами (відмова, неможливість встановлення контакту і т.д.). 

Для оцінки якості моделі буде використовуватися характеристика Area Under ROC Curve. ROC-крива (Receiver Operating 
Characteristic) – це графік, що дозволяє оцінити якість бінарної класифікації. Технічне оснащення для побудови моделей базується на мові 

програмування Python та допоміжних пакетів для аналізу даних та їх візуалізації: pandas, sklearn, pyplot.  

 

 
Рис. 1. ROC крива. 

Джерело: обчислено автором на основі [4]. 

 
Використання алгоритмів відбувається за допомогою функцій вбудованих у пакет sklearn. Під час побудови моделей 

використовувались наступні функції: RandomForest, GradientBoosting, KNeighborsClassifier, GaussianNB. Сама модель будується за 

допомогою виклику функції, де аргументом виступає вхідний набір даних. Результат класифікації моделі представлений у вигляді вектора 
бінарних значень. На основі векторів кожної моделі побудована матрицю результатів. З матриці результатів моделей та тестової вибірки 

була побудована ROC крива, яка показує, наскільки точно кожен алгоритм класифікує боржників. Ця крива базується на відношенні 

кількості правильних класифікацій до загальної кількості випадків класифікації. 
Найкращий результат при класифікації боржників показав алгоритм градієнтного бустінга, він правильно класифікував 

боржників з точністю 69%, (показник ). Другою за точністю виявився алгоритм випадкових лісів. Він правильно класифікував 

67% випадків, . Наївний байесівський класифікатор правильно класифікував 61% випадків ( ), цей результат 

нижчий, ніж показав градієнтний бустінг та алгоритм випадкових лісів, але сам алгоритм є набагато простішим. Найгірший результат 

показав алгоритм найближчих сусідів, його точність . Отриманий показник може пояснюватися тим, що класифікація 

поділяється лише на дві групи, а точність алгоритму найближчих сусідів збільшується із зростанням кількості груп. 

Загалом, тенденція розвитку подібних моделей та використання більш інноваційного підходу до процесу відшкодування боргів 
свідчить про те, що ринок банківських послуг в Україні розвивається і починає все більше використовувати підходи західноєвропейських та 

північноамериканських ринків для вирішення питання відшкодування проблемних боргів. 
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Digitalization as an integral part of Industry4.0 changes not only the ways how we create products, it is also changing business models. 

The speed of transformation and the ability to disrupt are becoming key success factors in global competition. Taking the advantage of the fourth 
Industrial Revolution is an opportunity for those, who embrace it and it's a risk for those, who stay behind. This increases the pressure on 
enterprises, no matter the industry – and opens up new business opportunities at the times of Industry4.0. 

Industry4.0 opens to the production plants a huge potential for optimization. This potential can be used by digitalizing the plant’s 
processes from end to end. If all data for products, processes, and service essentially compiled, intelligently managed, systematically evaluated in a 
targeted manner, and profitably used. Product and system data opens up whole new possibilities. Industrial companies can perform preventive 
maintenance and precisely plan their service activities; prevent outages and save time and resources. Being proactive instead of reactive increases 
availability and reduces costs. 

Siemens is an example of industrial company which live Industry4.0 and a holistic approach that transforms a traditional value chain into 
an integrated product and production lifecycle – from product design to production planning, production engineering, production execution, and 
service. Only a fully digitalized business model with a consistent digital thread has the power and flexibility to speed up processes and optimize 
production operations. Therefore completely digitally integrated business processes, and those of the suppliers, can help to generate a digital 
representation of the entire value chain. This requires an integration of industrial software and automation, expansion of communications networks, 
security in the area of automation and use of business-specific industrial services. 

How does digitalization change the way we work, communicate, buy or produce things?  How can we take advantage of an increasingly 
digitized world? In what way can enterprises react to increasingly diversified customer demands? Why is digitization a chance for the industrial 
evolution?  

It changes the way how we do business. Digitalization is an opportunity for the ones, who embrace it and it's a risk for the ones, that stay 
behind. Digitalization is not a topic that's there on its own and serves a known purpose. All initiatives worldwide are driven by the essential 
requirements that manufacturing industries must meet: 

1. Reducing time-to-market. 
Due to faster-changing consumer demands, manufacturers have to launch products faster – despite rising product complexity. 

Traditionally, the big competitor has beaten the small one – but now the fast one is beating the slow one. 
2. Enhancing flexibility. 
Consumers want individualized products – but at the prices they’d pay for mass-produced goods. As a consequence, production has to be 

more flexible than ever before.  
3. Increasing quality. 
Consumers reward high quality by recommending products on the Internet – and they punish poor quality the same way. To ensure high 

product quality and to fulfill legal requirements, companies have to install closed-loop quality processes, and products have to be traceable.  
4. Increasing efficiency. 
Today, it is not only the product that needs to be sustainable and environmentally friendly – energy efficiency in manufacturing and 

production becomes a competitive advantage, too.  
5. Security 
Another general requirement is security. Digitalization also leads to increasing vulnerability of production plants to cyberattacks – and this 

increases the need for appropriate security measures 
Siemens as an industrial company live a holistic approach that transforms a traditional value chain into an integrated product and 

production lifecycle – from product design to production planning, production engineering, production execution, and service. Only a fully digitalized 
business model with a consistent digital thread has the power and flexibility to speed up processes and optimize production operations. 

We start with a product design. Teamcenter is the collaboration platform there the specific information about the product is being stored. 
With the help of the system we can build a digital twin of the product. What we would have been doing in the past is, when with this first design of 
the product developed, we built a prototype. That took a lot of time in the past, was tedious and expensive.  In the digital world we take the digital 
twin of the product and we simulate its properties.  And if we find out, for example, heat dissipation mechanical stress, or that the design doesn't 
work, we go back into the design phase and redesign the product and simulate again in order to get to the perfect design of a product. The final stage 
of this step is the digital twin of the product. That is now close to the final design then we build the prototype and then we verify the design in order to 
make sure that it's actually what we need and that we really want to get into production with. 

Talking about production, that’s the next step. Production and production design, and production planning and product are two sides of a 
single coin. What we do there is quite similar to the product design. We take the digital tool in the digital world and redesign in the virtual world the 
production, facility, the individual workspace, the whole Factory. We can even walk through the factory in order to understand how the geometry of 
the factory environment looks like and whether the ergonomics of the factory environment actually work. We can simulate human labor, robots. We 
can simulate whole factories with material flow. We can simulate capacity shortages, so that at the end we have еhe most promising one. So at the end 
of this process we have a digital twin of the production environment of the factory and of the production line.  

Now we have the digital twin of the product and the digital twin of the production.  
Now we need to engineer the production line and we need to go into the third step of detailing whatever has been designed on the 

production side before. We need to take the details of the automation equipment this. We need to take the details of the drives, of the switchgear, of 
the electric connections and the details of safety equipment and engineer the whole production line to the fullest detail. And we also do this in the 
digital world before we build anything.  

And then there's a second topic that we need to do in that step, which is taking and generating the PLC code of the manufacturing facility. 
A PLC code is this software that tells the automation devices in the production environment what to produce, how to behave, how to move and what 
to do.  

In the past this code was a work that took months and months, and was manual coding that had to be done. Was error-prone and of course 
it was tedious and took a long time. 

Today in the digital world we can derive the PLC code out of the digital twin of the product and the digital twin of the production in an 
automatic way. So it's automatically derived 

And only then we start with step number four, which is the implementation of the manufacturing line in the real world and then 
subsequently the actual production. Now the production is done and we can go to the very next step which is the services step Let it be a car, let it be a 
ship, let it be an intelligent building, let it be a train. That can all be connected to the Internet of Things, can all be connect it into the cloud. The 
production system can also be connected to the cloud. So we connect both of these systems into the cloud they create a massive amount of data and 
this data can be stored in the cloud, can be attached with an application, that analyzes the data and gets the business essence all of these methods 
amount of data that we have. And with this business essence, because data is not enough we need to understand what's behind it, we can do two 
things: the first thing is, that we can use the data to optimize the operations of the production line.  

We can optimize both products and production continuously and that gives us the powerful circle of the holistic approach from product 
design through services and back. And that's a never-ending cycle of productivity increase and of product performance increase. What's the 
conclusion? We see that this is an extremely powerful approach where companies like Maserati reduce their R&D time for new cars by 30% and are 
getting three times more cars out of the factory than ever before. I hope this tells everyone, digitalization is the way to go. And it is the responsibility 
of the top companies and government to lead the change by building the right capabilities for the Ukrainian industry and energy sectors to remain 
relevant in the digitized environment, achieve growth, and fend off competitive threats.  
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Companies are significantly affected by economic sanctions as markets and business activities are redefined. We may interpret how and 

where businesses are most affected by economic sanctions while considering the influence of the macro-environment on the microeconomics and 

business activities of firms in competition.  Just as much as a company may internally influence outwardly the macroeconomics in which it exists, so 
too (as a reflex) may the macro environment externally influence inwardly the microeconomics and activities of businesses. 

For purposes of control, as an example, economic sanctions (a feature of politics) may manipulate the influence of suppliers, customers, 

competitors, intermediaries, and other stakeholders on one hand, or more surgically the marketing, production, finance, personnel, and research and 
development activities of a business or groups of businesses within an industry.  Manipulating the microeconomic environment will directly or 

indirectly influence market saturation, barriers to entry and exit, bargaining power, technological advances, capital requirements, brand equity, access 

to distribution channels and suppliers, customer loyalty, ease and availability of substitution, pricing, trade barriers, as well as other market forces. 

This list would otherwise continue indefinitely as it offers an illustration of the attributes of global businesses to connect or be disconnected from 

markets and influence.  As more and more companies globalize and connect into foreign environments, competition respectively increases and 

catalyzes need for limiting business activities and influence.  For this reason we understand why economic sanctions are increasingly more popular, 
and therefore an apt topic for scientific review.      

Macroeconomic forces do not stop, however, while penetrating through the microeconomic environment and business activities, but 

instead continue further.  If we consider the business activities of firms involving marketing, production, finance, personnel, and R&D activities, none 
of these are more important in terms of influence than that of marketing activities. In general, the role of marketing is to connect products, influence, 

and strong and sustainable relationships with the external environment. And therefore, we must assume that under such circumstances, marketing 

activities suffer more under the imposition of economic sanctions than other activities on the account that competitive limits seek to sever the outward 
growth of connections, influences, and relationships. 

Therefore, for international companies it is important to prepare for the political limits mentioned above such that decisions are made 

relative to actionable information, informed analysis, careful strategic planning, support for operational feedback loops (if it is an architecture), and 
planned market controls [1]. The first stage involving information is perhaps the most difficult phase to fulfill under economic sanctions, but 

simultaneously the most important as subsequent stages rely on actionable information.  Performing market research that accurately evaluates the 

environment and actors within a market is pivotal to determining strategy and one’s competitive fit, but if the market is malleable to political 
discourse, businesses must consider the degree of uncertainty as a significant challenge.  Having gathered information a business can process, analyze, 

plan, operate, and control the features and characteristics that were determined in the first stage for variations, adaptations, and improvements on 

efficiency [2]. 
After gathering, processing, and analyzing information, the next stage involving strategic planning is sequentially most important as it 

inevitably involves the decision to compete within the market.  This stage will reveal whether one’s information and/or analysis are accurate relative 

to how the business had defined the macro-environment, its changes, and limits.  We’ll see how our strategy performs in the operational stage and this 

may leave us to merely tweak and control for anomalies that were not initially present in the market during entry [3].   

Therefore, we offer a few words of advice that developing a marketing mix that is strategic (fitting to the data gathered, processed, and 
analyzed) is significantly important, and even more so than the tasks that other business activities perform when wrestling uncertainty. Any strategic 

or non strategic combination of placement, promotion, product, and pricing is significantly correlated with how the macro environment changes and 

influences businesses [4]. As the macro environment shifts and changes in any direction, the marketing activities of businesses are significantly 
changing in the same way and direction. Access to actionable information, careful analysis, and strategic planning will significantly determine the 

successes and failures of a business. 
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Зважаючи на всеохоплюючий і неминучий характер глобалізації та відкритість економіки України, даний процес активно впливає 
на її банківську систему та економіку в цілому. Так, банківська система України розвивається у напрямку глобальних тенденцій та 

європейського рівня розвитку згідно обраних регіонально-інтеграційних пріоритетів. Так, згідно рис.1., загальний індекс глобалізації 

України за 1991-2016 рр. покращився більше, ніж в 2 рази, завдяки активним глобалізаційним процесам у економічній, соціальній та 
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політичній сферах. Так, загальний індекс економічної глобалізації збільшився більше, ніж у 3 рази, та у 2016р. склав 63,7 завдяки 
нарощуванню зовнішньоторговельних операцій товарами та послугами, досягнувши торгівельної глобалізації 71,5 (збільшення показника 

більше, ніж у 2 рази), а також завдяки припливу іноземних інвестицій, досягнувши фінансової глобалізації на рівні 56 (збільшення 

показника більше, ніж у 6 разів). 
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Індекс економічної глобалізації

  
Рис. 1. Динаміка рівня торгівельної та фінансової глобалізації Індексу глобалізації KOF України 

 

Джерело: складено автором за даними [1]. 
 

За таких швидких темпів включення економіки України у глобалізаційні процеси, її економіка та банківська система є повністю 

взаємопов’язаними  та взаємозалежними як на національному, так і на світовому рівні. Ефективна банківська система сприяє економічному 
зростанню шляхом найбільш продуктивного використання фінансових ресурсів, що робить економіку країни конкурентоспроможною на 

світовій арені, здатною отримати максимальні вигоди від процесу глобалізації. А тому важливим є оцінка впливу банківської системи на 

економічний розвиток України. 
Так, у 2009 р. банківський сектор України досягнув максимального значення співвідношення сукупних активів до ВВП 110% та 

співвідношення валових кредитів до ВВП 55%, а у 2017 р. – мінімального значення 62% (даний показник має перевищувати 100%) та 29% 

(у високорозвинутих країнах складає 150-200%), внаслідок втрати частики територій України разом із активами банків та девальвації гривні 
(див.табл.1.). При цьому темпи зміни активів та кредитування економіки до 2013р. були меншими за темпи зміни ВВП, а вже в 2013р. 

темпи зміни активів перевищили темпи зміни ВВП у 3,5 разів, а темпи кредитування економіки – у 4,5 разів за рахунок нарощування темпів 

кредитів юридичних осіб (перевищили приріст ВВП у 6 разів). З одного боку це сформувало умови для економічного зростання, проте 
призвело до перенапруження банківської системи та нерозвиненості інших сегментів фінансового ринку.  

Таблиця 1. 

Динаміка показників місця банківської системи у макросередовищі України, млрд.грн. 

Назва показника 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Загальні показники 

Загальні активи банківської системи 967 1 002 1 090 1 212 1 264 1 409 1 477 1 571 1 737 1 848 

Валові кредити банківської системи 476 498 537 608 634 727 820 831 847 870 

Кредити фізичним особам* 273 236 205 197 184 189 208 176 157 171 

Кредити юридичним особам* 203 262 332 411 450 538 612 655 690 699 

ВВП 948 913 1 083 1 317 1 409 1 455 1 567 1 979 2 383 2 983 

Рівень проникнення 

Співвідношення активів до ВВП, % 102 110 101 92 90 97 94 79 73 62 

Співвідношення кредитів до ВВП, % 50 55 50 46 45 50 52 42 36 29 

Співвідношення кредитів фізичних 
осіб до ВВП, % 29 26 19 15 13 13 13 9 7 6 

Співвідношення кредитів юридичних 

осіб до ВВП, % 21% 29% 31% 31% 32% 37% 39% 33% 29% 23% 

Співвідношення темпу зміни активів 
до темпу зміни ВВП - -1,0 0,5 0,5 0,6 3,5 0,6 0,2 0,5 0,3 

Співвідношення темпу зміни кредитів 

до темпу зміни ВВП - -1,3 0,4 0,6 0,6 4,5 1,7 0,1 0,1 0,1 

Співвідношення темпу зміни кредитів 
фіз.ос. до темпу зміни ВВП - 3,7 -0,7 -0,2 -0,9 0,8 1,3 -0,6 -0,5 0,4 

Співвідношення темпу зміни кредитів 

юр.ос. до темпу зміни ВВП - -7,9 1,4 1,1 1,4 6,0 1,8 0,3 0,3 0,1 

* включно із небанківськими фінансовими установами 
 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [2]. 

 
У процесі кредитної діяльності банківська система розподіляє фінансові ресурси та тим самим кредитує весь цикл ділової 

активності, а тому важливим є оцінка впливу банківських кредитів на масштаби та темпи розвитку секторів економіки. Так, згідно даних 

рис.2., найбільш залежною від кредитних коштів є галузь торгівлі (55%) та операцій з нерухомим майном (92%), що говорить про перевагу, 
яку надають банки для кредитування. Дані кредити є найменш ризикованими, а також потребують короткострокових ресурсів. 

Спостерігається зниження обсягів кредитування будівництва та транспорту. Більше того, дані галузі мають найбільше прострочених 

кредитів. Проте, найвагоміші галузі в обсягу виробленої продукції, такі як промисловість та сільське господарство, мають низький 
показник співвідношення кредитних коштів до результатів діяльності (14% та 12% у 2016р. відповідно), що говорить про їхню низьку 

кредитоспроможність та потребу у зовнішньому фінансуванні.  
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Рис. 2. Динаміка впливу банківських кредитів на масштаби внутрішнього виробництва товарів та послуг підприємств України 
 

Джерело: розраховано та складено автором за даними [3, 4]. 
 
Насьогодні, внаслідок кризових явищ у країні спостерігається дефіцит довгострокових ресурсів для кредитування галузей 

економіки, які є локомотивами економічного розвитку. Виходячи із цього, наша країна потребує структурної збалансованості кредитної 
діяльності банків, що у свою чергу сприятиме її економічному зростанню та зміцненню позицій на світовому ринку згідно обраних 
регіонально-інтеграційних орієнтирів. 
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4. Пріоритетні напрями державної фінансової підтримки // Національний Інститут Стратегічних досліджень. — 2017. — Режим 
доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/korp_kred-54d71.pdf. 
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Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка офіційно почала діяти з 1 січня 2016 року, має на 
меті інтеграцію національної економіки до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Вона передбачає поступову лібералізацію торгівлі 

товарами та послугами між Україною та ЄС на основі запровадження комплексу заходів для адаптації відповідних регуляторних норм до 

стандартів Європейського Союзу.  
Підписання Угоди та запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС справляє суттєвий вплив на національну 

економіку, насамперед на структуру та обсяг зовнішньої торгівлі, обсяг промислового виробництва, внутрішніх і прямих іноземних 

інвестицій, ступінь конкуренції в галузях тощо. Тому на порядку денному постає питання оцінювання впливу функціонування зони вільної 
торгівлі між Україною та ЄС на національну економіку. Для цього було досліджено вплив зниження агрегованої ставки ввізного мита ЄС 

для України та зростання частки загальних витрат експортера до ЄС на забезпечення відповідності нормам ЄС на показники 

функціонування таких галузей економіки України, як: металургійна промисловість, сільське господарство, харчова промисловість, хімічна 
промисловість, машинобудування та легка промисловість. 

В процесі дослідження було використано статистичні дані Державної служби статистики України щодо індексу виробництва, 

експорту, імпорту, інвестицій в основний капітал, прямих іноземних інвестицій та середньомісячної заробітної плати в розрахунку на 
одного штатного працівника по окремих галузях економіки України. 

Емпіричне дослідження впливу Угоди про зону вільної торгівлі на галузі економіки України здійснювалося на основі 

застосування економетричних методів та включало тестування досліджуваних змінних на стаціонарність, проведення причинно-
наслідкового аналізу та розробку векторних моделей авторегресії [1]. Результати моделювання проінтерпретовано на основі аналізу 

https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://www.kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/ovpp/ovpp_2015_u.htm
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/korp_kred-54d71.pdf
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функцій реакцій на імпульси. В якості імпульсів розглянуто шоки агрегованої ставки ввізного мита ЄС для України та частки загальних 
витрат експортера до ЄС на забезпечення відповідності нормам ЄС на показники функціонування галузей економіки України. 

Таким чином, у відповідь на змодельовані шоки у металургійній галузі відбуватиметься зростання як експорту, так і імпорту 

продукції. В той же час спостерігатиметься незначне падіння виробництва в короткостроковому періоді за рахунок зростання частки 

загальних витрат експортера до ЄС на забезпечення відповідності нормам ЄС та його зростання внаслідок зниження агрегованої ставки 

ввізного мита ЄС для України. При цьому відбувається скорочення внутрішніх інвестицій в основний капітал і прямих іноземних 

інвестицій, що може свідчити про неповернення валютної виручки з-за кордону та відсутність мотивацій до модернізації виробництва. В 
той же час середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника металургійної галузі демонструватиме незначне 

зростання. Проте, основним чинником, що здійснює вплив на експорт продукції металургійної промисловості, виступає індекс експортних 

цін на металургійну продукцію (зростання індексу експортних цін на металургійну продукцію на 1% спричиняє зростання її експорту на 
1,43%). 

Досліджуючи вплив Угоди про зону вільної торгівлі на сільське господарство, проаналізовано, насамперед, її вплив на 

виробництво соняшникової олії  культури, що приносить максимальну валютну виручку в Україні. Так, визначено, що в результаті 
зниження агрегованої ставки ввізного мита ЄС для України відбувається зростання як виробництва, так і експорту соняшникової олії.  

Як і в переважній більшості галузей економіки, на підставі симуляцій на основі побудованої векторної моделі авторегресії, 

показано, що у виробництві харчових продуктів відбувається приплив прямих іноземних інвестицій внаслідок застосування нетарифних 
обмежень. Це може бути пояснене підвищеним попитом на активи в короткостроковому періоді внаслідок намагання модернізувати 

виробництво з метою забезпечення відповідності нормам ЄС, що призводить до додаткових видатків експортерів української харчової 

продукції до ЄС. 
Внаслідок дії Угоди про зону вільної торгівлі у хімічній галузі відбуватиметься несуттєве підвищення індексу промислового 

виробництва та інвестицій в основний капітал. В короткостроковому періоді зростуть прямі іноземні інвестиції, проте в довгостроковій 

перспективі спостерігатиметься їх поступове зниження. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника хімічної галузі підвищиться, 
хоча і несуттєво. 

Вплив Угоди про зону вільної торгівлі на машинобудівну галузь неоднозначний. У відповідь на змодельовані шоки 

відбуватиметься незначне падіння експорту продукції (темпи падіння зменшуються), підвищення імпорту в короткостроковій перспективі. 

Водночас спостерігається зростання капітальних інвестицій протягом перших трьох років та їх падіння у подальшому. Зростання прямих 

іноземних інвестицій матиме місце тільки у першому періоді. Проте, середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного 

працівника, як і в інших галузях, демонструє висхідну динаміку. 
В результаті дії тарифних обмежень на продукцію легкої промисловості відбувається короткострокове зростання експорту 

продукції та його падіння в довгостроковій перспективі. Разом з тим, спостерігається незначне зростання прямих іноземних інвестицій у 

галузь та підвищення заробітної плати найманих працівників. 
Таким чином, у проведеному дослідженні визначено вплив зниження агрегованої ставки ввізного мита ЄС для України та 

зростання частки загальних витрат експортера до ЄС для забезпечення відповідності нормам ЄС, що передбачено Угодою про поглиблену 

та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, на показники функціонування галузей економіки України на підставі 
застосування економіко-математичного інструментарію. 
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Виклики сьогодення, військова агресія з боку Росії та динамічний розвиток науки та технологій вимагають від України 

прискорення модернізації військово-промислового комплексу, зокрема в галузі радіоелектронної промисловості. Усе це обумовлює 
поглиблення співпраці з міжнародними компаніями, що дозволяє отримати фінансову та технічну підтримку, налагодити кооперацію у 

сфері науково-технічних розробок, а також сприяє реалізації експортного потенціалу. 

О. Сальнікова зазначає, що серед можливих шляхів забезпечення Збройних Сил України потрібним озброєнням та військовою 
технікою, крім власного виробництва, слід розглядати такі: розробка та виробництво зразків озброєння та військової техніки у 

співробітництві з іншими країнами, ліцензійне виробництво систем озброєння іноземного виробництва (в тому числі з використанням 

практики офсетних угод), придбання зразків озброєння та військової техніки в інших країнах (в тому числі з використанням механізму 

лізингу) [2]. 

Сьогодні українські оборонні підприємства співпрацюють з такими міжнародними компаніями: Harris Corporation (США), 

Aselsan (Туреччина), Baykar Makina (Туреччина), Motorola (США), Elbit Systems Ltd (Ізраїль) тощо. 
Розглянемо це на прикладі співпраці з вищенаведеними міжнародними компаніями. Як зазначає С. Чепель, представник Harris-

Communication Systems в Україні, навчання та розвиток персоналу відіграє вирішальне значення в ефективному використанні та 

застосуванні технологій. Перший вид навчання  тренінги, передбачені конкретними контрактами на постачання обладнання. Це разові 

акції, санкціоновані Відділом Оборонного співробітництва Посольства США в Україні. Другий вид навчання  тренінги, які проводяться в 

ініціативному порядку або за запитами командирів частин і підрозділів. Третій вид навчання  робота з навчальними закладами. Він має два 

напрямки  підготовка викладачів, забезпечення їх навчальним матеріалом і знаннями практичного плану, а також підготовка студентів 
останнього курсу з набуттям практичних навичок [5]. Також варто додати, що 17 серпня 2018 року США передали Збройним Силам 

України два американські контрбатарейні радари AN/TPQ-36. 

Ще одним прикладом ефективної співпраці є Aselsan  одна з провідних компаній оборонно-промислового комплексу Туреччини. 
Спеціалізація компанії включає в тому числі засоби зв’язку та інформаційні технології, безпілотні системи, системи сухопутного і 

військово-морського озброєння, протиповітряної оборони, системи бойового управління [5]. У доповіді «Про внутрішнє та зовнішнє 
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становище України в 2017 році» зазначено, що першочерговим завданням є налагодження українсько-турецьких контактів у сфері 
оборонної промисловості. Значними досягненнями тут є підписання українською делегацією низки угод на Міжнародній виставці IDEF-

2017, яка відбувалась у Туреччині, та перемога турецької фірми Aselsan у тендері на постачання засобів зв’язку для потреб Збройних Сил 

України [1, с. 246].  

Державна компанія «Укрспецекспорт» і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії 

ударних безпілотників Bayraktar TB2. Як зазначив Президент України Петро Порошенко, ця угода є частиною заходів із розширення 

військово-технічної співпраці між Україною і Туреччиною і «цілком відповідає стратегічному курсу України в НАТО, його стандартам і 
відкритому світовому ринку озброєння» [4]. 

У січні 2019 року під час офіційного візиту Міністра оборони України Степана Полторака до Ізраїлю був підписаний 

Меморандум про співпрацю між ДП «Укроборонпром» та ізраїльською компанією з розробки та модернізації озброєння Elbit Systems Ltd 
[5]. Меморандумом передбачено, що реалізація подальших проектів відбуватиметься з використанням механізмів обміну технологіями та 

практичним досвідом застосування нових озброєнь. Слід відзначити, що договірні відносини включають не тільки закупівлю обладнання, а 

й його збірку в Україні з поступовим заміщенням іноземних комплектуючих вітчизняними. 
До зазначеного варто додати, що 21 січня 2019 року представники урядів України та Ізраїлю підписали угоду про зону вільної 

торгівлі між двома державами, яка передбачає скасування ввізних мит на 80 відсотків українських та 70 відсотків ізраїльських промислових 

товарів. Угода сприятиме розвитку торговельно-економічного співробітництва між державами та відкриє для українських компаній нові 
можливості щодо розширення ринків збуту та розвитку виробництва, сприятиме високотехнологічному інвестиційному імпорту, експорту, 

створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом [3]. 

Основними напрямами такої співпраці є: 
– передача технологій і розгортання виробництва національними компаніями приватного та державного секторів;  

– підготовка персоналу приватних і державних компаній, а також персоналу, який експлуатує сучасні засоби зв’язку та 

інформатизації; 
– поступове заміщенням іноземних комплектуючих вітчизняними; 

На основі проведеного аналізу встановлено, що така співпраця дасть змогу: 

– підвищити професійний рівень власних працівників, а також мати резерв заміщення працівників, сприятиме отриманню 

практичного досвіду, модернізації техніки, отриманню рекомендацій; 

– залучити сучасні передові технології провідних компаній світу до підвищення технологічного рівня вітчизняних підприємств 

різних форм власності.  
Зазначене сприятиме зміцненню обороноздатності країни, підвищенню боєздатності та боєготовності військ, охороні державного 

кордону. 
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Modern development of a world economy is characterized by the acceleration of the globalization processes, internationalization of 

economic life, and the further deepening of the economic, political, and cultural relations between countries. These trends lead to structural changes in 

world commodity markets. They intensify competition and create new requirements for market players’ activity. This stipulates the development of 
partnerships at different levels and in various configurations. Experts believe that establishing partnerships as a form of interaction between market 

players could reduce the influence of crisis events in various sectors of countries and regions economies, promote long-term economic growth, and 

ensure balance in interrelated economic processes. 
Foreign and domestic scientists (Don Peppers, Martha Rogers, Werner Reinartz, V. Kumar, Ronald H. Coase, Paul Greenberg, Boris A. 

Reizberg, Arthur A. Thompson, Anzhela Ignatiuk, Tetiana Tsygankova, Galyna Filiuk and others) studied the development of partnership 

phenomenon in the modern economic system (macro level) and establishing partnerships by companies internationalizing their business activities 
(micro level). However, the scientific literature suffers the lack of comprehensive approach towards studying the peculiarities of establishing 

international partnerships at the micro level between business players in the services markets. In addition, quite often the authors identify the concepts 

of “partnership” and “partnership relations”. That leads to an incorrect interpretation of the essence of these concepts, which have different economic 
nature and content. 

From a business perspective, a partnership is a form of business activity between two or more market players aimed at achieving certain 

goals and obtaining financial benefits on the bases of mutually beneficial cooperation. Partnership relations are a strategic plan for economic 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Сальнікова%20О$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101280
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interaction between market players, built on a long-term, mutually beneficial basis. Such plan should align strategic interests, pool resources, share 
risks and responsibility to gain competitive advantages in global, regional, or national markets and achieve partnership goals. The main advantages of 

establishing partnerships in international business are the following: 

 facilitating access to international markets; 

 dynamic tracking of all market and technology trends; 

 possibility of rapid response for identified market environment opportunities and threats under the condition of their dynamic changes; 

 rapid company adaptation to the needs and requirements of target customers; 

 efficient generation of new ideas to create competitive products and additional services; 

 reducing risks of international activities through their redistribution between partners; 

 transferring new experiences and sharing knowledge among members of a partnership. 
To study the applied aspects of establishing partnership relations, we have chosen one of the leaders of the Ukrainian logistics market – 

Nova Poshta Company – which specializes in express delivery and freight services. The company is considering the possibility of entering the 

European market of logistics services, namely Poland. We analyzed the attractiveness of the Polish market and conducted a primary research with 48 
involved respondents. Six of them were experts in the country's logistics industry. 42 respondents represented Polish B2B sector, and were considered 

as Nova Poshta potential clients ready to establish partnership with a logistics company to optimize production and increase economic efficiency. 
The target B2B segments for Nova Poshta are companies that use logistic services, prefer logistic outsourcing and require integrated 

services, or companies that work on the bases of contract logistics. The main motives that guide companies to choose logistics outsourcing are to 

reduce logistics costs, improve customer service, and optimize production or trading activities. Currently the Polish market shows the increasing 
competition between local and global players (UPS, TNT, Raben, FedEx, EJKO, TREEDEN). The existing supply mostly satisfies market demand for 

integrated logistics services created by large distributors and distribution networks, as well as large vertically integrated structures in the energy, 

agricultural, machine-building industries. That means that Nova Poshta should focus on small and medium-sized companies. 
Experts’ interviews with Polish top managers, owners of companies interested in logistics services, and market experts showed that the 

business reputation plays a significant role in choosing a logistics operator. 76% of respondents gave the maximum 10 score to this parameter. The 

remaining 24% scored it with 9 points. So, the probability of creating mutually beneficial partnership between a logistics company and its potential 
customer directly depends on the business reputation it has. 

In general, the company business reputation is formed by two groups of factors: external (“reputation from the outside”) and internal 

(“reputation from the inside”). The origins of establishing business reputation are in the company itself. They are determined by industrial sector it 
belongs to, organizational and legal form, history of development, type and size of business. Other internal factors that affect the business reputation 

are the company purchasing power and financial stability, the quality of management and personnel potential. A special role is played by a corporate 

culture based on common values, expectations, beliefs, and rules that manifests itself in relationships between personnel. Common values should not 
only be declared, but also become an integral part of the internal life of both the company management and employees. 

External reputation is formed by factors related to the company's business activities or those that fall under the public interest. The latter 

include sponsorship, social and charitable activities of the company. Sponsoring cultural, sporting and social events, companies create or strengthen 
their image in society and reputation in business circles. Charity activity demonstrates the company's desire to participate in solving social problems 

of the society most vulnerable segments, financially disadvantaged institutions and territories. Being a testament to the stability of the company's 

development and success, charity creates the prerequisites for its positive perception both by the wide public and potential business partners. 
According to the results of the survey, we identified the most significant factors of logistics company business reputation for its potential 

customers in the segment of medium-to-small businesses in Poland. Fig. 1 indicates reputational factors marked by respondents as “important” and 

“extremely important”. 
 

 
 

Figure 1. Importance of reputational factors for the logistics company in the Polish market, % of respondents (authors’ survey) 

 

Polish respondents also noted that they are only partially satisfied with the quality of services that they receive from the existing logistics 
companies. The majority of respondents noted that their consumer dissatisfaction is formed by the low reliability of delivery, the long duration of 

completing the necessary documentation, the lack of a systematic approach to implement logistics processes, the lack of competencies in providing 

additional services by market players. All those factors create a possibility for Nova Poshta to penetrate Polish market with a high quality reliable 
logistics services. 
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The current development of international business is determined by increasing contradictory trends and imbalances in the global economic 

process. The specific business decision making depends on a number of global and mostly uncontrollable factors. The quality and intensity of impact 
may vary depending on peculiarities of commodity or territorial market, the maturity of national economic systems, and the aspirations of 
international market players. Therefore, the analysis of current development patterns and essential features of world economic processes may 
determine the dominants and problems of international economic activity and critical boundaries and specific of international business behavior. 

The current disproportionate dynamics of the of world market requires the adequate development of individual national economic systems 
and the appropriate management response of international market players. This means that national economic systems taking into account the main 
priorities and structural changes in world economic processes are forced to coordinate their own economic structure qualitatively and quantitatively, 
internationalizing it and formulating export orientation according to the demands of world economic development. 

Thus, effective mutually beneficial cooperation can be carried out only in the conditions of definition and taking into account the most 
important trends of the world market and developing the mature system of doing business internationally.  

The generalizing feature of internationalization at the present stage of globalization is the existence of the established world economic 
system that has developed within the global market and is characterized by: 

 the heterogeneity of economic development and business relations maturity between market participants; 

 qualitative and quantitative imbalances of the world market, which manifests in the periodic occurrence of an absolute or 
relative shortage of resources and individual goods in different markets; 

 intensifying the opposition of centripetal and centrifugal tendencies in integration processes development, which is an integral 
feature and an objective factor of contemporary world development; 

 neocolonial threats, that is, the possibility of establishing unequal international relations, the use of masked, indirect forms and 
methods of economic and political control of certain states over others; 

 the latest trends and priorities of world trade development, which are determined by the specifics of the modern stage of 
scientific and technological development of civilization; 

 the specifics of investment processes and peculiarities of the functioning of the world stock market, which are conditioned by 
the general tendencies of the development of the world financial market, as well as territorial and sectoral aspects and resource problems of the world 
and regional financial space; 

 a complex and multi-level regulatory system, which consists of administrative and economic methods of state and international 
regulation; 

 the development of active international competition, which creates a strong competitive tension between international market 
players and stimulates them to appropriate competitive aggressiveness. 

In recent years, the competitive opposition of world market actors has intensified rapidly. The active competitive position of Western 
companies is complemented by the growing competitive aggression of new participants in internationalized markets, which intensively develop 
strategically advantageous high-tech industries and increase the export of science-intensive products, creating an additional competitive supply in 
strategically important commodity markets. 
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Розглядаючи різноманітні концепції економічної сутності міжнародної інтеграції, потрібно враховувати, що необхідним 

драйвером її здійснення з середини XX ст. було прагнення держав Західної Європи зміцнити зв’язки. В подальшому таке прагнення було 
оформлене угодами, спрямованими на об’єднання західноєвропейських держав на противагу протистоянню двох світових держав - СРСР і 
США. З метою забезпечення продуктивної взаємодії та стійкого розвитку національних господарств країн-учасниць, виникає необхідність 
визначення і створення загального механізму регіональної економічної інтеграції країни. Будь-який економічний механізм є певна 
сукупність або послідовність економічних явищ, тобто вихідне економічне явище тягне за собою ряд інших, причому для їх виникнення не 
потрібно додаткового імпульсу, вони слідують один за одним у чіткій послідовності і ведуть до очевидних результатів. 

Механізм інтеграції включає певні компоненти. Стандартизація змушує учасників інтеграційного процесу працювати однаково. 
Правила формалізують та дозволяють визначити заходи, які необхідно вжити. Наявність спільних цілей спонукають кожну державу 
рухатися в одному напрямку, а взаємне пристосування полегшує взаємодію між країнами. Такі інтеграційні процеси необхідні для протидії 
диференціації, яка характерна для країн різного рівня розвитку. Коли окремі країни взаємодіють одна з одною на багатьох рівнях, 
інтегративний механізм допомагає їм працювати разом. 

Механізм інтеграційного руху України в Євросоюз базується, в першу чергу, на Угоді про поглиблену та всеохоплюючу зону 
вільної торгівлі (ПВЗВТ). Основними аспектами механізму є політичний діалог, юстиція, свобода, безпека та права людини, технічні 
бар’єри, наявні в торгівлі, санітарні питання, підприємництво, митна політика, державні закупівлі, інтелектуальна власність, енергетика, 
оподаткування, статистика, навколишнє середовище, транспорт, наука та технології, фінансова сфера, гуманітарний сектор, сільське 
господарство, захист прав споживачів, соціальна політика, охорона здоров’я та освіта [3]. Серед суб’єктів механізму інтеграції необхідно 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

108 

вказати не лише учасників на макрорівні, а й внутрішніх відповідальних. Насамперед, до них відносяться представники державної влади в 
особі Президента, парламента, відповідних міністерств та відомств з боку України та Європейської Комісії, Європарламенту та 
Європейської Ради з боку Євросоюзу. Більше того, інтеграція України до європейського простору потребує розробки та реалізації належної 
моделі регулювання територій, яка повинна дотримуватися засад регіональної політики Європейського угруповання, та спонукати до 
формування нових форм співпраці між центром і територіями, внутрішньої міжтериторіальної кооперації та міжнародного співробітництва 
регіонів [5].  

Економічна частина угоди діє з початку 2016 року. В звіті Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
за 2016 рік є розділ про перші результати Угоди. В звіті зазначені зміни у митно-тарифному регулюванні, що передбачали поетапне 
зниження митних ставок і тарифних квот з боку країн та адміністрування походження товарів. Так, ЄС послабив тарифні обмеження для 
національних виробників галузей легкої, харчової і хімічної промисловості, а також у сфері машинобудування [2]. В 2017 році прогрес 
виконання вимог Угоди склав 41%, зокрема найбільший прогрес спостерігався в освітній галузі (100%), гуманітарній політиці (71%) та 
енергетиці (71%) [3]. Найнижчий прогрес поки спостерігається в сфері охорони здоров’я (4%) [3].  

Станом на 2018 рік, Україна продовжила процес реформування, який тісно пов’язаний з виконанням вимог Угоди про асоціацію. 
Було прийнято ряд законопроектів, які стосуються децентралізації, прав інтелектуальної власності, навколишнього середовища, 
законодавства про компанії, безпеки харчових продуктів та енергетики. Стосовно останньої, Україна продовжила роботу над 
Меморандумом про взаєморозуміння між ЄС та Україною 2016 року про Стратегічне Енергетичне Партнерство. Також, за останні роки, 
Україна покращила своє бізнес-середовище, хоча цей прогрес дещо сповільнений. За даними Світового банку, Україна посідає 71-е місце у 
рейтингу ведення бізнесу у 2019 році, що є кращим показником у порівнянні з 76-м у 2018 році та 142-м у 2010 році [4]. 

Після майже трьох років з часу попередньої заявки Угоди про асоціацію та з моменту набуття чинності 1 вересня 2017 року, 
ПВЗВТ має позитивні результати. ЄС став найбільшим торговельним партнером України з часткою у 42% від загального обсягу зовнішньої 
торгівлі української держави [3]. У 2017 році експорт з ЄС до України, а також імпорт з України до ЄС збільшився відповідно на 22% та 
27,2% [3]. Незважаючи на зростання обсягів торгівлі з іншими країнами світу, темпи зростання з ЄС є набагато інтенсивнішими, що 
свідчить про вагоме значення Угоди для розвитку України.  

Разом з тим, український уряд концентрує свої зусилля на розвитку людського капіталу. У 2018 році реформи освіти 
залишаються пріоритетним напрямком уряду і стосуються всіх елементів структури освітньої системи, тобто загальної середньої, 
професійної, а також вищої освіти. Реформа професійно-технічної освіти та професійної підготовки є важливою складовою стимулювання 
економічного зростання та конкурентоспроможності України. Варто зазначити, що Україна є однією з найбільш успішних учасників 
програми Erasmus+ [1]. Ця програма підтримує модернізацію та інтернаціоналізацію системи освіти, впровадження Болонських принципів 
та проектів неформальної освіти, а також досвід академічних обмінів. 

Тим не менш, Євросоюз продовжував надавати суттєву фінансову та реформувальну допомогу для підтримки процесу 
стабілізації та реформ в Україні. З цією метою з 2014 року ЄС мобілізував понад 11 млрд. євро грантів і позик (з 12,8 млрд. євро суми 
забезпечення) [1]. Подальша міжвідомча координація в межах уряду та співпраця між урядом, парламентом та президентом будуть 
ключовими для посилення прогресу щодо поступового наближення законодавства України до стандартів та норм ЄС. Також важливо, щоб 
українська влада підтримувала та зміцнювала темпи реформ, у тому числі щодо боротьби з корупцією, особливо напередодні 
президентських і парламентських виборів, які відбудуться у березні і жовтні 2019 року відповідно. 

В цілому, ефективний механізм економічної інтеграції України в ЄС повинен забезпечувати стабільний економічний розвиток. В 
умовах підвищеної безпеки процесів глобалізації світової економіки механізм регіональної економічної інтеграції постійно 
вдосконалюється. Такий розвиток обумовлений новими формами інтеграції та супроводженням системного перетворення відносин 
угруповання, ускладнення їх структури та оптимізації фінансових потоків між державними органами. Це процес створення стійких 
економічних зв’язків і розкриття праці національних господарств, які охоплюють зовнішньоекономічний обмін і сферу виробництва. Такий 
процес веде до тісного контакту національних економік та створенню єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі. 
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Інтеграція нових інвестиційних проектів України в світову екосистему ІСО на засадах прозорості та ефективності є важливою для 

розвитку ринку венчурного капіталу в Україні. Ринок ICO стає все більш конкурентним і інвестори стають все більш обережними, це 
підтверджує динаміка частки успішних ICO впродовж досліджуваного терміну. Оцінка ефективності на традиційному венчурному ринку і 
ринку первинного розміщення токенів показала, що на ринку ICO обсяг інвестицій набагато вищий, але кількість угод менша. Обсяг ринку 
ICO на сьогоднішній день становить близько 29 мільярдів доларів.  

Венчурне інвестування є дієвим інструментом розвитку багатьох економік, розвиток національної економіки не відповідає 
сучасним тенденціям глобальної екосистеми, це проявляється як у функціонуванні підприємств в українській економіці, так і при 
формуванні стратегії розвитку залучення інвестицій на макрорівні. Традиційні методи залучення венчурного капіталу, суб’єктами яких 
виступають венчурні фонди і бізнес-ангели, такими інструментами як ІРО / продаж корпоративних прав; з’явився такий новий інструмент 
залучення, як ІСО - «Initial Coin Offering» – первинне розміщення монет і являється одним з нових інструментів для венчурних 
капіталістів. Основною метою створення біткоін та криптовалют був вихід за межі існуючої грошової системи, з ціллю мінімізувати 
залежність від центральних банків країн та довірених третіх сторін. ІСО достатньо швидко вийшло на домінуючі позиції при фінансуванні 
як блокчейн-стартапів, так і інших новостворених проектів, зазвичай, в сфері ІТ. 

https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/aZnrbQ70ZJtiXaRXV69qTtPI-d-gbCzZxpirQUpU6EY/mtime:1541749617/sites/eeas/files/2018_association_implementation_report_on_ukraine.pdf
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/aZnrbQ70ZJtiXaRXV69qTtPI-d-gbCzZxpirQUpU6EY/mtime:1541749617/sites/eeas/files/2018_association_implementation_report_on_ukraine.pdf
https://eu-ua.org/sites/default/files/imce/zvit_2016_ukr.pdf
https://eu-ua.org/sites/default/files/imce/layout_16_02_final.pdf
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/ukraine
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/n0001100-00
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Найбільш близькою аналогією з реального життя до ІСО є цінні папери. Використання технології блокчейн для емісії токенів - 
нагадує за своїми властивостями цінні папери. Зараз більш популярні товарні токени, які можна порівняти з опціонами на отримання яких-
небудь послуг або товарів (компанія-виробник ПО може випускати ліцензії на свій продукт у вигляді токенів). 

Кожен токен - це посилання на закодований договір, смарт-контракт. В документації до ICO обумовлюються умови цього 
контракту і механізм виконання закладений в самому токені, за задумом компанія не може відмовитися від виконання зобов’язань. В базу 
даних блокчейн можна, крім інформації, записати ще й програмний код, який буде містити в собі визначені умови. Перешкодити 
виконанню цього програмного коду ніхто не може - це і є смарт-контракт. 

Дані показують, як розподіляється кількість інвестицій по типам між традиційним залученням венчурного капіталу та ІСО для 
систем блокчейн та блокчейн-суміжних угод: капітал, залучений шляхом венчурного інвестування (68%) та отриманий за допомогою ІСО-
фінансування (32%), а об’єм в грошових одиницях для блокчейн-суміжних проектів - за типами раундів інвестицій: VC – 22%, ICO – 78% 
[1]. Отже, незважаючи на меншу кількість ІСО, ці інвестиції в середньому залучають набагато більше капіталу, ніж середній обсяг 
венчурного фінансування.  

За даними Crunchbase, найбільші ICO, закриті у 2017 році: ICO компанії Filecoin – 257 млн дол., Tezos отримав 232 млн дол., Bancor 
отримав 152,3 млн дол., Polkadot отримав 140 млн дол., Quoine отримав 105 млн дол. США. 

За допомогою такого метода як ІСО і за умови його раціональної реалізації, процес залучення приватних інвесторів може 
проходити значно швидше та легше. У випадку ІСО, інвестори зазвичай не приймають активної участі в управлінні проектом, а лише в 
неформальних обговореннях та отримають на свій електронний гаманець визначену кількість токенів замість акцій/корпоративних прав на 
проект. При цьому засновник проекту не йде на передачу значних повноважень та контролю над підприємством приватним інвесторам, а 
отже в майбутньому їх частка не буде продана третій особі. 

В Україні досить слабко розвинена діяльність венчурних фондів.  Так, за словами керівників фондів з іноземними інвестиціями, 
пріоритетними виступали проекти в агробізнесі, харчопереробній галузі, виробництві будівельних матеріалів та меблів, при цьому 
основними акцепторами інвестицій буле вже діючі підприємства середнього розміру, тому в Україні новому проекту вигідніше 
орієнтуватися на проведення ІСО.  

Більшість статистичних даних продажу токенів, які доступні в Інтернеті, покладаються лише на сторонні звітні суми, які можуть 
бути застарілими та в більшості випадків виключатимуть проекти, які відкрито не повідомляють про збір коштів. Таким чином, відсутня 
єдність показників обсягів грошей залучених методом ІСО, так станом на серпень 2018 року їх кількість коливається від 14 до 21 мільярда 
доларів за різними джерелами. Хоча блокчейни технічно прозорі, вони функціонально непрозорі, але існує Elementus, який збирає, 
організовує та аналізує дані безпосередньо з блокчейну. Загалом, за оцінками Elementus, на кінець серпня 2018 року розмір коштів 
залучених методом ІСО збільшився до обсягу у 28, 14 млрд дол. США. 

Незважаючи на те, що інтерес інвесторів до токенів значно знизився з піку у лютому 2018 р., ринок все ж таки залишається на рівні 
більшому за 1, 4 млрд дол. США на місяць. Фактично, більшість історичних фандрейзингів ІСО відбулися на нинішньому ринку, з 
загальних 28 мільярдів доларів у 2018 році закрито угод на 15,9 млрд дол. США - між лютим 2017 р. та серпнем 2018 року. 

Крім того, більша частина різкого підйому та падіння пояснюється лише з трьома проектами ICO: EOS (4,2 млрд дол., 17 червня - 
18 червня), Telegram (1,7 млрд дол., 18 лютого - 18 травня) і TaTaTu (575 дол. США, червень). Якщо прибрати вищезазначені угоди, графік 
обсягів коштів залучених ІСО буде виглядати досить стабільним, особливо враховуючи сильні коливання, які спостерігаються на виключно 
криптографічних ринках за той же період, ринок ІСО менш схильний до коливань, що вказує на значно більшу стабільність досліджуваного 
ринку. 

Можна стверджувати, що загальний інтерес інвесторів до ринку ICO залишається досить сильним, навіть протягом так званого 
«ведмежого» ринку. Ринок стає більш конкурентним, демонструючи ознаки зрілості - частка успішних ІСО (зібрано понад 100 тис. дол.) 
знизилась з половини до однієї п'ятої за останні 12 місяців, а отже інвестори стали більш ретельно обирати проекти, в які інвестувати. Ще 
однією ознакою зрілості ринку стає все рідші випадки залучення більше 100 млн. дол. лише на основі White Papers проекту.  

З приводу географічного аспекту ринку ІСО, у серпні 2018 року вперше Сінгапур розмістив більше ІСО, ніж США, хоча ІСО і є 
глобальним явищем, можна відмітити країну базування. Найбільш яскраві географічні тенденції останніх місяців - це відхід від США, 
мабуть, завдяки посиленню контролю за регулюванням і переходу до Сінгапуру. Більше третини проектів прив'язані до трьох країн - США, 
Сінгапуру та Великобританії, загалом задіяно близько 60 країн, а три чверті згаданих ІСО посилаються на 15 країн, тобто всі інші країни 
мають менше 6 проектів. В Україні цим методом залучено коштів на суму 47648837 дол. США з січня 2014 р. по березень 2018 р. 
Великобританія, Росія та Швейцарія складають майже 50% європейських продажів токенів (за підрахунками). На сьогоднішній день було 
також зібрано понад 6,2 мільярдів доларів за допомогою продажів токенів від невідомих регіонів. 

Втім є деякі проблемні факти, з якими має рахуватися ринок - виявлено, що з 902 компаній, які прагнули провести ICO, 142 не 
спроміглися зробити це ще до того, як закрити фінансування, а 276 – вже після збору коштів. В підсумку маємо, що 59% торішніх подій 
колективного фінансування є або підтвердженими провалами, або близькими до провалу. Статистика стверджує, що більше половини ІСО є 
інструментами шахрайства, але наразі криптоспільнота працює над підвищенням безпеки проведення ІСО. 

Одним із найбільш стримуючих факторів для розвитку венчурного капіталу в Україні виступає низький рівень розвитку 
організованого фондового ринку та корпоративної культури, що ускладнює вихід венчурних інвесторів із проекту. У разі якщо 
використання засобів залучення запозиченого капіталу для фінансування інвестицій неможливе або ускладнене через відсутність застави, 
невідповідність підприємства критеріям фінансової установи (наприклад, незначний термін існування, відсутність кредитної історії) – 
також доцільно звернутись до такого методу як ІСО. Для приватного інвестора ICO - це можливості на глобальному ринку, яких раніше не 
було. Але, звісно, в силу недостатньої кваліфікації у інвесторів вони можуть потрапляти у фінансові піраміди. Розробити продукт потрібно 
до ICO, треба звертати увагу на прототип і розуміти, як управляти компанією, а команда не повинна бути анонімною. Але ICO, можливо, є 
нащадком кризи "dotcom" 1999-2000 років. Хоча й в багатьох випадках ІСО - це лише спосіб залучення капіталу без будь-яких суперечок 
щодо задоволення регуляторних вимог або тягаря відсотків банку.  
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Досвід так званих «нових» членів ЄС доводить, що поширення європейської інтеграції на Схід позитивно відобразилося на їхньому 
економічному розвитку. За 12-15 років, які пройшли з моменту приєднання більшості колишніх соціалістичних держав Центральної та 
Східної Європи (ЦСЄ) до Євросоюзу, дані країни змогли суттєво підвищити рівень свого добробуту, виміряного як загальним розміром 
ВВП, так і ВВП на душу населення. Так, у 2003р. середній рівень ВВП на душу населення тодішніх 11 кандидатів на вступ складав 6,9 тис. 
дол. США. Однак у 2017р. цей показник зріс до 15,7 тис. дол. США, тобто у 2,3 рази. Крім того, якщо у 2003р. показник держав ЦСЄ 
відповідав лише третині рівня країн так званого «старого» ЄС, то у 2017р. він наблизився до 47%. Причому Чехії за рівнем ВВП на душу 
населення вдалося досягти 60% рівня ЄС, а Словенії – навіть 70% [1, с. 300]. 

Що стосується України, то хоча, за даними МВФ [2], з 2003р. до теперішнього часу ВВП на душу населення зріс у 2,7 рази до 2,82 
тис. дол. США, а цей же показник, але виміряний за паритетом купівельної спроможності (ПКС) у 2018р. склав 9,21 тис. дол. США, це все 
одно в 1,7 разів менше аналогічного показника Сербії (поки що найбіднішого офіційного кандидата на вступ) і в 2,5 рази – Болгарії 
(найбіднішого члена ЄС). Тобто низький рівень добробуту українців, виміряний цими показниками є реальною перепоною для приєднання 
нашої країни до ЄС, особливо при збереженні теперішніх значень темпів приросту ВВП (на рівні 2-3%). Тобто нарощування показників 
добробуту є для України першочерговим середньостроковим завданням на шляху до об’єднаної Європи. 

Певною перепоною на шляху України до ЄС наразі є відносно невисока ефективність вітчизняного сільського господарства та 
значна (за міркою розвинених країн) зайнятість у цьому секторі. Тому прогрес у розбудові постіндустріальної економіки з домінуванням 
сфери послуг та зменшення внеску сільського господарства у створення ВВП, у першу чергу за рахунок збільшення його продуктивності, є 
необхідними умовами прискорення інтеграційного поступу нашої країни до ЄС. 

Що стосується виконання Копенгагенських критеріїв членства, у частині розбудови дієвої ринкової економіки, то, на наш погляд, її 
характеристики щодо рівноваги між попитом і пропозицією, лібералізації цін і торгівлі, відсутності перешкод у доступі до ринку, наявності 
достатньої правової бази, а також щодо існування суспільного консенсусу з найважливіших питань економічної політики, в Україні є 
наявними. Однак інші її ознаки, такі, як забезпечення дотримання прав власності, виконання законів і контрактів, наявність достатнього 
рівня макроекономічної стабільності, що спирається на стабільність цін, державних фінансів та середньострокову рівновагу платіжного 
балансу, достатня розвиненість фінансового сектору не можуть бути охарактеризовані як достатні і на даному етапі розвитку української 
економіки не дають підстав визначати її як дієву ринкову. 

Щодо іншої частини Копенгагенських критеріїв стосовно здатності витримувати конкурентний тиск і дію ринкових сил у рамках 
ЄС, то і тут досягнення України не є абсолютними. Так, наша країна на сьогодні достатньою мірою забезпечена людськими та 
матеріальними ресурсами, має достатню частку малих підприємств у структурі економіки, а також має високий рівень освіти населення, 
однак ступінь розвитку інфраструктури поки що не відповідає рівню розвинених європейських держав, а рівень дослідницької діяльності є 
незадовільним і не реалізовує достатньою мірою наявного потенціалу. Також наша держава за допомогою урядової політики і 
законодавства хоча і створює доволі конкурентне середовище, однак недостатньою мірою використовує інструменти державної допомоги, 
яка могла б бути спрямована на структурну перебудову, підтримку перспективних секторів, наприклад, розширення виробництва товарів і 
послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Суттєвий внесок у досягнення макроекономічної стабільності як необхідної умови членства в ЄС можуть зробити валові та прямі 
іноземні інвестиції (ПІІ). Однак показник валових інвестицій України, суттєво зменшившись у 2014р. до 13,4% ВВП, але досягши 22,2% 
ВВП у 2018р. [2] наразі є неприйнятно низьким для забезпечення сталого економічного зростання і підвищення добробуту хоча б до рівня 
«найбідніших новачків» ЄС (для порівняння більшість країн ЦСЄ до приєднання до ЄС мали відповідний показник на рівні 25-30% при 
середньому рівні зростання ВВП у 5% [3]). Що стосується ПІІ, то зважаючи на значну потребу нашої країни в інвестиціях для модернізації 
та структурної перебудови економіки, а саме останні можуть приносити приймаючій країні передовий досвід і новітні технології, їх 
сучасний рівень в Україні у розмірі 2,2% ВВП [3] є занадто низьким. Проте в умовах військового конфлікту на території нашої держави, 
політичної та економічної нестабільності розраховувати на значний приплив ПІІ не варто. 

Важливими показниками досягнення макроекономічної стабільності також є цінова стабільність, низький рівень безробіття, 
помірний рівень державного боргу. На жаль, на сьогодні Україна суттєво поступається за всіма цими показниками і теперішнім членам, і 
теперішнім кандидатам на вступ до ЄС, та без реальної перебудови структури економіки й експорту, досягнення високих темпів 
економічного зростання забезпечити необхідний, прийнятний для вступу до ЄС рівень зазначених показників, буде неможливо. 

Як свідчить досвід країн ЦСЄ – теперішніх членів ЄС, прогресивні зміни в економічному розвитку та збільшення їхнього 
добробуту відбувалися на основі досягнення макроекономічної стабільності, яка спирається на розвиток промисловості та сфери послуг, 
приборкання інфляції, достатній рівень внутрішніх та іноземних інвестицій, зменшення безробіття. 

Таким чином, Україна на сьогодні все ще лишається занадто бідною, щоб європейські партнери почали її розглядати в якості 
потенційного кандидата на вступ. Можливості подолання цієї перепони для нашої країни, на наш погляд, відкриваються на основі 
збільшення темпів економічного зростання і зростання добробуту населення. Для реалізації зазначеної мети нашій державі необхідно 
спрямувати першочергові зусилля на досягнення макроекономічної стабільності, складовими якої мають стати [1, с.328]: 
- структурна перебудова промисловості та експорту з домінуванням високотехнологічних товарів, чому, у свою чергу, може сприяти 
широке залучення прямих іноземних інвестицій від європейських партнерів; 
- досягнення цінової стабільності і рівноваги валютного ринку, що неможливо без нарощування обсягів експорту; 
- підвищення продуктивності та ефективності сільського господарства і зменшення його частки у ВВП. 
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На сучасному етапі розвитку фінансового сектора світу ключовими дефініціями, що визначають його стан – є динамічність та 

змінність. З цього погляду, риси банківського сектору носять подібний характер. Суттєві зміни в банківському секторі відбуваються під 
впливом сучасних технологій та інтеграційних процесів. 

Стратегічний інтеграційний напрямок України, що зафіксований у нормативно-правових актах – це європейський напрямок та 
інтеграція з Європейським Союзом. Вирішальним кроком, з огляду на можливість використання досвіду європейських країн, є проведення 
регулятивних реформ,  що спрямовані на розвиток фінансового сектора України, у тім й, банківського сектора. 

Протиріччя і суперечливість розвитку банківської системи беруть свій початок від самого початку отримання країною 
незалежності. В перші роки, було створено дворівневу систему функціонування банків, центральний банк, пізніше було проведено грошову 
реформу та введено національну грошову одиницю – гривню. Водночас банківська система України має кризу за кризою. Складність 
розв’язання цієї дилеми потребує багатоаспектних глибоких досліджень. 

Драматизм ситуації «банківської сфери» на протязі 27 років незалежності України полягає в тому, що існує неузгодженість між 
можливостями та реаліями, з одного боку, нерозкритий потенціал українського банківського сектора, який є одним з головних платформ 
економічного успіху країни та надання фінансових послуг, та, з другого боку, протиріччя розвитку з наявністю талановитих менеджерів 
банку до висококваліфікованих кадрів і «падіння» самої банківської системи від її створення до сьогоднішнього часу, від запровадження 
грошової одиниці до її значної девальвації; від криз (економічних, фінансових, банківських, валютних) до падіння довіри до банківського 
сектора.  

Слід зазначити, що першими державними актами було визначено напрямок національної політики з принципом перетворення 
економіки соціалістичної республіки до економіки ринкового типу. Крім того, було створено Національний банк України, затверджено у 
1991 р. одного із життєво-важливих (ключового для фінансового ринку) нормативного акту «Про банки і банківську діяльність»[1], у 
подальшому реалізовано концепцію зміни державних банків на залучення приватних власників банку та успішно проведено грошову 
реформу – запроваджено гривню. На сучасному етапі, слід підкреслити, існування незалежного центрального банку в Україні, котрий 
самостійно провадить політику відповідно до Конституції та інших нормативних актів. Отже, Національним банком, враховуючи Угоду про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом[2] та кризу 2014-2015 рр. у банківському секторі запроваджено регуляторні реформи з 
метою досягнення вимог ЄС та сталого розвитку, Комплексна програма розвитку фінансового сектору до 2020 року, що затверджена 
Постановою Правління НБУ від 18.06.2015 №391 (зі змінами)[3] передбачає проведення ряд поетапних змін у секторі, серед яких: 
пом’якшення валютних обмежень для банків та бізнесу, перехід до нормативів Basel III, перехід банків на МЗСФ 9, забезпечення прозорості 
і розкриття інформації про кінцевих власників банків, запровадження нових стандартів управління ризиками в банках[4]. Суттєво 
важливими досягненнями центрального банку слід вважати Стратегію Національного банку України Програма дій 2019[5] (Стратегія) та 
Нову систему валютного регулювання та дорожньої карту валютної лібералізації – «безвіз» для капіталу [6] (нова система валютного 
регулювання), в тому числі й ухвалення Верховною Радою Закону України «Про валюту та валютні операції»[7]. Стратегія визначає цілі 
центрального банку у розбудові потужного фінансового ринку країни. Нова система валютного регулювання означає нове ліберальне 
валютне регулювання, котре пом’якшує здійснення валютних операцій та за прогнозами стане сприятливим для ведення бізнесу та 
надходження іноземних інвестицій у країну, крім того, на думку фахівців – це великий крок у лібералізації валютного регулювання з часу 
існування банківської системи. 

На сучасному етапі розвитку, орієнтир тенденцій до розбудови сталого банківського сектора і потужної системи було 
започатковано обраним вектором для країни рухатись у напрямку до Європейського Союзу. Курс на європейську інтеграцію означає 
імплементацію стандартів, визначених ЄС. Крім того, неминучим для цього напрямку є трансформація у банківському секторі. У процесі 
європейської інтеграції не існує легких шляхів, оскільки сама інтеграція, як явище, має складну ярусність та пройшла значну дорогу 
розбудови і займає своє місце в сучасній історії з проголошенням створення Об’єднаних Штатів Європи. Кожна країна могла оволодіти 
своїм власним мистецтвом створення тісного співробітництва між європейськими сусідніми країнами і, між іншим, ЄС став значним 
«гравцем» у світовій арені та європейські цінності послуговуються прикладом і для України. 

Адекватне розкриття потенціалу банківського сектора, розширення можливостей і створення своєрідного українського 
«економічного дива» є, що найменше, стратегічною метою для країни та центрального банку щодо фінансового сектора. Відсутність 
універсальності розв’язання цієї задачі має свою позитивність, а саме, існує можливість пройти етап трансформації та створити самостійно 
унікальну модель, що може мати ознаки виключно для української банківської системи.  
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Проблема формування та координації інвестиційної та промислової політики в розвитку галузей української економіки є 

актуальною в умовах  нестачі внутрішнього капіталу для технологічної модернізації, науково-технічного та інноваційного розвитку, 
експортної діяльності та реалізації проектів виходу на нові ринки, зростання ефективності та міжнародної конкурентоспроможності. В 
умовах дефіциту та високої вартості внутрішніх джерел фінансування, іноземні інвестиції необхідні для ресурсного забезпечення розвитку 
пріоритетних галузей вітчизняної економіки, до яких, зокрема, відноситься аграрний сектор. Тому актуальним є формування інвестиційної 
привабливості аграрного сектору економіки України, що в контексті сучасних тенденцій вимагає взаємоузгодженого корегування 
інвестиційної та індустріальної політики його стратегічного сталого розвитку. 

Пріоритетними цілями вітчизняної аграрної політики є нарощування виробництва, підвищення якості, збільшення експорту с/г 
продукції та продуктів її переробки, формування технологічних переваг, розвиток інфраструктури аграрного ринку, фінансово-кредитне 
забезпечення АПК тощо. Для реалізації цих завдань потрібні іноземні інвестиції, що через низку причин несприятливості інвестиційного 
клімату та ризики надходять в недостатньому обсязі. Станом на 1.10.2018 року обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерний 
капітал) в аграрний сектор склав: 560,8 млн. дол. США (1,8% у заг. підсумку) за видом економічної діяльності «Сільське, лісове та рибне 
господарство», 2 763, 9 млн. дол. США (8,6% у заг. підсумку) у «Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів», і всього 
3,2 млн. дол. США у «Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства» [1], що в загальних обсягах ПІІ в країну 
складає всього 10,4%. В той час, як аграрний сектор формує майже п’яту частину ВВП України, забезпечив 39,8% в експорті країни в 
2018р., позитивний баланс зовнішньої торгівлі продукцією АПК України склав 13,4 млрд. дол. США в 2018р. [2]. 

Галузі аграрного сектору входять в топ-10 інвестиційно привабливих галузей України для іноземних інвесторів і мають значний 
інвестиційний потенціал. Зокрема за оцінками Deloitte загальна потреба в капіталі агросектора складає 38 млрд. дол. США, харчової 
промисловості - 30 млрд. дол. США [3]. Факторами інвестиційної привабливості аграрного сектору України є наступні: висока родючість 
ґрунтів і сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування с/г культур, вигідне географічне розташування, розвинена 
інфраструктура, ємність внутрішнього та зовнішнього ринку, високі експортні можливості та потенціал нарощування експорту продукції з 
високою доданою вартістю, позитивна динаміка та потенціал зростання, рентабельність українського аграрного бізнесу, успішна 
капіталізація аграрних компаній та позиціонування на міжнародних фондових ринках та ін.  Перспективними для інземних інвесторів 
нішами українського АПК є точне землеробство, зернова логістика, органічне виробництво та нішеві культури [3]. 

Формування стратегій промислового розвитку галузей національної економіки має будуватись не лише на основі критеріїв, які 
диктують сучасні науково-технічні, інноваційні, соціально-економічні та ін. фактори, а й мають включати інвестиційну складову, 
зорієнтовану на стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій в галузь. Вивчення державних документів щодо стратегічного розвитку 
аграрного сектору України дозволяє зробити висновки про недостатнє відображення в них інвестиційної політики, її сучасних інструментів 
та їх зорієнтованості на цілі прогресивного розвитку. Кількість податкових стимулів значно зменшилася в останні роки. Крім того, в 2019-у 
бюджетному році на суму 1 млрд. грн. зменшилася сума прямої державної підтримки агросектору, що актуалізує цю проблему. Прикладами 
інструментів державної підтримки вітчизняного АПК є часткова компенсація (25%) вартості с/г техніки та устаткування українського 
виробництва, часткова компенсація відсотків по кредитах, часткова компенсація вартості закупленого насіння с/г рослин вітчизняної 
селекції для фермерських господарств, часткова компенсація (50%) вартості племінних ресурсів та саджанців (80%), компенсація вартості 
будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, підприємств із зберігання та переробки зерна, та ін. Разом з тим, на думку 
експертів інвестиційним стимулам в агросекторі не вистачає безперервності, аналізу економічної ефективності та цільової спрямованості на 
прогресивні інноваційні та структурні зміни, що обмежує їх стимулюючий вплив. 

Вдосконалення інвестиційної складової галузевих стратегій промислового розвитку може створити такий ефект як підвищення 
рівня інвестиційної привабливості галузей, в т.ч. аграрного сектору, і відповідно зростання обсягів залучених іноземних інвестицій, які в 
свою чергу стануть рушійними силами технологічної модернізації, інноваційного розвитку, зростання експортного потенціалу та 
конкурентоспроможності на міжнародних ринках. 

Між промисловою політикою та інвестиційною є також обернена взаємодія. Інвестиційна політика має забезпечувати 
прогресивні структурні зміни в економіці, створювати умови для формування принципово нових секторів економіки, для прискореного 
розвитку високотехнологічних галузей, експортних виробництв та галузей промисловості, що випускають продукцію з високою нормою 
доданої вартості. Вивчення сучасного світового досвіду дозволяє зробити висновок про нагальну необхідність модернізації інвестиційної 
політики виходячи з потреб  нової промислової політики в епоху інновацій, технологій та цифровізації. В цьому контексті слід зазначити, 
що в Україні є певний позитивний досвід, зокрема застосовуються заходи стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 
економіки, до яких включено також АПК. Проте, затверджений перелік пріоритетних галузей економіки не переглядався більше п’яти 
років, що суперечить стрімким темпам науково-технічного, інноваційного та промислового розвитку в світовій економіці. Також політика 
стимулювання інвестицій в пріоритетних галузях вітчизняної економіки характеризується вузьким інструментарієм. Ряд діючих 
законодавчих актів передбачають такі податкові пільги, як, звільнення від сплати ввізного мита виробничого устаткування, придбаного за 
кошти іноземних інвесторів або податкові пільги при створенні робочих місць у пріоритетних галузях. Певні сприятливі умови для 
залученя іноземних інвестицій створюють механізми державно-приватного партнерства та ін. Інвестиційна політика має включати такі 
інструменти як переорієнтація інвестиційних стимулів, формування та модернізація спеціальних економічних зон, застосування нових 
інструментів заохочення, спрощення процедур інвестиційної діяльності, вдосконалення механізмів залучення і контролю іноземних 
інвестицій, які рекомендують експерти ЮНКТАД на базі вивчення світового досвіду узгодити із цілями нового промислового розвитку [4]. 

Отже, нова промислова революція диктує вимоги модернізації та узгодження інвестиційної політики в напрямку її поєднання в 
тандемі із новою промисловою політикою. В умовах стрімкого науково-технічного розвитку Україні необхідно оновлення промислової 
політики з включенням ефективних інструментів інвестиційної політики, а державна інвестиційна політика має бути зорієнтована на цілі та 
завдання нових стратегій промислово-технологічного розвитку. Аграрному сектору України це дозволить сформувати міжнародні 
технологічні конкурентні переваги, здійснити структурні зміни, досягти максимізації продуктивності, наростити частку на світовому ринку. 
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Ефективний розвиток будь-якого підприємства за сучасних умов зростаючої конкуренції та насиченості більшості ринків 

неможливий без впровадження інновацій. Інновації дають змогу підприємствам набути конкурентних переваг у жорсткому конкурентному 
середовищі. На міжнародному рівні в рейтингу Глобального інноваційного індексу 2017 р. Україна займає 50 місце серед 127 країн світу (у 
2016 р. цей показник склав 56 місце серед 128 країн, 2015 р. - 64 місце серед 141 країни світу) [1]. Однак сучасні тенденції розвитку науки 
та інновацій в Україні свідчать про слабку інноваційну активність підприємств України та характеризуються скороченням реальних обсягів 
фінансуванням НДДКР, низьким рівнем попиту на високотехнологічну продукцію та науково-інноваційні розробки з боку держави, 
законодавчою неврегульованістю питання розподілу прав інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, відсутністю 
механізмів комерціалізації результатів завершених науково-технічних розробок та їх передачі до сфери виробництва, відсутністю засобів 
підтримки інноваційної сфери, старінням наукових кадрів, міграцією спеціалістів найвищої кваліфікації, слабким рівнем розвитку 
інноваційної інфраструктури [2]. 

Основним джерелом інвестування в інноваційну діяльність вітчизняних підприємств є їх власні кошти (63,9% у 2012 р., 85% у 
2014  р., 97,2% у 2015 р.). У той самий час у 2014 р. країни-члени ЄС на 55,3% фінансували дослідження і розробки коштами приватних 
бізнес-інвесторів, 32,3% витрат були покриті за рахунок державного бюджету, 10% - за рахунок іноземних інвесторів. У Південній Кореї, 
Японії та Китаю майже ¾ досліджень і розробок у 2014 р. фінансувалось коштами приватних бізнес-інвесторів; у США у 2013 р. 60,9% 
подібних робіт фінансувалось коштами приватних бізнес-інвесторів [3]. 

Посилення інноваційної активності вітчизняних підприємств можливе за умови  стимулювання розвитку інноваційної 
інфраструктури ринку, виваженої державної  політики  та підтримки розвитку інноваційної сфери.  Інноваційна інфраструктура ринку може 
сприяти налагодженню зв’язку науки, інноваційного підприємництва  та бізнесу та сприяти розвитку приватного фінансування інновацій.  
Крім того, важливе місце займає позиція управлінців щодо реалізації ефективної стратегії розвитку підприємства, яка може бути 
орієнтована на пошук та впровадження процесних, ринкових та продуктових інновацій.  Сучасні моделі інноваційного розвитку 
підприємств базуються на  моделі інтегрованих бізнес-процесів, мережевої моделі розвитку та теорії «відкритих» інновацій [4], [5].  Дані 
теорії орієнтовані на зовнішнє середовище стимулювання інноваційної активності підприємства, замість концентрування зусиль на пошуку 
інновацій використовуючи його внутрішній потенціал.  

За сучасних умов посилення інноваційної активності підприємства можливе за наявності наступних складових системи 
управління підприємством:  1) постійний моніторинг внутрішніх можливостей посилення інноваційного потенціалу підприємства; 2) 
моніторинг зовнішнього ринкового середовища діяльності підприємства і виявлення потенціалу пошуку та впровадження інновацій; 3) 
моніторинг використання можливостей інноваційної інфраструктури ринку. 

Внутрішні фактори посилення інноваційної активності підприємства можуть формуватися шляхом аналізу складових ланок 
ланцюга створення вартості на підприємстві: основні види діяльності (вхідна логістика, виробництво, вихідна логістика, маркетинг і 
продаж, обслуговування) і допоміжні (підтримуючі) процеси (інфраструктура компанії, матеріально-технічне забезпечення, розвиток 
технології, управління трудовими ресурсами). Головним завданням при пошуку джерел посилення інноваційної активності є здійснення 
ґрунтовного моніторингу внутрішнього середовища діяльності підприємства. У процесі такого аналізу можливе виникнення процесних 
інновацій у сфері організації логістичних та транспортних потоків, товароруху, роботи з постачальниками, налагодження виробничих 
процесів, системи управління та планування на підприємстві, автоматизації та управління складськими запасами, сервісу, впровадження 
маркетингових заходів та технологій обслуговування споживачів. Крім того, дедалі більшого поширення сьогодні набувають сучасні 
інноваційні концепції управління – концепція ощадного управління, реінжиніринг бізнес-процесів, менеджмент змін, бенчмаркинг, 
управління бізнес-часом. Посилення інноваційної активності підприємства можливе і за рахунок підвищення рівня інноваційності програм 
по підбору кадрів, застосування провідних схем навчання та періодичної атестації персоналу. 

Другою важливою складовою посилення інноваційної активності підприємств є моніторинг зовнішнього ринкового середовища 
діяльності підприємства. Сучасна система інноваційного розвитку підприємства повинна передбачати використання усього зовнішнього 
середовища організації, яке включає не лише споживачів, постачальників, але і осіб, які не є споживачами, фахівців-експертів з інших 
галузей, зацікавлених осіб для пошуку можливостей розробки та впровадження інновацій. Ринкове середовище дає змогу проаналізувати 
технологічні інновації, нові тенденції у попиті, стилі життя, нові економічні, правові можливості виявлення та оцінку впливу конкуренції, 
споживачів, постачальників, посередників, контактних аудиторій. Аналіз факторів ринкового середовища дає змогу виявити ринкові 
загрози та можливості діяльності, і розробити альтернативні варіанти вирішення проблем чи реалізації можливостей, серед яких можуть 
бути і можливості інновацій. Ефективним чинником розвитку інноваційних процесів підприємства є інноваційне співробітництво з 
ринковими суб’єктами у наступних формах:  науково-технічна кооперація, виконання спільних інноваційних проектів, створення спільних 
підприємств, створення науково-технічних консорціумів та ін. 

Третя складова посилення інноваційної активності підприємств –моніторинг використання можливостей інноваційної 
інфраструктури ринку. В цьому контексті інноваційний розвиток підприємства передбачає впровадження інноваційних альянсів у формі 
цілеспрямованого науково-технічного співробітництва, створення мереж, які пов’язують його з бізнес-інкубаторами, інноваційними 
центрами, центрами трансферу технологій, дослідницькими лабораторіями, науково-дослідними інститутами, технопарками, 
технополісами, інноваційними кластерами.  

Головним завданням  при розгляді можливостей посилення інноваційної активності підприємств є здійснення моніторингу та 
задіяння внутрішніх та зовнішніх можливостей, запровадження сучасних форм інноваційного співробітництва, інтеграції підприємств в 
інноваційну інфраструктуру ринку. 
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В умовах глобалізації можливості отримання та використання країнами конкурентних переваг залежать від результативності 

переходу до моделі інноваційного розвитку економіки. Реалізація економічних цілей суспільства в сучасних умовах передбачає 
необхідність впровадження інновацій, спрямованих на забезпечення рівних можливостей доступу до результатів науково-технічного 
прогресу для різних соціальних верств населення. 

Разом з тим, нерівномірність економічного розвитку країн, незбалансованість економічного зростання, на думку професора 
економіки Гарвардського університету Р. Хаусманна [1], ускладнюють можливості розробки та запровадження інновацій, зорієнтованих на 
забезпечення сталого економічного розвитку країн, залучення економічно активного населення до інноваційних процесів. Водночас саме 
стійке інклюзивне економічне зростання забезпечить стабільне й довгострокове поліпшення життя усіх верств населення, що, у свою чергу, 
стимулюватиме прискорення зростання ВВП.  

Дослідженню економічної сутності поняття «інклюзивність» приділяли значну увагу як зарубіжні, так і вітчизняні науковці. 
Зокрема, Дж. Робінсон та Д. Асемоглу трактують інклюзивність як залучення до процесу усіх суб’єктів, без відмінностей і обмежень [2]. 
«Європейська стратегія 2020» визначає, що поняття «інклюзивності» категоріально охоплює справедливість, рівність можливостей, захист 
у ринкових і трудових трансформаціях, а також є важливим компонентом будь-якої стратегії зростання [3]. Вітчизняні вчені А. Базилюк та 
О. Жулин зазначають, що концепція інклюзивного розвитку передбачає важливість, унікальність, цінність кожного суб’єкта економіки для 
суспільства, та забезпечення можливостей задоволення потреби усіх ієрархічних рівнів [4]. В узагальненому розумінні інклюзивний 
розвиток (від англ. inclusiveness – залученість, включеність), на думку Л. Федулової, передбачає необхідність залучення до вирішення 
проблем суспільного розвитку усіх верств населення, а також зростання залученості до розвитку усіх територій [5]. 

Загалом, саме досягнення інклюзивного розвитку є передумовою перспективного розвитку суспільства, що базуватиметься на 
забезпеченні продуктивної зайнятості та посилення мобільності усіх суб’єктів економіки та суспільства. При цьому посилення 
міжнародного розподілу праці стимулює зростання мобільності населення, що збільшує інтенсивність міграційних потоків. 

Цілі сталого розвитку визначають міграцію як ключове питання, яке є важливим для багатьох сфер, і значною мірою впливає на 
забезпечення сталого розвитку. Мобільність робочої сили, незалежно від форми прояву (внутрішньої, транскордонної, зовнішньої), 
виступає базовою передумовою досягнення Цілей сталого розвитку [6]. Саме тому в сучасному глобалізованому світі неможливо 
розглядати мобільність робочої сили як другорядний чинник соціально-економічного розвитку. При цьому важливого значення набувають 
проблеми, пов’язані із залученням мігрантів до економічних процесів у тих країнах, що є привабливими для життя та зайнятості, 
створенням умов для забезпечення зростання внеску мігрантів у забезпечення інклюзивного зростання цих країн. 

За даними Організації Об’єднаних Націй, кількість мігрантів на планеті невпинно зростає: у 2000-му вона становила 174 млн. 
осіб, у 2013-му – вже 232 млн. осіб, а в 2015-му – 244 млн. осіб [7]. Значною мірою зростанню міграційних потоків сприяють розвиток 
транспортного сполучення і засобів комунікації, збільшення відкритості кордонів та інші. Однак рушійні сили міграції незмінні: люди 
полишають свої домівки у пошуках безпеки та засобів для існування. Це формує відповідні вектори міграційних переміщень: глобальні 
міграційні потоки прямують до економічно розвинених країн, з високим рівнем стабільності та безпеки. Саме на ці країни зорієнтовані 
майже дві третини усіх мігрантів світу; серед них, за даними Міжнародної організації з міграції, українці посідали п’яте місце після 
мексиканців, індусів, китайців та бангладешців. За даними Євростату, у 2013-му вперше оформили дозвіл на перебування в країнах ЄС 236 
тис. українців, у 2015-му – вже 493 тис. осіб, а протягом 2017-го – 662 тис. осіб, тобто близько 20% загальної кількості виданих дозволів [8]. 

Головним чинником, що спонукає наших співвітчизників виїздити за кордон (і на заробітки, і на постійне проживання), є 
матеріальні стимули, зокрема, різниця в оплаті праці. Якщо в Україні середня зарплата становила близько €200, то в Росії – €474, а в ЄС 
перевищила €1500. Зокрема, у Польщі – €748, Італії – €1758, Німеччині – €2270, Норвегії – €3405,Швейцарії - €4421 [9]. Зрозуміло, що 
навіть кардинальне підвищення зарплати українців не зможе суттєво загальмувати міграційний відтік економічно активного населення з 
України. Разом з тим, посилення мобільності населення – це об’єктивний процес, який притаманний не тільки країнам з невисоким рівнем 
життя населення. За даними Європейської комісії, у 2015-му 11,3 млн. громадян країн – членів ЄС (працездатного віку) проживали та 
працювали поза межами своєї батьківщини. Центрами тяжіння залишалися економічно розвинені країни – Німеччина та Велика Британія, а 
також Іспанія, Італія, Франція та Швейцарія. Для розвитку європейських країн характерне також посилення інтенсивності внутрішньої 
міграції: громадяни Німеччини, зокрема, доволі часто змінюють місце проживання у східних регіонах на користь більш розвинених 
західних, тоді як італійці – змінюють місце проживання у центральних та південних регіонах на користь більш привабливих для життя 
регіонів північних. 

Загалом, трудова міграція позитивно впливає на економічний розвиток країн-реципієнтів. За даними звітів Організації 
економічного співробітництва та розвитку, завдяки мігрантам чисельність економічно активного населення країн Європи за останні 10 
років збільшилася на 70%, а Сполучених Штатів – на 47%. Трудові мігранти погоджуються на роботи, менш привабливі за умовами найму 
та оплати праці, відповідно, заповнюють існуючі «ніші» або у секторах економіки, що динамічно розвиваються, або галузях, що 
занепадають. Водночас, всупереч стереотипам, більшість мігрантів є цілком конкурентоспроможною робочою силою, що може 
забезпечувати можливості інклюзивного зростання за рахунок залучення до продуктивної зайнятості. 

Процеси постаріння населення економічно розвинених країн, з одного боку, та обмежені можливості працевлаштування молоді у 
країнах, які розвиваються, з іншого боку, суттєвим чином впливають на міграційні процеси. Саме тому міграція є своєрідним компромісом, 
який забезпечує одних більш високим рівнем доходів від зайнятості, а інших – дефіцитними людськими ресурсами. За даними Євростату, у 
2016 році частка дітей віком до 14 років у загальній чисельності населення країн ЄС становила менше 16%, тоді як особи віком понад 65 
років – більш як 19%. Наприклад, у Німеччині це співвідношення становило 13% до 21%, що призвело збільшення середнього віку 
громадян Німеччини до 46 років. За прогнозами демографів, до 2050-го вік 37% європейців буде перевищувати 60 років, тоді як середній 
вік ще більше наблизиться до 50. Таким чином, держави будуть конкурувати не лише на ринках збуту, а й на ринках робочої сили.  

У найближчому майбутньому економіка України не може забезпечити своїм громадянам конкурентний рівень доходів. Разом з 
тим, посилення євроінтеграційних процесів сприятиме полегшенню доступу українців до міжнародних ринків праці, на яких вони матимуть 
змогу отримувати набагато вищу винагороду. Водночас слід зазначити, що найвагоміша частка отриманих доходів від зайнятості 
спрямовується мігрантами на забезпечення проживання сімей на батьківщині. За даними НБУ, у 1996 році сума переказів заробітчан в 
Україну становила 350 млн. доларів США, у 2010 році перевищила 3 млрд. доларів США, а у 2015 році наблизилася до 6 млрд. доларів 
США. У 2017 році грошові перекази українських трудових мігрантів збільшилися до 9,3 млрд. дол. США [10]. 

Грошові перекази трудових мігрантів позитивно впливають на економічну ситуацію в Україні, стимулюючи не тільки розвиток 
внутрішнього споживання, але й збільшення обсягів інвестицій у розвиток економіки. Значна частка коштів, отриманих трудовими 
мігрантами, витрачається на будівництво житла, навчання дітей, споживання або на відкриття власного бізнесу. Це у значній мірі 
впливатиме на зниження рівня бідності, забезпечення сталого економічного розвитку країни. Реалізація Цілей сталого розвитку можлива на 
основі забезпечення можливостей інклюзивного економічного зростання, що передбачає стимулювання економічної активності населення, 
зниження рівня бідності на основі забезпечення продуктивної зайнятості, створення умов для збільшення обсягів зворотної міграції, 
використання навиків та досвіду, отриманих мігрантами, для забезпечення стійкого інклюзивного економічного зростання. 
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Процеси глобалізації в світовій економіці стають дедалі динамічнішими, інтенсивнішими. Принципово змінюється 

співвідношення ендогенних і екзогенних чинників розвитку окремо взятих країн, генеруючи структурні та демографічні зміни. Це 
приводить до посилення гнучкості міжнародного ринку праці: використання нестандартний форм зайнятості, оплати праці та режимів 
роботи, зростанні мобільності. В той же час виникають загрози, пов’язані із дестабілізацією трудових відносин, виникненням протиріч між 
ефективністю функціонування працівника та його соціальною захищеністю. 

Такі процеси відображаються в сучасній концепції регулювання ринку праці «флексік’юріті» (з англ. flexicurity: flexibility and 
security – гнучкість та захищеність), яка набуває все більшого поширення в європейських країнах з середини 2000-х років.  

Таблиця 1 
Комбінації гнучкості та захищеності у моделі флексік’юріті  

Гнучкість Захищеність 
Зовнішня чисельна гнучкість (свобода дій роботодавцям у сфері найму 
та звільнення працівників) 

Захищеність робочого місця (збереження за працівниками посад, 
навчання працівників, допомогу у пошуках нової роботи) 

Внутрішня чисельна гнучкість (гнучкість робочого часу: 
понаднормову роботу, неповну зайнятість тощо) 

Захищеність зайнятості (просування працівника до кращої 
роботи, «мобільність вгору» і оптимальний розвиток таланту) 

Функціональна гнучкість (можливість для працівника займати різні 
посади, опановувати нові кваліфікації та швидко й ефективно 
задовольняти нові виробничі потреби, вторинна зайнятість) 

Захищеність доходів (трансферні платежі, що дозволяють 
працівнику зберегти рівень своїх доходів у разі безробіття) 

Гнучкість заробітної плати (встановлювати зарплату, виходячи з 
продуктивності праці, забезпечити в умовах кризи на достатньому 
рівні заробітну плату найбільш досвідчених співробітників, так 
званого ядра кадрового потенціалу, за рахунок скорочення заробітної 
плати інших співробітників) 

Комбінована захищеність (можливість працівникові поєднувати 
трудову діяльність з навчанням або сімейними обов’язками, за 
умови використання гнучких форм зайнятості.) 

 
Джерело: складено автором на основі [1; 2; 3]. 

 
Одночасно під час трактування соціальної захищеності підкреслюється значення підвищення кваліфікаційного рівня робочої 

сили, її якості, тим самим соціальній захищеності надається економічна функція. Таким чином, основою ефекту флексік’юріті є постійна 
взаємодія гнучкості та соціальної захищеності. 

Різні суб’єкти ринку праці в різній мірі використовують гнучкість і захищеність. Так, гнучкість необхідна всім учасникам ринку 
праці: державі – для підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг на світових ринках; підприємствам – для побудови більш 
ефективної системи управління витратами; працівникам – для пошуку більш вигідних умов працевлаштування. В той час як соціальна 
захищеність необхідна головним чином працівникам, які страждають від стихійних процесів на ринку праці. 

Флексік’юріті є найважливішим елементом принципів зайнятості та Європейської стратегії зайнятості. Політика флексік’юріті 
відіграє ключову роль у модернізації ринків праці та в досягненні цільового показника рівня зайнятості в 75%, який встановлений в 
Стратегії «Європа 2020». Комісія ЄС визначає, що політика флексік’юріті може плануватися і реалізуватися з використанням чотирьох 
компонентів: 1)гнучких і надійних договірних механізмів на базі сучасних типів трудового законодавства та колективних договорів; 2) 
комплексних стратегій безперервного навчання, націлених на підтримання адаптивності та можливості влаштуватися на роботу; 
3)ефективної активної політики зайнятості, що допомагає скоротити період безробіття і полегшити пошук нової роботи; 4)сучасної системи 
соціального забезпечення, що підтримує доходи, стимулює зайнятість, допомагає людям поєднувати роботу з особистими і сімейними 
обов’язками [4].   

Цікавою є датська модель флексікьюріті, яку характеризують два варіанти поєднання складових цієї концепції. По-перше, – це 
зв’язок між зовнішньою чисельною гнучкістю (спрощеною процедурою найму-звільнення), захищеністю доходів (виплатою щедрої 
допомоги по безробіттю протягом тривалого періоду – максимум 4 роки) і активною політикою на ринку праці. Названі елементи і 
складають так званий «золотий трикутник флексікьюріті». Гнучкість трудового законодавства (особливо з питань розірвання трудового 
договору) призводить до того, що мобільність робочої сили в Данії є однією з найвищих у Європі. Збільшенню мобільності сприяє і активна 
політика на ринку праці, ядром якої виступають програми підвищення кваліфікації та професійного перенавчання працівників. По-друге, 
законодавство Данії є одним з найбільш ліберальних у Європі з питань гнучкого режиму роботи   організації праці та надає працівникам 
значну автономію у сфері трудової діяльності у поєднанні з високою безпекою роботи [2]. 

Сьогодні дослідження не дають однозначної відповіді на питання про те, який вплив гнучкості праці на зростання зайнятості і 
якою повинна бути межа соціального захисту та підтримки працездатного населення. Крім того часто відсутні доступні статистичні дані по 
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країнах, що розвиваються. Можна однозначно стверджувати лише, що гнучкі ринки праці формуються і в країнах Півночі, і в країнах 
Півдня. Відмінності в політиках розвинених країн наведені в табл.2. 

Таблиця 2 
Відмінності в політиці флексік’юріті в Данії, Нідерландах та Японії  

Данія Нідерланди Японія 
– нові способи організації роботи через 
більш різно-манітні та гнучкі механізми 
робочого часу, що супро-воджуються 
ліберальним законодавством про захист 
праці; 
– ліберальне ставлення до нетипової 
зайнятості; 
– широкі виплати по безробіттю; 
– активна політика щодо підвищення 
кваліфікації та активізацію безробітних. 

– сприяння гнучкій зайнятості через доступ до 
пільг тим, хто має строкові, тимчасові та 
неповні робочі дні; 
– забезпечення нетипової зайнятості правами, 
що стосуються умов праці та соціального 
забезпечення стандартного працевлашту-
вання. Такий підхід, швидше за все, буде 
привабливим для тих країн, де існує велика 
кількість «нестандартних» (наприклад, 
неповних, тимчасових) працівників 

– працевлаштування поєднується з 
гнучкістю часу для повсякденного життя; 
– внутрішня гнучкість для японських 
підприємств через гнучкість робочого дня; 
– фактичні робочі години коливаються у 
відповідності із діловим циклом; протягом 
рецесії скорочується робочий час для 
основних працівників, щоб уникнути 
звільнення (особливо понаднормових 
годин). 

 
Джерело: складено автором на основі [5; 6] 

 
В країнах, що розвиваються, гнучкість заснована на домінуванні неформальної економіки.  
Для оптимального поєднання елементів флексікьюріті кожна країна враховує внутрішню ситуацію і національні традиції. 

Сьогодні параметри ринку праці по осі «гнучкість – соціальна захищеність» досить різні: за жорсткістю трудового законодавства, щедрістю 
компенсаційних виплат безробітним, характером (пасивний або активний) державної допомоги тим, хто шукає роботу та рядом інших 
параметрів. Проте фундаментальними елементами мають залишатися гнучкість, соціальна захищеність, активна політика зайнятості, 
навчання протягом всього життя і співпраця соціальних партнерів. 
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The digital transformation of economy is an introduction of the new digital technologies into traditional spheres of the economic activity 

and creation of new types of business on their basis with the aim of increasing the efficiency and competitiveness of the economy. Qualitative changes 
take place in the interaction of manufacturers of goods and services with customers, optimization of operational processes, formation of new business 
models in consequence of digital transformations. Prospects of new business models are based on inheritance of network economy principles, main 
features of which are following: empowering, equality in relations, flexibility in the formation of industrial structures and relationships [1]. 

The digital transformation opens up a lot of new opportunities for integration of domestic SMEs into international value chains as a result 
of the interest of international businesses in building competitive business models on both global and regional markets. Digitalization processes are 
being gradually implemented into domestic business as well [2]. A bright example is Kyiv office of Ukrainian IT company GlobalLogic that produces 
software for 6 giant cinema studios that provide 70% of commercial music in the world. Currently, there are 49 industrial parks registered in Ukraine, 
that appear as an important prerequisite for the creation of a holistic ecosystem that encourages creation of an industrial hub for export-oriented 
production by international companies, based on a national economy potential.In order to adequately assess abilities of domestic business to 
participate in the international integration based on the digital transformation analytical tools, that allow to define its readiness and vulnerabilities, are 
needed.  

Nowadays, most researches of business digital transformation use indexes as an analysis tool. Indices allow to determine the rate of 
changes in the specific area and identify the factors that affect it. Researchers from the EU countries commonly use the Digital Economy and Society 
Index (DESI), that summarizes a number of parameters: digital skills, the use of the Internet by the public, the use of digital technologies in business, 
and the use of digital technologies in public administration [3]. The Networked Readiness Index (NRI), calculated by the World Economic Forum, 
assesses the level of information society development and measures the technological readiness of the country and its ability to use opportunities 
provided by ICT. The index defines the correlation between ICT development level and economic prosperity, and consists of three components: an 
ICT environment (market, political, regulatory and infrastructural environment); readiness of key stakeholders (individuals, enterprises and 
governments) to accept and use ICT; the actual use of ICT among these stakeholders [4]. 

In general, the indices, described above, define an ICT development level in a given country and analyze the country's readiness to 
perceive and implement ICT in all spheres of public life. At the same time, information technologies actualize international economic cooperation, 
which requires the development of appropriate analytical tools for economic research. In our opinion, the index of digital readiness for international 

http://www.socialeurope.eu/2013/12/flexicurity-model-never
http://www.metiseurope.eu/content/pdf/flexicurite/5_carma_flexicurity.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uap_2013_7_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uap_2013_7_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Uap_2013_7_6
http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfa2/migrationeffects.pdf
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/Sultana_Flexicurity_concept_note_web.pdf/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/Sultana_Flexicurity_concept_note_web.pdf/
https://www.jil.go.jp/profile/documents/Denmark_final.pdf
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integration (IDRII) allows us to determine the degree of technical readiness of a country, industry, single enterprise for participation in the 
international integration using ICT. We suggest to calculate IDRII as an average weighted sum of three sub-indexes. 

 
Table 1 

Output indicators for subindices calculation 

Subindex Indicator Weight 
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Share of exports in total volumes 0,2 

Share of enterprises involved in joint projects using digital technologies 0,4 

Share of FDI in software and databases in the industry to FDI of this type 0,4 
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 Share of enterprises equipped with computers and computer networks 0,5 

Share of enterprises with ICT specialists 0,25 

Share of own investments in the development of ICT, carried out by enterprises, in the total volume of 
investments of the enterprise 

0,25 

Share of enterprises that have access to the Internet 0,4 

Share of enterprises that use a fixed broadband connection 0,3 

Share of enterprises that use broadband mobile connection with portable devices 0,3 
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Share of enterprises that carry out banking transactions through the Internet 0,2 

Share of enterprises that provide customer service through the Internet 0,2 

Share of enterprises that supply products and services online 0,05 

Share of enterprises that enable users to make on-line orders of goods and services  0,05 

Share of enterprises that use social media with the purpose of presenting or advertising their goods and 
services 

0,05 

Share of enterprises that use social media to collaborate with business partners and other organizations 0,05 

Share of enterprises that use social media to hire employees 0,05 

Share of enterprises that use cloud services 0,05 

Share of enterprises that carried out the analysis of "big data" gathered from smart devices or sensors 0,025 

Share of enterprises that analyzed the "big data" (geolocation data) gathered from portable devices 0,025 

Share of enterprises that analyzed the "big data" gathered from social media 0,025 

Share of enterprises that analyzed the "big data" gathered from social media 0,025 

Average share of invoices that enterprises provided to other enterprises in a structured form suitable for 
electronic processing 

0,05 

The average share of invoices received by the enterprises in a structured form suitable for electronic 
processing 

0,05 

Share of enterprises that received orders via computer networks for the sale of goods or services (except for 
orders received by e-mail) 

0,05 

Share of enterprises that made purchases through computer networks of goods or services (except for orders 
received by e-mail) 

0,05 

* composed by authors based on [5] 
 
Table 1 shows the list of indicators and their division into subindices, that characterize the level of digital readiness for international 

integration. Each subindex evaluates the level of digital readiness in a certain section, and it is calculated as a sum of weighted average values of the 
parameters that underlie them. The estimated weights, which were determined by the expert estimation method, allow to distinguish the priority 
indicators that have a greater impact on the subindex value and the level of digital readiness in general. The index of digital readiness is calculated as 
the weighted average of 3 subindices, taking into account their weighting factors, namely: sub-index 1 "Digital Business Activity" - 0.4, subindex 2 
"Resource and infrastructure basis for digital business transformation" - 0.3, Subindex 3 " International Business Integration "- 0.3. 

For each of the selected indicators, the average value for the economy of the country, which in the future acts as benchmark, is calculated 
for the estimation of indicators and subindices in separate branches of the economy. If the indicator in a particular industry has a positive deviation 
compared to a benchmark, it is believed that enterprises in this sector show a higher degree of digital readiness and thus have greater potential for 
international integration. 

In order to increase the level of digital readiness of Ukrainian business to international integration and increase the competitiveness of 
Ukrainian companies in the international market, comprehensive joint efforts of business and state authorities need to be taken. The Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine presented the “Digital Agenda of Ukraine 2020” in 2017. The program contains the vision of economy 
transformation from "analogue" to "digital" format and outlines the role of digital competences of citizens in the process of digitalization of the 
country [6]. This document served as a basis for the "Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 years" 
approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine in January 17, 2018 No. 67-p and approval of the plan of measures for its implementation. [7] 

Thus it is crucial to develop a system of KPIs for state strategy that is going to form levers for promoting international economic 
integration processes and provide opportunities for domestic business in the following fields: 

1) production of goods with increased consumer qualities in conditions of exacerbation of non-price competition on the basis of modeling 
of consumer behavior; 

2) reduction of market entry barriers to international markets through the development of network communication channels on the basis of 
ICT; 

3) supporting the international competitiveness of the traditional economic spheres by creating preconditions for cost optimization of every 
link of the value chain (production, logistics, after-sales service); 

4) support the international business flexibility and adaptability through the using of modern economic integration organizational forms on 
the basis of contractual arrangements. 
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В умовах посилення міжнародної конкуренції ефективність діяльності українських компаній залежить від виваженої стратегії 

виходу на глобальні ринки, яка має враховувати фактор часу, як основний параметр конкурентоспроможності в сучасних умовах ведення 
бізнесу.  

Досліджуючи сучасну літературу стосовно забезпечення виходу компаній на міжнародні ринки, виявилось, що стратегія виходу 
компанії на міжнародний ринок розглядається не як єдиний комплексний поетапний алгоритм освоєння нового ринку, а як сукупність 
напрямків маркетингової діяльності окремої компанії. У великій кількості джерел ототожнюються поняття: «стратегії виходу на міжнародні 
ринки» та «форми або методи виходу на міжнародні ринки». Таким чином розмиваються межі понять «форм», «методів» та «стратегій» 
виходу компаній на міжнародний ринок.Форми виходу на зарубіжні ринки можуть розглядатись лише як складова, спосіб виходу компанії 
на іноземний ринок. 

Використовуючи методику професора Старостіної А.О. стосовно аналізу та конструювання економічних понять і категорій, 
запропоновано структуризацію підходів до формування поняття стратегія, яка передбачає аналіз наступних складових: 1) базове поняття 
або сутність поняття; 2) механізм реалізації та інструменти реалізації стратегії; 3) кінцева мета або результат реалізації стратегії [2].  

З метою формулювання визначення стратегії з точки зору підприємницької діяльності, найбільш комплексним є визначення: 
«Стратегія - усвідомлений спосіб досягнення довгострокових цілей компанії за допомогою використання певних принципів, методів, 
інструментів». 

В процесі виходу компаній на міжнародні ринки, вони починають функціонувати у міжнародному ринковому середовищі, яке 
має свою специфіку та впливає на необхідність вибору ефективної міжнародної стратегії виходу компанії на зарубіжний ринок, яка 
передбачає врахування попереднього аналізу стану та можливостей компанії, дослідження факторів макро-, мікромаркетингового 
середовища, які є домінантними при діяльності в конкретній галузі, також вивчаються характерні риси основних конкурентів, проводиться 
пошук майбутніх партнерів/постачальників, здійснюється ґрунтовний аналіз цільових ринків та планування зв’язку з контактними 
аудиторіями.  

На основі запропонованого визначення стратегії діяльності компаній, пропонується визначення стратегії виходу компаній на 
зовнішній ринок: 

«Стратегія виходу компанії на міжнародні ринки - спосіб забезпечення довгострокової присутності компанії на міжнародних 
ринках за допомогою вибору певних форм виходу (експорт, спільне підприємство, пряме інвестування), інструментів (маркетингових, 
фінансових, внутрішньо організаційних) та характеру конкурентної поведінки». 

Сучасні стратегії виходу компаній на міжнародні ринки мають враховувати тенденції у змінах пріоритетних чинників впливу на 
діяльність компаній на зарубіжних ринках, а саме, мінімізувати період виходу компаній на нові ринки. Сьогодні компанії втрачають 
можливість отримання додаткових прибутків від міжнародної діяльності у випадку тривалого дослідження перспективних ринків та 
дотримання поступальної стратегії освоєння міжнародних ринків.  

Авторами пропонується класифікація сучасних стратегій виходу компаній на міжнародні ринки– традиційна стратегія та 
стратегія економічної експансії. 

Традиційна стратегія виходу на міжнародний ринок обирається у випадку, коли ринок знаходиться на стадії життєвого циклу 
зростання, зрілості або спаду, що характеризується середнім або сталим рівнем інтенсивності конкуренції. Така стратегія виходу на 
міжнародний ринок застосовується на більшості сформованих товарних ринків (сільськогосподарської продукції, металів, сировини та ін.), 
де розподілені частки ринку, ринкові сегменти та існують бар’єри для входу нових гравців на ринок. 

Стратегія економічної експансії визначається як стратегія виходу компанії на міжнародний ринок, яка передбачає вибір певних 
форм виходу (експорт, спільне підприємство, пряме інвестування), інструментів (маркетингових, фінансових, внутрішньо організаційних) 
та принципів (конкурентної поведінки – агресивної, помірної, лояльної). Вона враховує сучасні вимоги формування світового господарства 
під впливом посилення міжнародної конкуренції, що дозволяє компанії побудувати ефективну стратегію виходу на ринок з урахуванням 
часових меж його освоєння, скорегувати характер конкурентної поведінки компанії в залежності від стадії життєвого циклу обраного 
ринку, визначити оптимальну частку охоплення та спрогнозувати рівень ризикованості міжнародної діяльності.  

Посилення інтеграції України до ЄС та трансформації світового енергетичного ринку зумовили проведення дослідження 
тенденцій формування ринку твердого біопалива в ЄС. За результатами дослідження, було рекомендовано використання стратегії помірної 
економічної експансії. Економічний інтерес суб’єктів ринку твердого біопалива та промислових споживачів, можливість впливу на їхній 
вибір за допомогою маркетингових стимулів та пошук шляхів уникнення ризиків зовнішнього середовища зумовлюють необхідність 
асоціації українських компаній в єдину організацію, розроблення системи маркетингових комунікацій для ефективної реалізації стратегії 
економічної експансії на ринку твердого біопалива ЄС, що дозволить збільшити сукупний прибуток виробників галузі та обсяги 
виробництва за рахунок ефекту масштабу; охопити 14,5% ринку ЄС; покращити якість української продукції; збільшити податкові 
надходження до бюджету України; збільшити зайнятість та заробітну плату працівників галузі та посилити конкурентні позиції України на 
міжнародних ринках. 

В сучасних умовах глобалізації, успіх суб’єктів економічно діяльності залежить не тільки від правильного вибору форми виходу, 
а й від ефективно розробленої стратегії виходу на міжнародний ринок. Тому актуальним завданням для міжнародної економіки є 
визначення сутності стратегій виходу компаній на іноземний ринок.  
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Введення в дію Угоди про асоціацію і впровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

має велику значущість для країни і є необхідним для забезпечення її подальшої інтеграції в глобальний економічний простір. Імплементація 
положень Угоди та взятих Україною зобов’язань ставить за мету зближення із законодавством ЄС, реформування та підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, поглиблення економічного співробітництва з ЄС. 

Однак дезінтеграційні процеси, характерні сучасному етапу розвитку глобалізації, стають дестабілізуючим чинником у 
міжнародних відносинах України та ЄС та знижують можливості прогнозування ефективності їх співробітництва. Для розуміння сутності 
цих процесів пропонуємо наступне визначення: міжнародна економічна дезінтеграція – це процес трансформації взаємозв’язку між 
країнами та регіонами, що має соціально-економічні та політичні виміри, з метою зниження залежності від негативних наслідків 
глобальних економічних явищ та реалізації національних інтересів країн.  

Україна знаходиться в регіоні посилення дезінтеграційних процесів, спричинених різними факторами:суперечність національних 
інтересів, прагнення країн посилити суверенітет та незалежність від наднаціональних органів управління, дипломатичні суперечності та 
збройні конфлікти. За таких умов як національне так і міжнародне середовище функціонування зони вільної торгівлі з ЄС створює не лише 
з можливості, але і загрози для України.  

Оцінка і прогнозування  кількісних і якісних наслідків впровадження зони вільної торгівлі з ЄС здійснювалась багатьма вченими, 
однак до набуття чинності поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС [1,2]. Авторами було проведене у 
листопаді-грудні 2018 року власне експертне опитування підприємців, представників наукової спільноти та виконавчої влади, що дало 
змогу з'ясувати можливості та загрози функціонування зони вільної торгівлі з ЄС для України в сучасних умовах посилення 
дезінтеграційних тенденцій (табл. 1). 

Таблиця 1 
Можливості та загрози функціонування зони вільної торгівлі з ЄС для України 

Напрям впливу 
Можливості Загрози 
Збільшення переговорної влади країни на міжнародному рівні.  
Збільшення довіри інвесторів до українського ринку.  
Інтеграція в європейські соціальні та економічні системи. 
Збільшення можливостей і напрямів для зовнішньої торгівлі.  
Диверсифікація джерел для покриття дефіциту бюджету.  
Збільшення фінансування спільних наукових проектів, зокрема у 
сфері літакобудування, космічній галузі, розроблення та 
запровадження енергоощадних технологій  
 

Застарівання положень Угоди про асоціацію та необхідність сучасного 
перегляду тексту угоди. 
Суперечність політичних та економічних  інтересів країн ЄС та 
України. 
Втрата незалежності у сфері економічної політики, пов’язане зі 
встановлення міжнародними фінансовими організаціями інших цілей 
політики в обмін на фінансову допомогу.  
Ускладнення заходів економічної політики і поглиблення проблем, 
пов'язаних зі слабкістю валюти.  
Потреба фінансової допомоги для впровадження європейських 
стандартів. 

 
Джерело: розроблено авторами. 
 

Найвагомішими загрозами для української економіки є необхідність реформування багатьох секторів для переходу на 
європейські стандарти якості продукції, виробничих потужностей, контролю якості, що вимагає значного фінансування. Положення Угоди, 
що розроблялися протягом 2007-2012 років є застарілими, зважаючи на стрімкість змін і глибини кризових подій в економіці і політиці 
держави. Таким чином, економічна частина Угоди потребує перегляду і оновлення зважаючи на сучасний стан економіки України та її 
національні інтереси, з чим погоджуються 86% опитаних експертів. 

Згідно опитування 61,9% респондентів в тій чи іншій мірі згодні, що економічні інтереси України та ЄС не збігаються, що є 
одним із чинників регіональних дезінтеграційних процесів в довгостроковому періоді (рис.1).  

 
Рис.1. Відповіді експертів на питання «Чи суперечать економічні інтереси ЄС національним інтересам України» (% опитаних) 

 
Джерело: розроблено авторами за результатами опитування 

 
За таких умов нестабільності зовнішнього бізнес-середовища та кризових явищ в економічному і політичному житті країни, 

втрати контролю над 7% територій, на якому проживає 13% населення [3], загострюється проблема пошуку стійких і ефективних для 
економіки України форм співпраці зі стратегічним партнером. Згідно експертного опитування, такою формою може стати транскордонне 
співробітництво, що забезпечить стійкість та  довгостроковість взаємовідносин з ЄС за допомогою створення міжнародних кластерів, 
єрорегіонів, спільних підприємств та державно-приватних партнерств.  
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На сьогодні в умовах передвиборної гонки, все більше кандидатів в президенти наголошують на ефективності роботи с 

китайськими партнерами в рамках концепції «Нового шовкового шляху».  
Проаналізуємо основні тенденції розвитку даної концепції та висвітлимо свої думки, щодо даної інформації. 
"Один пояс, один шлях" – глобальна ініціатива уряду Китаю щодо торговельно-економічної, культурної та науково-технологічної 

співпраці. В рамках ініціативи розбудовується найбільш масштабний транспортно-логістичний проект ХХІ століття, який поєднає Китай та 
країни Західної Європи. В розвиток країн уздовж Нового Шовкового шляху Китай інвестує великі кошти. До 2020 року інвестиції сягнуть 
позначки $800 млрд. А щорічний товарообіг між Китаєм та країнами-учасницями становитиме $2,5 трлн.[1]. 

Сьогодні ініціатива вийшла далеко за межі Китаю та охоплює 66% населення світу в 73 країнах. За розрахунками Українського 
інституту майбутнього, ці держави створюють 37% світового ВВП та залучають 24% глобального потоку прямих іноземних інвестиції [1]. 

Щодо місця України в даній концепції «Нового шовкового шляху», то протягом останніх 4 років спостерігається активізація 
торговельно-економічної співпраці Китаю та України. 

На сьогодні Китай – один із головних торговельних партнерів України. Загальний товарообіг за перші 4 місяці 2018 року 
становить $2,6 млрд (8,4%). І якщо частка українського імпорту в торговельному балансі КНР – лише 0,08%, то для України це – понад 
12%. Україна експортує до цієї держави переважно сировину – кукурудзу та руди. Натомість імпорт з КНР – це високо- та середньо 
технологічні товари: мобільні телефони та пристрої, діоди та комп’ютери). Між тим станом на 2017 рік частка китайських інвестицій в 
економіці України становила лише 0,08 %. $18 млн ПІІ вкладені у акціонерний капітал, ще $20 млн – у боргові інструменти. На ринку угод 
злиття і поглинання ситуація оптимістичніша. За 10 років китайські компаній придбали українських компаній на суму $7,5 млрд [1]. 

Китайські інвестори придбали підприємства енергетичного сектора ($180 млн) та уклали контракт у транспортному секторі ($100 
млн). На завершальній стадії – дві угоди у фінансовому та банківському секторах, купівля Українського банку реконструкції та розвитку та 
25% акцій української фондової біржі ПФТС [1]. 

Активізація двосторонньої співпраці обумовлена низкою фактів. 
По-перше, віднедавна Україна та Китай перейшли на рівень стратегічних відносин, формалізувавши це рішення у двосторонніх 

договорах: По-друге, у грудні 2017 року українська та китайська сторони підписали план дій у межах "Економічного поясу Шовкового 
шлях" та "Морського Шовкового шляху у ХХІ ст.". Ці документи окреслили місце України у глобальній ініціативі Китаю [1]. 

У 2017 році було підписано рамкові угоди з китайською стороною щодо залучення України до проекту «Нового шовкового 
шляху». Проте, щоб скласти конкуренцію білоруському маршруту, Україні необхідно створити аналоги вищезгаданих мультимодальних 
складських полігонів, індустріальних парків та інспекційно-доглядових комплексів тощо. Для цього щонайменше необхідно повністю 
модернізувати існуючу митну систему, запровадивши сервіс «цифрової митниці», коли 90% документів оформлюються онлайн, без 
прямого спілкування із митним інспектором. Практична реалізація транспортної стратегії передбачає прийняття цілого пакету 
законодавчих актів, зокрема у частині унормування прозорої процедури доступу економічних суб’єктів до логістично-транспортної 
інфраструктури та запровадження економічних санкцій за штучне обмеження такого права і зловживання монопольним становищем на 
ринку. Для розвитку авіаційного хабу та збільшення вантажних карго-перевезень, необхідно створити спеціальну вільну митну зону, яка 
має стати організаційним ядром появи мультимодальних та інтермодальних логістичних комплексів [2]. 

У зв’язку з цим, Україна має поставити перед собою три базові цілі: 1. За рахунок створення спільних економічних зон змінити 
структуру взаємної торгівлі з Китаєм, коли Україна експортує 90% сировини, а імпортує 90% товарів з високим рівнем доданої вартості. 2. 
За рахунок китайських інфраструктурних інвестицій модернізувати власну економіку та покращити якість і потужність базової 
інфраструктури: залізниці, доріг, рухомого складу, логістичних комплексів, митних переходів тощо. 3. Значно посилити власну товарну 
присутність на ринку ЄС, використовуючи можливості китайських виробників, які зацікавлені у створенні у західному регіоні України 
спільних промислових полігонів із крупновузлової збірки готової продукції [2]. 

Запропонуємо власне бачення місця України в концепції «Нового шовкового шляху», а саме напрями ефективної співпраці в 
Китаєм: 

1. Зниження ввізного мита на високоякісний імпорт при умові, що дані товари не виробляються на території України. 
2. Формування зворотного зв’язку, коли українські товари мають доступ на китайські ринки збуту. 
3. Будівництво українським логістичних терміналів в Китаї. 
4. Спрощення процедури перетину українських товарів з високою доданою вартість (авіабудування, космічна галузь) на 

територію Китаю. 
5. Збільшення рівня квот для українських товарів, які експортуються до Китаю. 
6. Створення інноваційний центрів з китайськими інвестиціями у провідних галузях України. 
7. Формування прозорої транзитної системи перетину китайських товарів  на території України, шляхом автоматизації процесів 

на митниці, спрощення процедури митного оформлення китайських товарів, створення on-line сервісів.  
8. Зниження вивізного мита для експорту товарів на територію Китаю. 
В цілому слід зазначити, що ефективність реалізації концепції «Нового шовкового шляху» має бути двосторонньою, тобто 

Україна має мати зворотній зв'язок від реалізації даної концепції, що дозволе підвищити рівень експорту українських товарів на китайські 
ринки збуту. 
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В роботі проаналізовано сучасні тенденції міжнародної трудової міграції, основні міграційні коридори. Передбачається, що до 

2050 року кількість трудових ресурсів у найбільш розвинених країнах залишиться приблизно на рівні 600 мільйонів осіб, у той же час у 
менш розвинених країнах вона збільшиться до 3 мільярдів у 2020-му та до 3,6 мільярдів у 2040 році [1, с.4]. У 2015році загальна кількість 
міжнародних мігрантів була на рівні 244 мільйони (3.3% від загальної кількості населення світу) [2, с.13]. 

За даними Департаменту економічних і соціальних питань ООН [3, с.4], загальна кількість міжнародних мігрантів (включаючи 
біженців) зросла до 258 мільйонів у 2017 році, з 172 мільйонів у 2000 році. Частка міжнародних мігрантів у загальній кількості населення у 
світі зросла з 2,8% до 3,4% за той же період. Найбільший приріст кількості міжнародних мігрантів протягом 2000–2017 рр. зафіксовано у 
країнах з високим рівнем доходу, де частка міжнародних мігрантів серед населення зросла до 14% з 9,6%.  

За даними Світового банку, лідерами серед країн-імпортерів робочої сили у 2016 році залишаються  Сполучені Штати  (перше 
місце), Німеччина (друге місце) та Саудівська Аравія, яка займає третє місце за рахунок впровадження ефективних заходів із повернення 
власних трудових мігрантів до країни походження. Російська Федерація є четвертою, за нею йде Велика Британія. Вкажемо, що в 
Об'єднаних Арабських Еміратах, Кувейті та Катарі на кожну дорослу людину припадає більше восьми трудових мігрантів [4, c.20]. Дані 
також показують зменшення кількості  мексиканських емігрантів. Так у 2013 році їх було  13,2 млн., а у 2017 р. - стало близько 11,9 млн., в 
основному за рахунок добровільного повернення мексиканців з США [5, c.11]. 

Міжнародна організація міграції класифікує країни світу на «північні» та «південні». До «північних» відносять країни з високим 
рівнем доходів населення, до «південних» – з низьким та середнім рівнями доходу. Відповідно до такого поділу вся міжнародна міграція 
робочої сили розподіляється за чотирма основними напрямами: «Північ» - «Південь» (5% від загального потоку мігрантів), «Північ» – 
«Північ» (22%), «Південь» – «Північ» (40%) та «Південь» – «Південь» (33%) [6, с. 25]. Необхідно виділити основні міграційні коридори за 
кожним із напрямів переміщення міжнародних трудових мігрантів. Для напрямку «Північ» - «Північ» такими шляхами є із Німеччини до 
США, із Великої Британії до Австралії та із Канади до США. Найбільш активними коридорами за напрямом «Південь» – «Південь» є 
Україна – Росія, Росія – Україна та Казахстан – Росія. Міграція із США до Мексики та із Туреччини до Німеччини є найхарактернішою для 
коридору «Південь» – «Північ». І, нарешті, із «Півночі» на «Південь» найбільше мігрують у напрямах США – Мексика, США – ПАР та 
Туреччина – Німеччина [6, с.53].  

Грошові перекази є основним фактором впливу міжнародної трудової міграції на економічний розвиток країн третього світу. 
Обсяги грошових переказів від міжнародних трудових мігрантів зросли до рекордного рівня у 2018 році і  склали 689 млрд. дол. США, з 
яких приблизно 518 млрд. дол. США було відправлено до країн, що розвиваються (табл.1). У порівнянні з 2017 р. загальний обсяг грошових 
переказів збільшився на 10,3% (625 млрд. дол. США). Загалом потоки грошових переказів у 2018 році зросли у всіх регіонах. Найбільше 
зростання зафіксовано у Європі та Центральній Азії - на 20%,  Південній Азії - на 14%.  

Таблиця 1. 
Обсяги грошових переказів трудових мігрантів (млрд. дол. США) 

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 f 2020 f 
Обсяг грошових переказів 
(млрд.дол.США) 

533 573 598 592 586 625 689 715 747 

Темпи зростання (%) 4,1%  7,5%  4,3%  -1,0%  -1,0%  6,6%  10,3% 3,7% 4,5% 
 
Джерело:  [7, c.4; 8, с.6; 9, с.4; 10, с.2 ]. 
 
Очікується, що ця тенденція матиме місце у 2019 році. Прогнозований рівень грошових переказів на 2019 рік становить  715 

млрд. дол. США (538 мільярдів доларів буде відправлено до країн, що розвиваються). Це на 3,7% вище, ніж у 2018 році [10, с.2].  
У 2018 році перша десятка країн-одержувачів грошових переказів виглядає наступним чином: Індія (79,5 млрд. дол. США), 

Китай (67,4 млрд. дол. США), Філіппіни (33,7 млрд. дол. США), Мексика (33,7 млрд. дол. США), Єгипет (25,7 млрд. дол. США), Нігерія 
(25,1 млрд. дол. США), Пакистан (20,9 млрд. дол. США), Україна (16,5 млрд. дол. США), В’єтнам (15,9 млрд. дол. США), Бангладеш (15,9 
млрд. дол. США) [10, с.3]. Ця тенденція зберігається для перших шести країн протягом останніх чотирьох років. Характерною особливістю 
топ-10 зразка 2018 року є покращення позицій  країни азійського регіону (Філіппіни, Пакистан, В’єтнам, Бангладеш),  Мексики  та Єгипту. 
Це можна пояснити якісними змінами у державному регулюванні міжнародної еміграції у зазначених країнах. Як результат введення 
безвізового режиму для України із країнами ЄС, потік трудових мігрантів з України до цих країн збільшився і, відповідно, зріс обсяг 
грошових переказів мігрантів до України. Таким чином Україна потрапила на восьме місце загального рейтингу. Для дев’яти країн світу 
грошові перекази міжнародних трудових мігрантів складають 20 і більше відсотків ВВП: Тонга (35,9%), Киргизстан (35,1 %), Таджикистан 
(32,2%), Непал (30,1%), Гаїті (26,5%), Ємен (24,2%), Західний берег та сектор Газа (21,3%), Гамбія (20,5%), Молдова (20,5%) [10, с.3]. 

 У Топ-10 країн за обсягами грошових переказів серед країн Східної Європи та колишнього СРСР у 2018 році (млрд. дол. США) 
входять: Україна (16,5 млрд. дол. США),  Російська Федерація (9,3 млрд. дол. США), Румунія (5,5 млрд. дол. США), Сербія (4,6 млрд. дол. 
США), Узбекистан (3,4 млрд. дол. США), Киргизстан (2,7 млрд. дол. США), Таджикистан (2,5 млрд. дол. США), Болгарія (2,2 млрд. дол. 
США), Боснія та Герцоговина (2,2 млрд. дол. США), Грузія (2,1 млрд. дол. США) [10, с.17]. Для України це складає 13,8 % ВВП. 

Відновлення потоків грошових переказів обумовлено економічним зростанням у Європейському Союзі (ЄС), Російській 
Федерації та Сполучених Штатах. Проте довгострокові ризики досі присутні. Наприклад, у багатьох країнах, з яких надходять значні обсяги 
грошових переказів трудових мігрантів, активно зростають антимігрантські настрої. Імміграційна політика стає все жорсткішою. 

Із зазначеного вище можна зробити висновок, що обсяг переказів міжнародних трудових мігрантів – вагомий макроекономічний 
показник. Їхній приплив забезпечує зростання пропозиції іноземної валюти в країні. 
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Металургійна галузь є однією з найбільш стратегічно важливих для економіки України. Підтвердженням цього є обсяг 

надходжень в бюджет країни з підприємств металургійної галузі, кількість зайнятого населення в галузі та розмір валютних надходжень.  
За даними Державної служби статистики України обсяг експорту продукції металургійної галузі скорочується з 2013 року. У 

2017 році обсяг експорту скоротився на 13% у натуральному вираженні. Даний фактор зумовлює проблематику диверсифікації експорту 
продукції металургійної галузі України з метою оптимізації збутового портфелю. 

В межах дослідження проблематики міжнародної діяльності підприємств металургійної галузі та взаємозв’язку із міжнародною 
торгівельною політикою країн світу, слід проаналізувати експортний портфель реалізації металопродукції підприємствами України. 

Протекціоністські заходи на міжнародних ринках суттєво впливають на діяльність підприємств металургійної галузі України, так 
як Україна є нетто-експортером металургійної продукції. Експорт металопродукції України з 2013 скорочується на рівні -8% у 2014 році, -
14% у 2015 році, -1% у 2016 році та -13% у 2017 році. За даними Державної служби статистики України проаналізуємо динаміку обсягу 
експорту металопродукції України за регіонами світу (рис. 1). 

 
Рис. 1 Обсяг експорту продуктів металургійної галузі України за регіонами, тис. тонн 

Джерело: розроблено автором на основі даних [4]. 
 
У 2018 році експортний портфель суттєво змінився, а саме шляхом реструктуризації часток регіонів збуту. Обсяг імпорту 

металопродукції країнами Близького Сходу з 2014 року мав негативну динаміку та суттєво скоротився у 2017 році -25% до попереднього 
року. Зниження обсягів споживання металопродукції українського виробництва в регіоні Близького Сходу продовжилось у 2018 році (-8.3% 
до 2017 року). Головною причиною падіння обсягів імпорту в цьому регіоні є введення антидемпінгових мит Туреччиною на товари 
металургійної галузі у відповідь на попередньо введені антидемпінгові мита США на імпорт металопродукції у розмірі 25% у 2017 році. 
Оскільки США був найбільшим ринком збуту для турецьких виробників, введені мита призвели до погіршення економічного стану 
Туреччини, девальвації турецької ліри та росту рівня інфляції, що в свою чергу призвело до зниження купівельної спроможності та 
перенасичення внутрішнього ринку. Слід зазначити, що ринок Туреччини є найбільшим за обсягом споживання в регіоні Близького сходу 
(частка імпорту української металопродукції в регіоні складає 34% у 2018 році). 

Введення антидемпінгових мит США на імпорт металопродукції не призвело до скорочення обсягів експорту України у зв’язку з 
наступними причинами: існуючі виробничі потужності металургійних підприємств США не задовольняють існуючий попит на 
металопродукцію; зростає високими темпами обсягів буріння та видобутку сланцевого газу та нафти в результаті росту цін на нафту, що 
призводить до збільшення попиту на металопродукцію; після введення антидемпінгових мит рівень цін на металопродукцію зріс в 
середньому на 11%. Перераховані фактори стали передумовами для збільшення рівня експорту металопродукції українського виробництва 
в регіон Америки у 2017 році на 49% та на 21.5% у 2018 році. В результаті частка експорту в регіон Америки вперше стала більшою за 
експорт в країни СНГ. 

З 2014 року обсяг реалізації українськими підприємствами металургійної галузі в країни СНГ почав суттєво скорочуватися (-28% 
у 2014 році, -30% у 2015 році та -19% у 2016 році). Пов’язано це в першу чергу з погіршенням політичних та торгівельних зав’язків із 
ключовим ринком збуту українського металопродукту, а саме ринку Російської Федерації. Введення взаємних санкцій на торгівлю, 
введення антидемпінгових мит та програма імпортозаміщення Російської Федерація призвели до зниження імпорту металопродукції  
країнами СНГ з України на 5% у 2017 році та на 15% у 2018 році.  

В процесі аналізу факторів впливу на міжнародну торгівлю підприємств металургійної галузі України найвагомішим фактором 
було визначено введення антидемпінгових мит як інструмент міжнародних торгівельних політик країн світу. Кількість антидемпінгових 
мит у 2017 році у світі зросла на 11%. Серед них 42% мит було застосовано щодо металургійної галузі (рис. 2). 
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Введення США антидемпінгових мит на імпорт металопродукції з усіх країн стало початком нового формату торгівельних війн, 
коли мита застосовуються не для визначеної країни, а для всіх експортерів. Це призвело до ряду взаємних антидемпінгових мит країнами 
ЕС, Туреччини, Китаю, Індії, Бразилії та іншими, що стало причиною дисбалансу на світовому ринку металургії.  

 
 

Рис. 2 Антидемпінгові заходи за галузями на кінець року 
Джерело: розроблено автором на основі даних [5]. 
 
Темпи росту кількості антидемпінгових мит у металургійній галузі значно вищі за загальносвітову динаміку. Приріст у 2014 році 

склав 11%, у 2015 – 12%, у 2016 – 15%, у 2017 – 16%. У 2018 році очікується черговий приріст кількості антидемпінгових мит, що 
характеризується введенням бар’єрів у відповідь на попередньо встановлені. Найбільш активними у впровадженні антидемпінгових мит є 
США, Індія, Бразилія та Туреччина, їх загальна частка введених антидемпінгових мит складає 51% у 2017 році. 

В результаті дослідження впливу антидемпінгових мит на міжнародні діяльність підприємств металургійної галузі України були 
розроблені наступні рекомендації: диверсифікація експортного портфелю з позиції мінімізації ризиків за регіонами; розробка продуктів з 
більшою доданою вартістю; зниження частки експорту в країни СНГ та збільшення обсягів збуту в країни Азії та на внутрішній ринок.  
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Globalization, regional integration and differentiation, digitalization and innovations are driving closer linkages and interdependence 

between national and international banking systems. Financial integration has positive and negative consequences. International markets turmoil will 
generate external shock for national banking and financial systems. Global capital flows are influencing on the nations’ financial systems in positive 
and negative terms.  

Current global trends are major causes of the international and national banking systems instabilities. Global debt accumulation by 
governments, non-financial corporations and households has reached of equivalent of 225 % of the world GDP is posing substantial financial risk.  

Global integration is facing with growing protectionism and regionalism, contradictions of international and regional economic, financial 
and monetary integration. 

Economic, financial, currency and banking crises in Ukraine in 2014-2015 has been caused by unprecedented combination of market and 
political forces, external and domestic shocks, economic loss of large territories of Crimea and occupied East regions, “hybrid war”, structural 
problems and lack of reforms.  

External shocks affected Ukrainian economy, financial and banking systems are:  
1) foreign trade shocks – decline of exports and imports;  
2) currency shocks - devaluation of UAH;  
3) external financial shocks – raising  foreign debt, decline of foreign investments, downsized access to international financial markets. 
Banking system instability has downsized access to international financial markets. The economy is facing with heavy lack of financing for 

the banks capitalization despite of international financial assistance for the government. 
Banking system stability should provide: 

-ability to withstand extreme global market volatility and external shocks; 
-ability to keep banks liquidity in case of macroeconomic vulnerabilities; 
-access to finance to all economic agents;  
-access to diversified financial sources. 

Major current trends of the Ukrainian banking system are: bankruptcy of illiquid banks, restructuring, recapitalization, better prudential 
supervision by the National Bank. All this improve access to bank lending for corporate, municipal and private business customers. 
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Наразі в Україні та у світі збільшується рівень конкуренції між університетами, заклади вищої освіти (ЗВО) намагаються 

використовувати різноманітні методи для підвищення своєї конкурентоспроможності. Одним із методів підвищення 

конкурентоспроможності закладу вищої освіти є отримання міжнародної акредитації. У порівнянні з рейтингуванням університетів – 
міжнародна акредитація університетів дає змогу підвищити якість освіти, так як вона впливає на якість навчального процесу за рахунок 

проведення процедур самооцінки і реалізації рекомендацій, наданих незалежною установою з оцінки якості вищої освіти.  

Нині найважливішим фактором підвищення якості освіти в Україні визнана міжнародна акредитація. За допомогою акредитації 
вводяться прозорі стандарти і процедури оцінки якості, вони дають чіткі орієнтири побудови освітньої політики ЗВО. Якість освіти у 

Сполучених Штатах Америки (США) є визнаною у світі, не зважаючи на те, що акредитація є добровільним процесом, міжнародна 

акредитація незалежними агентствами дає змогу підтвердити свій статус, залучити кращих студентів та викладачів, тому університети 

мають самі бути зацікавлені в аналізі їх діяльності. У багатьох країнах фінансування навчального закладу безпосередньо залежить від 

результатів акредитації, що вимагає постійної трудомісткої роботи над якістю освіти у закладах вищої освіти США. Основною метою 

агентств є оцінка якості освітньої інституції чи програми, надання рекомендацій щодо оптимізації досліджуваного явища [6, с. 76–77]. 
Проблематику акредитації закладів вищої освіти було висвітлено у працях таких вітчизняних науковців: О. Вощевської, О. 

Даневич, О. Панич, О. Подольчак, М. Петрушенко, С. Свіжевської, І. Соколової та ін. Також значний науковий внесок у дослідженні 

переваг та недоліків міжнародної акредитації зробили такі іноземні науковці, як: М. Бурке, С. Запрягаєв, В. Захаревич, Є. Істілеулова, 
И. Коллінс, Б. Кехм, М. Суюнчалієва, Л. Цеві та П. Фарелл тощо. Проте тема міжнародної акредитації є не повністю розкритою та є досить 

актуальною і наразі. 

Акредитація – це система контролю якості освіти, яка дає змогу врахувати інтереси всіх зацікавлених у розвитку освіти сторін і 
поєднує суспільну та державну форми контролю [4, c. 112]. За структурою акредитація поділяється на: інституційну, що припускає 

акредитацію установи загалом (університету, академії, інституту) і спеціалізовану, призначену для акредитації окремих освітніх програм 

(спеціальностей) [3, c. 661]. 
Згідно із законом України «Про вищу освіту» акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої 

діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет: 1) відповідності стандарту вищої освіти; 2) спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; 3) досягнення заявлених у програмі результатів навчання [1, с. 46]. 
Світовий досвід показує, що наявність акредитації для ЗВО – нині обов'язкова умова його існування та легітимності. Європейське 

академічне співтовариство дуже серйозно підходить до організації та проведення акредитації, оскільки вона і є «знак якості», 

підтвердження високої репутації ЗВО серед собі подібних. Порівнянні стандарти мережі акредитаційних агентств провідних європейських 
країн (в їх числі EQAR, ENQA) дають змогу гарантувати високу якість освітніх програм і визнання закладів вищої освіти в середовищі 

роботодавців та освітянської спільноти. Проведення національної та міжнародної акредитації європейських вузів довірено тільки 

спеціалізованим агентствам, що входять в Європейський Реєстр організацій гарантії якості [5]. 
Основними цілями акредитації є:  

–  забезпечення прогресу у вищій освіті за рахунок розробки критеріїв і принципів оцінки ефективності освіти;  
–  стимулювання розвитку освітніх установ і вдосконалення освітніх програм шляхом безперервного самообстеження і 

планування;  

–  гарантування суспільству, що заклад вищої освіти або конкретна освітня програма мають правильно сформульовані цілі та 
умови їх досягнення; 

–  забезпечення допомоги у становленні та розвитку вузів і в реалізації освітніх програм;  

–  захист навчальних закладів від втручання в їх освітню діяльність та утиску їх академічних свобод [4, c. 113]. 
Основними змінами, які відбуваються в результаті акредитаційних процесів, є: 1. Вплив на місію і стратегію, посилення фокусу 

діяльності на дослідження, їх якість. 2. Отримання репутації та здатність до змін. 3. Створення лідерства для ініціатив по розширенню 

якості. 4. Інтернаціоналізація викладачів. 5. Залучення іноземних студентів. 6. Порівняння результатів навчання з кількісними показниками 
оцінювання. 7. Введення систематичного процесу управління навчальним планом. 8. Покращення зв’язків між стейкхолдерами та бізнес-

спільнотою. 9. Більша можливість отримання ресурсів, кращий імідж. 10. Легітимність і покращення позиції з точки зору виживання; 

11. Зміни структури і процесів, здатність до бенчмаркінгу та об’єднання в інформаційну сітку, маркетингові переваги [2, c. 68]. 
Отже, отримання міжнародної акредитації українським університетам дало б змогу вийти на новий рівень конкуренції  – 

міжнародний рівень. Зробити більш помітною вітчизняну освіту у сфері менеджменту на міжнародному ринку освітніх послуг та 

підвищити якість освіти в Україні. А також збільшити кількість іноземних студентів, які б забезпечили належний рівень фінансових 
надходжень до університетів. Зупинити «витік мізків» сьогоднішніх і майбутніх українських бізнес-лідерів в країни з більш розвиненим 

сектором бізнес-освіти. 
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У контексті глобалізації якість вищої освіти все частіше розглядається як стратегічно важлива для національного економічного 

розвитку та конкурентоспроможності. «Якість» в узагальненому розумінні – це ступінь відповідності властивих об'єкту (продукції або 
послуги) характеристик певним вимогам споживачів. Особливістю освітньої послуги є складна структура споживання. Споживачами 
виступають самі студенти, їх батьки, підприємства-роботодавці, держава, які у подальшому будуть використовувати професійний 
компетентністний потенціал випускників закладу вищої освіти. Поняття «якість» надзвичайно багатогранне поняття. Якість можна 
розглядати як: 
- Цінність – отримання більших переваг у порівнянні з витратами – висновок про цінність продукту (послуги) споживач робить під час 

задоволення споживчих потреб. 
- Результат – особливості продукту (послуги), які забезпечують реалізацію певних функцій – сприйняття споживачем характеристик 

продукту (послуги) з точки зору задоволення потреб. 
- Процес – комплекс заходів, включаючи планування, організування, регулювання, контроль і використання ресурсів для досягнення 

цілей якості організації – споживачі порівнють очікування з фактичними результатами задоволення потреб. 
Для розкриття поняття «якість вищої освіти» Л. Харві (L. Harvey) та Д. Ґрін (D. Green) використовують загальну модель, 

основними факторами якої є: виключність (прагнення бути кращим за інших); досконалість або стабільність, придатність до певних цілей 
(відповідність вимогам, потребам або бажанням споживачів), співвідношення з ціною (можливість та термін повернення інвестицій у вищу 
освіту) [1, c. 12]. Якість автори розглядають як процес, у якому стандарти належать до «винаходів або досягнень», розрізняють три типи 
стандартів у вищій освіті: академічні стандарти, які вимірюють здатність відповідати специфічному рівню академічних досягнень; 
стандарти послуг, які оцінюють послуги, що надаються; стандарти  якості, які можна описати як норми чи сподівання, у формальному 
твердженні. У дослідженні Ж. Перрі (J. Parri) розглядаються різноманітні концепції і підходи до розкриття поняття «якість», якість 
характеризується як атрибут, що потребує постійного розвитку та удосконалення [2, c.108].  

Якість вищої освіти традиційно пов'язується із змістом і формою навчального процесу. Зміст навчального процесу, як правило, 
базується на переліку навчальних дисциплін, кваліфікації і досвіді викладачів, поза аудиторній роботі студентів. Але швидкоплинність 
змін, які оточують сучасного студента, примушують у закладах вищої освіти активізувати та посилити співпрацю з провідними компаніями 
роботодавцями, стимулювати професійне зростання студентів, сприяти їх працевлаштуванню, урізноманітнювати форми навчального 
процесу, проводити лекції відомих особистостей, майстер-класи, тренінги, кейс чемпіонати, заохочувати студентів – дослідників до 
наукової діяльності, сприяти волонтерським та благодійним заходам. Для українських закладів вищої освіти надзвичайно гостро постає 
проблема відтоку абітурієнтів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» на навчання до закордонних університетів. За даними аналітичного 
центру CEDOS у 2016/2017 навчальному році 77 424 українських студентів, які навчались у закордонних університетах, що становить 
близько 8% від загальної кількості тих, хто вчиться на денних програмах вищої освіти. Найчастіше їдуть до Польщі, Росії, Німеччини, 
Канади, Чехії, Італії, США, Іспанії, Австрії, Франції, Словаччини. Загалом ця цифра за останні декілька років кількість зросла більш ніж 
утричі з 24 104 до 77 424 осіб. Найбільший приріст забезпечили Польща, Росія, Чехія, Словаччина, Австрія, Італія, Іспанія, Канада та 
Болгарія. 

Для координації розробки європейських стандартів якості та розв’язання проблем сертифікації та акредитації освітніх програм і 
установ була створена Європейська мережа (Асоціація) організацій гарантії якості (ENQA) у сфері вищої освіти. ENQA розробила 
«Стандарти та Директиви для гарантії якості Вищої освіти в Європейському регіоні». Цей документ є основою для формування систем 
внутрішньої і зовнішньої оцінки і гарантії якості освіти та акредитації Європейських агентств по оцінці якості освіти, містить такі основні 
принципи забезпечення якості вищої освіти: зацікавленість студентів, співробітників і суспільства в цілому у поліпшенні якості вищої 
освіти; створення дієвих і ефективних організаційних структур, які надають і підтримують академічні програми; заохочування розвитку 
культури якості у вищих навчальних закладах; гарантія якості на локальному та міжнародному рівнях; підтримка та заохочення інновацій. 

Один із можливих шляхів, що дозволить закладам вищої освіти бути конкурентоспроможними на ринку послуг у сфері вищої 
освіти є розробка та запровадження систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001-2015 «Системи 
менеджменту якості. Вимоги». За даними Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) у 2017 році кількість сертифікатів у світі на 
найбільш популярний міжнародний стандарт ISO 9001 становила 1056855, в Україні ця цифра становить 1303. В основу стандарту 
покладено вісім  принципів тотального менеджменту якості і містить універсальні вимоги до систем якості. Він придатний до застосування 
в усіх галузях, на будь-яких підприємствах, установах і організаціях, у тому числі і у закладах вищої освіти, і спрямований на забезпечення 
якості і підвищення задоволеності споживачів.  

Поширення в управлінні якістю вищої освіти набуває модель досконалості Європейської організації менеджменту якості (EFQM 
Excellence Model) [5]. В її основі дев’ять показників, п’ять із них (лідерство, управління персоналом, політика і стратегія, забезпечення 
ресурсами та ефективність їх використання, технологічні процеси) характеризують якість вищої освіти як можливості, щодо діяльності 
установи, а інші чотири (задоволення співробітників, споживачів, вплив на зовнішнє середовище, реалізація потенційних можливостей) – 
результати, зумовлені можливостями та зворотний зв’язок від результатів, спрямований на покращення можливостей. 

Впровадження систем менеджменту якості у закладах вищої освіти дозволить суттєво покращити та оптимізувати діяльність і 
підвищити результативність і ефективність роботи, досягти високого ступеня довіри та прихильності споживачів. 
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Сучасний етап розвитку стратегічного менеджменту підприємства характеризується використанням системи стратегічного 

контролінгу та його новітніх підходів (концепцій стратегічної навігації, «нового» контролінгу, оптимізації інтересів зацікавлених осіб), які 

мають забезпечити підтримку стратегічного управління, взаємодію планування й контролю на стратегічному рівні, а також постачати 

вищому керівництву компанії якісну й релевантну інформацію, достатню для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Таким 

чином, стратегічний контролінг виконує функцію реалізації стратегії – від стратегічного планування до стратегічного контролю. У зв’язку з 

упровадженням на багатьох вітчизняних підприємствах системи стратегічного контролінгу виникає нагальна потреба вибору інструментів 
оцінювання результативності діяльності та реалізації стратегії. 

Останнім часом все більшої актуальності набувають підходи до аналізу й оцінювання результатів діяльності, засновані на 

збалансованих системах, що базуються на суперпозиції фінансових і нефінансових показників, таких, що характеризують найбільш істотні 
аспекти діяльності підприємства і відображають ступінь досягнення ним стратегічних цілей [1–2]. Нині існує достатньо велика кількість 

таких моделей, зокрема Balanced Scorсard (BSC) Д. Нортона і Р. Каплана, Л. Мейзела, система показників відповідальності, матриця 

вимірювання результативності, система ProMES, Performance Measurement Model, призма ефективності, універсальна система показників 
діяльності, матриця «результати і детермінанти» та інші.  

Розроблена авторами методика містить наступні етапи:  

1. Вибір системи критеріїв оцінювання. Для компаративного аналізу збалансованих моделей управління скористаємося системою 
критеріїв FAROUT [3]: Future orientation (спрямованість в майбутнє), Accuracy (точність), Resource efficiency (ресурсна ефективність), 

Objectivity (об’єктивність), Usefulness (корисність) і Timeliness (своєчасність), які шляхом декомпозиції та уточнення розіб’ємо на цільові 

критерії (див. табл.).  
Таблиця 

Критерії оцінювання збалансованих моделей 

Критерії 
FAROUT 

Цільові критерії оцінювання за кожним із критеріїв FAROUT 

Future orientation 

– стратегічна спрямованість системи показників (тобто її взаємозв’язок із стратегією організації) (F1); 

– забезпеченість розвитку стратегії (F2); 

– можливість коригування стратегічних цілей, стратегічних планів відповідно до зміни стратегічного курсу, до 
врахування впливів факторів зовнішнього оточення та внутрішнього середовища тощо (F3); 

– ув’язування показників оперативного управління зі стратегічними планами та стратегією підприємства (окремих 

його бізнес-напрямів) (F4); 
– наявність трендового аналізу (минуле – сьогодення – майбутнє) (F5). 

Accuracy 

– можливість кількісного оцінювання будь-якого показника, що входить у збалансовану систему (A1); 

– відсутність відносин конфліктного характеру між окремими показниками системи (A2); 

– можливість оперативного коригуванння системи показників (A3); 
– збалансованість моделі (А4). 

Resource efficiency 

– вартість впровадження збалансованої моделі (R1); 

– вартість супроводу та обслуговування впровадженої моделі (R2); 
– прогнозована економічна вигода від застосування моделі (R3). 

Objectivity 

– раціональність побудови системи показників (O1); 

– достовірність та об’єктивність даних на усіх етапах стратегічного процесу (O2); 

– ступінь теоретичної розробленості збалансованої моделі (O3). 

Usefulness 

– охоплення всіх сфер та напрямів діяльності підприємства (U1); 
– простота впровадження й практичного застосування моделі (U2); 

– можливість адаптації моделі до особливостей і специфіки галузі та підприємства (U3); 

– орієнтація на стейкхолдерів (U4); 
– урахування інтересів різних груп користувачів інформації (U5); 

– взаємозв’язок результатів і винагороди (мотиваційна сторона системи показників) (U6). 

Timeliness 
– можливість періодичного контролю досягнення визначеного рівня показників (T1); 
– витрати часу на здійснення типових операцій контролінгу (T2); 

– швидкість отримання необхідної інформації (T3). 

 

2. Наступним етапом є застосування інструментів багатокритеріального аналізу. Авторами пропонується використовувати метод 
PROMETHEE [4], який дає змогу відібрати групу найбільш переважних альтернативних варіантів збалансованих моделей. Для цього 

необхідно зробити декілька кроків: 

2.1. Визначення вагових коефіцієнтів цільових критеріїв 
kw , nk ...,,2,1 . 

2.2. Побудова матриці рішень: оцінювання альтернатив за кожним цільовим критерієм, використовуючи експертні оцінки та 

розраховані значення показників. 
2.3. Вибір виду узагальненого критерію для кожного з цільових критеріїв на основі врахування їх особливостей.  
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2.4. Обчислення значень показників пріоритетності для кожної пари альтернатив за кожним критерієм: );( jik AAp , 

nk ...,,2,1 . 

2.5. Побудова матриці Quatranking-співвідношень за допомогою наступних формул: 
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2.6. Обчислення наступних сум: 
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2.7. Виділення групи найбільш переважних альтернатив за допомогою таких правил: 
iA  переважає альтернативу 

jA  (
ji AA  ), 

якщо справджуються одночасно два співвідношення: 
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Якщо ж одне із співвідношень не виконується, то альтернативні варіанти вважаються непорівняними (
ji AA  ).  
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Нинішні умови господарювання характеризуються загостренням конкурентної боротьби за талановитих працівників із 

винятковими компетентностями, здатними приймати ефективні управлінські рішення тощо. Підтримка конкурентоспроможності компаній 
на глобальних і нових ринках нині залежить від вирішення проблеми залучення, утримання та використання висококваліфікованого 

персоналу. На жаль традиційні методи управління недостатньо ефективні для вирішення цієї проблеми. Саме сильний бренд роботодавця 

дасть змогу швидше та з меншими витратами залучати найкращих кандидатів і довше утримувати кращих з них у компанії.  
До головних тенденцій ринку праці України у 2017 р. відноситься помірний рівень конкуренції за робочі місця. Конкуренція на 

ринку праці другий рік поспіль залишається на рівні трьох осіб на одне вакантне місце (hh-індекс – співвідношення кількості резюме до 

кількості вакансій) [1]. Саме це ще раз підтверджує актуальність дослідження питань пов’язаних із формуванням бренду роботодавця 
компанії. 

У компанії Universum, одній з глобальних лідерів на ринку HR-брендингу, сформулювали п’ять причин, за якими управління 

брендом роботодавця є наразі життєво важливим інструментом управління для будь-якої компанії: дефіцит кваліфікованих співробітників, 
більше результатів з меншими витратами, зростання і прибутковість, популярність, сила [2].  

Якщо у світі розвиток бренду роботодавця є невід'ємною частиною загальної стратегії компанії, то в Україні це нова тенденція. 

Останнє десятиліття показало зростання попиту на знання експертів і світовий досвід створення і впровадження бренду роботодавця.  
Водночас провідні українські компанії по-різному бачать і впроваджують свою бренд-стратегію. Нині головним питанням у 

компаніях є вирішення завдання, хто саме має займатися HR-брендингом. Це компетенція кадрової служби, відділу маркетингу, або їх 

спільна; чи доцільно впроваджувати посаду менеджера з управління брендом роботодавця; чи потрібно залучати до цього процесу зовнішні 
джерела (фрілансери, аутсорсинг) тощо? 

Для вирішення питання щодо залучення внутрішніх і зовнішніх ресурсів для формування бренду роботодавця в межах 

дослідження було проведено он-лайн анкетування керівників українських підприємств, яке визначило, що найбільш доцільними 
альтернативами для компаній є такі: 

–  залучення в штат кваліфікованого фрілансера, який буде виконувати обов’язки менеджера по бренду роботодавця – 12% 

опитаних. 
–  доручити формування та просування бренду роботодавця відділу маркетингу та зв’язків з громадськістю компанії – 18% 

опитаних; 
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–  формування всередині організації міжфункціональної команди зі спеціалістів відділу кадрів, маркетингу, зв’язків з 
громадськістю та комунікацій, брендингу тощо, які будуть спільно вирішувати питання формування та просування бренду роботодавця – 

27% опитаних; 

–  залучення аутсорсингової компанії, яка спеціалізується на формуванні та просуванні бренду роботодавця (підписання договору 

аутсорсингу) – 24% опитаних; 

–  доручити формування та просування бренду роботодавця HR-відділу компанії – 19 % опитаних [3]. 

Як бачимо, при вирішенні питання щодо формування бренду роботодавця, традиційно в компаніях використовують внутрішні 
ресурси – 64% опитаних. Про використання зовнішніх ресурсів – аутсорсера або фрілансера – зазначили 36% опитаних керівників. З метою 

остаточного прийняття рішення щодо ранжування альтернативних варіантів організаційного забезпечення процесів формування HR-бренду 

компанії у дослідженні використано методи багатокритеріального аналізу – LINMAP та TOPSIS. Ранжування альтернатив за заздалегідь 
визначеними критеріями уможливило виявити, що оптимальною альтернативою є використання послуг аутсорсингової компанії [3]. 

Аналіз послуг аутсорсингових компаній дав змогу виявити, що ціла низка таких компаній надає послуги пов’язані з 

формуванням, просуванням та утриманням бренду роботодавця. У такому випадку перед керівниками компаній-замовників постає питання, 
пов’язане з вибором конкретної аутсорсингової компанії. Більшість з них нині робить цей вибір інтуїтивно, тому такі рішення не завжди є 

досить ефективними.  

У межах дослідження з метою прийняття ефективного управлінського рішення стосовно вибору аутсорсингової компанії ми 
пропонуємо враховувати цілу низку критеріїв, а саме: К1 – рівень вдалих попередніх проектів (%); К2 – рівень задоволеності клієнтів (%); 

К3 – досвід роботи в Україні (роки); К4 – середня вартість послуг аутсорсингової компанії з розробки проекту (% від загальної вартості 

проекту); К  – термін розробки проекту (міс.); К6 – комплексність розроблених рекомендацій стосовно просування бренду роботодавця 
(бали – 10); К7 – термін дії проекту (міс.); К8 – гнучкість проекту (бали – 10); К9 – рівень складності впровадження проекту (бали – 10); 

К10 – середній рівень щомісячних витрат в період дії проекту (% від загальної вартості проекту). 

Зазначені критерії мають різну направленість (одні прагнуть до max, інші до min), що обов’язково потрібно враховувати при 
прийнятті рішень. Крім цього досить важливим, на нашу думку, є врахування вагомостей зазначених критеріїв. Для визначення вагових 

коефіцієнтів зазначених критеріїв пропонуємо використати метод аналізу ієрархій, запропонований Т. Сааті (Tomas L. Saaty) [4–5]. 

Результати розрахунків коефіцієнтів вагомості критеріїв вибору альтернатив представлені в табл. 1. 

Таблиця 1. 

Коефіцієнти вагомості критеріїв вибору альтернатив 

Критерій  К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 

Wi 0,06 0,06 0,02 0,09 0,11 0,26 0,02 0,02 0,15 0,21 

 

Важливим кроком є перевірка узгодженості думок експертів за допомогою індексу узгодженості: 
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Еталонне значення показника узгодженості  J*  для  N = 10 становить 1,49 (32). Міркування експерта вражаються узгодженими, 

якщо J ≤ 0,1*J*. Перевіряємо: J = 0,1238; 0,1*J* = 0,1*1,49 = 0,149;  отже, 0,1238 < 0,149,  тобто J < 0,1*J*. Таким чином, міркування 

експерта є узгодженими, а отримані значення коефіцієнтів вагомості обґрунтованими. 

Перспективними стосовно подальших досліджень у напрямі розвитку проблематики організаційного забезпечення формування 
бренду роботодавця вважаємо: аналіз основних метрик проектів компаній-аутсорсерів з формування й просування бренду роботодавця 

компаній замовників, схематизацію процесу прийняття рішення щодо обґрунтованого вибору компаній аутсорсерів, що включає в себе як 
вимоги до компанії-аутсорсера, так і вимоги до майбутнього проекту. Для вирішення поставлених завдань доречно буде використати 

методи багатокритеріального аналізу, а саме метод VIKOR, у межах якого окрім визначення найкоротшої відстані до ідеального 

позитивного рішення та найдовшої – від негативного рішення, ураховується ще й відносна важливість цих відстаней. Саме це дасть змогу 
здійснити ефективне рейтингування аутсорсингових компаній. 
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Антикризове управління банківськими установами на практиці здійснюється у період, коли відсутні гострі прояви кризи на ринку 
та в установі, шляхом управління ризиками банку. Нормативно банківські установи зобов’язані забезпечувати роботу Системи управління 
ризиками, до роботи якої залучені всі підрозділи (та співробітники) банку [1; 2]. У зв’язку з цим необхідно розглянути питання управління 
ризиками банку в контексті антикризового управління, або як один з найпоширеніших методів антикризового управління. За допомогою 
управління ризиками банківські установи розраховують вірогідність настання несприятливих подій та оцінюють їх наслідки, створюють 
резерви та готують плани дій у гострі періоди прояву кризових явищ.  

Управління ризиками можна умовно розподілити за горизонтами деталізації. За такого розподілу можна розглянути стратегічний 
та оперативний (або тактичний) горизонти. Тактичний (або оперативний) рівень складається з процедур (порядків, положень, 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-534-97959-9
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-9620317-0-4
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технологічних карт тощо), які зазвичай описують прикладні моменти: правила розрахунку, покрокові дії, конкретні прийоми та методи дій. 
Зазвичай на рівні процедур управління ризиками розподіляється за окремими видами ризиків.  

Стратегічний рівень є рівнем загального бачення, реалізації загальних принципів та напрямків. І на цьому рівні банківські 
установи України створюють Стратегію чи Політику управління ризиками конкретного банку. У Стратегії чи Політиці управління 

ризиками банку (а в деяких установах існують обидва документи паралельно) за аналізом внутрішніх документів низки банків та 

опитуванням фахівців відображаються: мета, завдання, основні принципи управління ризиками банку. У даній роботі ми розглянемо 
стратегічний рівень управління ризиками.  

Основною метою стратегії управління ризиками банківської установи є організація, супроводження та вдосконалення системи 

управління ризиками для досягнення довгострокових цілей банку із застосуванням відповідних політик, методів та процедур управління і 
контролю ризиків, що генеруються зовнішніми та внутрішніми факторами та впливають на діяльність банку. 

Метою управління ризиками є сприяння фінансовій стійкості Банку, уникнення конфлікту інтересів на всіх організаційних рівнях 

Банку та забезпечення досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме:  клієнтів та контрагентів; учасників (власників); керівництва; 
працівників; регуляторних та контролюючих органів; інших сторін. 

Стратегія управління ризиками функціонує на основі принципів, представлених на рис. 1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципи стратегічного управління ризиками 
Джерело: розроблено автором. 
 
Завдання стратегії управління ризиками полягають у створенні системи управління ризиками, що відповідає масштабу 

банківської установи, її бізнес-моделі, обсягам діяльності, видам, складності операцій. Системи управління ризиками має забезпечувати 
виявлення, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування, контроль та пом’якшення всіх суттєвих ризиків банку з метою визначення 
величини капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних його діяльності (внутрішнього капіталу), у т.ч. шляхом 
вирішення таких задач: 

–  формалізація організаційної структури системи управління ризиками, яка чітко визначає обов’язки, повноваження та 
відповідальність осіб щодо управління ризиками; 

–  визначення суттєвих ризиків діяльності банку, рівня схильності та толерантності банку до ризиків; 
–  удосконалення організаційної структури системи управління ризиками через розмежування функцій і відповідальності ради 

банку та правління банку, його профільних комітетів і підрозділів у процесі управління ризиками; 
–  підготовка методології виявлення, вимірювання (оцінки), моніторингу, контролю, звітування та пом’якшення всіх суттєвих 

ризиків; 
–  запровадження дієвої системи управління ризиками, у т.ч. із застосуванням результатів стрес-тестування та сценарного 

аналізу; 
–  забезпечення ефективної системи підтримки прийняття управлінських рішень з урахуванням рівня ризиків, на котрі 

наражається банк, у т.ч. через удосконалення системи своєчасної, адекватної управлінської звітності; 
–  забезпечення функціонування банку в кризових умовах. 
Як з’ясовано забезпечення опису в Стратегії (чи Політиці) перелічених питань є достатнім для подальшого успішного управління 

ризиками в банківській установі. Також можна побачити, що українськими банками забезпечення функціонування банку в кризових умовах 
відноситься до завдань саме системи управління ризиками. Окремої системи антикризового управління, принаймні у не гострий період, 
банківські установи не підтримують, це може бути доцільним у разі якісної роботи створеної в кожному банку системи управління 
ризиками, що забезпечує функціонування банку в кризових умовах. 

При подальшому дослідженні антикризового управління банківськими установами є сенс особливу увагу приділяти питанням 
організації системи управління ризиками, яка в більшості установ є фактично єдиною системою, що відповідає за забезпечення 
функціонування банку в кризових умовах. 
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ефективність – забезпечення об’єктивної оцінки величини ризиків та повноти заходів щодо їх 
управління з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та ІТ-систем  

своєчасність – забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, моніторингу, 
контролю, звітування та пом’якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях 

структурованість – чіткий розподіл функцій, обов’язків, відповідальності та повноважень з 

управління ризиками між усіма структурними підрозділами і працівниками 

розмежування обов'язків – уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції та 

виконує функції контролю 

усебічність та комплексність – охоплення всіх видів діяльності на всіх організаційних рівнях та в 
усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків 

пропорційність – відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі банку, його системній 
важливості, а також рівню складності операцій, що ним здійснюються 

незалежність – свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого виконання 

підрозділом з управління ризиками своїх функцій 

конфіденційність – обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від 
несанкціонованого ознайомлення 

прозорість – оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та профілю 
ризику 
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В умовах децентралізації міста України отримали нові можливості для самостійного та ефективного управління своїм розвитком. 

В останнє десятиліття стратегічні підходи до управління стали обов’язковим елементом регулювання економічних і соціальних відносин у 
всіх обласних центрах та більшості міст України. Важлива роль у їхньому впровадженні належить проектам партнерства з Канадою, 

Великою Британією, США [1; 2; 3].  

Методологія стратегічного управління територіальним розвитком була розроблена як частина Програми ЄС «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні» «…з метою систематизації та покращення підходу до планування та імплементації регіонального 

розвитку. Методологія є основою для систематичного запуску і реалізації процесів регіонального розвитку «знизу вгору», які в Україні або 

відсутні, або є дуже фрагментарними» [4, c. 8]. 

Методологія стратегічного планування територіального (міського) розвитку передбачає виконання таких взаємопов’язаних 

завдань: 1) стратегічний аналіз та виявлення внутрішніх сильних і слабких сторін функціонування території, а також оцінка можливостей і 

загроз для її розвитку, що виникають у зовнішньому середовищі під впливом, економічних, політичних, культурних, соціальних, 
демографічних та інших чинників; 2) розробку стратегічних планів на основі визначення місії, цілей, стратегічних пріоритетів, а також 

складання декількох сценаріїв розвитку; 3) оцінку реалізації запланованих заходів, моніторинг та контроль виконання планів.  

Відносно новим напрямом удосконалення стратегічного управління місцевим розвитком є використання проектних технологій 
інтегрованого розвитку міст. Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» виконується німецькою урядовою компанією «Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». За підтримки проекту в Україні було розроблено дві концепції: 2011 року – для 

історичного центру Львова і 2015 року – для історичного центру Чернівців. У кожній з цих концепцій існуючі проекти та актуальні 
пропозиції різних підрозділів міської ради, ГО, експертів і громадськості були об’єднані як просторово, так і тематично. 

З 2018 року в проекті беруть участь міста Львів, Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава та Подільський район Києва. Для 

м. Чернівці це вже другий проект «Інтегрована концепція розвитку Чернівців 2030 (ІКРМ 2030)». Уряд Німеччини фінансує проект у 
розмірі 7,25 млн євро, Уряд Швейцарії надає 1,85 млн євро. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує 

Уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку [5; 6]. Реалізація цих проектів визначає 

політику міського розвитку як системи складних соціально-економічних процесів – не просто міського планування, будівництва чи 
регуляції роботи транспорту, а й розширення публічного простору, соціального партнерства, залучення громадськості до процесів 

прийняття рішень, захисту довкілля та адаптації до змін клімату.  

Структурні елементи концепції інтегрованого розвитку міста наведено на рис. 1. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Зміст концепції інтегрованого розвитку міста 

 

Джерело: складено автором на основі [7]. 
 

Важливим підходом є залучення до її розробки та реалізації суб’єктів господарювання, зацікавлених учасників та широкої 

громадськості. Принципи управління інтегрованим розвитком міст є більш новими порівняно з тими, що передбачені методикою і 
методологією стратегічного планування територіального розвитку. Це процес, в якому координуються просторові і тимчасові аспекти 

основних напрямів міського розвитку. Вони забезпечують координацію та інтеграцію різних політик, планові ресурси для досягнення 

поставлених цілей із використанням специфічних інструментів. Ці плани розробляються місцевими адміністраціями за участю зацікавлених 
представників широкої громадськості, з безпосередньою участю, а також із залученням економічних суб’єктів, структур громадянського 

суспільства, специфічних громадських груп і населення у цілому.  

Концепція інтегрованого розвитку полягає у тому, що: основна увага переноситься на визначення способів ефективного 
використання робочої сили та наявних ресурсів; змінюються підходи до функціонування самих управлінських структур, коли місцеві 

інститути відіграють значнішу роль у визначенні проблем регіональної економіки і розвитку нових зв’язків усередині самої інституційної 

структури; активно використовуються переваги, пов'язані передусім зі станом фізичного і соціального середовища, а не територіальною 
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специфікою економічних ресурсів; від місцевих керівників вимагається вміння максимально залучити до економічного розвитку центри 
інтелектуальних ресурсів і місцевий бізнес.  

Важливим і водночас складним для реалізації концепції інтегрованого розвитку міста є той факт, що проекти і програми для її 

забезпечення відбираються відповідно до стратегічних та операційних цілей із числа запропонованих різними суб’єктами – 

представникаами громади міста і тому не завжди є достатньо взаємопов’язаними з іншими проектами. Адже мають значення не лише 

кількість та масштаби фінансування проектів, а й взаємообумовленість та послідовність їх реалізації.  
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В еру тотальних інновацій педагогічна діяльність відбувається за абсолютно нових умов та цілком новітніми формами. Проте 

часто у навчальному процесі продовжують домінувати традиційні, але застарілі для інформаційного суспільства, монологічні та пояснювально-
ілюстративні методи. Це призводить до розсіяності уваги студентів та суттєво знижує рівень їх зацікавленості в успішному засвоєнні навчального 
матеріалу. Отримуючи інформацію у готовому, обробленому, легкодоступному форматі сучасні студенти не вважають, що здобувають 
важливі та корисні знання, придатні до практичного застосування у майбутній професійній діяльності.  

Дослідження ефективності освітніх технологій визначають наступну ієрархію засвоєння матеріалу, який отриманий 
традиційними методами: лекція – 5%, читання – 10%, відео-, аудіо-матеріали – 20%; демонстрація – 30%. При цьому інтерактивні методи 
навчання демонструють значно вищі показники засвоєння матеріалу: дискусійні групи – 50%, навчання через виконання (learning-by-
doing) – 75%, навчання інших і/або негайне застосування знань – 90%. 

Сучасні педагогічні технології мають забезпечувати професійну та соціальну мобільність студентів, їх високу 
конкурентоспроможність на основі фахових компетенцій (Hard Skills), а також розвивати особистісні здібності й уміння (Soft Skills) 
майбутніх фахівців: їх інтелектуальний капітал, здатність до навчання, емоційний інтелект, креативність, критичність мислення, 
комунікативність тощо. 

Високий рівень самостійності, зацікавленості, свідомості й залученості у навчальний процес можуть бути досягнуті лише 
засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії (студент-викладач, студент-студенті) з індивідуалізацією процесу професійної підготовки та 
формуванням навчальних модулів на базі особистих цілей, мотивів та здатностей студентів. При цьому необхідним є проблемно-
орієнтоване включення студентів (Problem-based Learning) у професійну діяльність на всіх етапах навчального процесу (рольові ігри, 
симуляції, навчально-практичні ситуації, кейси, «практика через дію» тощо). 

Отже, щоб підвищити зацікавленість студентів навчальним матеріалом та посилити їх залученість у освітній процес, необхідними 
є: 

–  візуалізація навчального матеріалу, яка покращує його сприйняття і розуміння, а також значно полегшує засвоєння й подальше 
усвідомлення; 

–  технологізація освітнього процесу, яка пришвидшує та спрощує, деякі, навчальні й практичні процедури; 
–  інтерактивізація освітніх технологій, яка суттєво підвищує вмотивованість й залученість студентів шляхом їх взаємного та/або 

спільного навчання у робочих та дискусійних групах, засобами інструктування, менторства, наставництва. 
Причому, аби закріпити дію зазначених умов на освітній процес поза межами аудиторії, доцільним є запровадження 

консультування викладачами з навчальних предметів у формі: онлайн консультацій за визначеним графіком, інтерактивних (рop-up) 
консультацій у форматі живого спілкування, спеціалізованих фахових чатів у соціальних мережах. Це дасть змогу всебічно активізувати 
навчально-пізнавальну діяльність студентів шляхом комплексного використання педагогічних та організаційно-управлінських засобів. 

Упровадження сучасних технологій освіти у вищій школі є комплексною проблемою, вирішення якої вимагає застосування 
складних інтегрованих підходів. З огляду на вищенаведене, необхідними умовами запровадження змін у організації навчального процесу 
виступають: 

1) створення креативного дослідницького середовища, яке дасть змогу викладачеві зростати (особистісно, фахово, професійно), 
розвиватися і навчатися протягом усього життя на робочому місці без відриву від навчального процесу; 

2) становлення і популяризація педагогічної акмеології як природного прагнення досягати найвищого професіоналізму в роботі 
освітянина відповідно запитам і викликам сучасності; 

3) формування, розвиток і посилення особистісної професійно-педагогічної ідентичності (самоідентичності) викладачів (рис. 1), 
що є найскладнішою серед вказаних умов. 
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Рис. 1. Формування професійно-педагогічної самоідентичності викладача 

 
Професійна самоідентичність викладача визначається його педагогічною майстерністю й охоплює професійні знання (психолого-

педагогічні, фахові, соціально-гуманітарні), професійно значущі якості (доброзичливість, об’єктивність, вимогливість, самостійність, 
самоконтроль, порядність), педагогічні здібності (інтелектуальні, організаторські, комунікативні, перцептивні, креативність, рефлексія), 
педагогічну моральність (гуманістична спрямованість особистості, її ціннісні орієнтації, ідеали, інтереси, що формують педагогічну 
позицію у виборі форм, методів й інструментів навчально-виховного процесу) та рівень культури (зовнішній вигляд, постава, мовлення, 
форми невербального спілкування тощо), які у комплексі формують унікальну, неповторну педагогічну техніку викладача. 
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У сучасному динамічному середовищі споживач стає дедалі вибагливішим до продуктів та послуг, які обирає для власного 

користування. Зокрема, все більше уваги приділяється новинкам, оскільки споживачу вже недостатньо просто задовольнити потребу, він 
прагне нового досвіду, нових відкриттів, нових вражень при покупці продукту. Саме тому практично кожна компанія намагається щороку 
запускати новинки, щоб утримати свою частку ринку та постійно завойовувати довіру споживача. Адже час лояльності до брендів уже 
минув, споживачі легко переключаються, шукаючи нових, інноваційних рішень.  

Більшість компаній зосереджуються на продукті чи послузі, яка має бути інноваційною та привернути увагу споживачів, тому 
недооцінюють важливість стадії комерціалізації або запуску продукту, незважаючи на те, що дана стадія вимагає найбільших інвестицій у 
власне продукт та його маркетингову підтримку [1]. А створення та імплементація інтегрованого плану маркетингових комунікацій для 
нового продукту при виведенні на цільовий ринок є надзвичайно важливою складовою успішного запуску, який дає змогу актуалізувати 
проблему споживача та запропонувати найкраще рішення для її задоволення. 

Передумовою успішного запуску новинки є створення правильного контенту, який апелюватиме безпосередньо до цільової 
аудиторії. Контент – це сукупність усіх інформаційних повідомлень, з якими стикається споживач на будь-якому етапі прийняття рішення 
про покупку – з моменту отримання першого знання про новинку на стадії обізнаності до персоналізованих повідомлень на стадії повторної 
покупки продукту.  

Одна з основних помилок при запуску новинки – це намагання на стадії обізнаності одразу ж донести ті характеристики та якості, 
які відрізняють її від конкурентів. Проте споживач часто не готовий до такого прямого звернення, не бажає порівнювати з іншими 
продуктами, оскільки у нього не актуалізована така потреба. Тому на етапі запуску важливо повернутися на крок назад, чітко усвідомити 
проблему, яку новинка покликана вирішити, а тоді створити такий контент, який зможе обіграти ситуацію споживача та вирішити її за 
допомогою новинки. Таким чином, споживач зможе більш нативним способом отримати ключове повідомлення про продукт та зрозуміти, 
чому він йому потрібен. 

Звичайно ж, розуміння цільової аудиторії є просто необхідним при запуску нового продукту. У даному випадку, це не лише 
розуміння потреби, яка задовольнятиметься новинкою, але й розуміння того, як споживач живе, де отримує інформацію, що вивчає перед 
покупкою, які має інтереси загалом і т.п. Тоді на основі побудованого портрету споживача створюється досьє запуску новинки. Це 
ґрунтовний документ, який фокусується на ключових проблемах, які вирішує новий продукт для обраної цільової аудиторії. Дана 
інформація згодом буде кастомізована під кожний окремий канал комунікації зі споживачем.  

Досьє новинки зазвичай має містити контент, який можна використати на кожній стадії прийняття рішення про покупку – від 
обізнаності до повторної покупки. Варто зазначити, що це не означає, що контент повинен нести різну інформацію, просто ключова ідея 
має бути подана по-різному залежно від ступеню знайомства споживача з продуктом.  

На етапі обізнаності контент повинен привертати увагу до новинки, тобто бути в міру креативним та привабливим, щоб 
вибиватися з загального кластеру інформаційних повідомлень у полі зору споживача. Ціль такого контенту – привернути увагу до 
проблеми, яка може бути у споживача й анонсувати можливе рішення, не надаючи деталі про новинку, тобто не змушувати споживача її 
купити одразу, з першого знайомства. Завдання такого контенту – зацікавити, пробудити інтерес до новинки. Подача такого повідомлення 
оптимізується під канал передачі повідомлення – ТВ, інтернет-кампанії, соціальні мережі, зовнішня чи радіо реклама.  

Коли у споживача актуалізована проблема і він має певне уявлення про новинку, варто надати аргументи, чому даний продукт 
вартий уваги. Це ключовий блок контенту в досьє новинки, який дає змогу споживачу сповна оцінити її переваги. Інформація в цьому блоці 
зазвичай більш раціональна і сфокусована на тому, щоб споживач зрозумів, за допомогою яких атрибутів новинка зможе вирішити його 
проблеми. Такі повідомлення зазвичай передаються через менш масові канали, як-от: діджитал-кампанії, CRM-розсилка, блоги, youtube-
демонстрації тощо. 

Коли досьє новинки сформульовано, саме час займатися створенням креативів, які донесуть бажану ідею, з їх кастомізацією під 
різні канали просування. Важливо пам’ятати, що 77% споживачів бажають отримувати різний контент у процесі прийняття рішення про 
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покупку [2]. Це означає, що хоч призначення продукту незмінне, релевантна інформація має бути подана по-різному, залежно від каналу 
комунікації та потреби споживача у кількості інформації на цьому етапі.  

Приведемо приклад для кращого розуміння створення контенту. Припустимо, компанія запускає на ринок нову лінійку 
органічного дитячого харчування. Для початку, споживач має зрозуміти, що таке органічне харчування, чим воно відрізняється від 
натурального, еко-харчування і т.п. З цієї метою можна запустити серію PR-матеріалів на високоафінітивних ресурсах для обраної цільової 
аудиторії з анонсом нової лінійки наприкінці матеріалу чи відео. Варто зазначити, що матеріал має зацікавити з першого погляду та бути 
коротким і лаконічним, оскільки споживач знаходиться на етапі обізнаності, у нього ще немає думки про те, що органічне харчування може 
краще задовольнити його потребу. Тому ціль таких PR-матеріалів – пробудити інтерес до теми, зацікавити та стимулювати дізнатися 
більше про можливі варіанти рішення. Залежно від каналу передачі повідомлення його форма може відрізнятися – відео-сюжет, 
інформаційна замітка чи включення у випуск новин з актуальною проблематикою. 

Наступним етапом формуємо масову обізнаність про саму новинку з донесенням конкретних переваг. Наприклад, знімаємо 
рекламну кампанію, яка відображає чистоту та екологічність території, де вирощуються фрукти та овочі для органічного дитячого пюре. 
Кастомізуємо повідомлення залежно від цільової аудиторії, передаючи ту ж ідею, але з різними акцентами залежно від виявлених 
різновидів потреб – акцент на натуральності, безпечності, відсутності хімічних домішок тощо. Розповсюджуємо даний контент через масові 
канали комунікації, релевантні для цільової аудиторії. Зацікавившись повідомленням, споживач потрапляє на сайт, де може отримати 
вичерпну і детальну інформацію, необхідну для прийняття рішення. 

При запуску новинки варто пам’ятати, що потрібно не лише правильно обіграти потреби споживача за допомогою контенту, а й 
оцінити, які повідомлення і в яких каналах спрацювали найкраще. Тобто потрібно провести оцінку досягнення цілей, поставлених на етапі 
планування. Тоді в процесі комунікації можна вносити необхідні корективи та адаптувати рекламні кампанії, ураховуючи реакцію на них 
споживачів. Лише в процесі постійного покращення не лише продукту, але і його маркетингової підтримки можна бути впевненому в 
успішному запуску новинки на цільовий ринок. 
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В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища все більшого значення набуває якісна підготовка управлінських кадрів для 

всіх сфер діяльності. Вимоги до спеціалістів-менеджерів зростають та ускладнюються відповідно до потреб сьогодення. Нині фахівець у 
сфері управління має бачити нове та перспективне у своїй роботі, повинен вносити зміни у форми свого навчання, проектувати свій 
розвиток з урахуванням ринкових змін. Управлінець повинен мати здатність та можливість до саморозвитку та самонавчання, адже на 
сучасному етапі розвитку суспільства знання застарівають упродовж 3–5 років, тобто за час навчання студента у ЗВО кількість знань у світі 
подвоюється. Так, студент, закінчивши навчання в університеті, має вже дещо застарілі знання. Таким чином, виникає необхідність зміни 
парадигми освіти – від «освіти на все життя» до «освіти через все життя» [2]. 

Проблемам фахової підготовки сучасних менеджерів присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме:  
М. Армстронг, І. Бех, Л. Бондарев, П. Друкер, Г. Євтушенко, Л. Омельченко та інші. Дослідники вивчають умови та особливості підготовки 
фахівців-менеджерів з позицій компетентнісного підходу, в основу якого покладено формування особистості, яка має не лише життєво 
важливі знання, але й високі моральні цінності. 

Під час дослідження виявлено, що вища менеджерська освіта була заснована у США у 1881 році, а поширення набула вже після 
Другої Світової війни. Так, якість вищої менеджерської освіти стала пріоритетною в освітній політиці країн Західної Європи та США. 

Розглянувши світовий досвід підготовки фахівця-менеджера виявлено, що необхідно формувати нетрадиційне творче мислення у 
студентів під час навчання у ЗВО за допомогою активних методів навчання (проблемне навчання, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри), 
що дасть змогу підвищити професіоналізм майбутніх управлінців, сприятиме їх особистісному розвиткові.  

Доцільно звернутися до світового досвіду та запровадити стратегію розвитку підготовки менеджерів, що має включати у себе 
такі елементи:  

–  включення до змісту освіти компонентів, які відображають національну специфіку культурного, соціального, економічного 
середовища;  

–  використання диференційованого підходу до навчання студентів, ураховуючи їх базову підготовку, індивідуальні потреби, 
здібності, інтереси;   

–  зосередження уваги до етики бізнесу та соціальної відповідальності менеджменту, запровадити в навчальний процес 
дисципліну «Соціальна та професійна відповідальність»;  

–  використання практики співпраці із бізнес-середовищем, а саме проведення певного курсу (дисципліни) успішними 
практиками у певній сфері діяльності;  

–  застосування інноваційних методів навчання (методу створення ситуації новизни матеріалу, методу пізнавальних ігор), 
моделюючи певні взаємодії, стосунки, ситуації, що дасть змогу подолати невпевненість студентів, сприятиме самоствердженню, прояву 
своїх сил та можливостей. До таких інтерактивних ігор відносять: «Interview», «Round Table», «Reflexive Circle», «Hotsummary», «Project», 
«Expert Groups»,  «Dozensofquestions», «Excursion»; 

–  звернення уваги на вивчення іноземних мов, запровадження такої дисципліни як «Основи перекладу», адже більшість 
інформації викладено іноземною мовою; 

–  розвиток міжнародної співпраці в галузі підготовки професорсько-викладацького складу закладу вищої освіти, підвищення 
рівня його культури, педагогічних знань і навичок тощо.  

Таким чином, основними напрямами при підготовці фахівців-менеджерів є звернення до світового досвіду. В основу підготовки 
фахівців має бути покладено стратегію стимулювання навчання студентів, застосовуючи новітні методи та методики викладання курсів.  
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Institutional theory is the dominant perspective in modern organizational and management research but its recent advancements pose 
serious danger for the explanatory and predictive power of institutional interpretation. We compare the former institutional theory developed in late 

1970s with those alternative theories that have been offered in recent decades and analyze their explanatory and predictive virtues. We claim that it is 

only the former theory that can explain and predict a range of organizational phenomena while later theories merely offer relabelings of existing 
empirical observations and contradict basis principles and criteria that any theory must pass in order to be considered scientific, including Popper’s 

falsifiability, Heisenberg’s consistency and Bohr’s corresponding principle. 

Institutional entrepreneurship and institutional work research programs seek to explain how change is possible and how actors (individuals 
or collectivities) contribute to this change and make it possible. Namely, a central question in 1990s and 2000s institutional theory asked “if actors are 

embedded in an institutional field and subject to regulative, normative and cognitive processes that structure their cognitions, define their interests 

and produce their identities, how are they able to envision new practices and then subsequently get others to adopt them?” [3, р. 961]. From the 
beginning, to ask this kind of question is to ask how do planes fly given a gravitation force. Organizational theories “contain propositions that merely 

state the expected direction of the relationship between constructs, such as whether an increase in one construct will cause an increase or decrease in 

another construct” [2, p. 668]. Institutional theory predicts the prevalence of structure over agency, shared understandings and collective rationality 
over individual preferences, and conformity over resistance and states the magnitude, form and conditions of this prevalence [2]. Social theories in 

general and organizational in particular never meant to postulate law-like claims that holds over a particular domain of events and phenomena and 

they by no means imply that there have never been repeatable contradicting observations and that these laws always true in any empirical episode. 
Since DiMaggio (1988) call for agency and institutional change integration, institutionalists used to treat former institutional postulates as if they were 

talking about indisputable laws which can account for empirical anomalies and departures. From the beginning of “institutional change era” they 

started to ask a wrong question as they confuse directional prediction with scientific laws. One can compare this case with the struggle of scientists 
who are asked to explain under what conditions a principle of mass conservation will not hold. Institutionalists use to face the prediction about the 

positive correlation between a degree of institutionalization and inertia and resistance to change as if they were faced asked to escape or alter the law 

that postulates, the equality of the mass of the chemical components before the reaction to the mass of the components after the reaction. 
Institutionalists are not obliged to answer this question until the general level of organizational theory will increase to the level of truly scientific 

enterprise which supplies falsifiable theories that compete against each other. Until it is even problematic to claim the progress of the field and its 

scientific status, hardly we can demand institutionalists to raise a bar so high. 
Another major failure of institutional research program since institutional change redirection is that it not only didn’t accomplish its 

announced purpose (to explain change and agentic behavior and solve the paradox of embedded agency) but also lost its former positions that 
institutional isomorphism theory achieved. From now on, institutional theory doesn’t make any predictions like its predecessor did. Since 1991 

institutional theorists merely observe empirical phenomena but don’t provide universal explanations and predictions. They can  interpret any results 

from the perspective of institutional logics, work and entrepreneurship approach but they can’t make predictions. Each new study (Academy of 
Management, Organization Studies and other journals are full of this research and tolerate each new redirection) find out a whole new list of 

institutional logics and a specter of responses to these complexity actors undertake. 

The problem of this kind of research is that it only ascertains empirical facts. As Hempel argues, without generalizability and predictive 
power science turns into the post factum ascertaining: “when a new striking type of organic directiveness is encountered, all that the neovitalist 

doctrine enables us to do is to make the post factum pronouncement: “There is another manifestation of vital forces!”; it offers us no grounds for 

saying: “On the basis of the theoretical assumptions, this is just what was to be expected – the theory explains it!” [5, p. 262]. 
Many prominent institutionalists aimed at overcoming initial shortcomings and expand institutional analysis. Powell referred to the former 

theory as “a restricted institutionalism” (1991). Oliver motivated her list of strategic responses by the need to empower institutional theory with tools 

that can explain change and interest-driven behavior. Lounsbury argued against the former theory of isomorphism and in support of expanding the 
scope of analysis stating that “a somewhat anachronistic understanding of neoinstitutional analysis as the study of institutionalization via 

isomorphism (e.g., DiMaggio & Powell, 1983) remains pervasive, limiting the range of its explanatory potential”. 

A lot of institutional research since the redirection has been conducted within qualitative methodology. Like qualitative studies, research 
on institutional entrepreneurship, work and logic aimed at “bring [ing] theories into contact with empirical reality, thus exposing their strengths and 

weaknesses and modifying or even refuting them” [8, p. 78]. However, like qualitative studies, these frameworks only help interpreting results and 

often results “fit” the theory. These studies do not produce generalizations but merely produce new models or repertoire of mechanisms in each new 
paper: “for every new puzzle often derived from a single case study we write a new app to fix it. Just thinking of the last year of reviews I have 

delivered: Every single paper seems to discover new mechanisms, or hitherto unknown institutional logics, or specific ways to cope with complexity, 

etc. The necessity to develop new theory in each single paper implies that we are no longer building on each other’s work or accumulating knowledge 
that is, we are not even mattering for each other any longer” [4]. 

Although the motivation of making institutional research more interesting and responsive to other theories’ scope of explanatory abilities 

has been hidden by the urgent need for expanding institutional analysis and overcoming blind spots and shortcomings in initial formulations, these 
noble intentions didn’t rich the goal.  

Suddaby (2010) argues that institutional theory lost its attention to meanings systems and instead focused on counting adopted structures. 

Institutional theory however combines both positivist macro approach which allows tracing isomorphism and qualitative studies that explore socially 
constructed nature of institutional demands and ideational aspects of institutions. Both qualitative interpretative and positive quantitative methods 

have always been available for researchers. 

Institutional logics perspective aims at bridging macro and micro level of analysis, integrate material and symbolic aspects of institutions, 
account for institutional complexity while simultaneously departing from positivist epistemology and resolving structure-agency paradox (Suddaby, 

2010). Lounsbury and Beckman remind us that “without theory, we collect empirical regularities (that may be time-specific and place-specific) 
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without understanding the fundamental whys and hows that a good theory encourages us to understand” [6, p. 292]. The same point was made by 
Poincare in his account of the nature and functions of science and scientific theories. At the same time, Lounsbury and Beckman celebrate 

institutional logics perspective which falls under the scope of this warn. Contemporary institutionalists do place their findings in the theoretical frame 

and interpret any empirical case in the light of actors’ responses to complexity, these studies do not explain phenomena via established mechanisms 

like coercive, mimetic and normative isomorphism in former IT. Each paper concludes with new theoretical suggestions which inevitably distorts the 

whole theory and undermines its explanatory and predictive power. 

It is only the former institutional theory that passes Popper’s (1963) falsifiability, Heisenberg’s consistency and Bohr’s corresponding 
principle requirements. Any theory must forbid certain events and clearly state which events can’t be observed and met. In other words, theory must 

clearly state which empirical findings can refute this theory, saying that this theory holds if X and not Y. Heisenberg extended instrumentalist 

perspective and claimed that there are mature, closed theories which are true in their defined limit, “minor changes cannot improve closed systems 
and major changes bring about radically new theories” [9, p. 305]. These theories can’t be modified, developed or refuted but they also can grow 

beyond their recognized limit like Newtonian mechanics which hold even in the light of more advanced quantum theory and general relativity [1]. 

Bohr required that each new theory should explain everything that can explain its predecessor and hold it as a special case. 
As we can see, none of new institutional theories pass these tests and don’t conform to these basic requirements. As such, it is a former 

institutional theory that can be accepted as a truly scientific closed theory which still waits for successor. But until new theories arrived, institutional 

theory remains the major paradigm in organizational analysis. 
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Починаючи з 2014 р. процес децентралізації влади в Україні призвів до того, що за 5 років було утворено 876 територіальних 

громад, а станом на 1 січня 2019 р. у 782 громаді успішно пройшли перші вибори [1]. Однак ці статистичні показники вказують на 

незадовільний темп формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ), оскільки загальна їх кількість мала б становити близько 8 тисяч 

(тобто наразі за п’ять років утворено 10% від загальної кількості новоутворених ОТГ і залишається відкритим питання можливості вчасного 

завершення процесів децентралізації).  

На нашу думку, однією з причин повільної децентралізації влади є низький рівень використання інноваційних засобів 
діджиталізації управлінських послуг, що, зокрема, проявляється через певну пасивність на обласному та загальнодержавному рівнях. 

Підтвердженням цієї гіпотези є досвід Республіки Польща, у якій унаслідок розвитку IT-рішень проекту PESEL цей індивідуальний номер 

почали використовувати в усіх сферах життєдіяльності (навчання, лікування, телефонія, кредитування, працевлаштування тощо). По суті 
номер PESEL використовується в усіх польських онлайн-реєстрах, що певним чином нагадує досвід США щодо використання спеціального 

коду соціального страхування (Social Security number). Діджиталізація послуг та введення системи універсальних ідентифікаторів 

уможливило реалізувати інноваційний проект «mObywatel», який дав змогу польським громадянам використовувати смартфон одночасно 
як паспорт, водійські права, кредитну картку, а також виконувати верифікацію низки електронних документів, встановлюючи їх чинність (в 

уряді, поліції, готелях тощо). 

В Україні новостворені добровільно об’єднані громади також демонструють широкий інтерес до впровадження подібних 
інновацій, оскільки члени громади безпосередньо зацікавлені мінімізувати витрати часу, перебуваючи в чергах за довідками та отримуючи 

інші послуги. Одним з яскравих позитивних прикладів вирішення зазначених проблем є досвід Бобринецької ОТГ [2], в якій успішно 

проводиться електронний запис у дошкільні навчальні заклади через Інтернет на власному сайті (відкритість списків уможливило побороти 
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корупційну складову). Баштанська ОТГ веде електронну чергу реєстрації безробітних, що, у свою чергу, дало змогу швидше реагувати на 
зміни індексу безробіття [3]. При цьому можливості ІТ-технологій забезпечують мобільність у ліквідації черг у закладах охорони здоров’я, 

побуту, а також швидкість отримання онлайн довідки з різних держустанов та відомств тощо. 

Найбільш важливим інноваційним засобом діджиталізації управлінських послуг в ОТГ, з точки зору отримання швидкого 

позитивного економічного ефекту, стало впровадження таких новітніх технологічних систем, як Prozorro та Zakupki.ua. Ці комп’ютерні 

програми дали змогу з одного боку економити кошти, шляхом проведення аукціону на зменшенні вартості, а з іншого боку – відкрили шлях 

до розвитку мережі малого й середнього бізнесу, який отримав у вільному доступі інформацію про потреби в конкретних товарах і послугах 
(раніше бізнесменам потрібно було витрачати власні кошти чи ділитися частиною прибутку із третіми особами для своєчасного отримання 

відповідної інформації).  

Важливим кроком для інноваційного розвитку ОТГ стало створення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), які 
пропонують 70 адміністративних послуг. Велика частина документообігу та баз даних успішно пройшли процес діджиталізації та стали 

доступні у цифровому вигляді, що уможливило вносення до них зміни у кожній громаді, яка має ЦНАП. У цьому контексті варто 

наголосити на ще одному інноваційному засобі – блокчейн платформі Державного земельного кадастру, який реалізував технологію 
блокчейн у процедурі отримання виписок з реєстру та захисту інформації від несанкціонованої зміни. Цей інноваційний засіб захисту та 

структурування інформації передбачає під час кожного отримання запису в блокчейн середовищі формувати відповідну унікальну 

транзакцію, що унеможливлює виконання шахрайських операцій  
На нашу думку, такі інноваційні засоби відкривають нові шляхи боротьби з рейдерством, незаконною агрохолдингізацією тощо 

[5; 6]. 

Отже, збільшення рівня діджиталізації послуг в ОТГ сприятиме підвищенню ефективності децентралізації влади та створюватиме 
низку переваг для членів відповідної локальної громади. Використовуючи досвід діджиталізації країн ЄС, варто розширити можливості 

впровадженого в Україні ідентифікаційного коду особи (аналогічно до польського номеру PESEL), використовуючи його не лише як 

ідентифікатор для цілей оподаткування, але й в інших сферах життєдіяльності членів ОТГ. Зокрема доцільно розширити дистанційні 
можливості через створення онлайн кабінетів, оцифровування реєстрів та баз статичних даних, а також шляхом покращення фінансової та 

соціально-екологічної інфраструктури громади.  

У перспективі проведена оптимізація низки управлінських процесів та синхронізація їх з децентралізованою електронною 

системою E-Auction 3.0 унеможливить корупційні дії у сфері приватизації та оренди державного майна, а також спростить видачу ліцензій 

та дозволів. 
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У сучасних умовах значення інформаційних технологій у соціально-економічному розвитку постійно зростає, що дозволяє 

оцінювати їх поряд з капіталом, працею, природними ресурсами та підприємництвом у якості фактора виробництва. На думку футуролога 
К. Келлі: «те, що ми розуміємо під цифровими технологіями та засобами зв’язку, – це і є економіка» [1].  

У глобальному інноваційному процесі, що відбувається в інформаційній сфері, з розвитком електроніки та програмного 
забезпечення безперервно з’являються нові та піддаються модернізації традиційні канали поширення, обробки та передачі інформації. 
Поряд з тим, застосування новітніх комп’ютерних технологій лише створює передумови підвищення ефективності діяльності підприємства 
та його конкурентоспроможності.  

Під час інформатизації виявились проблеми забезпечення ефективності запроваджених комп’ютерних технологій, що, за 
словами спеціаліста з IT-технологій Н.Дж. Карра, «деяким з компаній принесли колосальний прибуток, але для більшості підприємств 
стали швидше джерелом розчарування, ніж успіху» [7]. Це обумовило необхідність в об’єктивному оцінюванні їх можливостей, 
раціоналізації відповідних витрат та врахуванні інноваційних ризиків. 

Невирішеним також залишилось питання оптимальності ієрархічного принципу функціонування економічної системи. 
Відстоюючи ідею ієрархічного структурування інформаційних технологій, можна говорити про можливість уникнення неощадливого 
дублювання, а, отже, – забезпечення економії на масштабі. Однак, така конфігурація потоків інформації здається небезпечною через 
уразливість системи у випадку збоїв у роботі центру. Водночас поява мережевого середовища Інтернет, що ґрунтується на горизонтальних 
зв’язках, виявила нерівномірність результатів впровадження комп’ютерних технологій і використання їх потенціалу через відсутність 
універсальних та однолінійних механізмів їх впливу. 

«Хмарні» технології, що наразі здатні охоплювати всі бізнес-процеси, частково повертають IT-середовище до ієрархічно 
організованої централізованої побудови. Звернення користувача до «хмарного» сервісу з визначеною пропозицією ресурсів знову 
призводить до обмеження пропозиції та концентрації питань безпеки на рівні «хмарного» центру. Водночас управління підприємством на 
платформі так званого «хмарного виробництва» набуває поширення, і переваги інтегрованих виробничих систем уже обумовили створення 
мережі управління діяльністю енергетичних підприємств у межах ЄС. Нова мережева модель виробництва поєднує «хмарні» обчислення, 
Інтернет, семантичні мережі, віртуалізацію та інші інформаційні та комунікаційні технології із сучасними виробничими моделями, 
забезпечуючи глобальну інтеграцію та оптимізацію виробничих ресурсів і можливостей. [2; 5; 6]. 

До властивостей «хмарного» виробництва відносяться: унікальні рішення відповідно до потреб клієнта; динамічний та 
гнучкий характер надання ресурсу; розподілені навантаження та вигоди за рахунок спільних дій постачальників ресурсів та обміну 
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знаннями; можливість самообслуговування на вимогу щодо хмарних ресурсів; повсюдний мережевий доступ через різні засоби 
підключення; вільне приєднання до платформи з наданням власних виробничих ресурсів та знань із забезпеченням перманентно-
інноваційного характеру моделі; низький поріг входження у виробництво та аутсорсинг; інтегрованість соціально-технічної мережевої 
платформи в якості міждисциплінарного багатофункціонального та географічно розподіленого робочого простору; прихована складність 
технологій з можливістю їх доопрацювання під час використання.   

Важливим напрямком застосування «хмарних» технологій є створення бізнес-моделей у контексті сталого розвитку економіки, 
коли облік та аналіз великих обсягів даних (ERP-система) використовується для забезпечення енергозбереження та економії інших 
виробничих ресурсів [3; 4]. З метою істотного зменшення споживання енергії та інших ресурсів на кожному робочому місці здійснюється 
підключення найнижчих виробничих ланок, їх інвентаризація щодо наявних ресурсів та визначення перспективної потреби. Оскільки 
екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку часто не є пріоритетними для підприємств, вони мають обліковуватись та оцінюватись 
поряд із ключовими аспектами ефективності діяльності підприємств, а саме: витратами, часом, робочим середовищем та безпекою.  

Облік часу та витрат на логістику поєднуються з базами даних ресурсів через «хмарні» сервіси, створюючи умови для 
автоматизованого планування логістики та резервування часу. Збір відповідних даних у режимі реального часу в подальшому забезпечує 
оптимізацію, моделювання та коригування ланцюгів постачання підприємства. Поряд з тим, існує ймовірність зростання витрат 
постачальників через збільшення гнучкості графіків постачання, а також додаткових переміщень матеріалів та комплектуючих на складах 
підприємств. Проблема інтеграції бізнес-моделі полягає в різноспрямованості потреб учасників виробничих процесів, у тому числі 
постачальників та клієнтів, а саме: збільшення продажів, розширення ринку, досягнення економії за рахунок енергозбереження та 
підвищення ефективності використання ресурсів, підвищення прибутковості бізнесу, покращення логістики, здешевлення лізингу та 
зниження витрат на обслуговування устаткування.  

Поява нових завдань у процесі оптимізації управління підприємством свідчить про його складність та багатофакторність, що 
також вимагає підключення «хмарних» сервісів. Загалом, збір та обробка великих обсягів даних на основі «хмарних» технологій створює 
великий потенціал для застосування під час реалізації концепцій сталого розвитку, у тому числі енерго- та ресурсозбереження, а також 
створення відповідних бізнес-моделей. Існуючі компоненти обліку, аналізу та контролю за виробничими процесами не здатні забезпечити 
необхідних рівнів агрегації та деталізації інтегрованої системи управління підприємством, однак на основі «хмарних» технологій 
досягається зростання конкурентоспроможності та оптимізація використання ресурсів у контексті вимог сталого розвитку. Для збільшення 
ефективності діяльності ця робота має доповнюватись заходами з підвищення рівня знань персоналу та керівництва на основі візуалізації 
процесів з метою подолання традиційних підходів та поведінки у сфері організації виробництва. 

Отже, нові можливості вимірювання виробничих процесів відіграють вирішальну роль у змінах на локальному та 
управлінському рівнях, а також підвищенні рівня знань та застосуванні візуалізації для забезпечення змін у поведінці працівників. На 
управлінському рівні створюються додаткові можливості для визначення та оцінювання потенціалу розвитку підприємства. 
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Світовий процес активного побудови економіки, заснованої на знаннях, визначає знання або інтелект нації як один із найбільш 

важливих національних ресурсів. У цих умовах ставляться нові завдання перед сучасними ЗВО і системою освіти загалом. В освітніх 
системах країн із розвиненою економікою дедалі зростає розуміння необхідності зміни управління університетами, підвищення їх 
пристосування до нових ринкових реалій, для яких характерно: 

–  прискорене оновлення активно використовуваних знань, що вимагають нових освітніх програм і новітніх досліджень; 
–  необхідність підготовки і перепідготовки кадрів для підтримки нових технологій, здатних працювати у висококонкурентних 

умовах ринкової економіки; 
–  необхідність стратегічної орієнтації університету на цілі розвитку країни і регіону, в якому розташований університет [1]. 
Відмітною особливістю управління системою вищої освіти є проблеми, які розглядалися протягом останнього періоду в межах 

системи освіти. Системний підхід є домінуючим в управлінні освітою на всіх рівнях. Інші критерії оцінки, такі як ефективність, 
оптимальність, щодо ЗВО розглядаються в тісному зв’язку із загальним успіхом прийнятої у закладі вищої освіти стратегії діяльності на 
національному та міжнародному ринках освітніх послуг. Підсумковим результатом оцінки ефективності та оптимальності університету є 
таке управління, яке, у кінцевому підсумку, визначається високою якістю освітнього процесу [2]. 

Аналіз тенденцій розвитку сфери вищої освіти в Республіці Казахстан показує, що за останні 10 років спостерігається скорочення 
кількості закладів вищої освіти, студентів, чисельності професорсько-викладацького складу. Це пов’язано з посиленням вимог до ЗВО і до 
якості освітнього процесу. 

Оскільки кожен із ліцензованих казахстанських ЗВО виступає в якості громадської освітньої організації, то пріоритетним у його 
функціонуванні буде координування й управління діяльністю всіх його структурних підрозділів. Важливого значення набуває приймальня 
кампанія і робота з кожним абітурієнтом. Необхідно забезпечити організацію навчального процесу в чіткій відповідності з регламентами 
чинного законодавства, формувати матеріально-технічну базу в межах існуючих освітніх програм, позиціонувати ЗВО на освітньому ринку 
за рахунок активного використання засобів масової інформації та інших соціальних комунікацій. 

При оптимізації управління університетом, необхідно враховувати, що апробація і впровадження інноваційних технологій, 
висока ефективність використання матеріальних, інформаційних та інтелектуальних ресурсів, забезпечення орієнтації на максимально 
можливий високий рівень якості навчання студентів можуть бути досягнуті за правильного вибору типу управління. Цей процес має бути 



 

Міжнародний форум EFBM 2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 

 

139 

реалізований з урахуванням особливостей економічних відносин в освітній сфері, це обумовлено вартістю й якістю освітніх послуг, що, з 
огляду на їх оптимальний характер для споживача, сприяє реалізації стратегічної переваги конкретного установи на національному або 
регіональному рівнях. В освітній діяльності сучасного університету головними критеріями якості прийнятих управлінських рішень 
виступають ефективність або неефективність та оптимальність або не оптимальність управління університетом. Підсумковим показником 
тут є оцінка виконання установою критеріїв якості навчання студентів, визначених у межах вимог функціонуючих освітніх стандартів. 
Місце університету, займане в міжнародному, національному або регіональному рейтингах, впливає на привабливість ЗВО для абітурієнтів. 
Водночас необхідно відзначити, що вартість освітніх послуг конкретного ЗВО в регіональному рейтингу є важливим критерієм для цільової 
аудиторії. 

Процес управління в університеті має цілеспрямований, безперервний, циклічний характер. Його ефективність багато в чому 
залежить і від успішності обраної стратегії на певному ринку освітніх послуг. Значну вагу також має якість навчального процесу. 
Розглядаючи університет як відкриту систему, необхідно зазначити, що ця відкритість сприяє розвитку суспільства. Водночас наявні 
внутрішні норми, які характеризують діяльність закладу освіти, є факторами, що визначають ефективність функціонування всіх його 
елементів як самостійної організацій і в межах їх функціональних зв’язків. Саме при виробленні стратегічного напряму ЗВО, у першу 
чергу, встановлює стратегічну політику своєї діяльності в бізнес-оточенні, потім передає її своїм підрозділам і, відповідно, узгоджує її через 
зворотний зв’язок із поглядами учасників її реалізації. Легітимізація змін має бути зумовлена колективним усвідомленням спільних 
інтересів установи трудовим колективом [3]. 

Цільове управління університетом важливе не тільки у виробленні спільної політики управління, а також з точки зору 
формулювання місії та стратегії університету. Місія з впровадження стратегічного управління в основному залежить від соціокультурного 
середовища, існуючого в університеті, яке формується шляхом взаємодії соціокультурних чинників зовнішнього середовища з наявною 
організаційною культурою конкретного університету. 

Якість підготовки випускників є пріоритетом в поступальному розвитку системи вищої освіти Казахстану. Це пов’язано з тим, 
що в пострадянський період кількість ЗВО та їхніх філій значно збільшилися, і отримала розвиток система відкритої вищої освіти. 
Водночас, завдяки розвитку сектора недержавних освітніх послуг, розширилися можливості придбання професійної освіти, незалежно від 
рівня наявних базових знань, інтелекту й академічних здібностей. Це визначає важливість проблем, пов’язаних з якістю підготовки фахівців 
для всіх учасників освітньої системи, будь то роботодавці, органи управління організацій вищої освіти всіх рівнів або самі ЗВО. Одним із 
способів вирішення цієї проблеми можуть бути внутрішні системи менеджменту якості, наявність яких вважається одним із важливих 
показників сертифікації ЗВО. 

Наразі важко уявити ефективний університет без діючої системи оптимізації взаємозв’язку всіх структурних підрозділів, що 
орієнтує їх діяльність на результати всього університету. Пріоритетом є забезпечення ефективності управлінських рішень, жорсткий 
контроль за їх виконанням. 

Найбільш ефективним і оптимальним ми визначаємо таке управління університетом, яке забезпечує високу якість освіти в 
синтезі з успішною економічною і соціальною політикою університету. 

Таким чином, у стратегічному управлінні вихідне й основне значення надається аналізу зовнішнього соціального 
макросередовища, а також культурі управління як компоненту внутрішнього середовища організації. Водночас аналіз зовнішнього 
оточення дає підставу визначити небезпеки і можливості, приховані в ньому, а внутрішнього – у першу чергу, дає змогу виявити слабкі та 
сильні сторони функціонування організації. Хоча цей визначальний розподіл є вельми умовним. 

Ефективність функціонування сучасного казахстанського університету багато в чому залежить від змін, трансформацій у системі 
суспільних відносин, від раціональності управлінських рішень, що приймаються на рівні системи вищої освіти загалом і системи 
університету зокрема. Значну роль відіграє соціокультурний розвиток університету як важливий компонент реформування вищої освіти, що 
уможливлює оптимізацію співвідношення між соціальною, економічною і культурною компонентами в діяльності університету. Водночас 
зовнішнє соціокультурне оточення, в якому функціонує університет, встановлює високі вимоги до якості освіти, підтримуючи організаційні 
та освітні інновації, що забезпечують досягнення нової якості соціально-економічного розвитку республіки в сучасних умовах і, в 
кінцевому підсумку, новий рівень якості життя населення. 

Важливо відзначити, що для забезпечення якісної підготовки фахівців потрібна, перш за все, оптимізація діяльності університету 
в зовнішньому соціальному середовищі, це може здійснюватися найбільш ефективно на базі концепції цільового стратегічного управління. 
Стосовно управління університетом як соціальною організацією, то кращим, на наш погляд, буде використання концепції тотального 
управління, заснованого на якості (TQM). Водночас необхідно спромогтися оптимального поєднання обох концепцій, що дасть змогу 
найбільш ефективно досягти встановлених тактичних і стратегічних цілей сучасного університету. 

Формулювання результатів на мові компетенцій чітко характеризує недавню тенденцію заміни відносин в системі вищої школи з 
точки зору теоретичного фундаменталізму на прагматичну практику. Такий підхід, на наш погляд, орієнтований на зміни змісту курсів і 
дисциплін, що вивчаються за основною освітньою програмою в університеті. Незважаючи на той очевидний факт, що нині значення вищої 
освіти в суспільстві зростає, усе ж таки це більшою мірою відноситься до освіти як «результату навчання в університеті» і не завжди 
пов’язане з відповідною професійною діяльністю випускника в майбутньому. 

Основні положення концепції інноваційного менеджменту сучасного університету: 
1. Генезис інноваційних підходів до розвитку системи вищої освіти є прикладом підвищення стійкості системи в еволюційний 

період розвитку, коли зберігається певна спеціалізація підсистем. У складі системи вищої освіти розрізняють операційні та консервативні 
підсистеми. Операційні підсистеми підходять до навколишнього середовища, фіксуючи її коливання, ілюструючи розвиток дистанційної 
освіти, університетських комплексів і мереж. 

2. Ґрунтуючись на теорії самоорганізації, процес самоорганізації системи вищої освіти має бути спроектований на рівень окремої 
установи з метою розробки методології її управління. Зокрема, в якості одного з останніх етапів процесу самоорганізації – переходу 
системи вищої освіти на якісно новий рівень – можна уявити всебічну експансію вищої освіти до регіонального рівня [4]. 

Отже, стратегічне управління сучасним ЗВО можна розглядати одночасно і як системний, і як безперервний процес освітньої 
діяльності, який виступає визначальним функціональним фактором ефективності і забезпечує поступальний розвиток ЗВО. Ефективність 
функціонування сучасного казахстанського університету багато в чому залежить від змін, трансформацій у системі суспільних відносин, від 
раціональності управлінських рішень, що приймаються на рівні системи вищої освіти загалом і системи університету зокрема. Водночас 
зовнішнє соціокультурне оточення, в якому функціонує університет, встановлює високі вимоги до якості освіти, підтримуючи організаційні 
та освітні інновації, що забезпечують досягнення нової якості соціально-економічного розвитку республіки в сучасних умовах і, в 
кінцевому підсумку, новий рівень якості життя населення. 
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Новітні технології пронизують усі ланки нашого життя. Нині, в епоху VI технологічного укладу, світ переходить до 

інформатизації всіх галузей економічного господарювання. Ключовим фактором, який впливає на зростання компаній, виступає синергія 
інформації, знань та людського капіталу. 

Інформаційні технології і дані використовуються вже протягом десятиліть і є невід’ємною частиною функціонування не тільки 
складних систем, але й повсякденного життя. Новим є те, що в останні роки сама кількість даних і ефективність аналітичних інструментів 
зросли в геометричній прогресії, а традиційні методи статистичного та математичного аналізу надають лише поверхневе розуміння. До 
2020 р., за прогнозами, людство сформує 40–44 зеттабайтів інформації. А до 2025 р. обсяг інформації зросте в 10 разів [1]. Аналітики 
дослідження вважають, що дані стануть життєво важливим активом, а безпека – критично важливим фундаментом у житті.  

Той факт, що кількість даних подвоюється щороку, а ІТ-інструменти тепер доступні в усіх сферах діяльності підприємств 
означає, що можна аналізувати ці дані в режимі реального часу, краще розуміти їх, і, як наслідок, швидше реагувати на зовнішні фактори, 
що дає змогу підвищити ефективність бізнесу. 

Обсяги неоднорідної та швидко надходжуваної цифрової інформації опрацювати традиційними інструментами неможливо. Сам 
аналіз даних уможливлює побачити певні непомітні закономірності, які не може побачити людина. Це дає змогу оптимізувати всі сфери 
нашого життя – від державного управління до виробництва і телекомунікацій. 

Big data – це різноманітні інструменти, підходи і методи обробки як структурованих, так і неструктурованих даних для того, щоб 
їх використовувати для конкретних завдань і цілей. У сучасному світі Big data – соціально-економічний феномен, пов’язаний з тим, що 
з’явились нові технологічні можливості для аналізу величезної кількості даних. 

Big Data існує в інформаційно-ємних індустріях уже десятки років, протягом цього часу розвиваються методи управління даними 
та їх аналізу. Однак лише в останні декілька років термін «Big Data» почав застосовуватися в HR-аналітиці. 

У своїй книзі «Too Big to Ignore: the Business Case for Big Data» Філ Саймон, акцентує увагу на повсякденному покладанні на 
інстинкти фахівців із кадрового забезпечення та ігноруванні прийняття рішень, заснованих на даних. Проте використання об’єктивної 
інформації та аналітики у своїй функції допоможе зміцнити роль сфери управління персоналом у компаніях [3]. 

Нині підхід фахівців HR до аналітики зосереджений на теперішньому і минулому стані: плинність кадрів, залучення 
співробітників, статистика та просування по службі. Інформація зосереджена на тому, що було раніше з уже існуючим кадровим 
потенціалом, замість забезпечення інтелектуального аналізу та прогнозування, що відбудеться завтра, наступного року, наступні десять 
років, та як це впливатиме на бізнес [5]. 

Наразі майже всі основні постачальники програмного забезпечення (Oracle, SAP, ADP, Ceridian, Workday, поряд із 
вузькоспеціалізованими компаніями, як SumTotal, Cornerstone, Lumesse, Silkroad, Ultimate та ін.) створюють кінцевий продукт для 
кадрового забезпечення. Наступним логічним кроком для цих компаній є створення інструментів, які допоможуть проаналізувати отримані 
дані. Oracle (OBIA), SAP (Workforce Intelligence), Workday (Big Data Analytics), SumTotal уже в процесі реалізації проектів з інтегрованих 
систем HR-аналітики. Невеликі виробники також надають продукти системної аналітики. Революція в нашій здатності візуалізувати дані, 
які перемістилися з таблиць і діаграм до анімованих графічних проекцій, надає можливість підвищити залученість працівників у процес 
аналізу та нестандартно підходити до вирішення проблем [2]. 

Напрями управління персоналом, в яких нині найчастіше застосовується Big Data: 
–  рекрутмент – через велику кількість неструктурованих даних: профілі в соціальних мережах, фотографії, коментарі – усе це дає 

простір для аналізу та підбору найкращих кандидатів; 
–  навчання персоналу: компанії можуть, відповідно до своїх потреб, аналізувати й обирати найбільш релевантні курси. Таким 

чином, співробітник може зробити своє навчання більш цілеспрямованим і підвищити його ефективність;  
–  аналіз внутрішніх комунікацій – аналіз пошти, телефонних розмов, зустрічей у календарях, переписки в корпоративних 

комунікаторах і т.д.; 
–  формування графіків роботи – аналіз навантаження на основі даних минулих періодів і пропозиція за графіками змінності; 
–  згідно з отриманими результатами продуктивності праці, заробітна плата може бути розрахована автоматично. Це дає змогу 

підвищити ефективність роботи і скоротити витрати компанії на утримання адміністративного персоналу. 
Виділяють наступні показники, на яких необхідно сфокусуватись при впровадженні Big Data в управління персоналом: 
1. Базові показники: форма та динаміка кадрів на підприємстві (чисельність персоналу, прийом, звільнення, внутрішні 

переміщення, демографічні дані, пов'язані з цими метриками). 
2. Ризик втрати людського капіталу. Середній термін перебування працівника в одній компанії – 3–5 років, протягом якого 

компанія інвестує в розвиток і навчання. Використовуючи інструменти сегментації персоналу, можна визначити, які з них є ризиковими, 
що дає змогу вжити необхідні превентивні заходи. 

3. Продуктивність. Окрім традиційних метрик продуктивності й ефективності, можна виокремити такий показник, як залучення 
персоналу. 

4. Управління талантами. Використання метрик сегментації та диференціації персоналу дає змогу визначити пропорційність 
впливу на ефективність виробництва, а відповідно зосередити обмежені людські ресурси на ключові ролі для компанії. 

5. Фінансові показники. Аналіз таких показників, як прибуток на одного працівника, є відмінним способом відстежувати 
корпоративну ефективність і продуктивність праці [4]. 

Використання аналітичних інструментів є ефективним і доречним лише в контексті розуміння та ідентифікації проблем, на які 
вони спрямовані. Тому, у процесі реалізації проекту і використання Великих Даних, необхідним буде саме фокусування на проблемах 
компанії та стандартизація інструментів навколо можливостей кінцевого користувача. 
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Прийняття ефективних управлінських рішень щодо формування капіталу, обґрунтування найбільш раціональної його структури 

на підприємствах України, зокрема в умовах підвищеного дефіциту інвестиційних ресурсів, нині набуває особливої актуальності. Окремі 
вдосконалення існуючих методичних підходів до оптимізації структури капіталу інноваційних проектів є досить цікавими в прикладному 

значенні, водночас низка питань так і не знайшли свого остаточного вирішення.  

У сучасній практиці оптимальною вважається структура капіталу, за якої забезпечується найбільш ефективна пропорційність між 
коефіцієнтом рентабельності активів підприємства і коефіцієнтом його фінансової стійкості, тобто являє собою таке співвідношення 

використання власних, позикових, залучених засобів, за якого мінімізується вартість капіталу та максимізується ціна інноваційного 

проекту. Визначене співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел формування інвестиційних ресурсів має задовольняти вимогам 
розробленої стратегії підприємства [1; 4].  

Послідовники традиційної теорії вважають, що зростання частки запозичених засобів у проекті відносно загальної суми джерел 

довготермінового капіталу збільшує віддачу на власні ресурси, впливає на вартість залучених засобів, тому є можливість оптимізації 
структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Відомі американські вчені Ф. Модільяні та М. Міллер першими визначили 

концептуальні проблеми оцінювання вартості капіталу, розглянувши її з точки зору фінансового ринку загалом. Проте аналітичні перевірки 

моделей Модільяні–Міллера показали, що вони не дають достатньо обґрунтованих результатів [7].  
На зіставленні попередніх концепцій розвинулася компромісна теорія, яка припускає, що оптимальна структура капіталу 

формується під впливом багатьох факторів, які мають протилежну спрямованість. Критеріями оптимізації структури капіталу виступають 

рівень ризику і прибутковості (цей підхід підтримує більшість сучасних економістів). Альтернативні підходи, що становлять основу 
концепції протиріччя інтересів, дали змогу розширити практичне застосування компромісної теорії за рахунок дослідження окремих 

факторів. Сутність концепції протиріччя інтересів відбивають теорії ієрархії джерел, асиметричної інформації, моніторингових витрат, 

сигнальна та інші.  
Сучасною економічною наукою сформовано широкий інструментарій для практичного вирішення проблем оптимізації структури 

капіталу інноваційного проекту. При цьому переважає підхід, відповідно до якого основними критеріями оптимізації виступають: 

максимізація рівня прогнозованої фінансової рентабельності, максимізація ціни проекту або прибутку, мінімізація вартості капіталу 
проекту, мінімізація рівня фінансових ризиків, приведення до нормативних фінансових показників, що залежать від структури капіталу. 

Основним інструментом теорій капіталу в закордонній науці є фінансовий леверидж, який дає змогу оптимізувати структуру 

капіталу із урахуванням рівня дохідності та ризику інвестицій. Ефект фінансового левериджу полягає у тому, що чим вища частка 
запозичених засобів у загальній структурі капіталу проекту, тим вищий рівень прибутку генерується на власний капітал (незначна зміна 

валового доходу може призвести до значної зміни чистого прибутку в умовах високого фінансового левериджу). Дія такого “важеля” 

пов’язана з ризиком: оскільки чим вище рівень левериджу, тим вищий ризик, що полягає у можливій нестачі засобів для виплати відсотків 
за довготерміновими позичками. Максимальний обсяг залучення позикових інвестиційних ресурсів має задовольняти граничний ефект 

фінансового левериджу та забезпечувати достатню фінансову стійкість. При цьому слід брати до уваги, що ринкова вартість власних 
активів зазвичай перевищує балансову, тому частка позикового капіталу, вимірювана в ринкових оцінках, буде дещо нижчою, ніж при 

використанні облікових величин [2; 3]. 

Принциповим недоліком моделей, заснованих на ефекті фінансового левериджу, на нашу думку, є їх нездатність диференціювати 
різні складові елементи як власного, так і позикового капіталу, а також порівнювати коротко- і довгострокові їх види.  

Цікавий методичний підхід до визначення доцільності залучення позикових коштів до фінансування програм технічного 

розвитку підприємства запропоновано в роботах Д. Черваньова, Л. Нейкової [5; 6]. Підсумковою умовою, що виправдовує таке залучення є 
виконання нерівності 
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де Пр  – приріст прибутку підприємства від реалізації інноваційного проекту; ЗК, ВК – відповідно запозичені та власні кошти, що 

спрямовуються на фінансування інноваційного проекту, грош. од.; k – річна відсоткова ставка за кредит, %; n – термін погашення кредиту, 

років. 

Права частина нерівності являє собою частку позикових коштів у загальних витратах на реалізацію інноваційного проекту. Цей 
показник дає змогу оцінити ступінь залежності підприємства від залучених позикових коштів та слугує критерієм їх обмеження, також він 

успішно характеризує стійкість становища підприємства. Недотримання цієї умови може призвести до зменшення розміру прибутку, 

одержуваного підприємством. 
Аналіз цієї нерівності дає змогу виділити фактори, які необхідно брати до уваги під час вирішення питання про доцільність 

залучення позикових коштів. До них належать: рівень ефективності заходів, запланованих у програмі; рівень відсоткової ставки за кредит; 

термін надання кредиту; загальний обсяг витрат на здійснення інноваційного проекту. Чим більша ця нерівність, тим більший ефект 

одержує підприємство від реалізації інноваційного проекту й тим виправданіше залучення позикових коштів.  

Інший вітчизняний дослідник С. Ілляшенко розробив методику оцінювання внеску окремих джерел інвестиційних ресурсів у 

підвищення ефективності інвестування інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Проте зазначені підходи не вичерпують усіх 
можливостей забезпечення ефективної структури капіталу інноваційного проекту.  

Співвідношення “рентабельність – фінансовий ризик” ( ) використовується як критерій оптимізації структури капіталу 

підприємства, за якої досягається максимальний рівень ефективності використання власного капіталу і мінімізується фінансовий ризик. 

Використовуючи показник середнього рівня постійних фінансових витрат, пов’язаних із обслуговуванням засобів підприємства, залучених 
із зовнішніх джерел фінансування його інвестиційних програм, визначається структура капіталу, за якої підприємство зазнає найменшого 

фінансового тиску, пов’язаного з обов’язковими відрахуваннями засобів своїм інвесторам. Також з метою мінімізації вартості залучення 

різноманітних форм фінансового кредиту використовується спеціальний показник – “грант-елемент”, який характеризує міру відхилення 
вартості окремих комерційних кредитів із середньоринковою вартістю аналогічних кредитних інструментів.  

При визначення структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства, виходячи з вимог її оптимальності, іноді є доцільним 

розв’язання задач лінійного програмування. Цільова функція має бути спрямована на виконання умови мінімізації середньозваженої 
вартості капіталу, а невідомі параметри мають відповідати системі обмежень, що вважаються пріоритетними на конкретному етапі 
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розвитку підприємства.  
Підсумовуючи аналіз розглянутих методичних підходів до оптимізації структури капіталу інноваційних проектів, є доречним 

узагальнити основні принципи, яких, на нашу думку, доцільно дотримуватися під час розробки загальної оптимізаційної моделі: 

– у реалізованих заходах, програмах та окремих проектах залучати максимальний обсяг власних інвестиційних ресурсів; 

– недостатній обсяг власних ресурсів компенсувати за рахунок зовнішніх джерел (додаткового пайового капіталу власників або 

інших інвесторів, емісії акцій тощо); 

– встановлювати ліміт використання позикових засобів в інвестиційній  діяльності підприємства (максимальний обсяг 
залучення позикових інвестиційних ресурсів має задовольняти граничному ефекту фінансового левериджу та відповідно забезпечувати 

достатню фінансову стійкість); 

– забезпечувати мінімізацію вартості залучення інвестиційних ресурсів із різних джерел; 
– урахувати співвідношення обсягів позикових інвестиційних ресурсів, залучених на коротко- та довготерміновій основі (це 

здійснюється виходячи з інвестиційних цілей використання позикового капіталу в передбачуваний період, а також виходячи з вартості 

залучення цих ресурсів); 
– забезпечувати високу фінансову стійкість підприємства на тривалу перспективу шляхом упорядкування джерел капіталу, що 

використовується у фінансуванні інвестиційних програм та проектів за окремими стадіями інвестиційного процесу. 

Отже, проведене дослідження показує, що основними проблемами сучасної практики оптимізації структури капіталу є такі: 
– існуючі підходи, безумовно, дають змогу менеджерам обґрунтовувати рішення стосовно структури загального капіталу 

підприємства, проте припускають використання джерел фінансування інноваційних проектів і програм розвитку підприємств протягом 

усього терміну їх реалізації; 
– більшість методів не враховують вартість грошей у часі, що при істотних розходженнях у схемах фінансування не дає змоги 

вибрати найбільш оптимальний варіант, а також не беруть до уваги всієї сукупності важливих факторів, які впливають на процес 

формування структури капіталу (методів комплексного формалізованого врахування зазначених факторів при формуванні структури 
капіталу проекту в працях як закордонних, так і українських економістів, не пропонується); 

– ризик певного проекту і вартість залучених під нього ресурсів можуть істотно відрізнятися від середніх по підприємству, що 

теж необхідно враховувати при оптимізації структури капіталу; 

– у сучасній вітчизняній науковій літературі з питань оптимізації джерел фінансування пропонуються ідеї одночасного 

використання декількох критеріїв оптимальності та вибору в залежності від пріоритетів цільової структури капіталу. Проте за своєю 

сутністю вибір оптимального співвідношення джерел фінансування є багатокритеріальним оптимізаційним завданням, оскільки потребує 
одночасного врахування багатьох чинників, що в межах однієї методики виконати у повному обсязі зазвичай неможливо;  

– практично всі методи формування структури капіталу в зарубіжній практиці побудовані на реакції ринку на зміну фінансового 

левериджу підприємства. Проте далеко не всі акції українських підприємств пропонуються у вільну торгівлю, і ринок не може відреагувати 
на зміну структури капіталу зниженням або підвищенням ринкової вартості цінних паперів;  

– нерозвиненість довгострокового ринку інвестиційних ресурсів обумовила потребу в порівняльній оцінці ефективності 

довгострокового і короткострокового фінансування, але більшість методів оптимізації структури інвестиційних ресурсів не враховує 
можливість зміни джерела фінансування в процесі реалізації проекту.  
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Комунікативні знання та вміння необхідні кожній людині, а керівникам організацій особливо, оскільки їхня професійна 
діяльність передбачає постійні контакти з підлеглими та клієнтами. Знання психологічних закономірностей спілкування, застосування їх у 

професійній комунікативній діяльності підвищує ефективність праці управлінців, допомагає їм зрозуміти співрозмовників, регулювати 

взаємовідносини з колегами, клієнтами тощо. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням управління комунікаційними процесами, визначенням місця комунікацій у 

системі управління організацією, виявленням механізмів впливу присвячені праці багатьох українських та зарубіжних учених, таких, як: 

Л. Орбан-Лембрик [1], М. Мескон [4], М. Альберт [4], Ф. Хедоурі [4], М. Філоненко [5], Ф. Кузин [8], І. Цимбалюк [10] та ін.  
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Управлінська діяльність будь-якої організації пов’язана насамперед з необхідністю постійної координації діяльності її підрозділів 
та окремих працівників для досягнення загальних цілей. Основною формою здійснення цієї координації є процес комунікації, а одним із 

найважливіших інструментів управління керівника, менеджера є наявна в його розпорядженні інформація.  

Комунікація в широкому розумінні є процесом обміну інформацією (фактами, ідеями, емоціями) між двома або більше особами, 

який забезпечує їх взаєморозуміння [2]. Поза спілкуванням керівника зі співробітниками без взаємного обміну ідеями, думками та 

інформацією неможливе розв’язання управлінських завдань, прийняття управлінських рішень, професійне зростання керівника та його 

співробітників, тобто за цих обставин не буде справжньої взаємодії, а отже, й управління. 
Визначальною умовою успішності керівника є його комунікативна компетентність, яка визначається тим, як він вміє 

приваблювати до себе інших людей; зацікавлювати їх своєчасною і корисною інформацією; аргументовано переконувати у важливості тих 

чи інших дій; впливати на інших задля направлення їхніх зусиль на виконання поставленої мети; завойовувати та підтримувати своїми 
діями довіру. Особистісно-психологічною основою комунікативної компетентності керівника є наявність у нього відповідного 

комунікативного потенціалу.  

Комунікативний потенціал керівника – це притаманні керівникові комунікативні можливості, які є внутрішнім резервом 
особистості, реалізуються як свідомо, так і стихійно.  

Основними складовими комунікативного потенціалу керівника є [1]: 

–  потенційні комунікативні можливості, комунікативні сили керівника, які можуть бути задіяні та використані в управлінні; 
–  психологічні властивості й можливості особистості керівника, набуті в управлінському спілкуванні й взаємодії з іншими 

людьми; 

–  комунікативні можливості професійного розвитку, саморозвитку особистості керівника; 
–  динамічність комунікативного потенціалу, яка сприяє розвитку комунікативних властивостей та здібностей керівника. 

Успішність роботи будь-якої організації в більшості залежить і від психологічних та моральних якостей її керівників. 

Американські вчені К. Томас і Р. Кілменн розробили методику, що допомагає менеджеру обирати стратегію поведінки і спілкування в 
організації, і ця стратегія має визначатися завданнями менеджменту [2]. Тож серед основних стратегій поведінки у спілкуванні в організації 

виділяють наступні [2]: 

–  протистояння (суперництво) - керівник залишає за собою командну роль як стосовно підлеглих, так і щодо партнерів, 

виходячи зі своєї мотивації досягнення успіху і бажання впливати на інших. Це сприяє отриманню високих результатів при виконанні 

поставленого завдання, але спричиняє погані взаємини в колективі; 

–  партнерство – керівник хоче мати позитивний результат, тому враховує не тільки особисті інтереси, але й інтереси інших. 
Така стратегія є ефективною, бо вона будується на основі поваги до людей; 

–  компроміс – керівник прагне досягти успіху, займаючи середню позицію між протистоянням та партнерством. Однак для 

виконання поставлених завдань ця стратегія не завжди є результативною; 
–  уникнення – керівник прагне уникнути відповідальності за постановку та реалізацію завдань. Зазвичай це свідчить про 

недостатню професійну компетентність; 

–  прилаштування – керівник не виявляє ні активності, ні зацікавленості, ні волі, щоб організувати роботу інших людей 
найкращим чином й отримати позитивні результати. 

До групи психологічних способів впливу одного суб’єкта на іншого відносяться переконання, навіювання (самонавіювання), 

психічне зараження, наслідування. Розглянемо їх більш детально.  
Переконання – це спосіб впливу, коли людина звертається до свідомості, почуттів і досвіду іншої людини з тим, щоб сформувати 

в неї нові установки, погляди та інше. Навіювання – це цілеспрямований вплив однієї людини на іншу або на групу людей, що передбачає 

некритичне сприймання висловлених думок та волі [6, ч. 1, с. 122]. Процес навіювання ґрунтується на впливі словом, який умисно 
перебудовує щось у діяльності та скерований на підвищення результативності дій [3, с. 168]. Психічне зараження – спосіб психологічного 

впливу, за якого відбувається пряма, безпосередня і, як правило, неусвідомлена передача від однієї людини до іншої якихось думок, 

переживань, образів [6, ч. 1, с. 196]. Наслідування – особлива форма поведінки людини, яка полягає у відтворенні нею дій (імітація якихось 
зовнішніх виявів рухів, дій, поводження) інших осіб на свідомому чи несвідомому рівні [6, ч. 2, с. 119]. До таких механізмів, але вже з 

етично-мотиваційною визначеністю способів та мети спілкування також належать і відоме маніпулювання людьми та актуалізація, яку 

йому протиставляють.  

Необхідно відзначити наявність у науковій літературі ще однієї системи способів впливу на людей, яка базується на розробленій 

американським психологом Е. Берном теорії «трансакційного аналізу». Досліджуючи поведінку людей учений дійшов висновку, що в 
кожної людини існують набори, «схеми поведінки», які вона використовує в тих чи інших ситуаціях і які пов’язані зі станами свідомості. 

Кожен із цих станів має свій набір слів, почуттів, поз, жестів. Це стани: «Батько», «Дорослий», «Дитина» [1].  

Стан «Батько» – це стан, подібний до образу батьків, який включає такі якості: навчання, виховання, повчання, турбота, 
впевненість у своїй правоті, «роби, як я», «це добре», «це погано» та ін. Завдяки цій «схемі поведінки» людина може ефективно грати роль 

батька (матері) та, виходячи із принципу «так прийнято робити», багато наших реакцій стали автоматичними, що допомагає зберігати час і 

енергію. «Дорослий» – це стан, який характеризується отриманням, переробкою, аналізом інформації і, на основі цього, прийняттям рішень 
з метою ефективної взаємодії з оточуючим світом. «Дитина» – стан, подібний до образу дитини, для якої є притаманними: інтуїція, 

творчість, спонтанність, відкритість, безпосередність, щирість, емоційність, довіра, любов. Але з іншого боку, це стан «бунту», 

неслухняності, вередливості, примхливості, а також стан «пристосування», здатність до маніпулювання [1].  
На основі «станів свідомості» та «схем поведінки» відбувається процес спілкування між людьми. Тому трансакційний аналіз 

визначається як аналіз спілкування. Одиниця спілкування, дія, спрямована на іншу людину, називається трансакцією. Трансакційний аналіз 
як спосіб комунікації (спілкування) активно використовується при аналізі процесу ділового спілкування. Кожен з учасників ділового 
спілкування займає одну із трьох позицій у спілкуванні [1]. Їх результатом може бути оптимальна взаємодія або конфлікт. При цьому в 
управлінському спілкуванні взаємодія між людьми тільки тоді може гармонійною й ефективною, коли між ними будуть встановлені 
паралельні трансакції.  

Проведене дослідження показало, що успішне функціонування організації, формування та існування організаційної культури, 
засвоєння і проповідування корпоративних ідей та цінностей неможливе без налагодженого процесу комунікацій. Комунікація створює 
сприятливі умови для розкриття професійних і ділових якостей майбутніх менеджерів, сприяє розвитку їх творчого потенціалу задля 
отримання позитивного результату.  
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Нині в науковій літературі запропоновано чимало моделей для вирішення проблеми визначення стадії життєвого циклу 

підприємства (ЖЦП), більшість з яких базується на аналізі динаміки прибутку або доходу підприємства як основного індикатора 

розміщення організації на кривій життєвого циклу. Проте слід відзначити, що підприємство слід розглядати з позиції системного підходу, 
адже воно являє собою комплексну соціально-виробничу систему, що складається з декількох підсистем, тісно пов’язаних між собою, 

динаміка показників яких впливає на зміну стадій життєвого циклу. Тому індикатором положення підприємства на кривій життєвого циклу 

має бути комплексний показник, що характеризує стан кожної  його підсистеми.  
Аналізуючи різні підходи до виділення підсистем, підприємства в межах даного дослідження, ми керувалися принципом 

комплексності та повноти відображення сутності підприємства як системи.  

Таким чином, найбільш повно і точно розглядає підприємство в розрізі його підсистем М. Тренєв, у роботі якого запропоновано 

розглядати підприємство як сукупність п’яти підсистем [4]: 

–  адміністративно-управлінська – передбачає логічне взаємовідношення рівнів управління та підсистем об’єкта управління, що 

побудовані у формі, яка дає змогу найбільш ефективно досягати поставлених цілей;  
–  виробничо-технічна – поєднання взаємопов’язаного, обумовленого та такого, що знаходиться у погодженому пропорційному 

стані, комплексу обладнання з набором правил і процедур, що визначають послідовність операцій та процесів виробництва; � 

–  економіко-аналітична, або фінансова – являє собою єдність економічних процесів та економічних зв’язків усіх сторін 
підприємства, які виявляються в процесі руху його фондів як у грошовій, так і у виробничій та товарній формах; � 

–  маркетингова – передбачає виконання функцій з дослідження ринку, організації рекламної діяльності та просуванню товарів і 

послуг; �  
–  соціально-політична, або соціальна – передбачає взаємозв’язок людей у процесі суспільного виробництва та має на меті 

вирішення не тільки виробничо-технічних завдань, але й завдань підвищення культурно-технічного рівня персоналу, ступеня його 

освіченості, знань тощо. У свою чергу, кожна підсистема підприємства може характеризуватися певним переліком показників, які 
відображають її стан на визначену дату або за певний проміжок часу. 

Таблиця 1. 

Характеристика показників кожної з підсистем підприємства 

Показники ділової активності підприємства 

Коефіцієнт оборотності активів Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 

Коефіцієнт оборотності запасів Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 

Показники рентабельності підприємства 

Рентабельність продаж Рентабельність оборотних активів 

Рентабельність власного капіталу Рентабельність необоротних активів 

Показники фінансової стійкості підприємства 

Коєфіцієнт автономії Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштам запасів 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами Коефіцієнт стабільності 

Показники ліквідності підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ( термінової) ліквідності Коефіцієнт загальної ліквідності 

Показники виробничо-технічної підсистеми підприємства 

Крефіцієнт зносу основних засобів Фондовіддача 

Коефіцієнт оновлення основних засобів Коефіцієнт вибуття основних засобів 

Показники соціальної підсистеми підприємства 

Продуктивність праці Плинність кадрів 

Середня заробітна плата Темп зростання чисельності персоналу 

Джерело: складено автором на основі [1; 2]. 

 

Визначення показників, що характеризують кожну підсистему підприємства, передбачає їх згорнення до рівня комплексного 
показника стадії життєвого циклу підприємства, динаміка значення якого відповідає положенню організації на кривій життєвого циклу [3]. 

Аналіз методів розрахунку інтегрального показника дає змогу зробити висновок, що найбільш обґрунтованим підходом до розрахунку 

інтегрального показника життєвого циклу підприємства є метод ентропії, оскільки всім соціально-економічним системам властивий 
eнтропійний (невизначений) характер, а також тому, що цей метод уможливлює враховувати вагу кожної компоненти у складі 

комплексного показника. Інтегральний показник  ЖЦП розраховується за формулою  

      (1.1) 

де  – кількісна рейтингова оцінка r-ї групи показників, що характеризує окрему підсистему підприємства;  – коефіцієнт значущості 

x-ї групи показників, що характеризує окрему підсистему підприємства, і визначається за формулою 

       (1.2) 

де δx – дисперсія (ентропія) x-ї групи показників, що характеризує окрему підсистему підприємства; n – кількість груп, за допомогою яких 

характеризується життєвий цикл підприємства. Дисперсія обраховується за такою формулою: 

       (1.3) 
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де xi – стандартизована оцінка і-ї групи показників, яка характеризує окрему підсистему підприємства,  – середнє значення 

стандартизованої оцінки певної групи показників, n – кількість груп показників, які характеризують стадію життєвого циклу підприємства. 

Інтегральний показник для кожної групи показників слід розраховувати за цими ж формулами. Для визначення стадії ЖЦП 

доцільно обирати інтегральний показник, тому що він дає змогу максимально комплексно оцінити показники, які характеризують 

діяльність підприємства та визначити стадію його життєвого циклу. Інтегральний показник ураховує як показники фінансової підсистеми 

підприємства, так і показники соціальної та виробничо-технічної підсистеми. Для розрахунку інтегрального показника необхідно 

використовувати метод ентропії, тому що він ураховує вагу показника або групи показників певної підсистеми підприємства. Для зведення 
всіх показників до єдиного стандарту слід розраховувати їх рейтингову оцінку, оскільки вона дає змогу оцінити як фактори, зростання яких 

є негативним явищем, так і фактори, зростання яких є позитивним явищем. 
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Науково-технічний прогрес у ХХ ст., спричинене ним економічне зростання та подальший їх спільний розвиток призвели до 

виокремлення ключових діючих суб’єктів інноваційного процесу – держави, університету, підприємства – та появи нових форм їх 

взаємодії. Наприкінці ХХ ст. однією з таких форм виступає підприємницький університет. Активними дослідниками процесів її 

становлення та практичного впровадження стали Г. Іцковіц, І. Каленюк, Б. Кларк, Л. Лейдесдорф, О. Романовський, Дж. Рьопке. Вони 

сформували перші теоретичні засади формування підприємницького університету та обґрунтували закони і закономірності його 

функціонування у реальних умовах. Однак розвиток даної форми та можливості її застосування залежать від особливостей економічного 
розвитку відповідної країни та характеру взаємовідносин між державою, навчальними закладами і науковими установами та бізнесом. Тому 

дослідження процесів формування та функціонування підприємницьких університетів залишається актуальним і нині. 

В основу процесів економічного зростання більшості провідних країн світу закладена модель економіки, що базується на 
знаннях. Ця концепція не є новою. Якщо проаналізувати історичний розвиток людського суспільства, то можна зробити висновок, що 

перехід від одного етапу до іншого характеризується зрушеннями як у технологічній, так й у науковій складовій, об’єднуючою ланкою для 

яких виступає освітній процес (табл. 1).  
Таблиця 1. 

Періодизація розвитку суспільства за технологічним підходом 

Критерій 

Етапи розвитку суспільства 

до індустріальний (Стародавній 
світ – Середньовіччя) 

індустріальний (ХVІІІ – 
середина ХХ ст.) 

постіндустріальний (друга 
половина ХХ ст. – до тепер) 

1. Засоби виробництва ручні знаряддя праці машина інформаційні системи 

2. Провідний сектор сільське господарство промисловість наука 

3. Тип детермінації традиції та примус до праці матеріальні стимули творчість 

4. Тип суспільної людини традиційний економічний соціально-творчий 

5. Освіта живе знання: досвід, навички, 

вміння, інтуїція, звички 

виокремлення у 

самостійний сектор 

«навчання протягом життя» 

Джерело: складено авторами на основі [1; 3]. 

 
Наприкінці ХХ ст. взаємозв’язок розвитку економіки, науки, техніки та освіти було узагальнено у концепції «потрійної спіралі», 

яку в 1990-х роках запропонували та обґрунтували вчені Генрі Іцковіц (США) і Лойєт Лейдесдорф (Нідерланди). У 1996 р. в Амстердамі 

проведено першу міжнародну конференцію, присвячену концепції потрійної спіралі, а в 2009 р. для подальшого вивчення, розширення і 
популяризації цієї концепції була заснована Міжнародна асоціація Потрійної спіралі [4]. Основою розвитку концепції виступає тісна 

взаємодія трьох складових: держава, університет, підприємство. А основним діючим суб’єктом є підприємницький університет. 

Таким чином, освіта і наука переходять із площини генерації та поширення знань у площину їх подальшої комерціалізації. Так, за 
рекомендаціями ЮНЕСКО науково-технічна діяльність включає не лише дослідження і розробки, але й надання освітніх (вища освіта та 

підготовка наукових кадрів) і науково-технічних (сприяння процесам одержання, поширення і практичного застосування науково-технічних 
знань) послуг. 

Саме науковці, викладачі й студенти виступають ініціаторами створення комерційних підрозділів або окремих фірм (так звані 

фірми спін-офф), які виводять новинки на ринок.  
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Запорукою активізації та подальшого розвитку цих процесів є створення відповідних умов, у першу чергу з боку навчального 
закладу. Зокрема, це відкриття актуальних спеціальностей, на фахівців з яких є попит на ринку праці або які здатні сформувати 

конкурентоспроможну пропозицію спеціалістів для забезпечення інноваційно орієнтованого розвитку економіки. Це можливо шляхом:  

–  використання новітніх методик навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу студентів; 

–  формування у них навичок прийняття рішень з використанням сучасних методів за умов ризику і невизначеності; 

–  закладення основ «навчання протягом життя»: університет – це не місце тимчасового перебування студента з метою отримання 

документа про вищу освіту, а перша сходинка у його професійному становленні, розвитку і зростанні; 
–  залучення студентів до створення об’єктів інтелектуальної власності з подальшою участю в прибутках або відповідною 

компенсацією за передачу прав інтелектуальної власності; 

–  створення в університеті умов для першого практичного досвіду студента: реалізація наукових проектів за участю студентів, 
заснування малих фірм переважно інноваційного характеру із залученням студентів як рівноправних учасників, укладання угод із 

представниками бізнесу щодо спільного здійснення проектів за участю студентів на комерційній основі тощо. 

Звичайно, виникає запитання про фінансування зазначених процесів. Логічним є звернення погляду в бік держави. Але не як 
джерела фінансових ресурсів, а як повноправного учасника процесу, якому, швидше, відводиться роль законотворця – нормативно-правове 

забезпечення розвитку науково-технічної та інноваційної сфер через формування і реалізацію державної науково-технічної, інноваційної, 

фіскальної, промислової політик та їх тісний взаємозв’язок через економічну політику загалом. Одним з основних методів є встановлення 
пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку для захисту національних інтересів та зайняття конкурентоспроможної позиції у 

світовому співтоваристві.  

Актуальним залишається питання механізмів фінансування. Доречним є звернення за грошовими коштами у сферу, де основною 
метою діяльності є отримання комерційного ефекту. А саме – у сферу підприємництва. 

Однією з форм об’єднання зусиль держави і бізнесу (у концепції потрійної спіралі – «підприємство») для активізації інноваційної 

діяльності в країнах Європейського Союзу на початку 2000-х років стали технологічні платформи [6]. Їх особливість та відмінність від 
інших форм науково-технічного та інноваційного співробітництва полягає у тому, що ініціатива про зміни та необхідність наукового 

«втручання» у підприємницьку діяльність іде «знизу вгору». Технологічна платформа являє собою простір, де представники бізнес-

структур відповідної галузі або сфери діяльності обґрунтовують потребу в необхідності здійснення науково-дослідних робіт для 

подальшого використання їх результатів у своїй практичній діяльності з метою підвищення ефективності, прибутковості, 

конкурентоспроможності тощо. Для задоволення даної потреби та отримання спільного ефекту держава вносить запропонований напрям до 

пріоритетів науково-технічного розвитку й відповідно ставить завдання його реалізації перед установами науково-освітньої сфери. Таким 
чином, у даному процесі виявляються задіяними чотири основних складових: наука, технологія, економіка та освіта. Визначальним у цьому 

підході є взаємоузгодженість та взаємодоповнення науково-технічного та виробничого процесу. А продуктивна діяльність бізнесу та сфери 

науки дають змогу державі вирішувати питання національної безпеки. 
Отже, запропонована логіка дослідження вказує, що економічне зростання за сучасних умов рівновіддалене та однаково залежить 

від діяльності трьох суб’єктів: держави, навчального закладу та підприємства. Інституціоналізація їх відносин відбувається через 

підприємницький університет. 
Підприємницький університет – це вищий навчальний заклад, що забезпечує капіталізацію знань, трансфер і комерціалізацію 

інноваційних бізнес-ініціатив викладачів, дослідників, студентів та партнерських підприємств. Сучасні світові університети на постійних 

засадах розширюють власну підприємницьку діяльність. Спектр їх підприємницьких функцій достатньо стрімко диверсифікується. 
Ключовою ознакою підприємницьких університетів виступає потужна підприємницька діяльність, що пронизує всі напрями діяльності і 

спрямована на забезпечення притоку та диверсифікації внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів [2, с. 65].  

Поширення даних структур на сучасному етапі розвитку суспільства викликало необхідність уніфікації підходів до їх 
трактування та критеріїв віднесення університетів до категорії підприємницького. У зв’язку з цим у 2012 р. ОЕСР розробила «Керівництво 

для підприємницьких університетів» [5], в якому запропоновано перелік напрямів, рівень розвитку яких свідчить про можливості 

університету позиціонувати себе як підприємницький. Серед них: 
1. Лідерство та управління (Leadership and Governance). 

2. Організаційні можливості, люди та стимули (Organisational Capacity, People and Incentives). 

3. Розвиток підприємництва у навчанні та вивченні (Entrepreneurship development in teaching and learning). 

4. Шляхи для підприємців (Pathways for entrepreneurs). 

5. Університет – відносини із зовнішнім бізнес-середовищем для обміну знаннями (University – business/external relationships for 
knowledge exchange). 

6. Підприємницький університет як інтернаціоналізована інституція (The Entrepreneurial University as an internationalised 

institution). 
7. Вимірювання впливу підприємницького університету (Measuring the impact of the Entrepreneurial University). 

Таким чином, сучасний університет є не лише суб’єктом генерування й поширення наукового знання, а виступає активним 

учасником його подальшої практичної реалізації. Що, у свою чергу, не тільки активізує розвиток підприємництва, але й створює відповідну 
репутацію навчального закладу. Зникає потреба «рекламувати» себе через різноманіття спеціальностей та їх можливого застосування у 

майбутньому. Інформативними є практичні результати, які відображаються у кількості новостворених фірм спін-офф, через показники 

співпраці наукових лабораторій із представниками бізнесу, участі студентів у наукових проектах як вітчизняних, так і міжнародних, 
можливості співпраці з великими компаніями і корпораціями тощо. 
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In case any organisation aspire effective functioning and survival it requires an adequate response to the constantly changing 

environmental conditions, taking into account external factors. The organisation itself must become the initiator of changes that allow developing 
competitive advantages. Without a definite aim, the organisation should not provoke changes. The crucial question is the availability of the resources 
necessary for its implementation, as well as the noticeable lag of the company from other organisations. Positive relationships are of major importance 
in our personal and working lives for promoting well-being, and fostering healthy and sustainable organizations [6]. 

The overwhelming majority of current Ukrainian automotive building enterprises are beyond profitability and are maintained only with the 
support of a corporate parent. The above problem has taken shape due to some factors whose fate is determined at the macroeconomic level. The 
destruction of real manufacturing and the lack of a legally accepted concept of sustainable development slow down the growth of the country.  

In this case, the idea of sustainable development has a decisive role in the strategic development of the state in its entirety. The above 
concept has three components: environmental, economic and social. Underestimation of any of them can lead to imbalance. For example, the active 
development of the country's economy, with weak growth of environmental and social trends, leads to a violation of sustainable development. It is 
impossible to ensure the improvement of living conditions if the increase in the economy’s capacity is not accompanied by a reduction of human-
made pressures on people and the solution of social problems in the life of society. The essence of the concept is the simultaneous solution of all three 
tasks of sustainable development, that is, the growth of the economy while improving the environmental situation and solving social issues. 

Measures taken in a rapidly changing economy can keep a relatively stable position of the enterprise, but the situation does not 
fundamentally change. In this regard, the question arises of revising the goals and objectives of strategic management, regardless of the size and 
sectoral affiliation of the enterprise. They should be continuously refined and improved by the requirements of the economic situation. In a case of 
instability, the process of forming an enterprise development strategy takes on particular importance. The subject of organizational change has 
reached evangelical proportions. There is seemingly an explosion of literature about the subject and an accompanying explosion in the amount of 
consultants who offer services in this general area [3]. 

The economy of all the leading industrialised countries is based on manufacturing, including the automotive industry as well. Ukraine 
should develop a comprehensive strategy for the modernisation of the engineering sector, which will include an assessment of the need for 
modernisation for various sub-sectors of manufacturing, the development of measures that meet these needs. As part of this, it is necessary to promote 
investment, since low labour productivity indicates that capital intensity and technological equipment of most vehicle manufacturing sector in Ukraine 
are low. This is the main obstacle to the competitiveness of the industry in the global market [1]. 

Ukrainian automotive products can be competitive in price, but often do not fully meet the standards that exist in international markets. 
Foreign direct investment should be attracted to the automotive industry by creating attractive conditions for joint ventures between Ukrainian and 
international companies.  

The financial capabilities of Ukrainian investors alone invested more than a billion dollars in the development, renovation and large-scale 
re-equipment of such modern enterprises as ZAZ (150 thousand vehicles per year), the Eurocar plant in Transcarpathia – the greenfield project, 
designed to produce up to 100 thousand vehicles per year, the plant of the corporation “Bogdan” in Cherkasy – a new modern enterprise with a full 
production cycle of up to 150 thousand vehicles per year and a number of other industries. 

Over 37 thousand people worked at car assembly plants only. The industry’s share in total GDP reached 4%, and its export revenues 
amounted to almost $ 900 million. These were very significant indicators for the economy as a whole and to compensate for the foreign trade deficit, 
which, in turn, had a positive effect on the strengthening of the hryvnia. 

The economic turbulence of 2008 and the consequences of the confrontation with Russia, the first of which appeared long before the 
annexation of the Crimea and the war in the Donbas, hit Ukraine’s producers the most. Back in 2012, Russia’s introduction of the utilisation tax on 
cars reduced the attractiveness of Ukrainian vehicles for the Russian market. Further, other unfriendly trade measures followed: stopping car carriers, 
banning transit to Kazakhstan. After the outbreak of the war, deliveries to Russia finally ended, and transit routes to the markets of Central Asia and 
the Caucasus were blocked. However, the problems occurred manufacturers on the domestic market: the cessation of lending to individuals after the 
2008 financial crisis hit the purchasing power of Ukrainians, this has hurt the budget segment most of all. 

Another challenge for Ukrainian automakers was competition with legally and illegally imported cars out from Western Europe. Decades 
ago, due to the signing of an agreement with the World Trade Organization (WTO), Ukraine was forced to reduce import duties on foreign cars from 
25% to 10% and remove some preferences for domestic producers. Moreover, the signing of an agreement on a free trade zone with the EU forced the 
Ukrainian side to introduce the Euro-5 environmental standard. Therefore, in Ukraine ceased to collect brands such as Geely, Chery and Daewoo, 
whose engines did not meet the new requirements. Also, illegal import schemes for cars with foreign registration turned out to be one of the most 
harmful factors. If ten years ago only foreigners went to the European rooms, now, according to some estimates, about 900 thousand cars were 
imported to Ukraine in this way. Such cars mainly occupy budget cars niche, finally pushing out products from Ukrainian manufacturers. 

The conclusion all of the above is that the automotive industry urgently needs fundamental organisational changes. There are two main 
environments behind the organisation change: external and internal. The external environment is affected by political, social, technological, and 
economic stimuli outside of the organisation that cause changes. The internal environment is affected by the organisation’s management policies and 
styles, systems, and procedures, as well as employee attitudes. As was mentioned before, there are a number of macroeconomic factors (external 
environment), including government policies, that have a negative impact on the efficiency of the automotive industry. However, some tools of 
microeconomic (internal environment) organisational change can still minimise costs in the current situation. Let us give examples of some of them 
below (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Change Forces 

Source: compiled by author on the basis of [2] 
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Organizations have been shifting their focus from internal innovation sources to external ones, such as consumers, corporate research, 

business partners and universities [5]. 

While your crystal ball may not be able to tell you exactly what is coming around the corner, reviewing the steps above so that you can 

implement them quickly can help everyone cope better with change. A little time spent on this now will save you a lot of time later [4]. 

Overcoming resistance to change means to use the tactics to reduce the intensity of the resistance. The change agents use these tactics as 

follows: 
–  Implementing change fairly; 

–  Selection of people who accept change; 

–  Education and communication; 
–  Participation; 

–  Building support and commitment. 

After all the final aim of all the Ukrainian car manufacturers is to gain their position again and become an efficient car manufacturing 
company after facing intense competition and bankruptcy in the past. 

Summing up, we can conclude that only through fundamental organisational changes it is possible to change the current position in the 

automotive building enterprises radically. 
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Сучасний бізнес вимагає появу нової генерації фахівців, здатних повною мірою акумулювати весь ринковий, структурний та 

інтелектуальний потенціал компанії і сфокусувати його на реалізацію стратегії підприємства відповідно до реалій гіпердинамічного бізнес-
середовища. Тому, природно, постає проблема пошуку новітніх креативних підходів формування адекватних потребам сучасного бізнес-
середовища професійних компетентностей фахівців. Водночас сьогодення диктує нові форми взаємовідносин між гравцями ринку освітніх 
послуг, а саме: навчальний заклад (НЗ), споживач освітньої послуги (студент), бізнес-середовище (організація, підприємство, установа). 
Уже давно не секрет, що значна частина студентства поєднує навчання і трудову діяльність, що є доволі прогресивною адаптацією 
студентів до існуючого навколишнього оточення, хоча і відбулася вона на фоні негативних наслідків декількох системних факторів, які 
десятиліттями накопичувались в Україні, зокрема: системні дисфункції освітньої сфери України: комерціалізація освітянських послуг 
(надмірні акценти на комерціалізації освітянських послуг спричинили втрату зв’язку між системою освіти України і реальним бізнес-
середовищем); корупція в системі освіти; низькі зовнішні/внутрішні стандарти освітянської сфери; спадаючий рівень «іміджевого попиту» 
населення до вищої освіти та її доступність (через значну кількість ЗВО); формальний підхід до впровадження європейських стандартів 
освіти тощо; бізнес-свідомість сучасного бізнес-середовища: недостатній рівень як інноваційно-інвестиційної бізнес-свідомості так і 
наукового підходу до управління (зокрема, спостерігається надання переваги більшістю керівників інтуїтивному управлінню, і, як наслідок, 
в структурному капіталі компанії відсутні чітко визначені професійні компетентності фахівців); недовіра щодо рівня професійної 
підготовки випускників навчальних закладів; низький рівень корпоративної соціальної відповідальності тощо. 

Реалії сучасного бізнес-середовища дають змогу виокремити необхідні і достатні вимоги до професійних компетентностей 
сучасного фахівця. З одного боку, фахівець має володіти достатнім професійним інструментарієм в конкретній предметній сфері – базові 
професійні компетентності, а з іншого боку – фахівець має бути озброєний спеціальними професійними компетенціями у сфері 
інформаційних технологій (ІТ) та відповідного рівня комунікаційних компетентностей (у тому числі компетентностей ділового спілкування 
і міжособистісних взаємовідносин, лінгвістичних і соціальних компетентностей, компетентностей емоційного інтелекту тощо). Таким 
чином, необхідний (мінімальний) рівень професійних компетентностей сучасного фахівця неодмінно складається з комплексу: базових 
управлінських компетентностей (професійних, інтелектуальних, ситуативних, соціальних компетентностей); елементарних 
компетентностей ІТ&С-грамотності (компетентності у сфері Internet, телекомунікацій, роботи з оргтехнікою, навики роботи принаймні в 
одній автоматизованій інформаційно-аналітичній системі ERP-класу тощо); ключових комунікаційних компетентностей (базові навики 
CRM-технологій, вільне володіння щонайменше однією іноземною мовою тощо). Водночас достатній (бажаний) рівень професійних 
компетентностей фахівця вимагає наявності корпоративних компетентності, які становлять КМ-орієнтований кластер (де раціонально 
поєднуються знання, вміння, досвід, інтелектуальні, соціально-орієнтовані та психофізичні здібності конкретного індивіда), що 
визначаються відповідно до рівня організаційної зрілості компанії, етапу її життєвого циклу та кваліфікаційних характеристик професійної 
діяльності. Виходячи з окреслених вище проблемних зон та цільових установок щодо формування, в процесі реалізації освітніх послуг, 
професійних компетентностей сучасних фахівців можна стверджувати, що освітня сфера (особливо це стосується ЗВО) має якнайшвидше 
адаптуватися до умов реального оточуючого середовища шляхом (необхідний базис): на державному рівні – розроблення програми 
системних змін у освітній сфері, яка б ураховувала інтереси всіх зацікавлених сторін навчального процесу, зокрема: НЗ – відповідний 
рівень та якість результатів навчання, задовільний комерційний результат, бажаний рівень іміджу НЗ у міжнародній науковій та 
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освітянській спільноті та інші; на рівні НЗ – розроблення адаптованого до потреб студентів юридичного підґрунтя правовідносин між НЗ та 
споживачем освітніх послуг; на рівні структурних підрозділів (факультети, інститути, кафедри НЗ) – впровадження у навчальний процес 
новітніх форм мультимедійного навчання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мультимедійні форми розповсюдження знань 

 

Процес імплементації новітніх мультимедійних форм навчання має базуватися на інформаційній політиці НЗ (тобто 
функціонально об’єднувати відповідні структурні підрозділи НЗ) та мати необхідне інформаційно-технічне забезпечення (рис. 2). 

 
Рис. 2. Процес імплементації мультимедійних форм навчання 

 

Безумовно, що такого роду зміни та відновлення престижу сфери освіти є завданням державного значення, вирішення якого 
потребує визначення чітких, адекватних і зрозумілих для бізнесу параметрів освітянських продуктів. Дієвим кроком вирішення проблемної 

ситуації якості української вищої освіти стануть спільні зусилля щодо зближення сучасного бізнесу та сфери освітніх послуг України 

шляхом глибокого проникнення та імплементації «реальної практики» в навчальний процес. Водночас навчальний процес вищої школи має 
стати невід’ємним структурним елементом сучасного бізнесу, що безумовно сприятиме адекватному виокремленню та кристалізації 

моделей професійних компетентностей фахівців. 
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Проблематика підвищення ефективності управлінської праці наразі актуалізується зміною українських економічних реалій, 

ускладненням проведення реформ, процесами глобалізації, інформатизації, децентралізації та іншими факторами, що, у свою чергу, 
зумовлюють затребуваність менеджерів нового покоління – більш ініціативних, розвиваючих свої навички й готових ризикувати. Одним із 
напрямів підвищення ефективності управлінської праці на рівні підприємства є делегування повноважень Зокрема, делегування є засобом, 
за допомогою якого керівництво встановлює відносини між рівнями повноважень, воно ще є сприятливою умовою для існування самої 
організації. 

Дослідженню питань делегування повноважень менеджерами на українських підприємствах приділяється недостатньо уваги. 
Серед зарубіжних і вітчизняних авторів, які розглядають аспекти делегування повноважень на рівні підприємства, назвемо тих, чиї 
напрацювання ми використали, це: А. Коен, С. Ллойд, Т. Зіберт, О. Дармограй, О. Колянко, Л. Скібіцька. 

Ураховуючи, що делегування повноважень є важливою стороною управлінської діяльності будь-якого керівника, необхідним 
елементом ефективності розвитку організації, воно, крім того, надає самостійності підлеглим, відкриває більші можливості задоволення 
їхніх правомірних потреб, а значить, і мотивів. Мотивований співробітник працює ініціативно й ефективно, що сприяє результативності 
управлінської праці загалом. Тому сучасний керівник мусить володіти мистецтвом делегування повноважень [1].  

Мистецтво делегування повноважень і здійснення контролю діяльності з метою забезпечення ефективного виконання підлеглими 
покладених на них завдань, обов’язків у практиці управління характеризується як визначальна ознака якості праці самого керівника. Багато 
фахівців вважають, що керівництво і делегування – синоніми. Адже доведено, що саме від того, наскільки керівник досконало володіє 
технікою делегування, залежить ефективність роботи всього колективу [8]. Крім того, делегування повноважень є найкращим засобом 
збагачення праці. Якщо, з будь-якої причини, відсутнє делегування повноважень, це значить, немає розвитку організації [4].  
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Нездатність делегувати повноваження є однією з найбільших проблем менеджерів на всіх рівнях. Деякі керівники, які звикли 
бачити в підлеглих лише виконавців, не можуть миритися з делегуванням влади, не розуміючи того, що реальний зміст управління 
визначається не кількістю прийнятих рішень, а їхньою якістю й оперативністю [1, с. 5]. Проте делегування є одним з найпотужніших 
інструментів успішного лідера. Передача рутинної роботи позбавляє менеджерів від стресу і дає більше часу для роботи. Це спосіб 
створити час, щоб продовжити виконувати ті завдання, які кожен із менеджерів може робити найкраще. Крім того, делегуючи, можна 
використати більше часу для роботи над своїми навичками і здібностями. Тобто, делегування допоможе досягти визначених цілей за 
менший час і встановити більш високі нові цілі та завдання [6]. Про необхідність економії робочого часу, продуктивнішого його 
використання, особливо топ-менеджерами, свідчать постійні перепрацювання більшістю з них по одній-дві годині щоденно.   

Також важливо розуміти, що делегування є досить жорстко регламентованим інструментом керування, який дає змогу 
вирішувати тактичні завдання, передачу деяких повноважень на нижчий рівень. У свою чергу, надання повноважень передбачає 
розширення прав, що означає не стільки передачу повноважень, скільки надання можливості діяти за власною ініціативою, особливо щодо 
стратегії розвитку підприємства, де влада трактується не як формальні права, а як творчий потенціал.  

Як зазначає Террі Зіберт, делегування не є зреченням, а хороший лідер постійно усвідомлює баланс між повноваженнями та 
відповідальністю. Багато керівників настільки переконані у своєму власному шляху і здатності виконувати роботу, що заважають 
зростанню своєї команди. При цьому вони не тільки заважають розвитку своїх працівників, вони замикають свій власний шлях кар’єри. 
Створення команди – це не демонстрація того, наскільки добре ви справляєтеся з роботою, а наскільки вдалося навчити інших виконувати 
цю роботу ще краще [10]. Отже, делегування повноважень не передбачає автоматичну передачу функцій управління керівником своєму 
підлеглому, воно передбачає надання керівником своїм безпосереднім підлеглим права самостійно вирішувати заздалегідь визначені 
завдання або здійснювати ті чи інші дії, відповідальність за які несе керівник. 

Тому важливо мати чітке уявлення про фактори, що зумовлюють розподіл функцій, прав і відповідальності. Істотне значення 
матиме середній рівень виконавців – освітній і професійний. У разі, коли орган управління може розраховувати на прийняття у свій штат 
досвідчених працівників, поділ функцій і прав може бути проведено більш повно. Так само наявність молодих, активних фахівців підсилює 
тенденції до більш розгорнутого розподілу функцій [1, с. 4]. 

Також, розглядаючи делегування, важливо врахувати, що це двосторонній процес: з однієї сторони, це передача менеджерами 
владних повноважень і відповідальності співробітникам, які займають позиції на нижчих рівнях ієрархії (тобто, увага акцентується на 
формальній стороні делегування та регламентується переважно посадовими інструкціями, наказами й розпорядженнями), а з іншої – 
наділення підлеглого певною свободою дій (акцент здійснено на неформальній, творчій стороні та регламентується корпоративною 
культурою й почуттям місії підприємства [5]. Крім того, у процесі делегування потрібно орієнтуватися на психологію виконавців, так як 
успіх делегування істотно зростає за умови взаємної довіри між менеджером і співробітником, якому делеговані повноваження.  

У свою чергу, ефективність процесу делегування потребує двостороннього оцінювання, тому що залежить від  правильного 
визначення: з однієї сторони, що і кому слід делегувати (які саме обов’язки, їхній обсяг і послідовність для кожного виконавця), а з іншої – 
форми чи способу доручення обов’язків (важливо, щоб менеджер володів умінням створювати зацікавленість підлеглих). 

Щоб забезпечити ефективність здійснення процесу делегування повноважень менеджерами підприємства, необхідно 
використовувати такі його елементи:  

–  повноваження (обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля деяких її співробітників на 
виконання певних завдань; Повноваження мають бути чітко визначені, передача повноважень будь-кому ще не означає відходу від 
відповідальності [7]);  

–  відповідальність (трактують як покладене на кого-небудь чи взяте ким-небудь зобов’язання звітувати про свої дії і визнати 
себе винним за можливі їх наслідки. В управлінській діяльності відповідальність має різні аспекти і прояви [3];  

–  підзвітність (пояснення будь-яких відхилень фактичних результатів від встановлених очікувань. Підзвітність не може бути 
делегована [7]). 

Наразі відсутнє спільне бачення щодо кількості етапів процесу делегування повноважень, їх змісту. Тому пропонуємо, незалежно 
від розмірів компанії,  здійснювати передачу повноважень у такій послідовності [2; 5; 9]: 

І-й етап – підготовчий: 1) визначення завдань, які виконуєте протягом тривалого періоду; 2) аналіз завдань, виконуваних 
тривалий період; 3) вибір завдання, яке будете делегувати; 4) формулювання бажаного результату. 

ІІ-й етап – оцінювання та вибір виконавця: 1) оцінювання співробітників (хто може це зробити?); 2) консультація з власною 
командою, іншими менеджерами щодо вибору; 3) вибір виконавця, якому буде делеговано завдання; 4) спілкування з особою, обраною для 
виконання новопризначеної відповідальності. 

ІІІ-й етап – підготовка виконавця до реалізації делегованого завдання: 1) розгляд умов делегування щодо об’єкту, часу виконання 
роботи; необхідності та забезпечення навчання; показників результативності діяльності; оцінювальних показників; методів і видів 
контролю; розподілу ресурсів для реалізації завдання; меж відповідальності та методів мотивації; 2) доручення працівнику конкретного 
завдання (пояснення йому цілі, строків та суті завдання, призначеної відповідальності за досягнення результатів). 

IV-й етап – виконання завдання та здійснення моніторингу: 1) збереження контролю над ситуацією (менеджер усе ще відповідає 
як за успіх або невдачу призначеного виконавця, так і за досягнення бажаних результатів); 2) забезпечення зворотного зв’язку; 
3) визначення отриманого результату і досвіду виконавцем та менеджером; 4) оцінювання продуктивності (надання виконавцю корисного 
відзиву стосовно здобутків та резервів покращення).  

Так, у менеджерів є завдання, які їм слід виконати, але також їм важливо знати, як інші робітники виконують доручення, 
спрямовані на досягнення цілей організації. Як зазначає С. Ллойд [9], ефективні менеджери знають, які обов’язки делегувати, щоб у них був 
час планувати, співпрацювати з іншими в організації і стежити за ефективністю роботи своїх співробітників, забезпечуючи їм адекватний 
зворотний зв’язок і можливості для розвитку. Справжнє делегування призначає відповідальність за результати, а також надає повноваження 
робити те, що необхідно для досягнення бажаних результатів. 

Отже, у сучасних умовах, насамперед, необхідно: формувати готовність менеджерів, особливо вищого і середнього рівнів 
управління, до делегування повноважень, оскільки це сприяє розвитку співробітників та підприємства; уможливити децентралізацію 
управління на рівні підприємства як систематичне делегування повноважень підрозділам; передбачити посилення контролю виконання 
(чим більшу частину своїх обов’язків і прав менеджер делегує іншим особам, тим повнішою, достовірнішою і своєчасною має бути 
інформація про те, як ці особи виконують покладені на них обов’язки і використовують надані їм права). Також наразі потребує подальших 
досліджень ефективність різних технік делегування повноважень на кожному з рівнів управління.  
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Ретельно продумана система фандрайзингу в ЗВО може не тільки стати потужним джерелом співфінансування, але й забезпечити 
ефективність розвитку ЗВО на ринках праці та освіти – завдяки зворотному зв’язку від бізнесу, держави, своїх випускників. 

Саме такий підхід дає змогу вищій школі найкращим чином реалізувати свою роль «соціального ліфта» для студентів і 

випускників, які є локомотивом для розбудови та зростання національної економіки України. 
Використання такого інструменту фандрайзингу як ендавмент дозволить ЗВО створити сприятливі умови для надання більш 

кваліфікованої підготовки майбутнім фахівцям через отримані можливості стосовно реалізації власних ідей, задумів із використанням 

таких елементів, як: ділові площадки щодо реалізації ідей із залученням бізнесу, створення інтелектуальних центрів, хабів, наукових 
центрів тощо. 

Умовами формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів є набуття первинного професійного досвіду шляхом 

залучення до самостійної аналітичної обробки фахової інформації, підготовки аналітичних оглядів та співпраці з реальними 
представниками бізнесу, якими потенційно можуть бути вчорашні випускники. 

Саме створення фонду, кошти якого не будуть використовуватися на поточну діяльність, а будуть інвестуватися для отримання 

стабільного доходу в майбутньому, – має бути одним із пріоритетних завдань нинішньої університетської політики. 
Досліджуючи можливості створення ендавмент-фонду у вітчизняних реаліях, усупереч думці більшості експертів, варто 

розраховувати, що ендавмент може стати ефективним економічним механізмом взаємодії держави і приватного бізнесу. Причому у виграші 

будуть усі учасники, оскільки держава отримує додаткові фінансові ресурси для забезпечення соціальної інфраструктури, представники 
приватного бізнесу – репутацію, а їх компанії позитивний імідж. ЗВО отримують додаткове фінансування своїх освітніх програм та 

проектів. Загалом отримують розвиток цивілізаційні форми конкуренції на ринку української освіти. 

Тим часом значимість позабюджетного фінансування для ЗВО буде тільки зростати. Очевидно, що закордонні університети 
багаторічним практичним досвідом довели: ендавменти є реально працюючим механізмом, здатним забезпечити необхідну підтримку 

освітньої установи на тривалу перспективу.  

З початком процесу функціонування ендавментів в Україні можуть виникнути (і навіть вийти на перший план) проблеми, 
вирішення яких залежить від самих університетів. До них варто віднести: 

–  низька зацікавленість керівництва ЗВО в розвитку ендавмента. З урахуванням того, що віддача від фонду з’являється через 

досить тривалий проміжок часу (від п’яти до десяти років), а потреба в оперативних результатах, особливо в період реформ, залишається 
високою, то без значної внутрішньої мотивації і далекоглядності керівництва ефективність фандрайзингу залишається на досить низькому 

рівні; 

–  відсутність в Україні відповідної культури, традиції благодійності. Проте тут варто зазначити певні позитивні зрушення. Ця 
культура зароджується в нашої нації та поступово набуває рис, характерних для розвинутих країн; 

–  відсутність фахівців із фандрайзингу та благодійності; 
–  конфлікт інтересів: проблема, може бути і в тому, що доволі непросто буде забезпечити незалежність, по-перше, від бізнесу, 

по-друге, від одержувачів допомоги, у складі яких можуть виявитися вельми впливові організації, по-третє, від держави. 
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Nowadays, we are facing new phenomena in social and economic life the fourth industrial revolution (or Industry 4.0/X.0) that  began in 

the XXI century by the development of digital uprising. Underlining the cyber (IT, digital, data etc) megatrends, which move the further social and 
economic development is the key element for defining future challenges and opportunities. 

On The founder of the World Economic Forum, Klaus Schwab (2016), underlines that “The fourth industrial revolution is not just about 

smart and connected machines and systems: its scope is much wider. Waves of further breakthroughs are occurring simultaneously in areas ranging 

from gene sequencing to nanotechnology, from renewables to quantum computing. It is the fusion of these technologies – and their interaction across 

the physical, digital and biological domains – that make this revolution fundamentally different from its predecessors.” the current stage of 

development, this phenomenon has two limiting factors that may constrain its potential and further expansion: the leadership and the knowledge of 
Industry 4.0’s benefits and threads. The world just discovered and started to recognise the basics of Industry 4.0, therefore the understanding of the 

future as in public or private sector is low. Institutional frameworks of corporate and public governance are to be reinvented to diminish the disruption 

of future business and social challenges on a national and global scale. 
Rapid implementations of innovations require the adequate response in governance. However, the third industrial revolution caused the 

serious structural changes in wealth and income distribution. This systematic change forced the development of inequality in the society. Moreover, 

the solution to this is not invented yet. 
Prospect of jobs in various sectors has been impacted and almost become extinct due to the blazing advancement in computer technology. 

Its consequences can be felt from enhanced industrial robotics to automated translation services. Every sector in a global economy are derivatives of 

these new and powerful technologies. 
No one knows the impact of these tech innovations better than the people who worked in automotive manufacturing or travel agencies. 

Their jobs have been replaced by automation, robotics and the software powering these innovations. Skill upgrade and behaviour alteration are the 

new demands of the disruptive technological environment. 
More jobs are getting destroyed then new jobs are being created by the new disruptive technology and its repercussions are felt deep on the 

job sector, and in the same time growth and median income have almost frozen. 

There are no any doubts among business leaders about the future disruption of their business models, products and services and the main 
question the answer they want to receive is when the industry 4.0 will disrupt their business. WEF recently suggested for discussion three main 

categories of “megatrends” which will change the way of life and business by 2025: 

–  physical megatrends (self-driving cars. 3D printing, human argumentation and robotics), 

–  digital megatrends (as an Internet of Things and digital platforms), 

–  biological megatrends (as gen modification etc.). 
As the 4th Industrial Revolution denote a complete makeover of our individual lifestyle, jobs we do and the way we relate to others. This 

proves that we are facing the new episode in human history. We already showed that numerous innovations are being melted in the physical, digital 

and biological dimensions which created megatrends of potential danger and huge promises at the same time. On the figure below show the basic 
issues related to uprising mega-changes of Industry 4.0: Disruption of Jobs and Skills, Innovation and Productivity, Inequality, Agile Governance, 

Security and Conflict, Business Disruption, Fusing Technologies, Ethics and Identity. We will also underline the core related insights to each one. 

Applying of Innovations in AI and machine/deep learning etc. remain a factor of the need to be monitored by all stakeholders – business, 
academia, government and civil society. AI can be applied in supervision cases over human, automated workforces, safeguarding legal and regulatory 

decisions, and even carrying out HR functionalities. 

Machines empowered by AI run with enormous datasets and patterns programmed into them. This creates an opportunity to apply a 
sophisticated tech into various industrial applications with which humans cannot compete. A robot as coordinator or machine operator is the next 

reality as soon as AI adopts to thinking patterns of the human brain. 

In the same time, the methods of the machine’s accountability and human control of the AI-driven cyber-physical system are the real 
challenge for all kinds of governance, and the cybersafety of the Industry 4.0 is the real matter to convert cyber threads to the opportunities. 

Therefore, the cybersecurity solutions and governance are wider space for innovation and applying new ideas which go far beyond the existing scope 

of IT solution to human and machines interaction. 
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Нині відбувається перехід від застосування класичної таксономії форм розвитку «10%–20%–70%» (теорія–зворотній зв’язок–

практика) до діджитал-навчання із застосуванням сучасних комунікаційних інструментів для розвитку лідерства [1; 2]. Окрім того, 
ураховуючи специфіку праці персоналу фахівців з розробки програмного забезпечення, виявлено потребу переходу до командоцентрованих 

форм розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств. Розвиток лідерства в сучасному розумінні постає не тільки 

результатом традиційних аудиторних тренінгових програм, проте відбувається внаслідок координованих менеджментом дій щодо 
створення умов для навчання безпосередньо на робочих місцях та надання повноважень задля швидкого прийняття рішень членами 

самоорганізованих команд. 

Ураховуючи зазначені фактори, виділяємо п’ять груп форм та інструментів розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-

підприємств:  

–  комунікаційні інструменти розвитку (чати в соціальних мережах, відеоканали) як інструменти digital-навчання; 

–  традиційні інструменти розвитку через вивчення теорії (тренінги, статті, книги, вебінари, інструктаж, MOOCs, конференції, 
сертифікації, кіноклуби, квести); 

–  інструменти наставництва та зворотного зв’язку (коучинг, менторінг); 

–  інструменти розвитку на робочому місці (ускладнюючі завдання, навчання дією, ротація, shadowing, buddying, secondment); 
–  командні інструменти розвитку (командні розвиваючі зустрічі, мережі звязків, взаємонавчання).  

Шляхом експертного оцінювання із застосуванням методів мозкового штурму 83 представники менеджменту IT-компаній за 

допомогою методі багатокритеріального аналізу TOPSIS оцінили форми та інструменти розвитку, які входять до зазначених п’яти груп. У 
результаті панельної дискусії вирішено проводити порівняння за трьома групами критеріїв: за способом впливу (позитивні показники S+), 

рівнем впливу на предмет розвитку (позитивні показники S+) та ресурсністю (негативні показники S–). Результати проведеного аналізу 

представлено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Ранжування форм розвитку лідерства експертним методом 

Форми розвитку S+ S– C Рейтинг 

Тренінги 0,113483258 0,057902176 0,33784771 9 

ЦОіР 0,112111513 0,059141939 0,34534743 8 

Коучинг 0,118031969 0,087282218 0,42511538 7 

Менторинг 0,094637975 0,072130419 0,43251852 6 

Взаємонавчання колег 0,041181552 0,128378232 0,75712665 1 

Ротація та нові завдання 0,067582393 0,098300882 0,59259068 3 

Навчання дією 0,078541003 0,097812894 0,55463982 5 

Командні розвиваючі зустрічі 0,070146631 0,105935051 0,60162448 2 

Мережі зв’язки 0,090112016 0,127714299 0,58631254 4 

 

Таким чином, шляхом експертного опитування та використання методу багатокритеріального аналізу встановлено, що форми 
командного розвитку (взаємонавчання та командні розвиваючі зустрічі) вважаються менеджерами вітчизняних IT-підприємств найбільш 

ефективними для розвитку лідерських компетентностей персоналу.  
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