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СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

УДК 331.101.262 (100.477) Т. В. Дядик, 
І. Л. Загребельна, 

К. М. Близнюк

ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ  
НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ТА В УКРАїНІ

Анотація. У статті розглянуто загальні тенденції факторів формування трудових ресурсів: демогра-
фічна ситуація на міжнародному рівні та в Україні, міграційний, соціальний, економічний рух. Здійснено 
оцінку основних показників розвитку ринку праці, зокрема зайнятості та безробіття, забезпеченості та 
руху трудових ресурсів у підприємствах, досліджено динаміку заробітної плати в Україні та розвинутих 
країнах світу.

Ключові слова: населення, трудові ресурси, демографічна ситуація, міграція, ринок праці, зайнятість, 
безробіття, заробітна плата.

Summary. In the article general tendencies of factors of formation of labor resources are considered: demographic 
situation at the international level and in Ukraine, migration, social, economic movement. The main indicators of the 
labor market development, including employment and unemployment, security and labor movement in enterprises, 
their movement, the dynamics of wages in Ukraine and developed countries of the world are researched.

Key words: population, labor resources, demographic situation, migration, labor market, employment, unemploy-
ment, wages.

Постановка проблеми. Забезпечення ефек-
тивної політики використання трудових ресурсів 
є одним із основних питань, які необхідно роз-
глядати у плані соціально-економічного роз-
витку держави. Трудові ресурси перебувають в 
залежності від процесів, що стосуються усього 
населення, тому найголовнішим явищем, що ха-
рактеризує забезпеченість країни населенням і, 
відповідно, трудовими ресурсами, є демографіч-
ний стан. Міжнародна демографічна ситуація, зо-
крема швидке зростання населення світу, впливає 
безпосередньо на життя окремих держав та між-
народні відносини в цілому. Важливість і зна-
чимість демографічної проблеми визнана всіма 
країнами, а стабілізація чисельності населення в 
світі — одна з важливих умов переходу до сталого 
еколого-економічного та політичного розвитку.

У міжнародному науковому співтоваристві 
існує чітке розуміння того, що у зв’язку з ростом 
населення Землі необхідним є суттєве зростан-
ня світового виробництва сільськогосподарської 
продукції, що неможливо без застосування ге-

нетично модифікованих рослин, створення яких 
багаторазово прискорює процес селекції культур-
них рослин, збільшує врожайність, здешевлює 
продукти харчування, а також дозволяє отримати 
рослини з такими властивостями, які не можуть 
бути отримані традиційними методами.

На противагу світовій тенденції, для України 
вже десятки років є притаманний процес абсолют-
ного скорочення населення (така ситуація харак-
терна і для більшості країн Європи), міграції робочої 
сили, зниження показників моральності суспіль-
ства. Суттєве скорочення чисельності зайнятого на-
селення у всіх галузях народного господарства ви-
кликано не тільки скороченням виробництва, а й 
скороченням загальної чисельності населення, по-
шуком кращих умов праці та заробітків за кордо-
ном, безповоротною міграцією населення у зв’язку 
із військово-політичною ситуацією тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню теоретичних і практичних проблем фор-
мування і використання населення, трудових ре-
сурсів присвячено низку наукових робіт, зокрема, 
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В. В. Адамчука, І. В. Багрової, О. А. Богуцького, 
З. С. Варналія, О. А. Грішнової, В. М. Горбуно-
ва, В. С. Дієсперова, Г. А. Дмитренка, М. І. До-
лішнього, Т. В. Дядик, С. М. Злупка, Е. М. Ліба-
нової, Н. Л. Копача, І. О. Курило, І. Л. Петрової, 
Т. Б. Токарського та ін.

Швидкоплинність сприятливих демографіч-
них тенденцій у нашій країні, на противагу розви-
нутим європейським державам, породжує питан-
ня, по-перше, щодо сталості платформи, на якій 
базується демографічна безпека і, по-друге, щодо 
спрямованості цієї динаміки у благополучні пері-
оди за окремими внутрішніми складовими: віко-
вими та іншими соціально-демографічними гру-
пами, територіальними одиницями тощо [5, с. 67].

З проголошенням незалежності України її 
громадяни отримали значно ширші можливості 
для виїзду за межі країни. Одночасно з тим у су-
спільстві відбувалися зміни у економіці, що при-
звели до скорочення чисельності робочої сили 
та зниження доходів населення. це, зокрема: 
структурна перебудова економіки, відхід від ра-
дянських методів господарювання, конверсія 
оборонного комплексу, банкрутство та ліквідація 
багатьох підприємств промисловості, затримки з 
виплатою заробітної плати, зростання безробіття, 
недостатня соціальна захищеність, невпевненість 
у майбутньому, відсутність перспектив професій-
ного зростання [4, с. 278].

Мета дослідження — проаналізувати тенден-
ції у видах руху населення, зокрема демографіч-
ної проблеми в Україні та світі; дати оцінку осно-
вним показникам розвитку ринку праці, зокрема 
зайнятості та безробіття, забезпеченості та руху 
трудових ресурсів у підприємствах; дослідити ди-
наміку основного показника забезпечення від-
творення трудових ресурсів — заробітної плати 
порівняно з іншими країнами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Природний рух населення в будь-якій країні сві-
ту розвивається під впливом соціальних, еконо-
мічних, політичних процесів тощо. У свою чергу, 
демографічна ситуація впливає на рух усіх інших 
суспільних процесів, які відбуваються всередині 
держави. Зрозуміло, що економіка країн не може 
існувати без населення, а населення не може іс-
нувати поза економікою.

Як свідчить міжнародна статистика, за остан-
ні 5 років перші місця у рейтингу за чисельністю 
населення традиційно займають Китай, Індія та 
США, приріст населення у 2017 р. проти 2013 р. 
найбільший був у Індії — 4,8 %, в Китаї — май-
же 2 %, в США — майже 3 %. Майже рівними за 
розмірами населення є Мексика та Японія — 129 
та 126 млн. осіб відповідно, проте чисельність на-
селення Японії зменшилась на 0,8 %. Зі 195 країн 
світу Україна за чисельністю населення у 2017 р. 
займає 31 місце (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка та рейтинг чисельності населення деяких країн світу, 2013–2017 рр., млн. осіб  

(розраховано за даними [6])

№ з/п Країни 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
2017 р. до 
2013 р.,%

1 Китай 1357 1364 1371 1378 1383 101,9

2 Індія 1278 1293 1309 1324 1339 104,8

3 США 316 318 320 323 325 102,8

4 Індонезія 252 255 258 261 263 104,4

5 Бразилія 202 204 205 207 209 103,5

6 Пакистан 181 185 189 193 197 108,8

7 Нігерія 171 176 181 185 190 111,1

8 Бангладеш 157 159 161 162 164 104,5

9 РФ 143 143 144 144 144 100,7

10 Мексика 122 124 125 127 129 105,7

11 Японія 127 127 127 126 126 99,2

…

31 Україна 45,4 45,2 45,1 45,0 44,7 98,5

Спостереження і дослідження результатів 
природного руху населення України має велике 
значення для знаходження шляхів вирішення не 
тільки проблеми поліпшення рівня і якості жит-
тя, а й можливості формування власного майбут-
нього. це змушує державу збільшувати доходи 
населення, створювати рівні умови для здобуття 
освіти і працевлаштування, підвищувати рівень 
медичного обслуговування тощо. Протягом 2013–

2017 рр. постійне населення України скоротилось 
на 2 957 800 осіб, тобто на 6,6 % (рис. 1).

Основними причинами депопуляції в Укра-
їні є: низький рівень народжуваності внаслідок 
низьких доходів населення та безробіття, висо-
кого рівня розлучень та переривання вагітності; 
старіння населення, високий рівень смертності 
через складну екологічну ситуацію, наслідки Чор-
нобильської трагедії тощо.
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становило 186 594 осіб. За проаналізовані п’ять 
років чисельність живонароджених скороти-

лась на 123 668 осіб, а кількість помер-
лих — на 79 508 осіб. Негативні соціаль-
но-економічні та військово-політичні 
впливи останніх років підтримують не-
гативну тенденцію депопуляції в Украї-
ні (рис. 2).

За останній, 2017-й, рік міграцій-
ний рух населення становив 442,28 тис. 
осіб прибулих та 430,2 тис. осіб вибулих, 
враховуючи і зовнішню, і внутрішню мі-
грацію. Останніми роками простежуєть-
ся переважання прибулих над вибулими, 
тобто позитивне сальдо міграції, особли-
во великим воно було в 2014 р. — 22,5 тис. 
осіб. Проте, незважаючи на весь позитив, 
очевидно, що ці показники є занижени-
ми, в першу чергу за рахунок нелегальних 
мігрантів та тих, що не реєструються в 
офіційних міграційних органах України 
(табл. 2).

Динаміка основних показників рин-
ку праці в Україні також підтверджує не-

Рис. 1. Динаміка чисельності наявного та постійного 
населення України, станом на 01.01, 2013–2017 рр.,  

млн. осіб (побудовано за даними [1])

Рис. 2. Динаміка народжуваності, смертності та природного скорочення населення України,  
2012–2016 рр. (побудовано за даними [1])

Таблиця 2
Динаміка міграційних потоків в Україні, 2013–2017 рр., осіб (розраховано за даними [1])

Роки Кількість прибулих в Україну Кількість вибулих з України Сальдо міграції

2013 675 942 644 029 31 913

2014 542 506 519 914 22 592

2015 533 278 519 045 142

2016 256 808 246 188 10 620

2017 442 287 430 290 11 997

2017 до 2013, % 65,4 66,8 37,6

За 2012–2016 рр. природне скорочення на-
селення України зростало і станом на 2016 р. 
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гативні тенденції використання трудових ресур-
сів. Чисельність економічно активного населення 
України у 2017 р. складала 17 854 тис. осіб (62 % від 

загальної чисельності). цей показник менший від 
рівня 2013 р. на 2 970 тис. осіб та 2,9 відсоткових 
пункти відповідно (табл. 3).

Таблиця 3
Динаміка основних показників ринку праці в Україні, 2013–2017 рр.1

Роки

Економічно активне 
населення

у віці 15–70 років

у тому числі

зайняте населення безробітне населення

у сер., тис. 
осіб

у % до 
населення 
відповідної 

вікової групи

у віці 15–70 років у віці 15–70 років

у сер., тис. 
осіб

у % до населення 
відповідної вікової 

групи

у сер., тис. 
осіб

у % до економічно 
активного 
населення 

відповідної вікової 
групи

2013 20 824,6 64,9 19 314,2 60,2 1 510,4 7,3

2014 19 920,9 62,4 18 073,3 56,6 1 847,6 9,3

2015 18 097,9 62,4 16 443,2 56,7 1 654,7 9,1

2016 17 955,1 62,2 16 276,9 56,3 1 678,2 9,3

2017 17 854,4 62,0 16 156,4 56,1 1 698,0 9,5

2017 до 
2013, +,- -2 970,2 -2,9 -3 157,8 -4,1 187,6 2,2

1 Дані за 2010–2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за 
2015–2017 роки — також без тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Щодо зайнятості населення, то у 2017 р. 
в Україні було зайнято 16 156 тис. осіб, що на 
3 157,8 тис. осіб менше, ніж у 2013 р. та майже 
на 4,1 відсоткових пункти менше у структурі еко-
номічно-активного населення. На жаль, вже тра-
диційним стало зростання безробіття — чисель-
ність економічно-активних безробітних (тих, хто 
шукають роботу або намагаються створити влас-
ну справу та готові приступити до роботи у най-

ближчі 2 тижні) зросла за досліджуваний період 
на 187,6 тис. осіб (на 2,2 в. п. у % до економічно-
активного населення).

Показники, що характеризують ринок праці 
підприємств, також мають негативну динаміку — 
середньооблікова чисельність штатних праців-
ників зменшилась на 2 041 тис. осіб, коефіцієнти 
за прийомом та вибуттям майже рівні — в межах 
30 % (табл. 4).

Таблиця 4
Динаміка забезпеченості, руху трудових ресурсів та заробітної плати в Україні, 2013–2017 рр.1

Роки

Середньо-
облікова 

кількість штатних 
працівників 2,  

тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої 
сили 2

Середньомісячна заробітна плата 2

за прийомом за звільненням номінальна реальна

у % до середньооблікової 
кількості штатних 

працівників
гривень

у % до прожиткового 
мінімуму для 

працездатних осіб 3

у % до 
попереднього 

року

2013 9 720 26,6 30,3 3 282 269,5 108,2

2014 8 959 22,8 30,3 3 480 285,7 93,5

2015 8 065 24,0 30,2 4 195 304,4 79,8

2016 7 868 26,1 29,2 5 183 323,9 109,0

2017 7 679 30,5 31,8 7 104 403,2 119,1

2017 до 
2013, +,– –2 041,00 3,90 1,50 3 822,00 133,70 10,90

1  Дані за 2010–2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за 
2015–2017 роки — також без тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
2 Дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб.
3 Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року



Світове господарство і міжнародні економічні відносини

13

Номінальна заробітна плата зросла майже вдві-
чі за 2013–2017 рр., проте реальна заробітна плата у 
2014–2015 рр. була менше ніж у попередні роки, а у 
2017 р. проти 2016 р. — зросла усього на 19,1 % — як 
наслідок, зниження доходів та матеріального до-
бробуту населення. Заробітна плата є основним за-
собом задоволення особистих потреб працівників, 
а також стимулом розвитку суспільного виробни-
цтва і підвищення продуктивності праці.

На сьогоднішній день в Україні економічна 
необґрунтованість заробітної плати та недоско-
налість трудових відносин є причиною соціально-
економічного напруження, а розмір заробітної 
плати не покриває витрати на повноцінне від-
творення трудових ресурсів. За даними Державної 
служби статистики, динаміка заробітної плати в 
Україні за останні п’ять років має позитивну ди-
наміку (табл. 5).

Таблиця 5
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності в Україні, 2013–2017 рр., грн 

(розраховано на основі [1])

Вид діяльності 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
2017 р. до 
2013 р., %

Усього 3282 3480 4195 5183 7104 216,5

Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 2344 2556 3309 4195 6057 258,4

Промисловість 3774 3988 4789 5902 7631 202,2

Будівництво 2727 2860 3551 4731 6251 229,2

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 3049 3439 4692 5808 7631 250,3

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 3582 3768 4653 5810 7688 214,6

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 2195 2261 2786 3505 4988 227,2

Інформація та телекомунікації 4659 5176 7111 9530 12018 258,0

Фінансова та страхова діяльність 6326 7020 8603 10227 12865 203,4

Операції з нерухомим майном 2786 3090 3659 4804 5947 213,5

Професійна, наукова та технічна діяльність 4505 5290 6736 8060 10039 222,8

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 2546 2601 3114 3995 5578 219,1

Державне управління й оборона, 
обов’язкове соціальне страхування 3719 3817 4381 5953 9372 252,0

Освіта 2696 2745 3132 3769 5857 217,2

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 2351 2441 2829 3400 4977 211,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3343 3626 4134 4844 6608 197,7

Надання інших видів послуг 2738 3361 3634 4615 6536 238,7

За останні п’ять років розмір заробітної пла-
ти у гривневому вимірнику збільшувався, але 
варто враховувати, що курс долара за цей період 
виріс майже в 4 рази. Таким чином, у 2013 р. се-
редньомісячна заробітна плата становила близь-
ко 400 дол. США, а вже у 2017 році — лише 256 
дол. США. Як свідчать дані Державної служби 
статистики України, середня заробітна плата в 
Україні на початок 2018 р. становила 7711 грн., 
що в 2,4 раза більше законодавчо установленої 
мінімальної заробітної плати. Найвища заро-
бітна плата в Київській області, що становить в 
середньому 8145 грн. [3], а найменша — в Терно-
пільській — 5865 грн. [4].

У країнах Євросоюзу та США упродовж 
останнього десятиліття відбулося підвищення 
розміру мінімальних заробітних плат. Що сто-
сується України, то завдяки дворазовому підви-

щенню з 1 січня 2017 р. урядом рівня мінімальної 
заробітної плати порівняно з 1 січня 2008 р. вона 
зросла, в еквіваленті євровалюти, майже на трети-
ну [5] (рис. 3).

Мінімальна заробітна плата в Україні є мі-
зерною порівняно з провідними країнами світу, 
і попри обіцянки уряду щодо збільшення серед-
ньої зарплати до кінця 2018 р. до 10 тис. грн. [2], 
при такому ж курсі та цінах, як сьогодні, вона все 
одно не забезпечить Україні подолання бідності. 
Головною проблемою, на наш погляд, є не тіль-
ки підвищення розміру заробітної плати, а й від-
сутність дієвої державної політики щодо її дифе-
ренціації. Заробітна плата за однакову працю має 
бути рівною, а співвідношення мінімальної та 
максимальної заробітної плати в країні повинно 
жорстко регламентуватися законами та контр-
олюватися відповідними державними органами.
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Висновки. Таким чином, на теперішній час 
Україна переживає демографічну кризу, яка 
пов’язана не стільки з рівнем та якістю життя, 
скільки з негативним впливом соціальних, еко-
номічних та військово-політичних процесів на 
життя населення. Лише поетапне вирішення на-
гальних проблем призведе до кращих змін в цій 
ситуації. 

Політика держави повинна має спрямована на 
забезпечення демографічної безпеки — такого стану 
демографічних процесів, яких достатньо для відтво-
рення населення і забезпечення людськими ресур-
сами геополітичних інтересів держави. Ключови-
ми на часі є концептуальні підходи до покращення 
здоров’я населення в демографічному аспекті у 
нових політико-економічних умовах, які повинні 
базуватися на синергетичній основі глобальних 
процесів, що передбачає здійснення системної по-
літики та реформ щодо вказаної проблеми на націо-
нальному, регіональному і глобальному рівнях. 

Гідний і достатній рівень оплати праці, зрос-
тання купівельної спроможності населення, за-
безпечення економічних, соціальних пільг і 
гарантій, без сумніву, створять сприятливі пере-
думови для подолання кризових явищ у демогра-
фічній ситуації та на ринку праці, що домінують у 
нашій державі.
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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 330.322.011 Л. І. Антошкіна, 
В. Ф. Беседін

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ І ОПТИМІЗАЦІЯ ВКЛАДЕНЬ  
У РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

Анотація. Розглянуто необхідність визначення пріоритетів для сприяння спрямуванню інвестицій у га-
лузі (види економічної діяльності), де вони будуть використані з найбільшою ефективністю, і можливі під-
ходи до оптимізації вкладень у розвиток економіки. Показано, що ефективність використання обмежених 
інвестиційних ресурсів доцільно оцінювати за допомогою комбінованого показника, що охоплює рентабель-
ність інвестицій і еластичність валового внутрішнього продукту від інвестицій в основний капітал. Поряд 
із цим звертається увага на необхідність поглибленого вивчення попиту на знову вироблену продукцію і раці-
ональне розподілення коштів за галузями для вдосконалення структури економіки.

Ключові слова: пріоритети, інвестиції, ефективність інвестицій, еластичність ВВП від інвестицій, 
рентабельність інвестицій, оптимізація вкладень в економіку.

Summary. The need to determine priorities for facilitating the direction of investments in the industry (types of 
economic activity), where they will be used with the greatest efficiency, and possible approaches to optimizing invest-
ments in the development of the economy is considered. It is shown that the effectiveness of the use of limited investment 
resources should be evaluated using a combined indicator that covers the profitability of investments and the elasticity 
of gross domestic product from investment in fixed assets.. Along with this, attention is drawn to the need for in-depth 
study of the demand for newly produced products and the rational distribution of funds across sectors in order to im-
prove the structure of the economy.

Key words: priorities, investments, investment efficiency, GDP elasticity from investments, return on investment, 
optimization of investments in the economy.

Але проблема тут не лише у дефіциті інвести-
цій, а й у ефективності їх використання, а саме 
спрямування інвестицій перш за все у галузі, де 
вони забезпечать найбільшу віддачу. Звідси і по-
стає проблема визначення пріоритетних галузей 
(напрямів спрямування інвестицій) і надання їм 
деяких преференцій для залучення додаткових 
вкладень

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біль-
шість публікацій і наукових досліджень у інвести-
ційній сфері торкаються загальних питань її функ-
ціонування і на достатньому рівні висвітлюють ці 
проблеми. Праці [4;  5;  6; 7 та ін.] всебічно роз-
кривають основні питання вдосконалення функці-
онування інвестиційної сфери, але не торкаються 
проблеми встановлення пріоритетів, виходячи з 
оцінки їх використання в найбільш ефективних га-
лузях. У багатьох роботах розглядаються специфіч-
ні питання інвестиційної діяльності. Так, у роботі 
[6] бюджетні інвестиції в реальний та людський 

Постановка проблеми. Сучасний стан еко-
номіки України гостро ставить питання щодо 
кардинального реформування системи управ-
ління економікою, що діє, бо тут виникли 
складні проблеми, серед яких в першу чергу 
слід назвати застарілу матеріально-технічну 
базу, неефективну структуру економіки, низьку 
продуктивність використання наявних ресурсів 
і, як слід, низький рівень доходів населення. 
Відомо, що результати розвитку економіки ви-
значаються наявністю ресурсів і ефективністю 
їх використання. Головними серед ресурсів ви-
робництва є трудові ресурси та основні засоби, 
а визначальним показником їх використання 
є продуктивність праці і продуктивність осно-
вного капіталу, що залежить, у першу чергу, від 
його оновлення і випереджального розвитку ви-
сокоефективних галузей економіки.

Розвиток економіки у теперішній час галь-
мується через нестачу інвестиційних ресурсів. 

© Л. І. Антошкіна, В. Ф. Беседін, 2018
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капітал розглядаються як інструмент впливу на 
соціально-економічний розвиток країни, в [9] — 
забезпечення інвестиційно-інноваційної прива-
бливості аналізується з позиції завдань державного 
управління та місцевого самоврядування, в [11] за-
лучення інвестицій досліджується за рахунок фор-
мування сприятливого середовища тощо. Відчува-
ється дефіцит робіт з кількісним обґрунтуванням 
пріоритетності галузей.

Тому актуальним і своєчасним є аналіз і роз-
роблення взаємопов’язаного комплексу пропо-
зицій щодо визначення пріоритетів і оптимізації 
вкладень у розвиток економіки України.

Метою статті є розроблення рекомендацій 
щодо підвищення продуктивності економіки за 
рахунок визначення пріоритетних галузей з висо-
кою ефективністю освоєння інвестицій і сприян-
ня їх випереджальному розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номіка України зараз находиться у скрутному ста-
новищі. Схвалена Указом Президента «Стратегія 
сталого розвитку «Україна-2020» [3] передбачає 
на основі проведення прагматичної та відкритої 
політики підвищення конкурентоспроможності 
економіки, поліпшення інвестиційних умов, під-
тримку національного товаровиробника, розвиток 
високотехнологічних секторів, проведення струк-
турних реформ у стратегічних секторах, міжнарод-
ну співпрацю та розвиток експортного потенціалу.

Зараз постає завдання їх реалізації, яка, безу-
мовно, повинна проводитись з позицій найбільш 
ефективного використання наявних і залучених 
ресурсів. І тут постає маса проблем наукового і 
практичного характеру, які потребують негайно-
го вирішення. До їх числа відноситься ціла низка 
питань, що пов’язані з підвищенням віддачі ін-
вестицій в розвиток економіки. це, у першу чергу, 
дослідження попиту, тобто кому продати додатко-
во вироблену продукцію чи послуги, де знайти ре-
сурси, особливо фінансові, для реалізації програ-
ми, куди їх спрямувати, щоб отримати найбільшу 
віддачу, за допомогою яких інструментів здійсни-
ти підтримку високоефективних галузей тощо.

Вирішення цих проблем є складним і довго-
тривалим процесом, але вони потребують негай-
ного втручання, бо без цього під загрозою опи-
ниться виконання прийнятої стратегії.

Вивчення попиту. На кожний період часу ри-
нок як внутрішній, так і зовнішній, є заповненим, 
тобто пропозиція дорівнює попиту. Відповідно, 
вихід на ринок з додатковою пропозицією мож-
ливий лише у разі:

 — наявності конкурентних переваг;
 — створення нових ринків інноваційної про-

дукції;
 — появи додаткового попиту на ринках країн 

зі зростаючою економікою;

 — адміністративного втручання у ринкові 
процеси.

Наша країна за існуючої конкурентоспро-
можності має переваги лише на ринках сировин-
ної продукції. це відноситься до металу, хімічної 
продукції, продукції сільського господарства. 
Інша продукція на західних ринках, у більшості 
випадків, не є конкурентоспроможною.

Вихід України на ринки інноваційної продук-
ції поки що маловірогідний.

Додатковий попит на українську продукцію 
можна очікувати на ринках країн зі зростаючою 
економікою. У першу чергу, це Китай, Індія, Бра-
зилія, інші країни Азії і Африки, де поряд з вели-
чезними існуючими ринками очікується подаль-
ший ріст економіки.

І, звичайно, велику роль у збуті товарів і по-
слуг відіграє втручання держави чи об’єднань дер-
жав у ринкові процеси і міждержавні відносини. 
Так, за допомогою імпортного мита, підтримки 
вітчизняного виробника, розширення внутріш-
нього ринку, імпортозаміщення тощо можна 
знач ною мірою пригальмувати імпорт і збільшити 
збут продукції вітчизняного виробництва на вну-
трішньому ринку.

Таким чином, лише використовуючи усі 
можливості пошуку попиту на продукцію наших 
галузей, можна забезпечити збут додатково виро-
блених товарів і послуг. Не скориставшись дослі-
дженням попиту на сучасному етапі і в майбутній 
перспективі, не варто починати виробництво, бо 
лише попит забезпечить збут продукції, а відпо-
відно, і заробітну плату робітникам, і надходжен-
ня у бюджет, і прибуток власникам.

Ресурси для розвитку. Досвід реформування 
економіки окремих країн свідчить про величезні 
кошти, необхідні для модернізації національного 
господарства. Так, після возз’єднання Східної і 
Західної Німеччини щорічні вкладання в еконо-
міку Східної Німеччини доходили до 100 млрд. 
дол., але ще й зараз має місце різниця між ними. 
Україна, не маючи таких можливостей, приречена 
до пошуку нестандартних джерел. У іншому разі 
відставання буде лише зростати.

Відповідно, поряд із традиційними джерела-
ми коштів для реформування, такими як кошти 
бюджету, позики міжнародних організацій, по-
зики іноземних держав, вітчизняні й іноземні ін-
вестиції тощо, слід проаналізувати нестандартні 
джерела, такі як здавання в довгострокову оренду 
і концесії окремих територій, земельних ділянок, 
родовищ корисних копалень тощо.

Деякі «економісти» у якості ще одного джере-
ла пропонують використовувати емісію грошей, 
стверджуючи, що вона не буде впливати на інфля-
цію. Вони не враховують економічні закони, коли 
додаткові кошти, що не підкріплені товарами чи 
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послугами, знецінюють гроші, бо це буде додатко-
вий податок на населення і бізнес. А мова про те, 
що вони будуть задіяні у виробництво реального 
сектору, не означає, що це не віддзеркалиться на 
інфляції. Подейкують на практику емісії з боку 
США та ЄС. Але тут треба враховувати, що, напри-
клад, емісія доларів розповсюджується також і на 
інші країни, котрі мають резерви у доларах або ви-
користовують їх в легальному і тіньовому обігу. Не-
гатив від емісії тут перекладається на інші країни у 
співвідношенні наявності валюти в інших країнах і 
в країні-емітенті. А це співвідношення явно не на 
користь інших країн. Така ж ситуація і з євро.

Куди вкладати кошти? У сучасних умовах 
України інвестиції вкладаються головним чином 
у торгово-розважальні центри та інші об’єкти зі 
швидким обігом капіталу. Але держава не відчуває 
від цього відповідного зростання доходу через пе-
ренасичення цього сектору наявним потенціалом.

Завданням держави у цьому питанні є спри-
яння спрямуванню інвестицій у ті галузі, яки за-
безпечують найбільшу віддачу з тим, щоб упоряд-
кувати структуру економіки.

У структурі економіки за випуском звертає на 
себе увагу частка випуску переробної промисло-
вості. Вона у 4,7 раза перевищує частку сільського 
господарства і у 4 рази — торгівлю, ремонт автомо-
білів, побутових виробів та предметів особистого 

вжитку. Така різниця пояснюється великою част-
кою проміжного споживання у випуску переробної 
промисловості. це сировина, матеріали, енергія, 
запасні частини тощо. Як правило, вони мають по-
стійний характер, але їх економія є важливим дже-
релом підвищення ефективності економіки.

Структура економіки за ВВП (рис. 1) теж ха-
рактеризується великою часткою переробної про-
мисловості, хоча різниця між галузями (видами 
економічної діяльності) тут суттєво менша і по-
яснюється, в основному, обсягами виробничого 
потенціалу і чисельністю зайнятих.

Звертається на увагу у цій структурі велика 
частка таких видів економічної діяльності (ВЕД), 
як торгівля, фінансова діяльність, операції з не-
рухомим майном, що є позитивним явищем. Але 
подальше їх зростання обмежується обсягами ви-
робництва у реальному секторі економіки. Звідси 
пріоритетними напрямами вкладання коштів у 
розвиток галузей економіки мають бути галузі ре-
ального сектору економіки.

Відомо, що кошти повинні вкладатися у галу-
зі, де вони дадуть максимальну віддачу. Сприян-
ня цьому може здійснюватись державою у різних 
формах: у виді преференцій діючим підприєм-
ствам (субсидій, зниження ставок податків, ком-
пенсації частини відсоткових ставок на кредити 
тощо); у виді додаткових інвестицій у нове будів-

Рис. 1. Структура економіки за ВВП у розрізі видів економічної діяльності  
(розроблено авторами за даними Держстату України [1; 2])1

1 Статистичні дані за останні роки наводяться без урахування території Автономної Республіки Крим, м. Севасто-
поля та частини зони проведення антитерористичної операції і тому не завжди є співставними при аналізі ретро-
спективи. Відповідно, тут і далі для аналізу використовуються дані Держстату України за 2010–2013 роки.
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ництво чи реконструкцію існуючих виробництв 
та ін. У конкретних випадках кошти інвестуються 
у найбільш ефективні проекти з точки зору інвес-
тора, але з позиції держави необхідно визначити 
пріоритетні галузі, які не лише ефективні на су-
часному етапі, а і мають перспективу подальшого 
розвитку, і сприяти спрямуванню коштів саме у ці 
виробництва.

Ефективність галузі можна вимірювати різни-
ми показниками  залежно від встановлених цілей 
аналізу. Так, наприклад, для цього можуть викорис-
товуватися таки показники, як продуктивність пра-
ці, доходність галузі за випуском, прибутковість, 
як відношення валового прибутку до випуску або 
до валового галузевого продукту (ВГП) [5].

Характеристика галузей за цими показни-
ками у 2011 році наведена у табл. 1, з якої видно, 
що найбільш придатною для наших цілей є рен-
табельність операційної діяльності. Вона показує 

прибутковість витрат і характеризує ефективність 
діяльності галузі. Окрім того, цей показник широ-
ко використовується у практичній роботі підпри-
ємств і обчислюється статистикою. Для наочного 
представлення на рис. 2 наведено графік співвід-
ношення галузей за показником рентабельності. 
Він також підтверджує тезу про можливість вико-
ристання рентабельності операційної діяльності 
як оцінку ефективності діяльності галузей.

Проведений аналіз свідчить про ту обставину, 
що кошти слід вкладати у галузі з високою рен-
табельністю, де вони у результаті розширення ви-
робничої бази дадуть додатковий прибуток, який 
буде максимальним порівняно з іншими варіан-
тами їхнього інвестування.

З іншого боку, теорія і практика свідчать, що 
інвестування у різні галузі забезпечує різний при-
ріст ВВП на одиницю інвестицій в основний ка-
пітал, який можна вирахувати методом еластич-

Таблиця 1
Показники галузевої (за видами економічної діяльності) ефективності економіки  

(розрахунки авторів за даними [1; 2])
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Сільське господарство, 
мисливство, лісове господарство 30 5794 11 4894 88 454 18 183 3 393,8 37,6 28,9 77,0 33,9 90,1 23,2

Рибальство, рибництво 1 823 547 76 37 16,5 30,0 4,2 13,9 33,2 110,5

Добувна промисловість 187 272 96 938 52 825 24 609 454,0 51 763,2 28 207,6 54,5 213,5 0,4 34,95

Переробна промисловість 1 449 176 294 824 50 241 41 300 2 380,9 20,3 3,5 17,0 123,8 608,7 2,56

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 143 983 53 963 13 153 20 404 517,8 37,5 9,1 24,4 104,2 278,1 2,35

Будівництво 129 739 42 116 16 674 8 541 924,5 32,5 12,9 39,6 45,6 140,3 3,8

Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 364 165 205 803 115 839 17 264 4 574,5 56,5 31,8 56,3 45,0 79,6 13,8

Діяльність готелів та ресторанів 27 405 13 966 5 314 4 908 290,5 51,0 19,4 38,0 48,1 94,3 -0,1

Діяльність транспорту та зв’язку 268 577 142 930 63 668 39 375 1 379,5 53,2 23,7 44,5 103,6 194,7 7,5

Фінансова діяльність 96 933 65 302 35 181 3 152 350,6 67,4 36,3 53,9 186,3 276,5 6,3

Операції з нерухомим майном, 
оренда, інжиніринг та надання 
послуг підприємцям 223 652 123 511 61 669 42 107 1 187,5 55,2 27,6 49,9 104,0 188,3 -0,6

Державне управління 75 537 56 853 3 318 1 858 1 055,5 75,3 4,4 5,8 53,9 71,6

Освіта 93 147 64 322 5 280 2 485 1 677,0 69,1 5,7 8,2 38,4 55,5 8,5

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 71 320 47 045 6 496 3 451 1 320,8 66,0 9,1 13,8 35,6 54,0 2,5

Надання комунальних та індиві-
дуальних послуг; діяльність  
у сфері культури та спорту 46 566 24 704 6 244 10501 800,2 53,1 13,4 25,3 30,9 58,2 -14,0

Усього за видами економічної 
діяльності 3485289 1347728 524432 238175 20324,2 37,4 15,0 40,3 64,1 171,5 5,8
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ності. Він дозволяє здійснити оцінку зростання 
ВВП за рахунок зростання інвестицій в основний 
капітал за інших рівних умов.

Проведені авторами розрахунки еластичності 
за окремими видами економічної діяльності з ура-
хуванням лагу в 1 рік і без лагу не дали можливості 
встановити усталені залежності зростання ВВП 

від інвестицій в основний капітал (ІОК). Коли-
вання еластичності певною мірою зумовлені змі-
ною впливу інших факторів, що особливо поміт-
но було у кризові періоди. Тому для розрахунків 
еластичності була прийнята більш менш усталена 
ретроспектива 2001–2008 років. Результати роз-
рахунків наведено на рис. 3.

Рис. 2. Рентабельність операційної діяльності за ВЕД (розроблено авторами  
за даними Держстату України [1; 2])

Рис. 3. Еластичність ВВП від ІОК (розроблено авторами за даними Держстату України [1; 2])
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Аналіз показує, що якщо не враховувати 
еластичність операцій з нерухомим майном (де 
обмежена можливість збільшення обсягів), то 
найбільш привабливими для інвестування є такі 
галузі, як будівництво, сільське господарство, 
діяльність транспорту і зв’язку та виробництво і 
розподілення енергії, газу і води. Інвестування в 
ці галузі забезпечує найбільший приріст ВВП, на-
приклад, 1 % приросту інвестицій у будівництво 
за інших рівних умов сприяє приросту ВВП у цій 
галузі на 0,4 відсотка.

Але за рентабельністю будівництво значно 
поступається добувній промисловості, сільському 
господарству та деяким іншим галузям (табл. 1). 
Звідси виникає завдання врахування при плану-
ванні залучення інвестицій і наданні преференцій 
не лише за умов еластичності галузі, а і рентабель-
ності її витрат. Відповідно, пріоритетними мають 
бути галузі, що забезпечують максимальну віддачу 
на одиницю додаткових ресурсів, тобто з макси-
мальною еластичністю ВВП на одиницю інвес-
тицій і максимальною рентабельністю продукції 
галузі.

Виробничі потужності галузей у базовому пе-
ріоді, як правило, відповідають потребам їхньої 
продукції на той час. Невеликі обсяги їх зростан-
ня компенсуються наявними потужностями. Але 
у разі значної зміни інвестування необхідно мати 
відповідні умови їх своєчасного освоєння. Звідси 
перед плануванням залучення інвестицій необ-
хідно мати галузеві дані щодо додаткового потен-
ціалу освоєння капітальних вкладень.

Моделювання залучення ІОК. Задачу інвес-
тування обмеженого обсягу коштів у найбільш 
ефективні галузі доцільно вирішувати методом 
моделювання. Вона зводиться до такої постанов-
ки. Мається відповідний обсяг коштів для їх спря-
мування в розвиток економіки (ІОК

t 
). Інвестуван-

ня може здійснюватись в n галузей (i = 1, 2, …, n). 
Кожна галузь характеризується власною еластич-
ністю ВВП від ІОК (Є

it 
)

 
і рентабельністю витрат 

(R
it 
).

Крім того, є обмежувальні умови за макси-
мально можливим попитом на продукцію i-ої га-
лузі (∆ВВП

it
max) і можливостями освоєння коштів 

цією галуззю (M
it

max).
У такому разі задача формулюється як

 ,

при

 

цільова функція спрямовує інвестиції на 
отримання максимума рентабельності від додат-

кового інвестування у пріоритетні галузі. Перше 
обмеження свідчить про ту обставину, що сума 
ІОК

it
 не повинна перевищувати загальну суму 

можливих інвестицій (ІОК
t 
), Друге обмеження 

свідчить, що приріст продукції i-ої галузі не пови-
нен перевищувати попит на неї. Третє обмеження 
показує, що обсяги інвестицій в i-ту галузь об-
межуються будівельними потужностями, що мо-
жуть їх освоїти.

Побудована у такому виді модель досить по-
вно описує економічну задачу оптимального ін-
вестування обмеженого обсягу наявних капіталь-
них вкладень у найбільш ефективні галузі і має 
математичний інструмент для її реалізації. У ви-
падку великої кількості перемінних модель може 
бути спрощена шляхом попереднього визначення 
деяких обмежень.

Для експериментального рішення задачі ви-
бору галузей з максимальною віддачею від інвес-
тицій було здійснено спрощення моделі за ра-
хунок попередньої оцінки додаткового попиту і 
додаткового потенціалу освоєння інвестицій. Пе-
рерозподіл додаткових ІОК здійснений за даними 
2011 року, тобто здійснено порівняння фактично-
го розподілу ІОК у цьому році і гіпотетичного їх 
перерозподілу відповідно до розробленої моделі. 
При цьому припускалось, що перерозподілу під-
лягали лише інвестиції, що додатково зростали  
порівняно з попереднім періодом. Кошти, що у 
виді інвестицій були використовувані у поперед-
ньому році, рахувались як мінімально необхідні 
для функціонування галузі.

Комбінована ефективність вкладень за ви-
дами економічної діяльності показана на рис. 4, 
а результати розрахунків наведені у табл. 2. Хоча 
перерозподіл здійснений умовно, але з нього 
видно, що у такому разі обсяги ВВП додатково 
зросли б на 766 млн. грн., а прибуток зріс би на 
3831 млн. грн. Різниця досить суттєва, що свід-
чить про ефективність модельного розподілу ІОК.

Поряд із оптимізацією інвестування за прі-
оритетними галузями цікавою є оцінка потреби 
коштів для досягнення цільових показників роз-
витку (за інших рівних умов), наприклад, чи є 
можливим досягнення 7 % росту ВВП у наступно-
му році за рахунок інвестицій. Такий варіант тео-
ретично можливий, але для цього необхідно було 
б додатково освоїти інвестицій у базовому році на 
20 млрд. грн. і 82 млрд. грн. у наступному році, що 
є практично нереальним.

Інша оцінка може бути здійснена за такою 
постановкою: який приріст ВВП забезпечать ін-
вестиції у реально можливих обсягах? Якщо обся-
ги додаткового інвестування будуть дорівнювати 
за роками перспективи 10, 20 і 30 млрд. грн., то 
за інших рівних умов був би досягнутий приріст 
ВВП у розмірі 1,3; 1,9 і 3,1 % у ці роки. це досить 



22

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (41) 2018

Т
аб

ли
ця

 2
П

ри
кл

ад
 п

ер
ер

оз
по

ді
лу

 І
О

К
 з

а 
ви

да
м

и 
ек

он
ом

іч
но

ї д
ія

ль
но

ст
і (

ро
зр

ах
ун

ки
 а

вт
ор

ів
 з

а 
да

ни
м

и 
[1

,2
])

Га
лу

зь

В
Г

П
, м

лн
. г

рн
.

Ін
ве

ст
и

ц
ії

  
в 

ос
н

ов
н

и
й

 
ка

п
іт

ал
,  

м
лн

. г
рн

.

Ф
ак

т.
 

п
ри

рі
ст

 
ІО
К

  
у 

20
11

 р
.

Е
ла

с-
ти

чн
іс

ть
 

В
В

П
 в

ід
 

ІО
К

Р
ен

та
-

бе
ль

н
іс

ть
 

оп
ер

ац
ій

-
н

ої
 д

ія
ль

-
н

ос
ті

Д
од

ат
ко

-
ви

й
 п

о-
п

и
т,

 ∆
ВВ
П

 
м

лн
. г

рн
.

Д
од

ат
ко

ви
й

 
п

от
ен

ц
іа

л 
ос

во
єн

н
я 

ІО
К

, м
лн

. 
гр

н
.

П
ер

е-
ро

зп
од

і-
ле

н
і І
О
К

 
у 

20
11

 р
.,

 
м

лн
. г

рн
.

*/
- 

зм
ін

и
 

п
ри

ро
с-

ту
 ІО
К

 в
ід

 
п

ер
ер

оз
п

о-
ді

лу

К
ом

бі
н

о-
ва

н
а 

еф
ек

-
ти

вн
іс

ть
 

га
лу

зе
й

, 
ко

п
./

гр
н

.

Ф
ак

т.
 п

ри
-

рі
ст

 В
ВП

 
п

ри
 с

та
ро

-
м

у 
ро

зп
о-

ді
лу

П
ри

рі
ст

 
ВВ
П

 п
ри

 
н

ов
ом

у 
п

ер
ер

оз
-

п
од

іл
у

О
бс

яг
и

 
п

ри
бу

тк
у 

п
ри

 с
та

ро
-

м
у 

ро
зп

од
і-

лу
 ІО
К

О
бс

яг
и

 п
ри

-
бу

тк
у 

п
ри

 
н

ов
ом

у 
ро

з-
п

од
іл

у 
ІО
К

, 
м

лн
. г

рн
.

20
10

 р
.

20
11

 р
.

20
10

 р
.

20
11

 р
.

С
іл

ьс
ьк

е 
го

сп
од

ар
ст

во
, 

м
и

сл
и

вс
тв

о,
  

лі
со

ве
 г

ос
п

од
ар

ст
во

85
34

1
11

 4
89

4
12

23
1

18
18

3
59

52
0,

40
3

23
,2

25
00

0
21

00
0

20
77

1
14

81
9

9,
35

23
98

,7
83

70
,7

13
80

,9
48

18
,9

Р
и

ба
ль

ст
во

, р
и

бн
и

ц
тв

о
49

3
54

7
66

37
-2

9
0,

11
10

10
0

50
50

50
1,

1
-3

,2
5,

5
-2

,9
5,

0

Д
об

ув
н

а 
п

ро
м

и
сл

ов
іс

ть
71

58
5

96
 9

38
15

61
3

24
60

9
89

96
0,

26
6

25
,9

21
00

0
90

00
13

99
6

50
00

6,
89

23
92

,9
37

22
,9

23
30

,0
36

25
,0

П
ер

ер
об

н
а 

 
п

ро
м

и
сл

ов
іс

ть
24

79
42

29
4  

82
4

34
23

1
41

30
0

70
69

0,
21

3
2,

56
30

00
50

00
80

69
10

00
0,

55
15

05
,7

17
18

,7
18

1,
0

20
6,

6

В
и

ро
бн

и
ц

тв
о 

та
 р

оз
п

од
і-

ле
н

н
я 

ел
ек

тр
ое

н
ер

гі
ї,

 г
аз

у 
та

 в
од

и
42

03
2

53
96

3
87

14
20

40
4

11
69

0
0,

36
4

2,
35

30
00

20
00

12
98

7
12

97
0,

86
42

55
,2

47
27

,3
27

4,
7

30
5,

2

Б
уд

ів
н

и
ц

тв
о

36
48

2
42

11
6

49
66

85
41

37
48

0,
4

0,
8

12
00

0
60

00
74

8
-3

00
0

0,
32

14
99

,2
29

9,
2

30
,0

6,
0

То
рг

ів
ля

; р
ем

он
т 

ав
то

м
о-

бі
лі

в,
 п

об
ут

ов
и

х 
ви

ро
бі

в 
та

 п
ре

дм
ет

ів
 о

со
би

ст
ог

о 
вж

и
тк

у
16

62
06

20
58

03
11

83
0

17
26

4
54

34
0,

21
4

13
,8

10
00

50
0

43
4

-5
00

0
2,

95
11

62
,9

92
,9

74
9,

9
59

,9

Д
ія

ль
н

іс
ть

 г
от

ел
ів

  
та

 р
ес

то
ра

н
ів

11
92

8
13

96
6

30
72

49
08

18
36

0,
27

2
-0

,1
70

20
0

-1
83

6
-0

,5
7

49
9,

4
0

-1
,8

0,
0

Д
ія

ль
н

іс
ть

 т
ра

н
сп

ор
ту

  
та

 з
в’

яз
ку

11
83

52
14

29
30

29
08

4
39

37
5

10
29

1
0,

37
7,

5
50

00
60

00
30

00
-7

29
1

2,
78

38
07

,7
11

10
77

1,
8

22
5,

0

Ф
ін

ан
со

ва
 д

ія
ль

н
іс

ть
71

19
3

65
30

2
28

59
31

52
29

3
0,

06
4

6,
3

1
10

0
-2

93
0,

4
18

,8
0

18
,6

0,
0

О
п

ер
ац

ії
 з

 н
ер

ух
ом

и
м

 
м

ай
н

ом
, о

ре
н

да
, і

н
ж

и
н

і-
ри

н
г 

та
 н

ад
ан

н
я 

п
ос

лу
г 

п
ід

п
ри

єм
ц

ям
10

35
02

12
35

11
37

18
9

42
10

7
 4

91
8

0,
59

4
-0

,6
0

10
0

29
18

-2
00

0
0,

36
29

21
,3

17
33

,3
-2

9,
5

-1
7,

5

Д
ер

ж
ав

н
е 

уп
ра

вл
ін

н
я

52
25

4
56

85
3

12
95

18
58

56
3

0,
04

 
0

10
0

56
3

0
 

22
,5

22
,5

0
0,

0

О
св

іт
а

57
61

7
64

33
2

18
73

24
85

61
2

0,
05

3
8,

5
50

0
40

0
61

2
0

0,
45

32
,4

32
,4

52
,0

52
,0

О
хо

ро
н

а 
зд

ор
ов

’я
  

та
 н

ад
ан

н
я 

со
ц

іа
ль

н
ої

  
до

п
ом

ог
и

42
92

4
47

04
5

27
54

34
51

69
7

0,
13

2,
5

10
00

80
0

69
7

0
0,

33
90

,6
90

,6
17

,4
17

,4

Н
ад

ан
н

я 
ко

м
ун

ал
ьн

и
х 

 
та

 ін
ди

ві
ду

ал
ьн

и
х 

п
ос

лу
г;

 
ді

ял
ьн

іс
ть

 у
 с

ф
ер

і  
ку

ль
ту

ри
 т

а 
сп

ор
ту

20
53

2
24

70
4

53
15

10
50

1
51

86
0,

27
8

-1
4

60
00

0
10

00
0

31
86

-2
00

0
-3

,8
9

14
41

,7
88

5,
7

-7
26

,0
-4

46
,0

У
сь

ог
о 

за
 в

ид
ам

и 
 

ек
он

ом
іч

но
ї д

ія
ль

но
ст

і
10

82
56

9
17

10
92

23
81

75
67

08
3

 
 

 
 

67
08

3
 

22
04

5,
6

22
81

1,
7

50
26

,1
88

57
,4

 



Економіка та управління національним господарством

23

суттєвий приріст, і поряд з іншими заходами мож-
на було б очікувати перехід до сталого розвитку.

У підсумку, для практичного використання 
рекомендується такий порядок вирішення про-
блеми ефективного використання обмежених ре-
сурсів:

1. Вивчення попиту на додатково вироблену 
продукцію.

2. Визначення джерел і обсягів надходження 
коштів для інвестування.

3. Розрахунок показників ефективності за ви-
дами економічної діяльності.

4. Розрахунок еластичності ВВП від ІОК.
5. Визначення максимально можливих обся-

гів освоєння галузями ІОК.
6. Оптимізація розподілу ІОК за видами еко-

номічної діяльності за комбінованим показником 
ефективності.

7. Аналіз ефективності оптимального розпо-
ділу ІОК порівняно з іншими варіантами інвесту-
вання.

8. Розроблення рекомендацій, включаючи 
завдання на підготовку інвестиційних проектів у 
пріоритетних галузях економіки.

Запропонований підхід до встановлення прі-
оритетних галузей і спрямування у пріоритетному 
порядку інвестицій до цих виробництв буде спри-
яти вдосконаленню структури економіки країни 

Рис. 4. Комбінована ефективність вкладень за видами економічної діяльності  
(розроблено авторами за даними Держстату України [1; 2])

і має забезпечити зростання рівня конкуренто-
спроможності окремих галузей і економіки в ці-
лому. У соціальному плані спрямування інвести-
цій у пріоритетні галузі буде сприяти підвищенню 
добробуту та реальних доходів населення, а також 
досягненню високих соціальних стандартів за ра-
хунок зростання рівня зайнятості в країні та ство-
рення нових високотехнологічних робочих місць, 
привабливих для кваліфікованих спеціалістів і 
робітників.

Висновки. У теперішній час пріоритетні га-
лузі для надання преференцій визначаються без 
достатнього наукового обґрунтування, що досить 
часто приводить до зниження ефективності ви-
користання інвестиційних ресурсів. Сучасне ста-
новище економіки України потребує відмови від 
суб’єктивного встановлення пріоритетів і перехо-
ду до науково обґрунтованого їх визначення.

Ресурси, що додатково залучаються в еконо-
міку, з одного боку, забезпечують розширення ви-
робництва, а з іншого — знову створені виробничі 
потужності використовуються для виробництва 
продукції чи послуг з відповідною рентабельністю. 
Як масштаби розширення виробництва, так і рен-
табельність продукції значною мірою різняться за 
різними галузями економіки на одиницю ресурсів, 
що залучаються. Відповідно, пріоритетними мають 
бути галузі, що забезпечують максимальну віддачу 
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на одиницю додаткових ресурсів. Для інвестицій-
них ресурсів це галузі з максимальною еластичніс-
тю ВВП на одиницю інвестицій і максимальною 
рентабельністю продукції галузі.

Ефект від використання залучаємих в еконо-
міку ресурсів доцільно визначати за допомогою 
моделювання їх розподілу за найбільш ефектив-
ними галузями. Запропонована для цього модель 
передбачає критерій оптимізації (комбінований 
показник еластичності і рентабельності ресурсів) 
і відповідні обмеження (обмеження на обсяги ре-
сурсів, можливий попит і майбутні виробничі по-
тужності). Вона дозволяє визначати як пріорите-
ти розвитку, так і оптимальний розподіл ресурсів, 
а також надає можливість аналізувати різні варі-
анти розвитку економіки.

Досить гостро в усі роки існування само-
стійної України постає питання удосконалення 
структури економіки. Але, не маючи прийнятно-
го критерію оцінки структури, питання остається 
риторичним. Як показує аналіз, таким критерієм 
повинен стати комбінований показник еластич-
ності і рентабельності ресурсів, що залучаються у 
найбільш рентабельні галузі (сектори економіки, 
виробництва тощо).

Головною проблемою розвитку є не стільки 
виробити додаткову продукцію, скільки забезпе-
чити її реалізацію. Тобто нарощуванню випуску 
повинно передувати дослідження попиту. Відомо, 
що ми не завжди зможемо конкурувати на ринках 
розвинутих країн, а звідси необхідно орієнтува-
тися також і на попит менш розвинутих країн та 
країн, що розвиваються.
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DIRECTIONS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION  
OF THE DIGITAL ECONOMY OF UKRAINE

Анотація. У статті визначено сутність цифровізації економіки країни з урахуванням концепції роз-
витку в наведеному періоді. Наведено шляхи розвитку транспортно-логістичної системи та відзначено по-
зитивні ефекти від її високого рівня. Запропоновано напрями впровадження цифрових технологій з метою 
задоволення потреб споживачів у продуктах і послугах.

Ключові слова: блокчейн, блог, діджиталізація, логістика, реклама, цифровізація.

Summary. The article defines the essence of digitalization of the country’s economy taking into account the con-
cept of development. The ways of development of the transport and logistic system of the country are presented and 
positive effects from its high level are noted. The directions of introduction of digital technologies are proposed in order 
to meet the needs of consumers in products and services.

Key words: blockade, blog, dedigitalization, logistics, advertising, digitalization.

Formulation of the problem. In today’s world of 
digital technology, digital technology is the most dy-
namic area of its own development. In particular, to-
day the number of mobile connections is considerably 
higher than the number of inhabitants in the world, 
and the number of people who have the opportunity to 
use a mobile phone exceeds the number of people who 
can meet the basic needs. In addition, the volumes 
and directions of information flows between countries, 
their associations, and continents are constantly in-
creasing, resulting in the volume of such information 
for 2014–2016 provided more than a third of world 
GDP. These tendencies are especially bright against 
the backdrop of a certain slowdown in the growth of 

international trade in goods and services and the inter-
national capital movement.

These circumstances affect the continued com-
plexity of the interaction of social institutions based on 
modern digital technologies as in national and interna-
tional scale. As a result, data flows become the basis of 
formation and development of the digital economy that 
is able to adequately and effectively ensure the produc-
tion, processing, storage, transmission, use and protec-
tion of information. In particular, according to some 
researchers today to obtain economic benefits is im-
portant not only have a certain resource, and have full 
information about this resource and the ability to use 
them in planning of activities and decision-making.
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Analysis of recent research and publications. Valu-
able research in the scientific sense of perspective is 
becoming digital economy research work and prac-
tical research and development of famous scientists 
and inventors as B. A. Cherniavskyi, I. G. Britchen-
ko [1] Yu. V. Vdovychenko [2], O. P. Goloborodko, 
K. M. Kraus, N. M. Kraus [3], T. P. Motashko [4].

But at the same time, a significant number of 
problems related to vision of concept of digital devel-
opment of the economy kinds of products and services 
that the digital economy produces and provides, is not 
disclosed enough.

The purpose of the article is the study of the ba-
sic principles of digitalization of Ukraine’s economy, 
finding out the key trends of the initial stage of its for-
mation.

Summary of the main material of the research. 
Digital technologies open up unique opportunities 
for the development of the Ukrainian economy and 
improve the quality of life of its citizens. The rapid 
and profound effects of digitization will only be pos-
sible if this transformation forms the basis of the life of 
Ukrainian society, a commonplace phenomenon for 
business and government institutions.

Ukrainian politicians, central and local authori-
ties, and public organizations should take responsibil-
ity for their support and active promotion of the coun-
try’s development in this direction.

Cabinet of Ministers of Ukraine 17.01.2018 ap-
proved the concept of the development of digital econ-
omy and society of Ukraine for 2018–2020 years and 
approved a plan of actions for its implementation. The 
concept involves a transition from commodity-type 
economy based on consumption of natural resources 
to high technology and efficient production process-
es through IT technology and communications. The 
program is designed for the next 3 years. It refers to a 
large-scale development of digital infrastructure in the 
country.

In the context of the digital economy, transport 
is one of the key links of all socio-economic relations, 
providing mobility, of the people speed of communi-
cations, human interaction with technology. This is 
reflected in the modernization of control systems and 
traffic management, which requires additional control.

Note that in the context of European integration is 
the most effective development of the transport sector 
in Ukraine can be realized through the development of 
transport and logistics system of the country that pro-
vides interaction of all participants of the transport and 
distribution process of organizational and economic, 
technical, technological and informational aspects in 
the movement of freight flows and makes it possible to 
use the competitive position in international markets 
of transportation and logistics services.

In general, high level of logistics development in 
any country has positive effects:

 — reducing of the cost of goods and services;
 — creating new workplaces;
 — increasing turnover of wholesale and retail 

trade;
 — improving maintenance buyers’ services;
 — increasing the investment attractiveness of areas 

with advanced transport and storage infrastructure;
 — improving the environmental situation with 

the help of optimizing of transport infrastructure;
 — increasing government revenues from the sale 

of transit capacity.
Ukraine has a high potential for development of 

the logistics market, both storage and transport seg-
ment. It’s connected to the advantageous geographi-
cal location in the transport corridor between Asia and 
Europe. But the development of the logistics market 
in Ukraine is on general economic trends in the coun-
try and influenced by the dynamics of industrial pro-
duction and volumes of export and import deliveries. 
Logistics infrastructure requires significant investment 
for the construction and modernization of its ele-
ments.

Creating a mechanism for the development and 
efficient operation of transport and logistics systems 
based on digital transformation of logistics will create a 
logistics platform for international cooperation, which 
will become main factor in the growth of the regional 
economy, providing competitiveness of transport com-
plex of Ukraine in the global system and become part 
of the state (regional) transport policy [1].

It is advisable not only to identify the current 
trends in the development of digital technologies and 
their impact on the world economy, but also to ana-
lyze them as a special, leading resource for the eco-
nomic development of modern society. As a result of 
the change in the character of economic relations in 
the digital economy, the most important directions of 
its transformation in the sphere of employment, tech-
nological sector, spatial and socio-economic develop-
ment should be noted.

A number of statistical observations show that in 
developed countries (especially in Western Europe, 
USA, Japan) share of employment in the service 
sector or in sectors that one way or another associ-
ated with the processing of data reaches 7–10 % and 
more. However, the most dynamic sectors acts sectors 
of information, computer, telecommunication tech-
nologies and a number of industries that use digital 
technology products for the purpose of processing. 
However, some difficulties may arise in identifying 
the exact number of workers employed in the sector of 
digital technologies as they penetrated into all areas of 
the world economy.

Another important aspect of the development of 
the digital economy is peculiarities of the geographical 
distribution of digital networks. It is a case of form-
ing a data network connecting the various points and 
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which thus form the global economy area. In this di-
rection there have been developed scientific concepts 
that emphasize the availability of data networks as the 
most important features of the digital economy. This 
feature of the formation and development of these 
networks will be depended on whether technological 
or economic aspects of the digital economy research. 
Although today, in addition, many other aspects de-
termine the role of networks in digital economy, in 
particular, what it is a network, how its levels and sub-
systems formed, the character of their interaction, the 
ability to identify the differences between them, the 
volume and speed of data movement on the scale of 
those networks.

Thus, as the basis can be used the existing eco-
nomic criterion of the digital economy, which is the 
rise of cost during the creation of data transfer, pro-
cessing and storage. In this case, there may be explored 
the correlation of economic activity in this sphere 
and   activity in agriculture and manufacturing. In the 
context of the digital economy activities in the infor-
mation sector is dominant, and the data become the 
subject of economic relations. Specialized companies, 
scientific and research organizations provide a wide 
range of services for the collection and analysis of data 
according to customer’s requirements, with the result 
that the data acquire certain value.

In the case of using of technological concept par-
ticularly new technologies, technological innovations 
in the sphere of informational and communicational 
technologies become an important sign of change 
in the economic system, being at the same time the 
driver of economic development. Thus, the increasing 
scale of technological innovations, particularly in the 
sphere of communications system is able to transform 
the system of socio-economic relations and facilitate 
the spread of digital technology.

Particularly these technological development in-
dicators are the main indicators of quantitative assess-
ment of the digital economy. However, special atten-
tion in this context there are deserved the questions of 
complexity of determining of the role of technological 
factor in the process of changing of the socio-econom-
ic relations based on digital technology. Thus, several 
studies suggest a certain set of quantitative characteris-
tics which when achieving a certain level give grounds 
to assert the dominance of the digital economy.

But it is worth noting that quantitative indicators 
that indicate data growth turn up also the informa-
tion and therefore cannot confirm the presence of a 
certain break with previous subsystems. Therefore, 
it is important to understand that the increase of in-
formation scales is not only the quantitative measure 
and the subject of statistical measurement but along 
with the analysis of technological development there 
should be paid particular attention to the qualitative 
data analysis.

An important distinctive feature of modern infor-
mation and data is the presence of complications in 
their structuring, the ability of their usage and man-
agement. In particular, in market conditions, excessive 
commercialization could lead to the manifestation of 
certain imbalances in the activities of economic enti-
ties, reduction of public data, increase of transaction 
costs in information data processing as well as a num-
ber of other effects that are manifestations of the de-
velopment of digital economy. As a result the possibil-
ity, to accumulate and create enormous scale data, the 
rapid development of high-speed facilities, networks, 
tools of accumulation and storage of data has led to 
the result that only restrictions become not the ability 
to save and transfer data, but the ability to process and 
analyze huge amounts of data.

Thus, digital technologies, particularly the Inter-
net, increase the capacity of interaction and exchange 
between product developers, suppliers and end users, 
researchers and scientists and enable continuous work 
on creation and change of goods and services aimed at 
large-scale technological changes in order to produce 
innovations. Therefore, it can be argued that tech-
nological innovations enable the transition to at new 
qualitative level of control of economic processes. The 
core of the digital economy turns the sector of produc-
tion of digital products and services related to digital 
technology.

At the same time a digital infrastructure is devel-
oping, it is becoming more affordable and is playing an 
increasingly important role in technological innova-
tions. It should be noted the growth of communication 
networks as far as implementation of 4 G technologies 
and optical fiber data transmission tools. At the same 
time the cost for mobile services is decreasing and in-
creasing the opportunities of using of mobile devices 
to access the Internet, which gives reason to predict 
a growing volume of digital technology in the world.

However, it is worth noting the emergence of new 
business activity models, the formation of network 
structures based on collective methods of production 
and consumption, and somehow transform the classic 
market relations in the direction of the constant need of 
new solutions in the creation and management of tech-
nology. In this context, more and more countries seek to 
develop a digital economy, using its advantages to deal 
with key issues of socio-economic development: unem-
ployment, poverty, environmental destruction and so 
on. Current national digital strategy takes into consid-
eration various issues of economic development — sup-
porting of sustainable socio-economic development, 
increasing of employment, developing a viable public 
sector, gaining new competitive advantages, creating 
and supporting innovative projects and companies.

It is important to note that the foundation of the 
digital economy is an innovative technologies that 
produced especially by electronic industry. In the 
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modern economy of the companies of the digital sec-
tor are a source of innovation resources and a starting 
points in its growth. If at the beginning of the twentieth 
century the main engines of the world economy were 
enterprises of the oil producing, metallurgical and en-
gineering industries, today the largest players in the 
global market are the company representatives of the 
digital economy [2].

The introduction of the digital economy in 
Ukraine at an initial stage should take place simulta-
neously in the following three directions:

— technological, where all technical and techno-
logical decisions must be standardized, that is, to be 
safe and certified;

— institutional and economic, which provides for 
the organization of new models of management and 
business models with the use of smart things, indus-
trial Internet-things, blockade technology, its institu-
tional support, to comply with the legal and regulatory 
framework of socio-economic relations of society;

— production, which includes specific business 
applications that meet the requirements of second-
line management models based on technical support 
and first-line infrastructure.

At the present stage of digitalisation, regulation 
and development, there are several digital products 
and services. Here are some of them:

1. BlockChain. Translated from the English 
«blockchain» or «block chain» is a continuous sequen-
tial chain of blocks containing information, built ac-
cording to certain rules. You can define Blockade as a 
way of storing and reconciling the database, a copy of 
which is available to each participant.

2. Digital Marketing. This is the use of various 
ways to promote the product to a broad mass using dig-
ital channels. Digital Marketing is a set of promotion 
tools that involve digital channels. It is not identical 
to internet marketing, because it includes such chan-
nels as television, radio and even outdoor advertising. 
Internet marketing has evolved into digital marketing, 
which uses integrated on-line strategies, site and mo-
bile application development, creative and copywrit-
ing, contextual advertising and SMM, as well as other 
interactive products. The most popular forms of digital 
channels: search engine promotion; Contextual and 
teaser ads; media and banner; promotion in social me-
dia and blogs; creating mobile apps for smartphones, 
tablets and other media; viral advertising.

3. Digital-insurance. The Digital insurance strat-
egy is not just Internet sales but also the transformation 
of the entire business into an electronic policy. Digital 
insurance enables insurance companies to lower costs, 
increase customer service speeds. Consumers have the 
opportunity to receive timely updates on changes in 
the insurance policy of the company. Digitalization 
ensures standardization and improves the quality of 
responses and services provided.

A significant advantage of Digital-insurance is 
presence of social media that improves the quality of 
service and establishing close relationship between the 
insurance company and the customer. Another posi-
tive feature is the reduction of the likelihood of fraud 
and increasing of security of insurance operations. 
After a purchase policies through insurance interme-
diary there is a risk of not making the last insurance 
premiums and, consequently, the insurance contract 
does not enter into force. The speed of data processing 
and settling claims — another advantage of Digital-
insurance.

Adapting to the digital format is positive for both 
the insurer and the client. After all stages of insurance 
beginning from the handing in of an application and 
ending with the settling claims pass much faster. The 
use of cloud platforms reduces the likelihood of errors 
and the process becomes open and makes it possible 
to follow the state of claims [3, 4]. In addition, the in-
troduction of cloud platforms provides for insurance 
companies greater speed, flexibility and scalability, im-
proves response and enable to optimize the processes.

Findings from the study. At the current stage of 
globalization of the digital economy there should be 
paid attention to the fact that its share is increasing 
worldwide, providing many benefits for developing 
countries and businesses.

Digital interdependence between countries can 
lead to a certain lag in economic development between 
them. After all, to create a new competitive advantage, 
to go through the progressive economic development 
can only be based on the progress of digital technolo-
gies and their consistent use during the functioning of 
socio-economic systems. Therefore, the peculiarities 
of the formation and development of the digital sector, 
its foundation and components as special technologi-
cal equipment, methods of processing and data trans-
mission are the determining factor in the development 
of the whole world economy.

Therefore, depending on the level of development 
of the digital economy, the key drivers of its develop-
ment will depend on the complex of socio-economic 
characteristics. Thus, developed countries must pay 
more attention to innovations, and developing coun-
tries — to institutions. Countries with the least devel-
oped digital economies should effectively allocate and 
use scarce resources where the most acceptable invest-
ment decision may be providing of access to the Inter-
net from a mobile phone and several other early steps 
towards effective and inevitable development of digital 
technology.
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D. D. Poliah

INTERNET-MARKETING AS A TOOL FOR PRODUCT PROMOTION

Анотація. У статті надано визначення основних понять, а також описано сутність і місце у світі 
Інтернету, окреслено мету інтернет-маркетингу та його відмінності від традиційної форми. Розглянуто 
можливості всесвітньої мережі та напрямки ефективного використання електронного маркетингу. На-
ведено найвідоміші сайти інтернет-мережі та статистика користування нею в Україні та у світі. Крім 
того, розглянуто основні тенденції і технічні проблеми інтернет-маркетингу і надано рекомендації щодо 
оформлення сайту.

Ключові слова: блог, інтерактивність, інтернет-маркетинг, інтернет-мережа, e-mail.

Summary. The article defines the main concepts, describes the essence and place of the Internet in a world, 
outlines the purpose of Internet marketing and its distinction from the traditional form. The possibilities of the global 
network and directions of effective use of electronic marketing are considered. The most famous sites of the Internet net-
work and statistics of its use in Ukraine and in the world are given. In addition, the main trends and technical problems 
of Internet marketing are discussed and recommendations to the design of the site are given.

Key words: blog, interactivity, internet marketing, internet network, e-mail.
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Articulation of the problem. Nowadays, the num-
ber of annually sold products via the Internet is con-
stantly increasing. But not only the products are sell-

ing, there are also a wide range of services, software, 
rights to use information, all of them are not material 
objects and can be transmitted by the network in the 
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shortest period of time. The growth of online sales in-
fluenced the resale inside the information sphere [1]. 
The Internet has already become a leader in the com-
munications system of subscribers of mobile networks, 
television channels and the media.

Analysis of recent research and publications. The 
use of Internet marketing in the activities of enter-
prises attracts the attention of many home and foreign 
scientists. The issues were explored in the writings of 
F. Kotler, G. Assel, T. Levit, and A. V. Skull, A. O. Sta-
rostina, A. F. Pavlenko, M. I. Belyavtseva, A. V. Voy-
chak, V. M. Vorobyova and others.

The purpose of the article is to study the develop-
ment of Internet marketing as an effective tool for pro-
moting the product on the World Wide Web.

Presentation of the main research material. The 
Internet uses all the traditional aspects of marketing 
inside the Internet environment. The work includes 
all the main complex elements: goods, service, price, 
place of sale, promotion, coverage, need, etc. The 
purpose of Internet marketing is to attract as many 
solvent clients from various media platforms (sites, 
portals, social networks, contextual advertising, 
email distribution, etc.) as possible. If an enterprise 
does not manifest itself on the Internet, it doesn’t 
deprive its competitive advantages, but only reduces 
its recognition and minimizes its profit. High-quali-
ty, thought-out and enjoyable site with active social 
networking attracts the visitors to the dialogue, helps 
promote an advertising on various Internet resources 
of the modern world, it is also a pledge of a cost-ef-
fective enterprise.

Internet-marketing has a number of features that 
distinguish it from traditional marketing, often — ob-
solete marketing. Let’s consider some of them:

 — large and varied commutative features of the 
Internet environment;

 — the possibility to precise selection of the target 
audience and to specify its features (territorial, value, 
level of income, interests, etc.);

 — low cost of promotion for each target client, 
in comparison with traditional means (TV and radio 
advertising, advertising in print editions, carrying out 
various presentations of goods or services, etc.);

 — unlimited communication possibilities of the 
Internet environment, which will allow to choose 
the most optimal way of promotion for a particular 
enterprise;

 — laxity of obtaining, comparing goods and 
services, as well as monitoring prices, it is a positive 
side for both the consumer and the seller, it also makes 
easier for the company to monitor effectively the 
competitors’ activity;

 — the ability to control progress.
 — interactivity means that the company can build 

a direct dialogue with its potential client, establish 
trust between them for to make a good deal.

Internet also makes it easier to conduct market 
research, the purpose of which is to ascertain the needs 
of customers as precisely as possible and ascertain 
what aspects of products or services are most relevant 
to them.

The dynamics of Internet marketing rapid growth 
influence the ways for developing and improving the 
efficient potential tools. These days almost all infos-
pheres are indirectly based on the global Internet. Day 
by day the integration is increasing so you can predict 
their full unification over the next decade. Research-
ers claim that today more than 50 % of smartphone 
owners take up them in the morning; 80 % of Internet 
users have a smartphone, and 90 % of the user’s time 
is spending on the mobile applications, such as Face-
book or sending messages, and 10 % of time is spent in 
the browser.

Figure 1 shows the statistics of the most well-
known sites of the Internet network on January 2018.

It should be noted that Internet is the most wide-
ly used in countries with high standard of living and, 
accordingly, the users there have a high purchasing 
power and consume more of the benefits relatively to 
the last planet’s population, which do not participate 
in this process (the consumption of goods through the 
Internet).

The statistics provides the information about 
the most popular social networks. Facebook became 
the leader in this market, it surpassed 1 billion regis-
tered accounts and now has 2.2 billion active users per 
month. Instagram’s photo sharing application with its 
seventh range numbered more than 800 million active 
accounts. Meanwhile, the blogging service Tumblr had 
794 million monthly active users [2].

Leading social networks are usually available in 
multiple languages and allow users to communicate 
with friends or people from geographic, political or 
economic boundaries. Approximately 2 billion inter-
net users in the world are using social networks, and 
these figures grow fast, new mobile devices and new 
profiles registered in social networks are increasingly 
gaining ground.

In Ukraine, this network is used by almost 21.6 
million inhabitants, depend on the migration this in-
dicator can decrease or grow. Internet penetration 
nowdays is about 64.84 %. The inhabitants of villages 
account for 27 % of users, but the Internet penetra-
tion in the villages is the lowest — only 53 %. Among 
Ukrainians, the network is more often used by women 
than men: 51 % and 49 % respectively [3].

Most popular social networks typically display a 
large number of user accounts or close user interac-
tions. The majority of social networks with more than 
100 million users originated in the United States, but 
European services such as VK or the Chinese social net-
works Qzone and Renren also gained popularity in their 
areas through the local context and accessible content.
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The usage of social networks by consumers is very 
diverse: platforms such as Facebook or Google+ focus 
firs of all aimed on exchanging between friends and 
family and they constantly stimulate to interact using 
different features such as sharing photos or statuses or 
social games. Other social networks, such as Tumblr 
or Twitter are related to rapid communication and are 
called microblogging. Some social networks focus on 
the community, others highlight and display custom 
content [2].

Analyzing the dynamics of the growth of the im-
pact of social networks, we can conclude that over 
the next 10 years, the number of Internet users will 
reach 6 billion people, which will equal 90 %. Con-
cequently, we can see the growth in the number of 
users, goods, and financial resources involved in the 

Internet, all of theses factors will increase the role 
of Internet marketing and will force its growing as 
one of the main tools for promoting products on the 
market. This aspect will take on more and more de-
velopment and acquire new forms for increasing the 
utilization efficiency. Let’s examine the current situ-
ation. For the moment, GAFA (four Internet giants: 
Google, Apple, Facebook and Amazon) are the In-
ternet leaders and they are the Internet marketing 
companies that influence digital marketing develop-
ment.

«Google» Ltd in 2016 grew the revenues by 61.3 % 
(to 1 billion 4.04 million UAH), and during 9 months 
of 2017 — up to 1 billion 82.38 million UAH. The net 
loss of the company in 2016 grew by 2.7 times — to 
UAH 87.12 million, but according to the results of 

Fig. 1. The most famous sites of the Internet network on January 2018  
(compiled by the author according to [2])

Table 1
Internet users in Ukraine (compiled by the author according to [4])

Regions of Ukraine
Number of inhabitants 

having access to the 
Internet,%

Regions of Ukraine
Number of inhabitants 

having access to the 
Internet,%

Kiyivska 55,3 Ivano-Frankivska 62,1

Vinnitska 44,6 kirovogradska 31,3

Volynska 46,0 Luganska 59,9

Dnipropetrovska 58,1 Lvivska 63,0

Donetska 61,9 Mikolayivska 45,2

Gitomirska 45,0 Odesska 52,8

Zakarpatska 63,5 Poltavska 49,0

Zaporigska 50,0 Rivnenska 50,4

Kharkivska 47,0 Sumska 53,2

Khersonska 45,9 Ternopilska 62,3

Khmelnitska 44,9 Chernigivska 42,2
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January-September 2017, it worked with a net profit 
of UAH 16.31 million. [5].

The network market means of mass impact on 
consumers who have a permanent opportunity to com-
municate with the enterprise. The conducting strategic 
planning of Internet marketing resources in the world 
network provides the folloving opportunities:

 — implementation and use of search engines and 
online directories;

 — conducting questionnaires;
 — performing surveys of visitors to the server;
 — studying the results of teleconferences,
 — the use of data from surveys conducted on 

different sites.
The study of the strategy and tactics of competi-

tors’ activities in the market is carried out using their 
websites, while receiving information about their part-
ners and clients. When studying the consumer market 
it is important to use information about who visits the 
site of the company and how to get more information 
about visitors.

The main areas of effective use of e-marketing 
are:

 — monitoring means collecting and analyzing 
information about brand requirements on the network;

 — managing the reputation of the company 
means creating the just opinion about the brand, 
products, company;

 — customer support it is an organization 
of constant interaction and advising clients in a 
convenient system for their exchange of information;

 — promotion means gaining the attractiveness 
and respect of a wide audience for the brand or a 
product.

One of the promising areas of Internet marketing 
is the union of two or more enterprises over a long pe-
riod of time in order to create a strategic alliance. As a 
result, enterprises that create a strategic alliance open 
new markets for their activities, gain access to new 
customers, strengthen business competitive position, 
and offer integrated solutions. There are several goals 
for enterprises that form strategic alliances. However, 
nowadays more and more enterprises form strategic 
alliances for the purpose of selling goods through the 
network.

Every day businesses are betting on online mar-
keting, analyzing what is there in the on-line environ-
ment and what we can expect among the most effective 
implementation of the modern conceptual approaches 
and ideas. For many medium and small-sized busi-
nesses, Internet marketing will serve as the basis for the 
true commercial success, while creating conditions for 
the growth of online advertising agencies that posess 
the real practical means and ways. The progressing 
field of Internet marketing is based on the implemen-
tation of marketing activities and tasks of enterprises 
through the worldwide network.

Internet marketing utilizes various communica-
tion tools to succed in strategy and achieve the goals 
of a particular project. For the right choice of tools or 
their combination, Internet marketing requires a mar-
keting analysis of the project, a clear statement of pur-
pose and a systematic approach to the implementation 
of the strategy [6].

The occurence of a global computer network was 
marked by the naissence of a new communicative en-
vironment and creating a market with a large number 
of potential consumers who have a fairly high income. 
To date, Internet marketing serves as a communication 
and represents the ability to conclude transactions, ex-
ecute purchases and make payments. It gives him the 
features of the worldwide e-market. The emergence 
and rapid development of e-business served as the ba-
sis for the development of the latest direction of the 
modern concept of marketing interaction — Internet 
marketing.

Modern online marketing is an activity aimed 
to attract and retain customers, as well as meeting 
the needs of the consumer in order to reciprocate the 
maximum revenue through a network characterized 
by reduced costs and increased return on investment. 
The Internet is an indispensable tool for obtaining the 
necessary marketing information and also represents 
the best way to choose potential partners and investors, 
in particular — abroad, which provides an opportunity 
to save on international telephone conversations and 
correspondence.

But there are a number of problems that may go 
along with the built-in system of Internet-marketing, 
they include:

 — absence of goods in stock;
 — the false price indicated on the package;
 — incomplete supply of goods;
 — difficulties with delivery, return or exchange of 

goods;
 — low level of customer service;
 — absence of two-way communication, etc.

In addition, there are a number of complexities 
caused by the technical support of the site, which di-
rectly affects the formation of the company’s image 
among consumers and competitors. Such difficulties 
can be:

 — the basket button does not work;
 — error during registration or authorization;
 — the order or part thereof is not displayed in the 

personal office;
 — no e-mail is sent to confirm the order;
 — error 404 and so on.

As a result, there is a need to formulate a number 
of recommendations for the technical design of the 
site:

 — it is expedient to show on the main page the 
most traveling goods in order to stimulate a potential 
client’s sense of herding;
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 — it is necessary to set up an internal search so 
that popular target requests to lead the customer to the 
product pages;

 — we should test the directory structure, check 
navigation and page titles, and add a number of 
recommended (and related) products.

In addition, there is the fact that should be taken 
into account, it is easier for a person to asquire an in-
formation that is accompanied by the video materials 
or proposed in an interactive form. Under these cir-
cumstances, it is necessary to investigate and forecast 
the main trends of Internet marketing in 2018:

 — increasing the capabilities and applications in 
mobile phones;

 — using more advanced analytics techniques to 
effectively optimize costs;

 — improvement of the content;
 — phedging cost-per-click clicks;

— variety of marketing strategy;
— usage of new methods of influence on the con-

sumer.
The objective of the enterprises is to choose the 

optimal and most efficient complex, which will not 
only meet the progressive requirements of consum-
ers, but will also allow them to achieve their goals with 
minimum resources spent on them.

Conclusions from the conducted research. As a re-
sult it should be noted that Internet marketing is be-
coming an increasingly important tool for promoting 
virtually any kind of product over traditional market-
ing. It is also possible that during the next decade this 
kind of marketing will become dominant in relation 
with the progressive growth of its applications. The de-
velopment and of Internet marketing tools usage is a 
necessary component of the virtually marketing activ-
ity of any enterprise. Internet marketing has become 
an integral tool that directly affects its competitiveness 
and performance.
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ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ В УКРАїНІ

Анотація. У статті надано теоретичне обґрунтування екологічної стандартизації, сертифікації та 
маркування в системі національної екологічної політики. Розкрито основні етапи проходження процедури 
екологічної сертифікації в Україні. Наведено класифікації екологічного маркування та декларування за різ-
ними критеріями. Досліджено тенденції та досвід поширення систем екологічної сертифікації та маркуван-
ня на території країн ЄС. Відображено динаміку кількості виданих ліцензій на право використання екомар-
кування та динаміку кількості найменувань екомаркованої продукції. Розроблено рекомендації для України у 
частині розбудови цілісної системи екологічного маркування вітчизняної продукції з урахуванням вимог ЄС.

Ключові слова: екомаркування, сертифікація, стандартизація.

Summary. The article gives a theoretical substantiation of ecological standardization, certification and mark-
ing in the system of national environmental policy. The main stages of the procedure of environmental certification 
in Ukraine are revealed. Classification of environmental labeling and declarations according to different criteria are 
given. The tendencies and experience of distribution of ecological certification and marking systems in the EU countries 
are investigated. The dynamics of the number of issued licenses for the right to use eco-labeling and the dynamics of 
the number of items of eco-labeled products is shown. Recommendations for Ukraine in the part of developing a holistic 
system of environmental labeling of domestic products with the requirements of the EU are developed.

Key words: eco-labeling, certification, standardization.

формування позитивного іміджу (екомаркування 
може виступати додатковим визначальним крите-
рієм при тендерному відборі, підвищувати рівень 
ділової репутації, корпоративної екологічної та 
соціальної відповідальності) та укріплення пози-
цій на міжнародній арені (зростання рівня конку-
рентоспроможності продукції на зовнішніх рин-
ках). цей досвід має запозичуватись і розвиватись 
й в сучасних українських реаліях, особливо з огля-
ду на розвиток державою зовнішньоекономічних 
зв’язків та прагнення вітчизняних суб’єктів гос-
подарювання до виходу на закордонні ринки.

Також невід’ємною складовою інтеграційно-
го шляху України є адаптація норм екологічного 
законодавства до європейських стандартів. Зо-
крема Угодою про Асоціацію Україна — ЄС [2] 
передбачається необхідність імплементації 29 Ди-
ректив та регламентів ЄС у 8 сферах екологічного 
законодавства. Крім того, зазначена Угода містить 
пункти, відповідно до яких держава має стимулю-
вати торгівлю та заохочувати залучення прямих 
іноземних інвестицій в екологічно чисті товари і 
послуги, сприяти використанню відновлюваних 
джерел енергетики та технологій енергозбережен-
ня, поширенню екологічного маркування тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У на-
укових працях вітчизняних авторів питання еко-
логічної сертифікації та екомаркування часто роз-

Постановка проблеми. Як зазначається в стра-
тегічному національному документі «Основні 
засади (Стратегія) державної екологічної полі-
тики України на період до 2020 року» [1], одним 
із основних інструментів реалізації національної 
екологічної політики поряд із системою еколо-
гічного управління, екологічним аудитом тощо є 
екологічне маркування.

Разом з тим в Україні до теперішнього часу 
не створено цілісної системи екологічного управ-
ління та екологічного маркування продукції, а в 
якості одного із завдань екологічної політики на-
шої держави у частині досягнення безпечного для 
здоров’я людини стану навколишнього природ-
ного середовища проголошено запровадження у 
термін до 2020 року системи екологічного марку-
вання товарів і продуктів харчування.

Міжнародна практика свідчить про те, що 
зарубіжні підприємства активно використовують 
переваги екологічного маркування, що забезпечує 
їм додаткову прихильність споживачів (оскільки у 
процесі купівлі товарів, послуг або робіт екологіч-
не маркування може слугувати зручним і надій-
ним інструментом реалізації вибору), підтримку 
з боку держави (так, наприклад, законодавством 
ЄС щодо екологічних стандартів передбачають-
ся державні закупівлі тільки товарів та послуг, що 
пройшли добровільну екологічну сертифікацію), 
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глядаються в межах дослідження різних напрямів 
реалізації екологічної політики держави. Зокрема 
цими питаннями займаються такі науковці, як 
В. А. Андронов, Ю. В. Віхорт [3], О. В. Берюх, 
О. О. Веклич, С. В. Майстро, О. А. Мельниченко, 
К. С. Москаленко [4] та ін.

Однак досі не вирішеними залишаються про-
блеми відповідності екологічних норм України 
та ЄС, більшість Директив Угоди про Асоціацію 
Україна — ЄС у частині екологічної політики за-
лишаються або ще в процесі адаптації, або адап-
тація за ними зовсім не відбувається. Порівняно 
із зарубіжною практикою, в Україні система сер-
тифікації та екомаркування перебуває ще на етапі 
свого становлення. Усе це підтверджує необхід-
ність подальшого дослідження практики еколо-
гічної сертифікації та маркування у провідних 
країнах світу і обґрунтування перспектив та на-
прямів розвитку української системи екомарку-
вання продукції в сучасних реаліях.

Метою статті є комплексне обґрунтування 
екологічної сертифікації та маркування як еконо-
мічного інструменту національної екологічної по-
літики і розробка рекомендацій щодо розбудови 
цілісної системи екологічного маркування вітчиз-
няної продукції з урахуванням вимог ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екологічну сертифікацію найчастіше відносять 
до функцій управління у сфері охорони навко-
лишнього середовища, процедура якої перед-
бачає письмове документальне підтвердження 
уповноваженим органом у визначеному порядку 
відповідності об’єкта сертифікації, якими мо-
жуть виступати товари, послуги, роботи, системи 
управління якістю, довкілля, персоналом і т. ін., 
встановленим критеріям та вимогам чинного за-
конодавства.

Екологічне маркування, або екологічна де-
кларація, у свою чергу, є позитивним результатом 
процедури екологічної сертифікації, тобто під-
твердженням екологічних аспектів якості про-
дукції чи послуги, що може бути вираженим у 
виді відповідного формулювання або символу й 
використовуватись на етикетці або упаковці про-
дукції, в технічній документації на продукцію, 
рекламних матеріалах тощо. Перший курс на 
поширення екологічного маркування в світі був 
прийнятий у 1992 р. на Всесвітній конференції 
ООН з навколишнього середовища і розвитку у 
Ріо-де-Жанейро. Урядам держав було рекомен-
довано сприяти сталому споживанню шляхом 
поширення інформаційних програм, які б перед-
бачали екологічне маркування, розповсюдження 
інформації щодо екологічних характеристик про-
дукції тощо. Після чого у 1992 р. були розробле-
ні та запроваджені програми екомаркування, що 
базувались на багатьох критеріях, у таких країнах, 

як США, Канада, Японія, Німеччина, Республіка 
Корея, Тайвань, Австралія, а також на території 
країн ЄС та Північної Європи [3].

Еколого-економічна криза виникла через не-
регульованість та як наслідок — суперечність сис-
теми зв’язку «людина – суспільство – природа». 
На відміну від природних екологічних криз, які 
спричиняються природними процесами: фізич-
ними, хімічними, біологічними чи комплексни-
ми, еколого-економічна криза є антропогенною 
за своєю суттю. Особливістю сучасної еколого-
економічної кризи є те, що вона має глобальний 
характер — більшість еколого-економічних про-
блем є світовими. Підтверджується це і Всесвітнім 
економічним форумом, на якому виокремлюють-
ся такі проблеми: глобальне потепління, збіль-
шення парникового ефекту, нестача води, зміна 
клімату, втрата біорізноманіття, виснаження при-
родних ресурсів, старіння населення, хронічні за-
хворювання тощо.

Подальше поглиблення цієї кризи змушує 
шукати шлях розвитку такої моделі економіки, 
яка б ураховувала і ставила у ряд пріоритетів еко-
логічний фактор. Тому з початку 90-х років ХХ 
століття інтенсифікується процес контролю за 
рівнем забруднення навколишнього природного 
середовища просуванням екологічних товарів як 
одного з найважливіших принципів виробництва 
і споживання продукції.

Важливість та необхідність дослідження сис-
теми екологічної сертифікації викликано і тим, 
що його застосування відповідає потребі сус-
пільства в охороні навколишнього природного 
середовища, потребі споживача мати правдиву 
інформацію щодо екологічної відповідності про-
дукції, потребі виробника підвищити конкурен-
тоспроможність своєї продукції, вимогам світо-
вої спільноти та Світової організації торгівлі, що 
підсилює бажання України стати повноправним 
членом ЄС. Слід зазначити, що від обсягу това-
рів різного рівня екологічності залежить еколо-
гічна безпека країни та здоров’я нації в цілому. 
Так, споживання екологічно чистої продукції, яке 
сприяє зниженню рівня екодеструктивного впли-
ву на довкілля, може забезпечити екологічну без-
пеку країни, що є першочерговою метою сталого 
розвитку будь-якої країни світу.

На сьогоднішній день вся продукція світового 
ринку відображає свою країну походження, умови 
виробництва, стан матеріально-технічної бази ви-
робництва тощо для того, щоб споживач мав змогу 
отримати інформацію щодо придбаного продукту. 
Тобто вся продукція має свої якісні та кількісні ха-
рактеристики, що є важливим елементом в управ-
лінні якістю продукції та задоволенні екологічних 
потреб суспільства. Під екологічними потребами 
розуміють сукупність природних і соціокультурних 
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параметрів, що забезпечують гармонійні умови 
життя у системі «людина — суспільство — приро-
да». Отже, екологічні потреби — це потреби в еко-
логічно чистих товарах. Головними інструментами 
управляння якістю продукції виступають стандар-
тизація і сертифікація.

Сертифікацією продукції (англ. quality certi-
fication) є підтвердження за допомогою спеціаль-
них випробувань її відповідності вимогам норма-
тивно-технічних документів, частіше стандартам. 
Сертифікація дає змогу контролювати дотри-
мання вимог до продукції з метою забезпечення 
безпеки життя і здоров’я людей, охорони навко-
лишнього середовища. Здійснюють сертифікацію 
організації, акредитовані Держстандартом Украї-
ни [4].

В Україні процедура екологічної сертифіка-
ції у загальному виді передбачає реалізацію таких 
етапів:

 — заповнення і подання заявки на сертифіка-
цію;

 — попереднє аналізування заявки та визна-
чення вартості сертифікації;

 — надання підтверджуваної документації;
 — оцінювання відповідності продукції вимо-

гам екологічних стандартів;
 — аналіз даних та прийняття рішення щодо 

екологічної сертифікації;
 — застосування екологічного маркування;
 — нагляд за екологічно сертифікованою про-

дукцією.
Але аналіз зарубіжного досвіду у цій частині 

дає змогу констатувати, що цікавою є практика 
реалізації екологічної сертифікації в Німеччині, 
до якої залучається громадськість, що може стати 
корисним й для України. Зокрема на початковому 
етапі процедури продукція, яка претендує на еко-
маркування, висувається для публічного обгово-
рення.

При цьому Федеральне бюро з навколиш-
нього середовища створює компетентну комісію, 
що аналізує відгуки на зазначену продукцію, які 
мають відповідну вагу під час прийняття рішен-
ня щодо видачі ліцензії на право використовува-
ти екомаркування. Щодо існуючих у світі різно-
видів екологічного маркування зазначимо, що 
найбільш поширеною в міжнародній практиці є 
класифікація, запропонована Міжнародною ор-
ганізацією стандартизації (ISO), яка пропонує 
розподіл екологічного маркування та декларуван-
ня за трьома типами:

— I тип — екомаркування носить добровіль-
ний характер, ґрунтується на багатьох критеріях, 
відповідність яким встановлюється третьою не-
залежною стороною (акредитованим органом 
сертифікації), а за результатами такої оцінки ви-
робник отримує право використовувати спеціаль-

ний знак екомаркування на упаковці, етикетці, в 
спеціальній документації і т. д., а сама продукція 
отримує порівняно з аналогічною певні екологіч-
ні переваги, що стосуються впливу на навколиш-
нє середовище та життя й здоров’я людини на всіх 
етапах життєвого циклу продукту (Міжнародний 
стандарт якості ISO 9001; знак екомаркування 
«Європейська квітка» (країни ЄС) та ін.)

— IІ тип — екомаркування носить інформа-
тивний характер декларування, має вигляд еколо-
гічних позначок або формулювань, таких як «при-
датний для повторного перероблення», «вміст 
повторно переробленого матеріалу», «придатний 
для компостування» тощо, одночасно виключа-
ючи такі декларації як «екологічно чистий», «зе-
лений», «екологічно сприятливий», «екологічно 
безпечний», «сприятливий до природи», «спри-
ятливий до ґрунту», «не забруднює» тощо, не по-
требує процедури сертифікації, але передбачає у 
разі необхідності надання виробником усієї необ-
хідної інформації щодо вимог та перевірки якос-
ті продукції («Зелена крапка» (Німеччина); Знак 
зам кненого циклу «створення — використання — 
утилізація»; Знак, який підтверджує можливість 
повторного використання упаковки після на-
лежного очищення; «Знак вторинної переробки»; 
«Знак повторного використання матеріалу» (Ні-
меччина);

— IІІ тип — передбачає екологічну деклара-
цію шляхом надання інформації стосовно кількіс-
них екологічних показників для одиниці продук-
ції у виді технічних звітів незалежної експертної 
організації на основі спостережень та досліджень 
життєвого циклу окремого продукту [3].

Програма екологічної сертифікації та марку-
вання на території країн ЄС була запроваджена 
у 1992 р. Європейською Комісією. Після 1996 р., 
коли число виданих на території країн ЄС ліцензій 
на право використання екомаркування становило 
лише 6, почала спостерігатись позитивна динамі-
ка до його зростання (53 ліцензії у 2000 р., 279 — у 
2005 р., 1152 — у 2010 р., 2033 — у 2015 р.). Станом 
на вересень 2017 р. на території Європейського 
Союзу діє 2130 ліцензій (рис. 1), що охоплює по-
над 54,1 тис. найменувань продукції (рис. 2).

Зменшення числа ліцензій у 2014 та 2016 рр. 
пояснюється зміною в методології підрахунку 
кількості ліцензій та переглядом товарних груп. 
Країнами-лідерами за кількістю діючих ліцен-
зій на екомаркування у 2017 р. виявились Фран-
ція (476 ліцензій, або 22,3 % у загальному числі), 
Італія (354 ліцензії, або 16,6 %), Німеччина (315 
ліцензій, або 14,8 %), Іспанія (226 ліцензій, або 
10,6 %), Австрія (217 ліцензій, або 10,2 %). Частка 
екомаркованої продукції в цих країнах суттєво пе-
реважає відповідні частки за цим показником ін-
ших країн, що в сукупності становить майже 75 %. 
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У решті держав ЄС частка таких товарів та послуг 
є незначною, а Ісландія не має екомаркованої 
продукції взагалі. Серед країн Східної Європи до-
статні показники за критерієм кількості сертифі-
кованих найменувань продукції має Польща (974 
найменування).

Як свідчить європейська практика, пріори-
тетними групами товарів та послуг, на які най-
більш активно поширилась система екомарку-
вання, за кількістю сертифікованих найменувань 
товарів та послуг є лаки та фарби (44 %), тонкий 
папір (15 %), копіювання та поліграфічний папір 
(8 %). Далі в залежності від їх ваги у загальному 
обсязі йдуть такі групи, як тверді покриття, мийні 

засоби та текстиль. За показником числа отрима-
них ліцензій перше місце посідають туристичні та 
готельні послуги (34 %), універсальні мийні засо-
би (14 %), тонкий папір (7 %).

Для порівняння: в Україні на кінець 2015 р. 54 
вітчизняних компанії були власниками 85 діючих 
сертифікатів на свої товари та послуги, з яких у 
2015 р. видано 17 сертифікатів. Товарними група-
ми з найбільшою кількістю сертифікованої про-
дукції для нашої держави є будівельні матеріали, 
продукти харчування, побутова хімія. ці показни-
ки свідчать про необхідність поширення програм 
екологічного маркування вітчизняної продукції 
з урахуванням вимог ЄС та підвищення ролі ста-

Рис. 1. Динаміка кількості виданих ліцензій на право використання екомаркування за 
2012–2017 рр. (складено автором на основі [5])

Рис. 2. Динаміка кількості найменувань екомаркованої продукції за 2012–2017 рр. 
(складено автором на основі [5])
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лого виробництва і споживання у суспільстві. Як 
результат, вважаємо, що зростання кількісних по-
казників, що характеризують сферу екологічної 
сертифікації продукції в державі, у свою чергу, 
призведе до позитивного впливу на низку показ-
ників (індексів), що характеризують рівень роз-
витку національного господарства, а саме:

 — індекс сталого розвитку (у частині індика-
торів, що характеризують екологічні аспекти ста-
лого розвитку);

 — індекс людського розвитку (у напрямі 
«екології» життя);

 — індекс технологічного розвитку (шляхом 
покращення складової відносної конкуренто-
спроможності національної економіки на міжна-
ціональному ринку, зокрема через вдосконалення 
системи стандартизації і сертифікації);

 — індекс інноваційних можливостей (через 
зростання числа впроваджених екологічних інно-
вацій);

 — індекс глобальної конкурентоспромож-
ності (шляхом опосередкованого впливу на по-
казники, що характеризують міжнародну торгів-
лю) [3].

Враховуючи необхідність впровадження Ди-
ректив Угоди про Асоціацію Україна — ЄС у час-
тині екологічної політики у вітчизняну практику 
можливим є запозичення таких елементів:

 — залучення громадськості до процедури еко-
логічної сертифікації на етапі оцінювання відпо-
відності продукції вимогам екологічних стандартів;

 — стимулювання сталих державних закупі-
вель (так, законодавством ЄС щодо екологічних 
стандартів передбачаються державні закупівлі 
тільки товарів та послуг, що пройшли добровільну 
екологічну сертифікацію);

 — стимулювання екологічної відповідаль-
ності вітчизняних виробників продукції (шляхом 
зменшення податкового навантаження тощо).

Висновки. Таким чином, у ході досліджен-
ня було виявлено, що порівняно із зарубіжною 
практикою в Україні система сертифікації та еко-
маркування перебуває ще на етапі свого станов-
лення. На основі виявлених недоліків і проблем 
роботи екологічної стандартизації та сертифікації 
в Україні та ЄС доцільним є повна імплементація 
нормативно-правових актів за європейським ана-
логом.

Також необхідним є прийняття на законодав-
чому рівні примусового проходження процедури 
екологічної стандартизації та сертифікації про-
дукції та контролю за її достовірністю. це слу-
гуватиме формуванню ефективної законодавчої 
бази європейського рівня і створенню реально-

го правового поля для забезпечення рівних умов 
функціонування суб’єктів господарювання орга-
нічного напрямку, що у свою чергу, буде сприяти 
підвищенню рівня екологічної безпеки країни та 
здоров’я нації, включаючи майбутнє покоління.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАїНИ  
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІї

Анотація. У статті визначено передумови формування стратегічних пріоритетів розвитку країни, 
розглянуто проблеми, що впливають на рівень конкурентоспроможності, інвестиційного клімату та інвес-
тиційної привабливості, запропоновано стратегічні напрями соціально-економічного розвитку України в 
умовах євроінтеграції.

Ключові слова: економічна стратегія, стратегічні фактори, національна економіка, Стратегія «Укра-
їна 2020», індекс глобальної конкурентоспроможності, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість.

Summary. Pre-conditions of forming of strategic priorities of development of country are certain in the article, 
considered problems, which influence on the level of competitiveness, investment climate and investment attractiveness, 
strategic directions of socio-economic development of Ukraine are offered in the conditions of eurointegration.

Key words: economic strategy, strategic factors, national economy, Strategy «Ukraine 2020», index of global com-
petitiveness, investment climate, investment attractiveness.

Постановка проблеми. Визначення національ-
ної парадигми і стратегії сталого розвитку Укра-
їни відбувається під впливом сучасних світових 
тенденцій щодо вирішення проблеми не тільки 
гармонійного розвитку людства, але навіть його 
виживання. ця проблема повинна вирішуватись 
шляхом переосмислення господарської поведін-
ки держави, враховуючи помилки попередньо-
го періоду та розробляючи стратегічні орієнтири 
сталого соціально-економічного розвитку країни.

Концептуальні підходи до сталого розвит-
ку формувалися суспільством поступово. Більш 
того, є всі підстави охарактеризувати його як нову 
соціально-економічну парадигму. Термін «сталий 
розвиток», як добре відомо, введений у широкий 
вжиток Міжнародною комісією з навколишньо-
го середовища і розвитку (Комісія Брунтланд) 
у 1987 р. Під сталим розуміють такий розвиток, 
який задовольняє потреби нинішнього часу, але 
не ставить під загрозу здатність майбутніх поко-
лінь задовольняти свої власні потреби.

Слід визначити, що деякі питання, на яких 
необхідно зосередити увагу в подальших дослі-
дженнях, вимагають рішення, оскільки вони ма-
ють системоформувальний характер. По-перше, 
необхідно визначити, чому Україна, як держава, 
що має досить значні стратегічні запаси різно-
го виду ресурсів, є однією з бідних країн Європи. 
По-друге — чи зможе Україна в разі наявності не-
обхідних коштів використати їх належним чином 
на користь досягнення сталого розвитку, чи спро-

можна вона перетворити свої ресурси на дієвий 
капітал і потужне джерело розвитку національної 
економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кри-
зові явища у вітчизняній економіці спонукають 
до пошуку шляхів підвищення ефективності соці-
ально-економічного розвитку, що вимагає комп-
лексного дослідження і достовірного оцінювання 
стану та тенденцій розвитку України. Законодав-
че ухвалення угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом (ЄС) підтверджує незво-
ротність євроінтеграційного курсу країни і стало 
підґрунтям наукового вивчення впливу євроінте-
граційних умов на розвиток вітчизняної економі-
ки. Дослідженню теоретичних і практичних про-
блем підвищення ефективності функціонування 
економіки України, формування стратегічних 
орієнтирів розвитку національної економіки в 
умовах глобалізації присвячено праці Б. М. Пунь-
ко, А. М. Сундука, О. Гончара, О. І. Коряцької та 
інших. Проте є потреба у додаткових досліджен-
нях у частині виявлення умов, що передують ви-
никненню цих проблем, і формування стратегіч-
них напрямів їх вирішення.

Мета статті полягає в аналізі окремих еко-
номічних показників та визначенні пріоритетних 
напрямів соціально-економічного розвитку Укра-
їни в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізація та євроінтеграція відкривають нові 
можливості як для України, так і для усіх під-
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приємницьких структур. Одночасно інтеграція в 
міжнародний економічний простір формує нові 
ризики та невизначеності, може завдати суттєвих 
негативних наслідків для тих країн, які не об-
ґрунтували ефективну стратегію формування й 
розвитку свого конкурентоспроможного потен-
ціалу. Актуальність питань зростає в умовах за-
гострення глобальної конкуренції, нав’язування 
інтеграційних правил поведінки, застосування 
загальних для всіх суб’єктів конкурентної бо-
ротьби принципів, правил і норм, поглиблення 

фінансової кризи, недосконалості вітчизняного 
законодавства [1].

Виходячи з цього, для визначення місця 
України у світовій економіці є необхідність про-
аналізувати показники рівня глобальної конку-
рентоспроможності нашої держави.

Згідно з Індексом глобальної конку-
рентоспроможності 2017–2018 (The Global 
Competitiveness Indeх), Україна цього року посіла 
81-е місце серед 137 країн світу, покращивши свої 
позиції на чотири пункти (рис. 1).

Рис. 1. Позиція України у рейтингу країн світу  
за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 рр.

Згідно з даними дослідження, Україна погір-
шила свої позиції у 4 з 12 основних показників. 
Найбільше втрачено (мінус 13 пунктів) за складо-
вою «Ефективність ринку праці». Також Україна 
зазнала втрат за оцінкою інноваційної складової 
Індексу (мінус 9 пунктів), інфраструктурної (мі-
нус 3 пункти) та за складовою, що характеризує 
вищу освіту та професійну підготовку (мінус 2 
пункти). Незважаючи на незначні покращення, в 

Таблиця 1
Позиції України та деяких країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності

Країна
2012–2013 рр.
(зі 144 країн) 

2013–2014 рр.
(зі 144 країн) 

2014–2015 рр.
(зі 144 країн) 

2015–2016 рр.
(зі 144 країн) 

2016–2017 рр.
(зі 144 країн) 

2017–2018 рр.
(зі 144 країн) 

Україна 73 84 76 79 85 81

Грузія 77 72 69 66 59 67

Туреччина 43 44 45 51 55 53

Росія 67 64 53 45 43 38

Польща 41 42 43 41 36 39

цьому році в нас все ще найгірші позиції за оцін-
кою міцності банків (130 місце), за регулюванням 
фондових бірж (134 місце), за якістю доріг (130 
місце), за інфляційними змінами та за здатністю 
країни утримувати таланти (129 місце), за захис-
том права власності (128 місце).

Позицію України та деяких країн світу за Ін-
дексом глобальної конкурентоспроможності на-
ведено у табл. 1.
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Негативними факторами для ведення бізнесу 
у нашій країні визначено (в порядку зменшення): 
інфляцію, корупцію, політичну нестабільність, 
високі податкові ставки, складність податкового 
законодавства, нестабільність уряду, ускладнений 
доступ до фінансів, неефективну державну бюро-
кратію, регулювання валютного ринку, недостат-
ню освіченість працівників, погану етику робочої 
сили, недостатню здатність до інновацій, обмеж-
увальне регулювання ринку праці, невідповідну 
якість інфраструктури, злочинність та крадіжки, 
низьку якість охорони здоров’я [2].

Підвищення рівня конкурентоспроможнос-
ті України потребує, насамперед, залучення ін-
вестиційного капіталу. Інвестори визначають, у 
яку країну доцільніше вкладати свої кошти, тим 
самим надають оцінку інвестиційному клімату та 
інвестиційній привабливості.

Тому є необхідним прийняття довгострокової 
концепції структурної перебудови національної 
економіки та цілеспрямоване формування тако-
го інвестиційного режиму, у рамках якого був би 
економічно доцільний перетік капіталу у більш 
перспективні і стратегічно вигідні види еконо-
мічної діяльності. Необхідно, щоб інвестиційний 
режим, зокрема, передбачав державні заходи, у 
т. ч. здійснювані через спеціально уповноважені 
державні організації або діючі за дорученням дер-
жави недержавні структури (недержавні агентства 
розвитку, інститути фінансування і страхування 
експорту тощо) [3].

За даними Держстату України, обсяг пря-
мих іноземних інвестицій в економіку України 
(акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 
2017 року становив 38,982 млрд. дол., що на 1,657 
млрд. дол., або на 4,4 %, більше від показника на 
початок року — на рівні 37,325 млрд. дол. Згідно 
з наведеними даними, інвестиції надходили з 75 
країн світу, при цьому основними інвесторами 
стали Кіпр з обсягом вкладень в 287 млн. дол. і 
Велика Британія — 160 млн. дол. Найбільші об-
сяги прямих інвестицій були спрямовані у про-
мисловість — 265 млн. дол., фінансову і страхову 
діяльність — 226 млн. дол. За оцінками Держстату, 
іноземні інвестори у 2016 році вклали в економіку 
України 4,406 млрд. дол. США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу), що на 642 млн дол., або 
на 17,1 %, більше від показника за 2015 рік — на 
рівні 3,764 млрд. дол. [4].

Таким чином, спостерігаємо, що обсяг іно-
земних інвестицій залишається недостатнім для 
фінансової підтримки економіки. Звертає на 
увагу, що Кіпр залишається у числі найбільших 
інвесторів. Інші європейські держави не поспіша-
ють вкладати свої кошти в нашу економіку, зва-
жаючи на ті фактори, що впливають на зниження 
інвестиційної привабливості України. Разом з тим 

слід зауважити, що у 2017 році цей показник не-
значно зріс.

Так, індекс інвестиційної привабливості 
України за результатами опитування компаній-
членів Європейської Бізнес Асоціації досяг мак-
симального значення з 2011 року, становлячи 
3,15 бала за п’ятибальною шкалою. При цьому 
топ-менеджмент опитаних компаній зазначив 
у числі позитивних факторів прискорення де-
регуляції, відкритість державних даних і впро-
вадження електронних сервісів, спрощення 
дозвільних процедур при будівництві, впрова-
дження інституту приватних виконавців судових 
рішень та інше. Водночас негативними факто-
рами залишаються військові дії на Сході країни, 
незадовільні темпи реформ (включаючи бороть-
бу з корупцією, земельну і судову реформи), а та-
кож високий рівень тіньової економіки. У червні 
2016 року індекс інвестиційної привабливості 
України від ЄБА становив 2,88 бала, а в грудні 
2016 року — 2,85 бала [5].

Крім того, Мінекономрозвитку оцінює зрос-
тання ВВП у січні-вересні 2017 року на 2,3 %. 
Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг 
прогноз зростання реального ВВП України у 2017 
році на 2 %. До цього, 3 жовтня, Світовий банк 
також зберіг прогноз зростання української еко-
номіки у 2017 році на 2 %. У Кабінеті Міністрів 
України прогнозують зростання економіки в по-
точному році на 1,8 % [6].

Рівень зростання ВВП на 2 % також є недо-
статнім для суттєвого зростання економіки. Пе-
релічені фактори свідчать про те, що в Україні 
відбувається зростання без розвитку, яке не може 
бути визнаним ані сталим, ані перспективним для 
країни.

Тому нашій державі, в особі уряду та інших 
державних структур, життєво необхідно не тільки 
сформувати стратегічні орієнтири соціально-еко-
номічного розвитку, а і підтвердити їх виконання 
розробленими стратегічними проектами і програ-
мами.

Враховуючи вагомі ризики і загрози, які 
генерує глобальне середовище, на поточному 
етапі розвитку доцільним є утримання від над-
мірної орієнтації на ресурси ззовні. Раціональ-
ною видається орієнтація на внутрішні резерви. 
У випадку необхідності використання ресурсів 
зовнішніх, рішення про прийняття такого варі-
анта розвитку подій має бути виваженим та об-
ґрунтованим [7].

Зростання конкурентоспроможності країн 
у світовому господарстві, розвиток міжнародної 
торгівлі та науково-технічний прогрес спонука-
ють до пошуку та удосконалення наукових під-
ходів щодо визначення стратегічних напрямів 
розвитку національної економіки в умовах євро-
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інтеграційних процесів. Для економіки України, 
що стала на шлях євроінтеграційних трансформа-
цій, важливим є досвід підвищення ефективності 
господарської діяльності країн-членів ЄС, зокре-
ма з упровадження цільових програм макроеко-
номічного розвитку.

У Європі промислові програми макроеко-
номічного розвитку в еру глобалізації формують 
міцну, диверсифіковану і конкурентоспроможну 
промислову базу, пропонуючи високооплачувані 
робочі місця. Вони забезпечують розвиток під-
приємництва, максимізують вигоди із процесів 
глобалізації, впливають на поліпшення конку-
рентоспроможності продукції і послуг [8].

Національна економіка, у власному розвит-
ку, повинна орієнтуватися на чіткі стратегічні 
орієнтири, які мають конкретизуватися в межах 
відповідного документа. Подібний документ має 
виступати пріоритетним щодо базових основ ре-
алізації державної політики в контексті глобаль-
них тенденцій.

Схвалена Указом Президента України від 12 
січня 2015 р. «Стратегія сталого розвитку «Україна 
2020» визначає мету, вектори руху, дорожню карту, 
пріоритети та індикатори оборонних, соціально-
економічних, організаційних, політико-правових 
завдань становлення та розвитку України. Для за-
безпечення вектора розвитку пропонується: відно-
вити макроекономічну стабільність; забезпечити 
стійке зростання економіки у екологічно неви-
снажливий спосіб; створити сприятливі умови для 
господарської діяльності та прозору податкову 
систему. Стратегія передбачає реалізацію 62 ре-
форм, серед яких: дерегуляція та розвиток підпри-
ємництва; програма розвитку малого та середнього 
бізнесу; захист економічної конкуренції; податко-
ва реформа; програма енергетики; програма енер-
гоефективності; програма залучення інвестицій; 
програма енергонезалежності; програма збережен-
ня навколишнього природного середовища; про-
грама розвитку інновацій та інші.

Фактичні кроки з упровадження Стратегії 
«Україна 2020» оцінюватимуться за 25 індикатора-
ми, наприклад: у рейтингу Світового банку «Doing 
Business» Україна посяде місце серед перших 30 
позицій; за глобальним індексом конкуренто-
спроможності, який обчислює Всесвітній еконо-
мічний форум (World Economik Forum), Україна 
увійде до 40 кращих держав світу; ВВП (за пари-
тетом купівельної спроможності) у розрахунку на 
одну особу, який обчислює Світовий банк, підви-
щиться до 16 000 дол. США; чисті надходження 
прямих іноземних інвестицій за 2015–2020 рр., за 
даними Світового банку, перевищать 40 млрд дол. 
США; показник проникнення широкосмугового 
Інтернету, за даними Світового банку, становити-
ме 25 абонентів на 100 осіб [9].

Аналіз існуючого економічного стану дер-
жави, проблем політико-правового характеру, а 
також положень, покладених в основу Страте-
гії «Україна 2020», дає змогу запропонувати такі 
стратегічні напрями соціально-економічного роз-
витку України в умовах євроінтеграції:

1. Формування державної політики, спрямо-
ваної на зростання і розвиток економіки. її осно-
ву повинні складати внутрішнє політико-право-
ве середовище, спроможне регулювати фактори 
глобального середовища, усувати проблемні чин-
ники, визначати національну стратегію розвитку 
економіки, адаптувати її до глобального еконо-
мічного середовища. Основним завданням має 
стати мінімізація впливу кризових явищ зовніш-
нього спрямування.

2. Розробка стратегічних програм розвитку 
української економіки з орієнтиром на пріорите-
ти у побудові ефективних економічних відносин 
з найбільш розвинутими країнами — потенцій-
ними лідерами світової економіки. При цьому 
необхідно залучати в обіг наявні переваги, що 
має держава.

3. Посилення ролі держави у системі взаємо-
дії з глобалізованим світом. Держава повин на 
реагувати, регулювати, моніторити прояви зо-
внішніх процесів, своєчасно включати відповід-
ні механізми реагування, блокувати несприятли-
ві впливи.

4. Реформування базових засад розвитку на-
ціональної економіки шляхом переходу від між-
народної спеціалізації на низько-технологічних 
товарах і послугах, які втілюють в собі незначну 
додану вартість, до спеціалізації на середньо- та 
високотехнологічних видах виробництва. це 
сприятиме зміцненню економіки, підвищить її 
конкурентні позиції за рахунок нарощування об-
сягу виробництва продукції, що має закінчений 
технологічний цикл і сприяє сталому викорис-
танню власного природно-ресурсного потенціалу.

5. Нівелізація глобальних впливів і широке 
використання територіальних переваг у розмі-
щенні і розвитку виробництв, населення та інф-
раструктури. це дасть можливість забезпечити 
стійкість розвитку національної економіки в умо-
вах глобалізації.

6. Виконання базової Стратегії «Україна 2020» 
повинне супроводжуватися розробкою альтерна-
тивних забезпечувальних стратегій, які будуть вра-
ховувати ситуацію, що складається на певний час, 
під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Ура-
хування цих факторів забезпечить більш якісне ви-
конання її завдань і стане початком повноцінного 
періоду реформування економіки України.

Висновки. Аналіз показників рівня глобаль-
ної конкурентоспроможності, інвестиційного 
клімату, інвестиційної привабливості, а також 
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рівня ВВП України, негативних факторів ведення 
бізнесу показав, що таке економічне становище 
не може бути визнаним ані сталим, ані перспек-
тивним для країни. Тому прийняття Стратегії 
«Україна 2020» є своєчасним і таким, що потребує 
реалізації за допомогою забезпечувальних страте-
гій, програм і проектів, які базуватимуться на еко-
номічному, соціальному, сировинному потенціалі 
і сприятимуть соціально-економічному розвитку 
України в умовах євроінтеграції.
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ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 631.11.001 В. С. Петренко

ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Анотація. У статті розглянуто основні інноваційні проекти розвитку аграрних підприємств з інозем-
ними інвестиціями. Висвітлено особливості розробки комплексних програм із залучення інвестицій як основи 
модернізації інвестиційної діяльності. Досліджено структуру джерел фінансування інноваційно-інвестицій-
них аграрних проектів у розрізі областей України. Зазначено світову практику функціонування стратегій 
державної інноваційної політики за кордоном.
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Summary. The article deals with the main innovative projects of development of agrarian enterprises with foreign 
investments. The peculiarities of developing comprehensive programs to attract investment as the basis of moderniza-
tion investments. The structure of financing sources of innovation and investment projects in the context of agrarian 
regions of Ukraine. The noted world practice of functioning of the strategies of state innovation policy abroad.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання в агросфері України здійсню-
ється процес модернізації агроформувань. Однак 
останнім часом намітилась тенденція, пов’язана 
з великим розривом у соціально-економічному 
розвитку великих агрокорпорацій та інших під-
приємств. У зв’язку з цим однією із найбільш ак-
туальних проблем є модернізація інноваційної та 
інвестиційної стратегії, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, активізація інноваційної 
та інвестиційної діяльності всіх суб’єктів госпо-
дарювання.

Інноваційно-інвестиційна привабливість 
аграрної сфери — це наявність потенціалу, тоб-
то наявність всіх видів ресурсів, які можуть 
бути використані для досягнення цілей розвит-
ку аграрних підприємств. Вона залежить від усіх 
показників, що характеризують фінансовий стан 
підприємств, їх ресурсного потенціалу та інвес-
тиційного клімату країни. Таким чином, дослі-
дження аграрних стратегій розвитку, міжнарод-
ної та вітчизняної інвестиційно-інноваційної 
політики та інвестиційних програм аграрної сфе-
ри дозволять визначати інноваційно-інвестицій-
ні перспективи аграрних підприємств з інозем-
ними інвестиціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоре-
тико-методологічні основи інноваційно-інвести-
ційного розвитку аграрної сфери економіки Укра-
їни змістовно наведені в роботах Б. Данилишина, 
Л. Дейнеко, М. Коденської, М. Кропивка, М. Ма-
ліка, Л. Мармуль, Н. Рунчевої, П. Саблука.

Незважаючи на велику кількість публікацій, 
статей та інших наукових робіт, присвячених ін-
новаційному розвитку аграрної сфери країни, 
дослідження перспективних інноваційно-інвес-
тиційних програм та проектів розвитку аграрних 
підприємств з іноземними інвестиціями потребує 
їх поглибленого вивчення.

Метою статті є виявлення найбільш перспек-
тивних інноваційних програм та проектів розвит-
ку аграрних підприємств з іноземними інвестиці-
ями на сучасному етапі розвитку агросфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ор-
ганізаційно-економічний механізм розвитку ін-
новаційної діяльності аграрних підприємств з 
іноземними інвестиціями включає:

— стратегічне управління інноваціями, спря-
моване на розробку заходів, програм, проектів до-
сягнення намічених цілей, виходячи з потенціалу 
венчурних можливостей, виробничого потенціа-
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лу підприємств, зовнішніх і внутрішніх факторів, 
потреб споживачів у нововведеннях;

— планування інновацій, що включає інстру-
ментарій, правила, інформацію і процеси, спря-
мовані на досягнення кінцевих цілей;

— підтримку і стимулювання інноваційної 
підприємницької діяльності;

— систему фінансування інноваційних 
процесів, що включає багатоканальні джере-
ла надходження фінансових ресурсів, принци-
пи вкладення акумульованих коштів, механізм 
контролю за використанням інвестицій, їх зво-
ротність і оцінку ефективності інноваційно-ін-
вестиційних проектів;

— оподатковування організацій, що розро-
бляють і освоюють нововведення, страхування 
інноваційних ризиків;

— стратегічний і тактичний інноваційний 
маркетинг, спрямований на підтримку конкурен-
тоспроможності суб’єкта господарювання і осво-
єння нових ринків збуту;

— ціноутворення на інноваційну продукцію 
(роботи, послуги) [1, c. 62].

Складність агропромислового виробництва та 
його специфіка визначають своєрідність підходів і 
методів управління інноваційною діяльністю, спо-
лучення різних типів інновацій, посилення ролі 
держави у стимулюванні інновацій. Варто під-
креслити, що особливості сільськогосподарського 
виробництва характеризуються високим рівнем 
ризиків інноваційних процесів. Ризик фінансу-
вання науково-виробничих результатів, ризик ча-
сового розриву між витратами і результатами, не-
визначеність попиту на інноваційну продукцію не 
зацікавлюють приватних інвесторів, тим більше 
іноземних, вкладати капітал у реалізацію стратегій 
інноваційного розвитку сільського господарства.

З метою зміни такого ставлення на рівні влас-
ників необхідно розуміти інноваційно-інвести-
ційну діяльність як системи з певними властивос-
тями та враховувати їх. Так, це поліструктурність 
системи інвестиційного забезпечення інновацій 
у аграрних підприємствах з іноземними інвес-
тиціями, яка заснована на взаємопереплетеннях 
різнорівневих систем і підсистем. Наступне — це 
емерджентність системи, яка виражається у вза-
ємному впливі змін елементів. На нашу думку, 
система інвестиційного забезпечення інновацій-
ного розвитку аграрних підприємств з інозем-
ними інвестиціями має являти собою сукупність 
пов’язаних між собою центрів відповідальності 
інвестиційного забезпечення інноваційного роз-
витку інтегруючої фінансово-промислової групи 
і залучених до неї агропромислових підприємств, 
які відтворюють оптимальні інвестиційні грошо-
ві потоки, спрямовані на реалізацію інновацій, і 
здійснюють генеруючий синергетичний ефект [2].

Аналіз сучасних тенденцій розвитку світового 
агропромислового виробництва дозволяє зробити 
висновок, що сутністю аграрної сфери є інтегра-
ція взаємозалежних видів і підвидів економічної 
діяльності в галузях сільськогосподарського і про-
мислового виробництва, пов’язаних між собою 
технічно, технологічно, економічно, фінансово 
й організаційно на основі державної, приватної 
і змішаної форм власності різного територіаль-
ного розміщення в інтересах виробництва на ін-
новаційному обладнанні суспільно необхідного 
інноваційного кінцевого продукту за мінімальних 
витрат і максимальних фінансових результатів. 
Тоді формами аграрної сфери будуть різним чи-
ном структуровані суб’єкти господарювання, такі 
як агропромислове підприємство, агропромисло-
вий комбінат, агропромислове об’єднання, кор-
порація, холдинг і фінансово-промислова група. 
Основні стратегії (напрями) їхнього інноваційно-
го розвитку наведено на рис. 1.

Аналіз світової практики функціонування 
аграрної сфери показує, що важливою умовою 
інноваційного розвитку є формування міжнарод-
ного ринку інноваційних технологій. це забез-
печує прискорення інноваційних процесів, про 
що свідчить досвід найбільш розвинених країн. 
При формуванні стратегії інноваційної діяльнос-
ті принципово важливим є вибір визначального 
вектору державної політики. За кордоном скла-
лися і реалізуються різні стратегії, організаційно-
економічні елементи, які формують і стимулюють 
інноваційну політику держави (табл. 1).

Найбільшого поширення за кордоном одер-
жала державна політика, яка базується на меха-
нізмах фінансової підтримки науково-дослідної 
й дослідно-конструкторської роботи (НДДКР) 
державою, інвестиційними фондами, приватним 
агробізнесом тощо, а також на дотриманні прав 
на об’єкти інтелектуальної власності. Особли-
вість американської структури управління науко-
во-технічним прогресом (НТП) — тісна взаємо-
дія держави і приватного бізнесу, значна частина 
змішаних організацій фінансується з державних 
і приватних джерел. У США держава робить зна-
чний внесок у розвиток аграрної науки — близько 
1 млрд. дол. на рік. ці кошти складаються із ко-
штів федерального бюджету (менше половини) і 
коштів бюджетів штатів.

Проте найбільш активну роль в інновацій-
ному прориві індустріально розвинених країн 
відіграє внутрішньофірмова наука, інтегрована 
в реальний сектор економіки. У таких країнах 
ЄС, як Велика Британія, Франція, Чехія, Ав-
стрія, Бельгія і Німеччина на її частку доводиться 
62,0–70,0 % загальних витрат на нayку; у США — 
70,0 %, Китаї — 71,0 %; Швеції, Японії та Ізраї-
лі — 75,0–77,0 %. Таким чином, дослідження 
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Рис. 1. Основні стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями  
на перспективу (розроблено автором на основі [3, c. 53])

Таблиця 1
Стратегії державної інноваційної політики за кордоном (розроблено автором)

Напрями інноваційної політики 
Основні організаційно-економічні 

елементи
Країни

Формування національної 
інноваційної системи 

Реструктуризація державного секто-
ру науки

Болгарія, Польща, Литва

Інтеграція науки і освіти Латвія, Естонія, Чехія

Залучення малого і середнього бізне-
су в інноваційну діяльність

Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, 
Естонія, Туреччина, Чилі

Визначення пріоритетних експорт-
них напрямів у галузях високих тех-
нологій

Чехія, Румунія, Чилі, Туреччина

Оптимізація структури національної 
інноваційної системи

Адаптація державної системи управ-
ління і планування до особливостей 
інноваційної системи

Японія, Норвегія, Індія, Чилі

Оптимізація державного фінансу-
вання науки й інноваційної сфери

США, Франція, Велика Британія, 
Данія, Норвегія, Швеція, Австралія

Розвиток фундаментальних дослі-
джень

Велика Британія, Швеція, Словенія

Стимулювання інноваційної 
кооперації бізнесу й науки 

Стимулювання зближення корпора-
цій, бізнесу і наукового сектору

США, Фінляндія

Великі державні вкладення в науку та 
інноваційну сферу, залучення націо-
нального приватного капіталу

Ізраїль, Фінляндія

Стимулювання інновації активнос-
ті приватного сектору із залученням 
іноземних інвестицій в інноваційну 
сферу

Велика Британія, Ірландія, Китай, 
Малайзія, Індія, Ізраїль

Стимулювання інноваційної ініціа-
тиви наукового сектору

Німеччина, Японія, Нова Зеландія, 
Данія

Стимулювання ініціатив регіонів Франція, Німеччина, Фінляндія

Налагодження внутрішніх 
інноваційних мереж

Створення особливих умов для утво-
рення зв’язків у інноваційній сфері

США, Норвегія, Ірландія
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ефективно поєднуються з аутсорсингом послуг 
наукових центрів та університетів. цей розподіл 
дослідницьких зусиль дозволяє фірмам розвивати 
власний інноваційний потенціал, залишаючись 
при цьому в центрі потоків науково-технічної ін-
формації [4, c. 197].

У основі всіх процесів управління науково-ін-
новаційною діяльністю (НІД) лежить планування, 
хоча воно носить обмежений характер і нерозрив-
но пов’язане з фінансуванням (бюджетуванням) 
або здійснюється паралельно. Набір методів і засо-
бів державної політики, спрямованих на розвиток 
інноваційної активності, досить широкий, хоча її 
варіанти, рушійні сили й організаційні рішення в 
різних країнах мають свої особливості. У більшості 
країн здійснюється планування науково-технічної 
діяльності, спрямоване на усунення ризику дублю-
вання робіт, урахування довгострокових міждис-
циплінарних досліджень, установлення деякого 
абсолютного рівня обсягів фінансування НДДКР 
із суспільних фондів (бюджету).

Одним із напрямків підвищення ефективнос-
ті інноваційно-інвестиційної діяльності аграрних 
підприємств з іноземними інвестиціями може 
стати розробка комплексних програм із залучен-
ня інвестицій як основа модернізації інвестицій-
ної діяльності (рис. 2).

Вказана модель повинна містити у собі три 
основні складові: інвестиційна привабливість, 
управління інвестиційним процесом, заходи з 
поліпшення інвестиційного клімату. Кожен з на-
ведених елементів має свій алгоритм із залучення 
інвестицій.

Однією з ключових умов досягнення стра-
тегічних цілей, визначених у «Стратегії розвитку 
аграрного сектору економіки на період до 2020 
року», є переведення його розвитку на інновацій-
ну основу, невід’ємним компонентом якої є впро-
вадження аграрними підприємствами інновацій-
них проектів і ефективного та результативного 
управління ними. Як справедливо зазначають на-
уковці, необхідність упровадження інноваційних 
проектів як механізмів системного локального 
розвитку в рамках окремих аграрних підприємств 
посилюється наявністю організаційно-техноло-
гічних, виробничо-ресурсних, соціально-еко-
номічних, структурно-інформаційних проблем 
товаровиробників, що потребують нагального 
вирішення. Варто погодитися з тим, що ефектив-
ність реалізації інноваційних проектів у аграрних 
підприємствах насамперед залежить від правиль-
ності управлінських дій, обраної моделі управлін-
ня та її успішного практичного впровадження [6, 
c. 30].

Характеризуючи стан і тенденції впроваджен-
ня інноваційно-інвестиційних проектів у підпри-
ємствах аграрної сфери економіки України, слід 
зазначити, що до недавнього часу (2016 р.) були 
відсутні систематизовані інформаційно-аналі-
тичні та/або статистичні дані, які б свідчили про 
сучасний стан і характер перебігу досліджуваних 
процесів. Проте останнім часом Департамент 
стратегії та економічного розвитку Міністер-
ства аграрної політики та продовольства Украї-
ни здійснює на постійній основі щоквартальний 
моніторинг стану впровадження найбільш важ-

Рис. 2. Макет комплексної програми із залучення інвестицій (розроблено автором на основі [5])
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ливих інвестиційних проектів на основі інфор-
мації департаментів агропромислового розвитку 
облдерж адміністрацій. На підставі цього готуєть-
ся «Аналітична записка щодо впровадження най-
більш важливих інвестиційних проектів, які реа-
лізуються в агропромисловому комплексі регіонів 
станом на …» [7, c. 24]. Так, за інформацією депар-
таментів агропромислового розвитку облдержад-
міністрацій станом на 1 січня 2017 р. у аграрній 
сфері економіки України підприємства загалом 

реалізували 380 інвестиційних проектів, що на 82 
проекти (27,5 %) більше порівняно з відповідною 
датою 2016 р. Найбільшу кількість інноваційно-
інвестиційних проектів впроваджують агрофор-
мування у: Львівській — 48 од. (+ 30 од., або у 2,6 
раза більше порівняно з 2016 р.); Вінницькій — 45 
од. (+ 3 од., або 7,1 %); Черкаській — 43 од. (+18 
од., або 72,0 %); Полтавській — 40 од. (+ 31 од., 
або в 4,4 раза більше) та Херсонській — 39 од. (+ 
4 од., або 11,4 %) областях (табл. 1).

Таблиця 2
Впровадження найбільш важливих інвестиційних проектів у аграрних підприємствах України на 01.01.2017 р. 

(розраховано й побудовано автором за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, 2017 р.)

Область
Загальна 
кількість 
проектів

Кошторисна 
вартість 

проектів*, млн. 
грн.

Джерела 
фінансування, млн. 

грн.**
Потреба в 

інвестиціях, 
млн. грн.

Сума освоєних 
інвестицій, 

млн. грн.власні 
кошти

залучені 
кошти

Вінницька 45 10 898,0 7 058,0 3 840,0 0,0 6 564,4

Волинська 11 204,9 116,4 0,0 88,5 116,4

Дніпропетровська 9 362,0 165,9 5,1 191,0 48,1

Житомирська 14 921,9 879,9 33,0 9,0 722,7

Закарпатська 4 11,4 9,1 0,0 2,3 9,1

Запорізька 1 200,0 110,0 0,0 90,0 0,0

Івано-Франківська 4 266,5 232,5 5,0 29,0 104,9

Київська 8 617,4 327,4 290,0 0,0 210,9

Кіровоградська 29 435,0 429,5 1,5 4,0 233,4

Львівська 48 1 200,6 555,2 240,9 222,5 0,1

Миколаївська 20 615,1 106,7 26,8 481,5 8,2

Одеська 9 2 707,6 1 111,2 1 517,0 79,3 1088,2

Полтавська 40 412,5 359,1 53,4 196,7 215,8

Рівненська 12 243,2 146,1 17,3 79,9 64,9

Сумська 4 2 271,1 2 229,1 0,0 42,0 404,3

Тернопільська 3 491,2 491,2 0,0 0,0 0,0

Харківська 4 221,9 125,5 86,4 10,0 37,8

Херсонська 39 2 610,2 1 875,6 61,5 673,1 1 722,9

Хмельницька 6 184,0 184,0 0,0 0,0 50,0

Черкаська 43 2 275,3 2 055,4 39,0 180,9 1521,1

Чернівецька 23 423,3 329,7 59,5 31,0 141,8

Чернігівська 4 319,3 312,0 7,3 0,0 162,0

Усього 380 27 892,1 19 209,4 6 283,6 2 410,7 13 426,7
1 
* Загальна кошторисна вартість не співпадає зі складниками фінансування через різні методологічні підходи.
** У сумі з валютою у гривневому еквіваленті згідно з офіційним курсом НБУ станом на 30.12.2016 р. (1 дол. США — 

27,19 грн.; 1 євро — 28,42 грн.).

Загальна сума кошторисної вартості інвес-
тиційних проектів становила майже 27,9 млрд. 
грн., з яких основним джерелом фінансування 
були власні кошти — 19,2 млрд. грн., або 68,8 %. 
Вартість інвестиційних проектів, що реалізують-
ся у регіонах, коливається від 80,0 тис. грн. до 
9,6 млрд. грн. У порівнянні з даними станом на 
01.01.2016 р. загальна сума кошторисної вартості 
інвестиційних проектів зменшилась на 2,8 млрд. 
грн. Зокрема, власні та залучені кошти зменши-
лись на 1,3 млрд. грн. і 0,7 млрд. грн. відповідно. 

Крім того, зменшилась потреба в інвестиціях на 
1,1 млрд. грн. [8, c. 206].

У агроформуваннях реалізовувалися, в осно-
вному, проекти, кошторисна вартість яких стано-
вила до 500,0 млн. грн. — 374 од., або 98,4 % від 
загальної кількості; від 500,0 млн. грн. до 1,0 млрд. 
грн. — 1 од., або 0,3 %, і понад 1,0 млрд. грн. — 5 
од., або 1,3 %. Середня кошторисна вартість ін-
вестиційного аграрного проекту, що реалізувався 
станом на 01.01.2017 р., у розрізі областей коли-
валась від 2,9 млн. грн. у Закарпатській області 
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до 576,8 млн. грн. у Сумській області за середньо-
го значення цього показника в Україні на рівні 
73,4 млн. грн. (рис. 3).

Провідними агроформуваннями із залучення 
інвестицій серед підприємств, які впроваджували 
інноваційно-інвестиційні проекти в сільськогос-

Рис. 3. Рейтинг аграрних підприємств областей України за середньою вартістю інноваційно-інвестиційних 
проектів станом на 01.01.2017 р. (розраховано й побудовано автором за даними Міністерства аграрної 

політики і продовольства України, 2017 р.)

подарське та агропромислове виробництво, роз-
міщені у:

— Вінницькій області, де загальна вартість 
проектів становила майже 10,9 млрд. грн., з них 
9,6 млрд. грн. — це будівництво сучасного птахо-
комплексу з виробничою потужністю 440 тис. т 
м’яса/рік;

— Одеській області — 2,7 млрд. грн., з них 
2,5 млрд. грн. — розбудова зернового терміналу з 
можливістю зберігання 200,0 тис. т зерна та з річ-
ним відвантаженням 4,5 млн. т;

— Херсонській області — 2,6 млрд. грн., з 
них 1,7 млрд. грн. — у будівництво птахофабрики 
з утримання 2,5 млн. гол. молодняка птиці та 5,0 
млн. гол. курей-несучок;

— Черкаській області — 2,3 млрд. грн., з них 
1,3 млрд. грн. — будівництво племрепродукто-
ра з виробництва інкубаційних яєць потужністю 
320 млн. шт. яєць за рік;

— Сумській області — 2,3 млрд. грн., з них 
2,2 млрд. грн. — розбудова елеватора та комплексу 
з виробництва комбікормів потужністю 300 тис. т. 
за рік [9].

Впровадження тільки згаданих п’яти най-
більших інвестиційних проектів, за даними про-
фільного міністерства, забезпечить робочими 
місцями понад 11,0 тис. осіб. Характеризуючи 

структуру джерел фінансування інноваційно-
інвестиційних аграрних проектів (рис. 4), варто 
зазначити, що, попри переважне домінування 
власних джерел у більшості підприємств регіонів, 
є й такі, де значну питому вагу займали залучені 
кошти. Зокрема, до них належать агроформуван-
ня Одеської (57,7 %), Київської (47,0 %), Харків-
ської (40,8 %), Вінницької (35,2 %) та Львівської 
(30,3 %) областей.

У Волинській, Закарпатській, Запорізькій і 
Сумській областях кошти для реалізації інвес-
тиційних проектів не залучали, проте є потре-
ба в інвестиціях у таких розмірах: відповідно 
88,5 млн. грн., 2,3 млн. грн., 90,0 млн. грн. та 
42,0 млн. грн. У Тернопільській і Хмельниць-
кій областях інвестиційні проекти реалізуються 
агроформуваннями за рахунок власних коштів, 
не маючи потреби в додаткових інвестиціях. 
Найбільше освоєно інвестицій від загальної 
кошторисної вартості інвестиційних проектів 
у сільськогосподарських підприємствах Закар-
патської — 80,0 %, Житомирської — 78,4 %, 
Черкаської — 66,9 %, Херсонської — 66,0 %, 
Він ницької — 60,2 %, Волинської — 56,8 %, Кі-
ровоградської — 53,6 % областей. Водночас у 
Запорізькій і Тернопільській областях інвести-
ції не освоювали [10, c.97].
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Найпоширенішими напрямами реалізації 
інноваційно-інвестиційних аграрних проектів 
у країні станом на 01.01.2017 р. були такі (будів-
ництво або реконструкція): вирощування ВРХ — 
89 од. (23,4 %), у т. ч. молочного напряму 72 од. 
(18,9 %) та м’ясного — 17 од. (4,5 %); обробка, 
зберігання та переробка зерна й насіння — 73 од. 
(19,2 %); свинокомплекси — 62 од. (16,3 %); ово-
че- та плодосховища — 35 од. (9,2 %); птахокомп-
лекси — 23 од. (6,1 %); багаторічні насаджен-
ня — 13 од. (3,4 %); краплинне зрошення — 13 од. 
(3,4 %); переробка сільськогосподарської сирови-
ни — 6 од. (1,6 %) та ін.

Висновок. Зростання обсягу інвестицій в аг-
роформування, розмір яких наразі перевищив до-
кризовий період, свідчить про поліпшення інвес-
тиційної привабливості й позитивні очікування. 
Крім реальних інвестицій у фізичні активи, про 
поліпшення інвестиційного клімату також свід-
чать настрої інституційних інвесторів на фінансо-
вих ринках. Зокрема, наприкінці 2016 р. уперше із 
жовтня 2014 р. загальна ринкова вартість україн-
ських публічних аграрних акціонерних товариств 
перевищила 3,5 млрд. дол. США.

Найбільше інвестиційних проектів реалізо-
вувалось у галузі скотарства, а також обробки, 
зберігання та переробки зерна й насіння. Зро-
зуміло, що кожен із реалізованих інвестиційних 
проектів може мати різний рівень інноваційнос-

ті, проте переважну більшість із них (можливо, 
і всі) можна визнати інноваційними, оскільки 
навряд чи сучасний інвестор буде вкладати ко-
шти в несучасні технології. Позитивний тренд 
відновлення інвестиційних надходжень свідчить 
про поліпшення очікувань підприємств, що вже 
працюють. За умов продовження позитивних 
тенденцій можна очікувати на зростання част-
ки іноземних інвестицій у країну. Отже, усе це 
свідчить про збільшення інвестиційних можли-
востей для впровадження інноваційних проектів 
аграрних підприємств України.
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ELEMENTS OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE ECONOMIC MODEL  
IN ENTERPRISES OF UKRAINE

Анотація. У статті розглянуто основні категорії інтернаціоналізації інноваційної сфери на підприєм-
ствах України та висвітлено основну мету. Наведено підходи щодо місця НІС в умовах інноваційної діяль-
ності та принципи побудови інноваційної моделі економіки. Перелічено режими інтернаціоналізації сфери 
науки, технологій та інновацій і методи підвищення конкурентоспроможності позицій на світовому ринку 
товарів та послуг.

Ключові слова: інновації, інтернаціоналізація, НІС, НДДКР, ТНК.

Summary. The article deals with the main categories of internationalization of the innovation sphere at Ukrainian 
enterprises and highlights the main goal. The approaches to the place of the BIS in the conditions of innovation activity 
and the principles of constructing an innovative model of the economy are presented. Listed the regimes of internation-
alization of the sphere of science, technologies and innovations and methods of increasing the competitive position in 
the world market of goods and services.

Key words: innovations, internationalization, NIS, R & D, TNC.

Formulation of the problem The raw material ori-
entation of the domestic economy, connected primar-
ily with the export of mineral raw materials — oil and 
gas, has led to the fact that in the market of consumer 
goods, a significant part of domestic production was 
displaced by imported producers. In these conditions, 
the relative reduction in the volume of domestic pro-
duction of industrial and agricultural products has in-
creased the role of trade.

The current stage of development of the sphere 
of trade in Ukraine is characterized by the fact that 
competition in this area of business has increased sig-
nificantly. At the same time, in the competition on the 
domestic trade market, there is an increasing number 
of foreign participants. In today’s conditions, com-
petitiveness is becoming a key issue in the country’s 
economic and technological policy, as it promotes ac-
celeration of innovation, cooperation stimulation and 
deepening of internationalization.

Analysis of recent research and publications. The 
study of practical and theoretical aspects of innova-
tive activity deals with many domestic and foreign 
scientists: A. S. Brytvenko [1, 6], N. V. Runcheva [1], 
N. M. Rylach [2], G. A. Shvydanenko, K. S. Boichen-
ko [3], I. V. Kolodiazhna [4] and others. Areas of im-
provement bof ways of introducing of innovative model 
are also not left unnoticed by researchers.

The purpose of the article is disclosure of the pe-
culiarities of innovative development and its impact 
on Ukraine’s economic growth and the rationale for 
the introduction of an innovative economic model at 
enterprises.

The main material of the research. World experi-
ence proves that the use of innovative models of corpo-
rate agribusiness development is a significant reserve 
for increasing the efficiency of using available resourc-
es in the agrarian sector. Despite the large number of 
studies devoted to the essence of innovation in agricul-
ture, there is still no unanimous opinion regarding the 
identification of the innovative model of development 
of the corporate segment and its impact on improving 
the efficiency and competitiveness of the agrosphere as 
a whole. Thus, innovative development of branches of 
agrarian production is considered as economic trans-
formations, where, under the existing conditions, the 
optimization of economic growth is underway, and the 
formation of competitive advantages and their support 
is ensured by the widespread use of intellectual and in-
novative potential on its basis.

It is noted that the problem of development of 
innovative activity on the basis of the achievements 
of scientific and technologic progress is complex and 
multifaceted. It is defined as a promising direction of 
development which creates a favorable environment 
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for the efficient use of natural resources, industrial 
and labor resource potential and increases the com-
petitiveness of the country as a whole. The essence of 
innovative activity needs to be clarified at the level of 
corporate relations. The basis of these processes are ef-
fective production methods, the use of new generation 
of technics and technologies, the use of new personnel 
policies and so on, considering the accumulated scien-
tific and innovative potential [1].

The production of knowledge is the basis for im-
plementation of innovative economic but no country 
is able to create all the knowledge necessary for sus-
tainable growth and increasing of competitiveness. 
The internationalization of scientific and technologic 
sphere opens new opportunities for developing coun-
tries to gain access to technologies, to create products 
and services with high added value, develop new skills 
and a new culture of innovative activity. Foreign direct 
investment in scientific and technologic sphere can 
contribute to the strengthening of the national innova-
tive system of the countries, industrial and technologi-
cal modernization that will allow countries to perform 
more complex functions, use more modern equipment 
and produce more high-tech products.

The inclusion of national subjects of innovative 
activity to the global innovative environment allows 
to implement innovative economic model ensures 
the development and deepening of international sci-
entific, technological and innovative cooperation. On 
the other hand, the internationalization of innovative 
sphere affects on the formation of the national innova-
tive system of the country and its competitiveness.

There are three main categories of internation-
alization of innovative sphere. According to the first, 
national companies, TNC and individual innovators 
engaged in the international commercialization of 
technologies. The second category applies to domestic 
and international scientific and technological cooper-
ation between private and state institutions, including 
domestic companies, multinational corporations, uni-
versities and research centers. International innovative 
activity of TNC is the third category. TNC is the only 
institutions which can monitor and implement inno-
vative process at the global level.

Globalization of innovative sphere is connected 
with innovative processes associated with the structure 
of the national innovative system (NIS) in national 
economies. In the process of developing NIS there are 
taken into account trends of the process of globaliza-
tion of scientific and technological sphere, there are 
created powerful innovative institutions with advanced 
technological and innovative and educational net, ca-
pable to transform the globalization results in the na-
tional interests. For the most effective use of interna-
tional flows of knowledge, technologies, innovations 
the country should be able to explore and implement 
scientific achievements of other countries.

At present, there are two approaches to NIS place 
in the terms of the internationalization of innovative 
activity. According to the first approach, subjects en-
gaged in basic research who work with initially «na-
tional» innovation cycle and, therefore, are included 
in NIS. According to the second approach, the sub-
jects of domestic economy, conduct fundamental re-
searches and produce nonprofit knowledge which are 
automatically involved in global innovative activity.

Consequently, in the field of science and tech-
nology, the processes of globalization increase the 
tendency to use external resources, international co-
operation and networking. Those countries that are 
most efficiently adopting and using new technologies, 
developed anywhere in the world, will benefit most. In 
such circumstances, the objectives of internationaliza-
tion of the innovation sphere are as follows:

— enhancing the quality of advanced scientific re-
search and innovation outcomes by improving access 
to external sources of knowledge and strengthening 
global collaboration between research organizations 
and innovation networks for the joint development 
and use of new knowledge and technologies, using 
the factor of comparative advantages (knowledge and 
technologies);

— increasing the attractiveness of the country in 
the global technology and innovation market and the 
successful competition for research contracts and ser-
vices, as well as attracting foreign investment and pro-
fessionals in the innovation field;

— preparation of a national background for suc-
cessful foreign innovation activities;

— rapid response to global challenges and inter-
national commitments in the innovation field.

There are three modes of internationalization of 
the field of science, technology and innovation:

1. International scientific and technical coopera-
tion between partners from more than one country for 
the creation of new scientific knowledge and techno-
logical know-how, as a result of which each partner 
retains its own institutional identity and ownership 
remains unchanged (for example, in the case of direct 
investments or bilateral intergovernmental scientific 
and technical programs).

2. International generation of knowledge and in-
novation by multinational enterprises (BNP) that cre-
ate innovation across borders through the construction 
of research networks, including the creation of new 
research units in the host country or the purchase of 
research foreign units.

3. International use of innovative know-how and 
technologies through trade, licensing and patents, re-
verse engineering, etc.

In addition, you can select «internal purposes» of 
the country in the process of internationalization of the 
innovative sphere aimed at improving its national ap-
peal and «external goals.» The first include increasing 
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the attraction of foreign of inflows direct investitions 
in the innovative sphere, attracting foreign researchers, 
distributioning of national science abroad, creating an 
adequate innovative environment in the country for im-
proving conditions for scientific and technical coopera-
tion, transformation of researches of innovations and 
new technologies. «External goals» include strength-
ening of participation in international cooperation and 
strengthening of bilateral and multilateral relations in 
scientific and technological sphere, to connecting na-
tional researchers to global scientific, technological and 
innovative activity, increasing international mobility of 
researchers, opening of national research programs for 
researchers from other countries [2].

Complex innovative model of enterprise innova-
tion is an effective information and methodological 
tool for forming and improving of its activities. It can 
be used for businesses that continue to update and im-
prove already described business processes and other 
elements of innovative activity.

You can mark the following prerequisites for im-
plementing innovative model of enterprise develop-
ment in contemporary economy:

 — technical and economic feasibility of the need 
to implement the model;

 — market potential (backed by consumer 
demand);

 — dynamic processes of commercialization of 
science and technology;

 — financial supporting of the creation and / or 
purchase of innovations;

 — evaluation of alternatives regarding the 
economic feasibility of the creation and / or purchase 
of innovations;

 — feasibility of strategies of effective using of 
innovations;

 — identifying promising trends of improvement 
of models.

It should also pay attention to the content of es-
sential methodological tools of diagnostic of develop-
ment of enterprise on the innovative model. There can 
be identified the following main components:

 — analysis of effectiveness of activity and 
development of entities, innovative audit;

 — diagnostics of using of existing innovative 
potential and determining the prospects of improving 
of business models on innovative criterion;

 — dynamic methods of effective implementation 
of innovative projects, analytical, economic and 
mathematical, predictive, integrated and combined 
methods.

The results of the research can be concluded that 
the development and implementation of innovative 
model of business development provides a number of 
advantages and contributes to:

 — reducing the temporary and financial costs of 
the realization of innovative projects of formalization 

and optimization activities of an enterprise of the and 
other projects of innovative development;

 — quickly and efficiently projection of new 
products (services) and business processes;

 — implementation of modern successful practices 
into activities of an enterprise;

 — improving the quality of service and domestic 
activities;

 — intensifying efficiency and quality of 
management decisions;

 — integration of strategy with all the elements 
and management systems in the enterprise;

 — releasing time of managers of performing 
routine functions with the aim of forming timely and 
effective management decisions. [3]

In modern conditions it makes most sense to 
carry out large-scale investments into innovative tech-
nologies and working methods, that is, to reduce dis-
tribution costs and improve commodity distribution 
system. In addition, they can put pressure on suppli-
ers. Among the key areas of innovative activity are the 
following:

 — new technologies that reduce the negative 
impact properties of trading services for the 
implementation of services and offer additional 
opportunities for differentiation strategies of business 
organizations;

 — information and communicftions technologies 
for study and consideration of the individual 
characteristics of the buyer, assessment customer 
value;

 — information technologies that allow to interact 
with customers at any place and at any time [4].

 — Building an innovative model is regulated by 
the following system principles:

 — use of international cooperation in the sphere 
of technological transfer;

 — forming growth points in the innovative sphere 
based on the existing competitive advantages and 
already existing viable enterprises and structures;

 — combination of market mechanisms with the 
state supporting of innovations;

 — ongoing monitoring and management of the 
effectiveness of innovative system based on indicative 
figures.

Innovative activity is always risky, complex and 
requires significant financial investment. However, 
studies show, that those enterprises which engaged in 
such activities in recent years are the most successful, 
stable and have the best development results. Cur-
rent realities have repeatedly proved that it is the im-
plementation of innovative activity (new machinery, 
technologies, management innovations, organization 
of labour and motivation of the staff to take part in 
these processes) gives the best results and is the main 
factor of development. Notabely innovations make it 
possible to increase market share and get high rates of 
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economic growth, solve problems, both economic and 
environmental, social, technological nature.

Figure 1 shows the cause-and-effect relationships 
of formation of innovative economy of the state with 
the help of state regulation of national innovation sys-
tem of the enterprise in view of peculiarities of busi-
ness activity, infrastructure and economic security.

Confirmation that the introduction of innovation 
really is an important part of economic activity, can 
serve a successful business experience abroad. Switzer-
land, Germany, France and Britain, the USA, Japan 
from the technological core of the world development 
and they account for the largest share of high-tech 
products. Expenditure on scientific-research and de-

Fig. 1. Innovative economy of the state (developed by the author)
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State regulation

velopment work is quite substantial and account for 
more than half of R&D expenditure in developed 
countries. This was the main reason that priority is 
given to innovative products.

According to the latest data presented in Table 1 
in the annual ranking of the most innovative countries 
of the world «The Global Innovation Index», Ukraine 
ranked 50th overall performance for 2017. Participat-
ed, 127 countries, there are innovation performance 
indexes of some of them. Thus, the five most inno-
vative countries are Switzerland, Sweden, Nether-
lands, the USA and the UK. For comparison, in 2016 
Ukraine ranked 56 place in the overall rating. This in-
dicates that carried out work in this area demonstrate 
its effectiveness. It should be noted that the enterprises 
of Ukraine require constant changes and increasing 
competitive position in the global market for goods 
and services, in particular.

Foreign experience shows that governments of 
successful innovative countries exercise changes in 
legislative, organizational and financial spheres of 
businesses that stimulate activation of innovative ac-
tivity. In these countries, with the support of the state 
innovative clusters appear which promote close coop-
eration and exchange of knowledge, resources, per-
sonnel, etc. To implement the appropriate measures 
in Ukraine it is needed the effective state innovative 
policy which will intensify innovative activities [5].

Table 1
Global innovative index (compiled by author [5])

Rating Country Innovative index

1 Switzerland 67,69

2 Sweden 63,82

3 Netherlands 63,36

4 United States 61,40

5 Great Britain 60,89

6 Denmark 58,70

7 Singapore 58,69

8 Finland 58,49

9 Germany 58,39

10 Ireland 58,13

45 Russia 38,76

46 Chile 38,70

47 Vietnam 38,34

48 Montenegro 38,07

49 Qatar 37,90

50 Ukraine 37,62

51 Thailand 37,57

52 Mongolia 37,13

To overcome the negative phenomena in the 
economy and create favorable conditions for such in-
tegration the state should work out a Global national 
anti-crisis strategy of development of Ukraine, which 
should be both breakout strategy. World experience 
shows that notably crisis and post-crisis period is the 
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formation of conditions for intellectual and innovative 
renewal of economy and production.

The means of economic development of any 
country is an innovation, that is, new elements and 
focused changes that deliberately introduced into the 
industrial structure of the enterprise. The introduction 
of exemptions for specific sectors causes strengthening 
of fiscal pressure on other sectors of the economy of 
Ukraine and leads to increasing in domestic loans. [6]

Taking into account the significant influence of 
the European Union on the socio-economic devel-
opment of Ukraine, and also on the basis of its Euro-
strategic directions, the experience of innovative de-
velopment of foreign countries is of greatest interest to 
Ukraine. The European Union has powerful intellec-
tual and technological capabilities. At the same time, 
since the end of the twentieth century, EU countries 
lose their position in the global competitiveness rating, 
which is largely due to the backwardness of the com-
munity in terms of innovation performance.

Findings from the study. Today, the process of 
internationalization of the field of science and tech-
nology is determined by such factors as the rapid 
development of global information and communica-
tion infrastructure, digitization and standardization 
of tools, fragmentation of the production process. 
An increasing number of countries are focusing on 
strengthening national innovation capacity, increas-
ing scientific standards, participating in the global re-
search community, and enhancing international sci-
ence and technology and innovation. In general, the 
nature of the implementation of scientific and tech-
nological research is changing. Future technological 
trends will be determined by more multidisciplinary 
and trans-institutional co-operation. These phenom-
ena are linked to a growing dependence on external 
sources and networks.
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УДК  338.48 Ю. Ю. Юрченко

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ І ПРОСУВАННЯ ВЛАСНОГО ПРОДУКТУ  
У МЕДИЧНОМУ ТУРИЗМІ

Анотація. У статті йдеться про лікувальні води курорту Бердянськ, їх властивості та призначення. 
Розглядається реальне становище з використанням їх для лікування. Наводяться основні гідрогеологічні 
характеристики мінеральних вод Бердянська. Наголошується на необхідності комерціалізації і популя-
ризації бердянської мінеральної води. Запропоновано маркетингові заходи просування бренду бердянської 
мінеральної води.

Ключові слова: медичний туризм, мінеральні води, туристичний продукт, лікувальні ресурси, марке-
тингові заходи.

Summary. The article deals with the medical waters of the resort of Berdyansk, their properties and purpose. The 
real situation is considered with the use of them for treatment. The basic hydrogeological characteristics of mineral 
waters of Berdyansk are given. It is emphasized on the necessity of commercialization and popularization of the Berdy-
ansk mineral water. Marketing measures are proposed to promote the brand of Berdyansk mineral water.

Key words: medical tourism, mineral water, tourist product, medical resources, marketing measures.

Постановка проблеми. Медичний туризм за 
рівнем попиту займає третю сходинку у мотивації 
туристичних подорожувань за видами в’їзного та 
внутрішнього туризму. Так, за статистикою, у 2016 
році перше місце займають поїздки з метою до-
звілля і відпочинку — 57,4 %, на другому — служ-
бові, ділові, навчання — 21,8 %, далі лікування — 
19,3 % (розраховано на підставі [1, с. 11–12]). 
Тобто кожен п’ятий відвідувач висуває попит на 
лікувальні ресурси. До природних лікувальних 
ресурсів належать «мінеральні та термальні води, 
лікувальні грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, 
кліматичні та інші природні умови, сприятливі 
для лікування, медичної реабілітації та профілак-
тики захворювань» [2].

Предметом дійсного дослідження є міне-
ральні води, ресурси яких у обсязі виробничих 
запасів зосереджені, наприклад, в Бердянсько-
му регіоні. Вибір Бердянська у якості об’єкта 
продиктований наступними чинниками. По-
перше, на період тимчасової втрати рекреацій-
них ресурсів території Криму саме Бердянськ 
через ідентичність туристичного продукту і ви-
гідне географічно-територіальне розташування 
приймає додаткове навантаження попиту. По-
друге, рівень використання цього лікувально-
го ресурсу вкрай низький через загально-еко-
номічні кризові явища в країні і нехтування та 
недооцінку важливості природних ресурсів на 
місцевому рівні.

Вчені різних галузей знань проводили на-
укові дослідження з питань природних лікуваль-
них ресурсів України, у тому числі мінеральної 
води, та їх використання в санаторно-курортній 
практиці [3–7]. Але конкретних наукових праць, 
присвячених саме медичному та комерційному 
використанню такого незамінного природного 
ресурсу, як мінеральна вода саме Бердянська, не 
знайдено. Тому метою роботи є визначення мож-
ливості створення власного продукту на потребу 
медичного туризму й організації його просування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Уперше в Україні мінеральні води було розвідано 
у Передкарпатті наприкінці XVI — початку XVII 
ст. На іх місті виникли бальнеологічні курорти: 
у Шкло (1576 р.), Трускавці (1827 р.), Моршині 
(1877 р.) Львівської області, Березівці під Хар-
ковом (1862 р.) і Миргороді Полтавської області 
(1917 p.), які і зараз є досить популярними тор-
говельними брендами. Але у загальному товаро-
обігу з продовольчих товарів частка роздрібного 
товарообігу мінеральної води складає усього біля 
1,8 % (рис. 1) (графік побудовано на підставі [8, 
с. 22]).

Оцінити розвиток ринку мінеральної води в 
Україні можливо через показники споживання 
мінеральної води у розрахунку на одну людину. 
Так, у 2016 році споживання мінеальної води 
у розрахунку на одну людину на рік становило 
16 літрів (рис. 2), (діаграму побудовано на під-
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ставі [8, с. 33]), у той час коли в інших країнах у 
рази більше.

Така ситуація є свідком високого потенціалу 
внутрішнього ринку, де, до того ж, відсутня сер-
йозна конкуренція з боку закордонних продавців 
через високий ступінь монополізації (90–93 %) 
внутрішнього ринку вітчизняними виробниками 
[8, с. 30].

Є також значний резерв збільшення обсягу 
продажів через великі розбіжності у споживанні 
мінеральної води за регіонами (табл. 1) (розрахо-
вано на підставі [8, с. 34–45; 9, с. 18]).

Як бачимо, найбільше споживання мінераль-
ної води у 2016 році у розрахунку на одну людину 
було у Києві — на суму 264,3 грн., далі в Одесь-
кій області — 152,6 грн., Харківській — 139,1 грн., 
Дніпропетровській — 134,4 грн/, Київській — 
133,6 грн. і т. д. Найменше споживання у Рівнен-
ській — 40,8 грн. і далі Закарпатській, Волинь-
ській, Вінницькій.

У межах курорту Бердянськ виявлено і різ-
ною мірою досліджено мінеральні води таких 
основних груп: складного аніонного та катіонно-

Рис. 1. Частка роздрібного товарообігу мінеральної води  
у загальному товарообігу з продовольчих товарів

Рис. 2. Споживання мінеральної води у розрахунку на одну 
людину на рік в Україні

го складу без специфічних компонен-
тів і властивостей; хлоридні натрієві 
води; йодо-бромні хлоридні натрієві 
слаботермальні розсоли; бромні та йо-
до-бромні води; йодо-бромні, борні 
хлоридні натрієві розсоли.

На курорті Бердянськ мінеральні 
бромні, йодо-бромні розсоли експлуа-
туються лікувально-профілактичними 
установами «Азов», «Бердянськ», «Ла-
зурний», «Нива» (у минулі роки). Ви-
користання мінеральних вод для ліку-
вання у санаторіях Бердянська станом 
на початок 2018 року надано у табл. 2.

Мінеральні води та ропа відно-
сяться до категорії цінних бальнео-
логічних засобів. їх лікувальну дію 
визначають: якісний та кількісний 
макрокомпонентний склад; загальний 
вміст розчинених у воді речовин (за-
гальна мінералізація); газовий склад 
та газонасиченість вод; вміст фарма-
кологічно активних мікрокомпонентів 
(мінеральних та органічних); радіо-
активність вод; активна реакція (рН); 
температура.

З бальнеологічно-активних ком-
понентів вміст брому 27,2–44,0 мг/
дм3 дозволяє виокремити його як спе-
цифічний компонент, присутній у цих 
водах. Бромні хлоридно-натрієві води 
високої мінералізації рекомендуються 
для зовнішніх та внутрішніх процедур.

При проведенні зовнішніх проце-
дур з використанням бромних хлорід-

но-натрієвих вод частина солей всмоктується че-
рез шкіру хворого, частина відкладається на шкірі, 
створюючи «солевий плащ», який містить солі 
брому та хлористого натрію і утримується кілька 
годин, впливаючи на шкіряні нейрорецептори. 
Під впливом хлоридних натрієвих бромних вод у 
хворих нормалізуються процеси згортання крові, 
знижується вміст ліпопротеїдів низької щільнос-
ті, покращується периферичний кровоток, нор-
малізується судинний тонус, пульс, знижується 
підвищений артеріальний тиск. Вони здійснюють 
стимулювальну дію на функцію щитовидної зало-
зи, позитивно впливають на порушену функцію 
яєчників. Після процедур підсилюються проце-
си гальмування у центральній нервовій системі, 
вирівнюються вегето-судинні асиметрії, норма-
лізується температура та теплопровідність шкі-
ри, знижується тактильна та больова чутливість. 
Бромні води також мають гальмуючий вплив на 
розвиток атеросклеротичного процесу, сприяють 
покращенню імунобіологічних реакцій організму, 
активізують фагоцитоз.
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Медичні показники до вживання бромних 
хлоридних вод середнього сармату курорту Бер-
дянськ при зовнішніх процедурах:

— захворювання серцево-судинної системи: 
гіпертонічна хвороба І–ІІ ст; гіпотонічна хвороба; 
ішемічна хвороба серця (стабільна стенокардія І–
ІІ функціональних класів); облітеруючий атеро-
склероз чи ендоартерит кінцівок І–ІІ ст; хронічна 
венозна недостатність не вище ІІ ст., як наслідок 
тромбофлебіту, варикозного розширення вен; ней-
роциркуляторна дистонія всіх типів; ревматизм за 
недостатності кровообігу не вище ІІ-А ст.;

— захворювання центральної нервової систе-
ми: атеросклероз головного мозку не вище І ст.; 
наслідки поліоміеліта; наслідки травм хребта;

— захворювання периферійної нервової сис-
теми: плексити; радикуліти; невралгії різної етіо-
логії; гангліонити;

— захворювання опірно-рухового апарату: 
артрити, поліартрити (ревматоїдний, інфекцій-
но-алергічний, алергічний, післятравматичний); 
артрози, поліартрози (первинний, деформуючий, 
вторинний, бруцелльозний, постравматичний 
тощо); захворювання хребта (хвороба Бехтере-

Таблиця 1
Роздрібний товарообіг мінеральної води у 2016 році за регіонами

Регіони
Роздрібний товарообіг мінеральної 

води за регіонами, тис. грн.
Споживання мінеральної води у розрахунку 

на 1 людину за регіонами у рік, грн.

У середньому по Україні, у т. ч. 4026392,1 94,6

Вінницька 75614,0 47,5

Волинська 49428,6 47,5

Дніпропетровська 434313,4 134.4

Донецька 149599,9 35,2

Житомирська 163704,2 132,0

Закарпатська 56865,8 45,2

Запорізька 177066,3 101,8

Івано-Франківська 79784,2 57,8

Київська 231672,1 133,6

Кіровоградська 80698,4 83,6

Луганська 27410,7 12,5

Львівська 240528,7 94,9

Миколаївська 110536,9 96,1

Одеська 364187,0 152,6

Полтавська 91887,8 64,4

Рівненська 47460,3 40,8

Сумська 60808,5 55,1

Тернопільська 65404,8 61,7

Харківська 375642,4 139,1

Херсонська 74989,7 71

Хмельницька 75689,1 58,9

Черкаська 81697,0 66,4

Чернівецька 69005,8 76

Чернігівська 69242,8 67

м. Київ 773153,7 264,3

Таблиця 2
Використання мінеральних вод для лікування у санаторіях Бердянська  

(складено на підставі власних спостережень авторів)

Вода Місце знаходження
Зовнішні 

лікувальні 
процедури

Внутрішні 
лікувальні 
процедури

Хлоридні натрієві води Санаторій «Бердянськ» + –

Хлоридні натрієві води Санаторій «Азов», + –

Бромні хлоридні натрієві слаботермальні розсоли Санаторій «Лазурний» + +

Бромні хлоридні натрієві води високої мінералізації Санаторій «Лазурний» + +

Йодо-бромні, борні хлоридні натрієві води Санаторій «Бердянськ» + –

 Борні хлоридні натрієві розсоли Санаторій «Нива» – –
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ва, остеохондрози, спондильози тощо); наслідки 
травм опірно-рухового апарату; захворювання 
м’язів та суглобів;

— хронічні запалювальні захворювання жіно-
чих статевих органів: метрити, параметрити; саль-
пінгіти; вторинне безпліддя;

— спайкові процеси після операцій; церви-
цити, вагініти;

— захворювання шлунково-кишкового трак-
ту для покращення нейро-вегетативної регуляції;

— захворювання сечовидільної системи: 
сечокам’яна хвороба; цистити, уретрити; хроніч-
ний нефрит, пієлонефрит у стадії ремісії;

— шкіряні хвороби: псоріаз; нейродерміт; 
алергічні дерматити та дерматози;

— обмінні та ендокринні захворювання: цу-
кровий діабет легкої та середньої важкості; тирео-
токсикоз легкої та середньої важкості; гіпотиреоз 
не вище І ст.; ожиріння.

Макрокомпонентний склад мінеральних вод 
курорту використовується також для внутрішньо-
го споживання. Під впливом як одноразового, так 
і курортного вживання мінеральних вод спосте-
рігаються суттєві зміни в органах системи трав-
лення. Так, вона покращує кровообіг у печінці, 
репаративні процеси у ній. Питні мінеральні хло-
ридно-натрієві води підвищують жовчоутворю-
вальну та жовчовивідну функції печінки, зміню-
ють фізико-хімічний склад жовчі, нормалізують її 
рН, збільшують вміст жовчних кислот.

Мінеральні води, які містять хлориди, стиму-
люють кислотоутворення у шлунку та виділення 
секрету підшлункової залози, моторну функцію 
шлунку та дванадцятипалої кишки.

Мінеральні води курорту з високою мінералі-
зацією (до 15 г/дм3) показані при:

 — хронічних гастритах зі зниженою секре-
торною функцією шлунка;

 — хронічних колітах та ентероколітах.
Основні гідрогеологічні характеристики дея-

ких мінеральних вод курорту надано у табл. 3.
При змішуванні вод середнього сармату 

(свердловини 1 і 2) з водами водозабору «Луна-
чарський» у співвідношенні 1:3 і 1:5 утворюють-
ся питні лікувальні хлоридні натрієві води малої 
мінералізації (3,0–5,0 г/л) без специфічних ком-
понентів і властивостей. Отриманій мінераль-
ній воді-суміші надана назва «Бердянська», яка 
використовується для питного водолікування 
на бюветі санаторію «Лазурний». Хлоридно-на-
трієва вода «Бердянська» використовується при 
лікуванні:

 — хронічних гастритів з нормальною та зни-
женою секреторною функцією;

 — хронічних колітів та ентероколітів;
 — хронічних захворювань печінки та жовчо-

вивідних шляхів: гепатитів, холециститів, ангіох-
валитів різної етіології, після холецистектомічно-
го синдрому;

 — хронічних панкреатитів;

Таблиця 3
Основні гідрогеологічні характеристики деяких мінеральних вод курорту Бердянськ

Води
Місце 

знаходження 
свердловини

Хімічний склад, мінералізація
Дебіт, або оцінені

запаси м3/доб

Лікувально-
столова 
«Сарматська»

№ 1629-Г
Територія 

Бердянської 
КГГП.

Сульфатно-хлоридна кальцієво-натрієва, магнієво-
кальцієво-натрієва (складного катіонного складу) з 

мінералізацією 2,0–2,5 г/л.
80 м3/добу

Хлоридні 
натрієві води

№ 1602-Г 
санаторій 

«Бердянськ», № 1 
і № 2 санаторій 

«Азов».

Мінералізація від 13,0 г/л (свр. № 1602-Г) до 37,4 г/л 
(свр. № 1 сан. «Азов»). За співвідношенням основних 
аніонів і катіонів вода свердловини № 1 є хлоридною 
натрієвою високої мінералізації — 37,4 г/л. з досить 
високим вмістом йоду — 7,6 мг/л. Свердловина № 2 за 
хімічним складом є хлоридною натрієвою середньої 
мінералізації — 14,72 г/л. з підвищеним вмістом йоду 

(4,4 мг/л) і брому (18,4 мг/л)*. 

672 м3/доб 
(1602-Г) Дебіт 
свердловини 

№ 2-288 м3/доб, 
№ 1-122,4 м3/доб

Бромні хлоридні 
натрієві 
слаботермальні 
розсоли

№ № 746-Г, 748-
Г, 749-Г санаторій 

«Лазурний»

Концентрація брому у водах становила 98–138 мг/л, 
йоду 7–11 мг/л. Мінералізація — 57–60 мг/л.

брому — 20 мг/л (746-Г) 

1788 м3/доб за 
категорією А 

і 588 м3/доб за 
категорією С

1
.

Йодо-бромні, 
борні хлоридні 
натрієві води

№ 1605-Г сан. 
«Бердянськ»

Концентрація брому у воді 78–85 мг/л, йоду 6–11 мг/л, 
ортоборної кислоти 45–65 мг/л. Мінералізація — 35–

45 мг/л.
Дебіт 242,4 м3/доб

борні хлоридні 
натрієві розсоли

№ 1358-Г
сан. Нива

Мінералізація — 13 мг/л. 250 м3/доб

* Через високий вміст (13,5–42,0 мг/л) у воді іону амонію вони рекомендовані і використовуються для зовнішнього 
застосування у вигляді ванн.
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 — хворобах обміну речовин: цукрового діабе-
ту, ожиріння, подагри, сечокислого діатезу, окса-
лурії, фосфатурії;

 — хронічних захворювань нирок та сечови-
відних шляхів.

Комерціалізація і популяризація бердянської 
мінеральної води вкрай важлива для туристично-
го бренду дестинації, тому що позиціонує його 
як санаторно-курортний і туристичний центр із 
максимально широким набором рекреаційних 
ресурсів порівняно з іншими курортами України 
(морська вода, піщані пляжі, грязелікування, во-
долікування).

Просувати бренд бердянської туристичної 
дестинації з таким набором оздоровчих компо-
нентів буде легше і на міжнародному ринку ре-
креаційних послуг. Важлива широкомасштабна 
кампанія з просування курорту «Бердянськ» у 
тому числі і як центру медичного туризму, що пе-
редбачає і водолікування, доступне в цій дести-
нації. З цією метою необхідно задіяти всі комуні-
каційні майданчики, в першу чергу Міністерство 
охорони здоров’я, Департамент туризму, широку 
презентацію в бізнес-спільнотах.

Як проміжний крок із просування бердян-
ської мінеральної води можна використовувати 
такі відомі маркетингові заходи (спочатку цільо-
вою аудиторією визначається регіональний спо-
живач):

 — підвищення обізнаності про мінеральні 
води для початку населення, організацій, підпри-
ємств, лікарської спільноти, турфірм, що відно-
сяться до ближнього географічного кола (створен-
ня широкого спектру рекламної та інформаційної 
продукції, розповсюдження флаєрів, реклама в 
ЗМІ та медичні сайти регіону);

 — участь в туристичних і медичних виставках;
 — розміщення даних про воду у всеукраїн-

ському каталозі (реєстр) мінеральних вод та ре-
креаційних ресурсів;

 — створення власного сайту води;
 — реклама продукції на масових заходах, у 

тому числі фестивалях, конкурсах, змаганнях 
(спонсорство водою);

 — рекламні заходи в оздоровчо-лікувальних 
закладах, навчальних закладах (спонсорська до-
помога санаторіям, профілакторіям, лікарням, 
школам, дитячим дошкільним установам, літнім 
таборам);

 — систематичний моніторинг технологічних 
процесів і маркетингових заходів лідерів ринку 
води (використовувані технології виробництва та 
обладнання, новини, рекламні акції, статті, архі-
тектура і контент сайту, послуги, принципи ціно-
утворення);

 — пошук стратегічних і ситуативних партне-
рів, чиї товари і послуги доповнювали б ринок мі-

неральної води з метою спільного і взаємовигід-
ного просування бізнес-пропозицій;

 — розроблення програми лояльності для ді-
тей та молоді (розіграші, призи, бонуси і т. д.);

— у разі успішних маркетингових заходів 
просування мінеральної води в ближньому гео-
графічному колі розробка стратегії виходу на на-
ціональний ринок.

Висновки. Дослідження довели, що розвиток 
ринку мінеральної води в Україні має високий по-
тенціал:

— вхід на ринок полегшується через відсут-
ність серйозної конкуренції з боку закордонних 
продавців через високий ступінь монополізації 
внутрішнього ринку вітчизняними виробниками;

— комерціалізація і популяризація бердянської 
мінеральної води вкрай важлива для туристичного 
бренду дестинації, тому що позиціонує його як са-
наторно-курортний і туристичний центр із макси-
мально широким набором рекреаційних ресурсів  
порівняно з іншими курортами України;

Тому вкрай необхідна широкомасштабна 
кампанія з просування курорту «Бердянськ» у 
тому числі і як центру медичного туризму, що 
передбачає і водолікування, доступне в цій дес-
тинації. Саме адресність комунікаційних май-
данчиків для створення і просування власного 
туристичного продукту буде предметом подаль-
ших досліджень авторів.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

УДК 330.12:640.41 П. В. Гудзь

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ РЕГІОНУ

Анотація. Визначено пріоритетний розвиток туристичної галузі і готельного господарства у економіці 
регіону. Проведено аналіз управління готельним господарством на прикладі Запорізької області. Виявлено 
проблеми адміністрування готельного господарства з боку регіональних і міських влад. На основі аналізу 
стану надходження туристичного збору запропоновано організаційні та комунікаційні заходи із підвищення 
якості адміністрування туристичного збору, сплачуваного суб’єктами готельного бізнесу і домогосподар-
ствами-власниками міні-готелів і номерного фонду.

Ключові слова: регіон, місто, управління, адміністрування, готель, готельні послуги, готельне господар-
ство, туристичний збір

Summary. Determined the priority development of the tourism industry and hotel industry in the economy of 
the region. The analysis of management a hotel economy is conducted on the example of the Zaporizhzhya area. The 
problems of administration of hotel economy are educed from the side of regional and municipal power. On the basis of 
analysis of the state of receipt of tourist collection the organizational are of fered and communication west from upgrad-
ing of administration of tourist collection, hotel business paid by subjects and by the, housekeeping-proprietorsmini-
hotel and containing a number fund.

Key words: region, city, management, administration, hotel, hotel services, hotel economy, tourist collection.

Постановка проблеми. За оцінками голови 
Всесвітньої ради з туризму і подорожей (WTTC)  
тревел-сектор — це 10 % світового ВВП і 292 млн. 
робочих місць, а також щорічне зростання в турис-
тичному секторі, незважаючи на економічні і по-
літичні складнощі у світі [1]. У провідних економі-
ках європейських країн туризм є одним з основних 
джерел доходів регіонів: у літературі на прикладі 
Риму середня заповнюваність готелів складає біля 
80 %, середня вартість проживання — €80–85, ви-
трати в середньому чеку приблизно €30 [2].

Сучасний стан розвитку готельної сфери 
у регіоні відзначається тим, що разом із ло-
кальними факторами на розвиток ринку готе-
лів впливає глобалізація й інтернаціоналізація 
капіталу — з кожним роком все більше число 
нерезидентів країн купують нерухомість під 
готель або готові готельні комплекси, інвес-
туючи в них мільйони доларів або повністю 
переозброюючи відповідно до власних планів. 
Особливо це властиво для курортних регіонів, 
яким виступає Запорізька область. За цих умов 
зростає потреба ефективної організації регі-
онального простору, регулювання ринків на 
використання місцевих ресурсів і задоволен-
ня потреб мешканців регіону, тобто активного 
впливу регіональних і місцевих влад на розви-

ток туризму в цілому та готельних послуг зо-
крема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми туризму як галузі та його підгалузей ви-
кликають пожвавлений інтерес дослідників. це 
зумовлено як структурними трансформаціями у 
економіках регіонів, пов’язаними зі скороченням 
частки індустріальних галузей і зростанням сфе-
ри послуг, так і підвищенням капіталізації галузі 
готельно-ресторанного бізнесу, що робить його 
привабливою сферою капіталовкладень. Відпо-
відно, підвищується значення наукової інформа-
ції, як прогнозно-наукової — для стратегічного 
розвитку і прийняття рішень, так і статистично-
аналітичної — для ефективного управління го-
тельним господарством.

У літературі наведено широкий спектр до-
сліджень з питань функціонування регіонально-
го туризму [3] і меншою мірою — туристичних 
об’єктів, зокрема готелів. Так, С. В. Сидорук і 
Н. Є. циганюк проводять оцінку територіальної 
організації ринку готельних послуг, яка перед-
бачає визначення таких показників: доступнос-
ті готельних закладів для туристів, бізнесменів, 
транзитників; категоризації готельних закладів 
у регіоні; функції попиту залежно від місця роз-
ташування готельного закладу; функції пропо-
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зиції залежно від місця розташування готельного 
закладу [4, с. 210] І. Б. Андренко приділяє увагу 
організаційно-економічним аспектам розвитку 
готельного господарства регіону [5].

М. В. Босовська, Н. І. Ведмідь, О. В. Косар 
розглядають теоретичні засади формування ресто-
ранних мереж, під якими розуміють специфічний 
формат інтегрування однотипних суб’єктів ресто-
ранного бізнесу, що знаходяться під управлінням 
стратегічного центру, діють на підставі відносин 
власності/оренди, франчайзингу чи управління 
за контрактом, характеризуються уніфікованими 
внутрішніми параметрами і реалізують консолідо-
вану стратегію розвитку [6, c. 27].

Мета дослідження — аналіз управління го-
тельним господарством регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективному функціонуванню регіонального 
ринку готельних послуг, його пропорційності, 
динамічній рівновазі та розвитку сприяє не менш 
ефективне адміністрування галузі на регіональ-
ному та міському рівні, а також професійна опе-
раційна діяльність суб’єктів ринку, цільове при-

значення і роль яких полягає у якості стандартів 
надання готельних послуг. Організаційно-управ-
лінський вплив регіональної влади на розвиток 
туристичної і готельної діяльності може носити 
як стимулюючий, так і протидіючий характер. За-
лежно від цілей регіонального чи місцевого роз-
витку. Так, в окремих регіонах Європи, зокрема 
Венеції, посилюється протидія муніципалітету 
зростанню потоку туристів, оскільки зростання 
чисельності туристів понад критичну межу нега-
тивним чином впливає на екосередовище регіону 
[7]. Становлення регіонального ринку готельних 
послуг в Україні носить стимулюючий характер 
і потребує посилення чіткої регуляторної регіо-
нальної політики, інституційної підтримки, адмі-
ністрування просторового розміщення готельних 
закладів, стандартизації послуг тощо.

Проведені львівськими вченими досліджен-
ня вказують на пріоритетне значення розвитку 
готельної справи у великих містах, де індекс ін-
вестиційної привабливості вище, аніж в невели-
ких містах обласного значення, як Мелітополь чи 
Бердянськ (табл. 1).

Таблиця 1
Індекси інвестиційної привабливості готельної діяльності в містах України  [8, с. 123]

№ з/п Місто

Індекс 
кількості 
готельних 
місць, I

к

Індекс завантаженості 
готелів, І

з

Індекс 
прибутковості, І

п

Індекс інвестиційної 
привабливості, І

іп

1 Київ 2,93359 1,85122 8,99877 3,65606

2 Запоріжжя 0,69802 1,30113 2,38922 1,29640

3 Мелітополь 0,70404 1,23964 1,09242 0,98437

4 Бердянськ 0,31706 1,42820 0,68830 0,67809

5 Дніпро 0,94021 1,30428 1,43018 1,20622

6 Львів 1,24918 1,53704 4,15440 1,99837

Аналіз даних вказує на те, що чим краще 
оснащений готель основними фондами, тим 
вище рівень комфортності, зовнішнього оформ-
лення, технічного оснащення, тим вище ціна за 
проживання і, відповідно, прибутковість. У ко-
роткостроковій перспективі це призводить до на-
сичення готельного ринку і збільшення прибутку 
операторів, а в довгостроковій — дозволить інвес-
тувати в проекти з ревіталізації капітальної неру-
хомості і розширення готельних мереж.

На регіональному рівні адміністративні 
функції управління галуззю готельного госпо-
дарства здійснюються відповідними відділами 
туризму обласних рад, державних адміністрацій, 
виконкомами та постійними комісіями міськрад, 
а на рівні прийнятих рішень — через механізм 
розробки, прийняття й контролю та реалізацією 
стратегій розвитку туризму, програм і плану захо-
дів та способів їх реалізації на регіональному чи 
локальному рівні. Критичний аналіз відповідних 

документів з розвитку туризму і готельного бізне-
су відображає не надто оптимістичний стан. Так, 
Стратегія соціально-економічного розвитку За-
порізької області до 2020 року не містить безпосе-
редньо стратегічних пріоритетів та цілей у розвит-
ку туризму і готельно-ресторанного господарства, 
хоча область є провідним туристичним регіоном 
країни. Але разом з тим основні положення стра-
тегії узгоджуються із національними пріоритета-
ми розвитку державних секторів господарювання 
(табл. 2).

Аналіз операційних цілей Стратегії розвитку 
Запорізької області дозволив дійти висновку, що 
стимулювання створення понад 30 садиб зелено-
го туризму у сільських територіях області супро-
воджується облаштуванням міні-готелів як місць 
тимчасового проживання мандрівників.

Фахівці готельного бізнесу відверто визна-
ють: «Основними складнощами в розвитку об-
ласті як туристичного регіону можна назвати 
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відсутність підтримки з боку міської влади, не-
розвиненість міської туристичної інфраструктури 
і певну інформаційну обмеженість» [10], що вка-
зує на низький рівень ефективності управління 
галуззю з боку органів публічного управління та 
адміністрування.

Опосередковано це підтверджується і проти-
річчям інформації, яка надходить від регіональ-
них і місцевих влад. Так, у преамбулі Стратегії 
розвитку м. Бердянськ на період до 2017 року вка-
зано на величину потенціалу номерного фонду — 
одночасно оздоровчі заклади можуть прийняти 
понад 15 тис. осіб, а місто Бердянськ користу-
ється великим попитом серед туристів: щороку в 
місті відпочивають 500–600 тис. осіб як з України, 
країн СНД, так і з далекого зарубіжжя [11]. Нато-
мість «Паспорт м. Бердянськ Запорізької області» 
станом на 01 січня 2018 року, розміщений на офі-
ційному сайті міськради, висвітлює номерний по-
тенціал готелів у 20,0 тис. осіб і стверджується, що 
саме стільки одночасно оздоровчі заклади міста 
можуть прийняти відпочивальників [12].

Рішення виконавчого комітету Бердянської 
міської ради № 112 «План заходів щодо підготов-
ки до літньо-оздоровчої кампанії та проведення 
курортного сезону 2018 року» від 10 квітня 2018 р. 
містить в частині «12. курортно-готельна діяль-

ність» комплекс системних заходів із розбудови 
курортної і туристичної рекреації, а саме: перелік 
заходів інженерно-технічного, інфраструктурного, 
транспортного, безпекового, санітарного, органі-
заційного, маркетингового, сервісного, інформа-
ційного, що є суттєвим кроком підвищення якості 
управління, показом фахової компетентності ме-
неджерів муніципального управління. Зокрема, 
серед дій зазначено заходи із інвентаризації сана-
торно-курортних, оздоровчих, готельних закла-
дів, інших засобів розміщення, дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, а також забезпечення 
в період курортного сезону прийому звернень гро-
мадян з питань підготовки та проведення курорт-
ного сезону, забезпечення безпечного відпочинку 
населення, підтримки санітарного стану міста, по-
ліпшення якості послуг, що надаються мешканцям 
та гостям міста, — усього 141 захід за 15 напрямка-
ми [13]. Разом з тим заходів, пов’язаних зі створен-
ням та започаткуванням діяльності Асоціації при-
ватних власників міні-готелів, адмініструванням 
туристичного збору, роботою з активними грома-
дянами та залученням їх ініціативи до мікропроек-
тів локального розвитку в межах вулиці, мікрора-
йону тощо не вдалося віднайти.

У виконаній Стратегії розвитку м. Бердянськ 
на період до 2017 року взагалі не згадувалося про 

Таблиця 2
Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального розвитку [9]1

Сектори

Стратегічні цілі (Запорізька область) 

1. Запорізький 
край — регіон  

з високим рівнем 
та якістю життя 

населення 

 2. Запорізький 
край — інвестиційно 
приваблива територія 

з розвинутими 
індустріальним 
комплексом та 

інфраструктурою 

3. Запорізький 
край — регіон 

розвинутих 
сільських територій 

 4. Запорізький 
край — регіон 

екологічної безпеки 
та збереження 

природних ресурсів

Економіка й торгівля х Х Х х

Промисловість та 
інфраструктура х Х Х Х

Сільське. лісове 
господарство, харчова 
промисловість х Х Х х

Транспорт і дороги х Х Х

Екологія і природні 
ресурси х х х Х

Освіта й молодь Х х Х

Здоров’я, соціальний 
захист, сім’я й дитина Х Х х

Культура й туризм х Х Х х

Обмін інформацією Х х х х

Комунальне 
господарство

Територіальний 
розвиток, земля і 
кадастр Х Х Х х

1 Х — істотний кореляційний зв’язок, х — послаблений кореляційний звязок
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розвиток готельного ринку в межах місцевого 
економічного розвитку. При розробці Страте-
гії розвитку міста до 2020 року та обґрунтуванні 
стратегічного вибору міста основна ідея розробки 
стратегії полягає у подоланні інерційного розвит-
ку, що відбувався на засадах історично сформо-
ваних традиційних тенденцій тяжіння до моделі 
промислово-курортного міста. Йдеться про пере-
хід від зазначеної моделі до дещо іншої моделі, де 
поступово переважною системою діяльності стає 
курортно-розважальна, дозвільно-туристична, ак-
тивно-пізнавальна діяльність, яка підтримується 
інноваційною конкурентоспроможною екологіч-
но-коректною промисловістю із енергозбережен-
ням, адекватною умовам курортного міста [11]. 
Така модель розвитку базується на сучасних світо-
вих тенденціях, передбачає визначення точок рос-
ту, використання конкурентних переваг території 
та дозволяє активно залучати до міста зовнішні 
ресурси. Попри те, місія і стратегічне бачення роз-
витку курортного міста на етапі розробки поки не 
містять положень щодо організації розвитку го-
тельного бізнесу, він перебуває в полоні стихійного 
формотворення, на відміну від розважальних за-
кладів, закладів харчування, анімаційних, вистав-
кових, культурних проектів, які належним чином 
адмініструються.

Аналіз документу «Про стан виконання у 
2017 році Програми розвитку курортно-рекре-
аційної зони та туризму в місті Бердянську на 
2017–2020 роки» дозволив виявити усього два ін-
формаційних блоки, присвячених управлінню го-
тельним господарством курортного міста: напрям 
публічного адміністрування готельних послуг 

шляхом забезпечення відповідності санаторно-
курортних, готельних, сервісних послуг вимогам 
національних та міжнародних стандартів, а також 
проведення навчальних семінарів-тренінгів для 
керівників санаторно-курортних, оздоровчих та 
готельних закладів (проведено семінар щодо «По-
рядку встановлення категорій готелям та іншим 
об’єктам, які використовуються для надання по-
слуг з тимчасового розміщення (проживання)» 
[14], що є позитивним явищем).

Слід визнати, що активність місцевого са-
моврядування у курортних містах є вищою за 
інші типи міст і поселень, оскільки діловий цикл 
міського господарства підпорядкований циклам 
природнім і активізується із початком високого 
курортно-оздоровчого сезону та вимагає узго-
дження організаційних рішень, проведення ді-
євих комунікацій, налагодження партнерства між 
суб’єктами влади, громади, готельного бізнесу. 
Аналіз прийнятих упродовж 2017–2018 рр. рішень 
Бердянської міськради стосовно розвитку курорту, 
туризму і готельного господарства виявив вкрай 
низьку кореляцію адміністрування готельного 
господарства. В Україні виокремлюють також по-
няття «міні-готелі» — готелі до 10 номерів з мініму-
мом сервісу [15, с. 71]. Слід додати, що суб’єктами 
розміщення туристів у курортному місті є офіційні 
юридичні особи — готельні заклади різних типів, 
фізичні особи для упровадження підприємницької 
діяльності, та сектор домогосподарства. Готельні 
комплекси домогосподарств без юридичної реє-
страції як суб’єкта підприємницької діяльності за 
потужністю номерного фонду уже тепер конкуру-
ють із підприємницькими структурами (табл. 3).

Таблиця 3
Планування надходжень туристичного збору в місцевий бюджет м. Бердянська, 2016–2018 рр. (тис. грн.) 

Туристичний збір 2016 р. 2017 р. 2018 р. (план) 2018/2016 р.,%

Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 280 230 300 107

Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 240 420 630 262

Разом 540 650 930 172

Аналіз даних табл. 3 вказує на найбільш при-
скорену динаміку зростання обсягів сплаченого 
туристичного збору саме фізичними особами — 
за три роки у 2,6 раза. На нашу думку, потенціал 
зростання обсягів надходжень туристичного збо-
ру саме фізичними особами буде випереджаль-
ними темпами зростати і надалі, у міру переходу 
домогосподарств-власників готельного фонду на 
статус ФОП і залучення до реєстрації домогоспо-
дарств як платників податків.

Проведене експертне обстеження домогос-
подарств, що надають готельні послуги, лише по 
вул. Гостинній у м. Бердянську на початок курорт-
ного сезону 2018 р. виявило 120 житлових будин-

ків, як приватних, так і багатоквартирної забудови, 
з кількістю не менше 865 місць готельних номерів 
різного типу і класу для відпочивальників, з яких 
має стягуватися туристичний збір як засіб доходної 
частини місцевого бюджету і, водночас, як засіб 
витратної частини бюджету для розвитку цих те-
риторій: благоустрою, вивезення сміття, розвитку 
електромереж, водовідведення та каналізації тощо. 
Згідно з Положенням про порядок справляння ту-
ристичного збору на території міста Бердянська, 
базою справляння туристичного збору є вартість 
усього періоду проживання (ночівлі) в місцях тим-
часового проживання за вирахуванням податку на 
додану вартість, а ставка туристичного збору вста-
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новлюється у розмірі 1 відсотка вартості прожи-
вання за весь період перебування [16].

Враховуючи фактори формування доходної 
частини домогосподарств, що надають готельні 
послуги: а) вартість тимчасового проживання ту-
ристів в межах 300–1200 грн./добу; б) тривалість 
курортного сезону протягом 2,5 місяців — із се-
редини червня до кінця серпня; в) у середньому 
10-денний термін перебування туриста на нічліги 
в осіб, які здають власне або орендоване житло в 
найм, але не зареєстровані як суб’єкти господа-
рювання; г) 100 % зайнятість номерного фонду 
в курортний сезон; д) індекс обороту житлового 
фонду упродовж курортного сезону не менше 6–7 
заїздів (60–70 днів), можна вирахувати при вста-
новленій на сезон ставці туристичного збору орі-
єнтовну вартість тимчасового проживання і мак-
симальний і реальний обсяг туристичного збору.

Недоотримання коштів туристичного збору 
саме з числа неорганізованих відпочивальників у 
приватних міні-готелях, власники яких не заре-
єстровані як суб’єкти господарювання, зменшує 
можливості місцевого економічного розвитку, 
розвиток інфраструктури за принципом цільово-
го використання коштів для конкретних мікрора-
йонів і локалітетів. Якщо влада і громада міста не 
будуть активними і конструктивними учасниками 
зазначених ринкових відносин, інтенсивний роз-
виток дозвільно-туристичної і санаторно-курорт-
ної галузей не зможе позитивно відобразитися на 
соціальному розвитку громади міста.

Тому важливими є не лише організаційні за-
ходи із регулювання діяльності готелів, а й кому-
нікативні — залучення усіх власників готельного 
фонду до встановлених правовідносин та сплати 
готельного збору, співучасті у розбудові кому-
нального господарства тощо.

Висновки. Готельне господарство регіону — 
це інтегрована галузь сфери економіки із проду-
кування послуг проживання та суміжних послуг 
гостинності з використанням регіональних пере-
ваг регіонального розподілу праці та місцевих ре-
сурсів, спрямованих на задоволення потреб клієн-
тів і позитивний імідж території. Встановлено, що 
потенціал зростання обсягів надходжень турис-
тичного збору саме фізичними особами буде ви-
переджальними темпами зростати і надалі, у міру 
переходу домогосподарств-власників готельного 
фонду на статус ФОП і залучення до реєстрації 
домогосподарств як платників податків. Визначе-
но, що ефективне впровадження організаційних 
заходів із регулювання діяльності готелів можли-
ве на основі активності мешканців територіальної 
громади і комунікативній основі — залученні усіх 
власників готельного фонду до встановлених пра-
вовідносин та сплати готельного збору, співучасті 
у розбудові комунального господарства.

Напрямом подальших досліджень має стати 
аналіз операційних факторів підвищення ефек-
тивності діяльності готелів і готельних мереж ре-
гіону.
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ПРОГРАМОВАНА ТА SMART-ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ  
РОЗВИТКУ УКРАїНИ ТА її РЕГІОНІВ

Анотація. Визначено сутність основних типів постіндустріальної економіки, основними серед яких є 
економіка знань, програмована та SMART-економіки. Встановлена послідовність зміни типів економіки 
країн світу.

Ключові слова: економіка знань, програмована економіка, SMART-економіка, людська економіка, типи 
економіки, знання, людські ресурси.

Summary. The essence of the main types of post-industrial economy, the main ones being economics of knowl-
edge, programmable and SMART-economics, is determined. The sequence of changes in the types of economies of the 
countries of the world is established.

Key words: knowledge economy, programmable economy, SMART-economy, human economy, types of econom-
ics, knowledge, human resources.

Постановка проблеми. Останнім часом в 
Україні все частіше проявляються елементи сти-
мулювання економіки знань (далі — ЕЗ), осно-
вними серед яких є державна підтримка високо-
технологічних галузей, реформування освітньої 
сфери, зростання якості навчання дітей і дорос-
лих, можливості реалізації ідей через стартапи, 
міжнародні й національні гранти з отриманням 
спрямованої фінансової підтримки, впроваджен-
ня е-технологій у держрегулюванні та повсяк-
денному житті людини. Кожен із перерахованих 
елементів є невід’ємним проявом постіндустрі-
ального етапу розвитку економіки країни, яка 
прагне підвищити добробут і якість життя насе-
лення та досягти за цих умов економічного зрос-
тання на регіональному й національному рівнях 
на основі інноваційного і людського розвитку.

Усі типи постіндустріальної економіки міс-
тять спільну ознаку, яка ґрунтується на викорис-
танні людських здібностей мислити та створювати 
суспільно необхідні ідеї, генерувати, використову-
вати й розповсюджувати знання на благо людини 
і суспільства. При цьому кожна країна має влас-
ну унікальну траєкторію розвитку та швидкість 
здійснення економічних і соціальних процесів, 
які сприяють переходу від одного типу економіки 
до іншого, більш високого її рівня. Але не визна-
чено основні види постіндустріальної економіки, 
їх зміст, послідовність зміни та значення для роз-
витку України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі визначення етапності типів економіки та 

змісту понять ЕЗ, програмованої та SMART-
економік присвячено багато досліджень україн-
ських та закордонних вчених. Сутність поняття 
ЕЗ започатковано у дослідженні Ф. Махлупа [1]. 
Ю. Федотова акцентує увагу на проблемах роз-
витку SMART-економіки [2, с. 33]. Н. Омарова 
визначає, що SMART-економіка бере за свою 
мету формування нового комунікаційного кана-
лу «споживач-споживач» [3]. Сутність поняття 
програмованої економіки, яка за сучасних умов 
су спільного розвитку вважається найвищім про-
явом, розкрито у [4]. Не дивлячись на велику кіль-
кість публікацій, які присвячено дослідженням 
особливостей розвитку постіндустріальної еконо-
міки, не визначено основні її типи, їх періодич-
ність та можливості розвитку в умовах України та 
її регіонів.

Тому метою дослідження є визначення послі-
довності зміни типів постіндустріальних еконо-
мік, їх змісту та значення для соціально-еконо-
мічного розвитку України та її регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. До-
статньо поширеною й дослідженою є типологія 
економік за їх характеристиками, що виокрем-
лює три узагальнені економічними теоретиками 
типи — аграрна (доіндустріальна), індустріальна 
та постіндустріальна економіки. Якщо доінду-
стріальний та індустріальний типи економіки, як 
такі що вже відбулися, є досконало вивченими й 
описаними у наукових працях, то закономірності 
розвитку нового типу постіндустріальної еконо-
міки і досі залишаються невизначеними, а тому 
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потребують подальших досліджень. ці досліджен-
ня, базуючись на еволюційності сучасного етапу 
розвитку країн світу, мають дозволити визначити 
послідовності зміни типів постіндустріальної еко-
номіки та розкрити їх характерні особливості.

Проведене дослідження сучасних світових 
наукових поглядів щодо існуючих типів постін-
дустріального розвитку країн світу дозволило їх 
узагальнити, систематизувати та упорядкувати у 
часовому вимірі за важливістю та ступенем ви-
користання знань у кожному типі економіки. У 
результаті було отримано узагальнену послідов-
ність зміни типів розвитку національної еконо-
міки (рис. 1).

За результатами проведених досліджень 
було встановлено, що першим типом економіки 
у пост індустріальному просторі виступає інфор-
маційна економіка, яка трансформується у ЕЗ [1; 
5], після чого відбувається перехід до SMART-
економіки, а потім і до програмованої економі-
ки, яка за сучасних умов суспільного розвитку 
вважається найвищім проявом [4]. Визначена 
послідовність типів постіндустріальної економі-
ки є умовною через то, що її побудова базується 
на узагальненому визначенні сутності та можли-
вих меж кожного з виокремлених типів еконо-
міки. До того ж умовність, по-перше, пов’язана 
із тим, що обґрунтована послідовність зміни 

Рис. 1 Послідовність зміни типів економіки країн світу (систематизовано автором)
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типів економіки не є обов’язковою для різних 
економік світу і кожна країна, рухаючись у на-
прямі знаннєво-інноваційного вектора розвитку, 
може пройти послідовно або паралельно кожну 
або лише деякі з означених типів економіки. По-
друге, кожна країна має свої специфічні особли-
вості стану та розвитку національної економіки, 
через що спостерігається різна тривалість проті-
кання її певного типу. Крім того, з метою досяг-
нення критерію універсальності запропонована 
послідовність зміни типів економіки не містить 
кількісних позначок із визначенням інтервалів за 
роки для кожного типу економіки на осі фактора 
часу.

Останнім часом в Україні все частіше про-
являються елементи стимулювання ЕЗ, осно-
вними серед яких є державна підтримка високо-
технологічних галузей, реформування освітньої 
сфери, зростання якості навчання дітей і дорос-
лих, можливості реалізації ідей через стартапи, 
міжнародні й національні гранти з отриманням 
спрямованої фінансової підтримки, впроваджен-
ня е-технологій у держрегулюванні та повсяк-
денному житті людини. Кожен із перерахованих 
елементів є невід’ємним проявом постіндустрі-
ального етапу розвитку економіки країни, яка 
прагне підвищити добробут і якість життя насе-
лення та досягти за цих умов економічного зрос-
тання на регіональному й національному рівнях 
на основі інноваційного і людського розвитку.

Наступним етапом розвитку постіндустріаль-
ної економіки після ЕЗ, як безпосередній резуль-
тат якісного прояву її форм, є SMART-економіка 
(від англ. smart — розумний, технологічний), що 
базується виключно на технологіях нового поко-
ління. У дослідженні Ю. Федотової підкреслюєть-
ся, що цей тип економіки «ґрунтується на комп-
лексній модернізації та інноваційному розвитку 
всіх секторів на основі технологій нового поколін-
ня та забезпечує високу додану вартість, енергое-
фективність, формування захищеного природно-
го середовища та соціальну стабільність» [2, с. 33]. 
Тобто прогнозується, що SMART-економіка буде 
заснованою на технологіях шостого технологіч-
ного укладу, більшість з яких сучасній науці ще не 
відомі.

SMART-економіка спрямована на покра-
щення рівня та якості життя населення, зруч-
ності й узгодженості усіх процесів у містах та у 
країні в цілому. Вона зорієнтована саме на розви-
ток економіки міст, регіонів та у кінцевому під-
сумку — країн, що реалізується у розробці для 
цього концепцій, стратегій або дорожніх карт з 
впровадження smart-парадигм. При цьому осно-
ву для SMART-економіки створюють концепти 
ЕЗ, які проявляються у її різноманітних формах, 
заснованих на інноваційності, креативності, ІКТ 

та розумній і ощадній взаємодії з довкіллям. За 
цих умов smart-міста мають будуватися на прин-
ципах інтелектуально скоординованої діяльності 
всіх учасників суспільних відносин та мають ви-
глядати як розумний унікальний конгломерат 
[6]. Основною метою здійснення таких міських 
трансформацій є розв’язання нагальних та май-
бутніх проблем населення, покращення його до-
бробуту, підвищення привабливості життя в міс-
тах та бажання в них жити.

Smart-концепція розвитку передбачає при-
ділення уваги технологічним інноваціям, дослі-
дженням та знанням. Тобто smart-ідея переслідує 
виявлення переваг територіальних одиниць, кон-
центрації зусиль на сильних сторонах діяльності 
їх об’єктів, використання внутрішнього потен-
ціалу для забезпечення соціально-економічного, 
політичного, культурного розвитку й екологічної 
безпеки, що можливо за умов активізації вико-
ристання знань та створення на їх основі докорін-
но нових ідей і технологій.

Розвинені країни світу вже сьогодні актив-
но спрямовують зусилля на побудову SMART-
економіки. Так, ще у 2015 р. у Китаї було прийня-
то концепцію «Китай-Internet Plus», орієнтовану 
на реалізацію smart-парадигми третьої промисло-
вої революції [7]. А на початку 2017 р. затверджено 
подібну довгострокову концепцію та план еконо-
мічного розвитку для країн ЄС «Smart-Європа», 
відповідно до яких планується найближчим часом 
розробити дорожні карти у напрямі нового бачен-
ня Європи для 350 офіційних регіонів ЄС. Отже, 
країни, які мають високий рівень економічного 
розвитку та займають передові позиції у міжна-
родному рейтингу за індексом економіки знань, 
активно рухаються у напрямі SMART-економіки 
та запроваджують smart-концепції розвитку.

Слід зазначити, що smart-ідеї починають ре-
алізовуватися і в Україні. Так, розроблено проект 
зі створення smart-міста Києва до 2020 р. [6], а 
міста Вінниця, Дніпро, Львів і Харків поступово 
переймають досвід столиці країни. Проте для до-
сягнення помітних ефектів від smart-технологій 
необхідно здійснювати їх поширення рівномір-
но на всі міста і регіони України. Запровадження 
означених smart-проектів має досить потужні по-
тенційні можливості для економічного, соціаль-
ного й культурного розвитку країни, покращення 
рівня життя населення та налагодження горизон-
тальних і вертикальних зв’язків між підприєм-
ствами, установами і об’єктами соціальної інф-
раструктури на регіональному та національному 
рівнях. Успішна реалізація соціальних та еконо-
мічних smart-проектів має сприяти розв’язанню 
демографічних проблем за рахунок збільшення 
привабливості українських міст і оптимізації мі-
граційних потоків населення.
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Найвищім на сьогодні етапом розвитку у по-
стіндустріальному просторі, який змінює SMART-
економіку, є програмована економіка, твердження 
про можливість появи якої вперше було здійснено 
провідною американською консалтинговою ком-
панією Gartner у 2014 р. [4]. При цьому визнається, 
що програмована економіка являє собою докорін-
ну «трансформацію традиційних концепцій обміну 
цінностями, розширення прав й можливостей лю-
дей та smart-машин визначати цінність і правила 
її обміну» [4]. Вона передбачає створення нових 
програмних продуктів і технологій, які за значен-
ням та масштабністю прогнозовано будуть значно 
перевищувати можливості сучасної мережі Internet 
та будуть безупинно рухатися у напрямі сьомого 
технологічного укладу.

Сутність та межі програмованої економіки 
ще не встановлені у наукових дослідженнях, проте 
вже сьогодні можна передбачити численні ризики 
й загрози, які вона може нести суспільству. Так, 
програмована економіка кардинально замінить 
зміст праці людини у бік заміщення людської пра-
ці чітким функціонуванням програмованих при-
строїв, що значно посилить проблему безробіття 
для низькокваліфікованої робочої сили. Крім 
того, тотальне поширення ІКТ на всі сфери на-
ціональної економіки може сприяти виникненню 
випадків незаконної фінансової та інших видів 
діяльності. Водночас, незважаючи на переліче-
ні ризики, програмована економіка є тим типом 
економіки у постіндустріальному просторі, який 
передбачає її повну перебудову та запровадження 
нових підходів до здійснення процесів функціо-
нування національної економіки.

Прикладом може стати Японія, яка будує 
програмовані міста і вже стикається з певними 
проблемними моментами, незважаючи на за-
гальний високий рівень економічного розвитку. 
Всебічне впровадження робототехніки та об’єктів 
штучного інтелекту поступово і повсюдно ви-
тісняє людську працю, що веде до підвищення 
інтенсивності процесів звільнення працівників, 
падіння цінності низькокваліфікованої людської 
праці. Водночас спостерігаються і позитивні мо-
менти, пов’язані із тим, що програмування про-
цесів документообігу і фінансових розрахунків 
дозволило усунути бюрократизм у державному 
секторі, оптимізувати структуру витрат робочого 
часу та ліквідувати його втрати.

Досягнення переваг програмованої економі-
ки можливо за умови набуття високих темпів еко-
номічного прогресу, що має сприяти всебічному 
людському розвитку, оскільки саме людина має 
розробити необхідні програми, адаптувати їх до 
умов реального життя та вчасно запроваджувати 
дієві заходи щодо запобігання ймовірних ризиків. 
Саме цим обумовлено виникнення сучасних на-

укових поглядів, заснованих на людиноцентрись-
ких принципах трансформації економіки, які ба-
зуються на безмежних можливостях людини. У 
цьому контексті Д. Сидман (D. Seidman), перед-
бачаючи глибоку економічну кризу через доміну-
вання у світі «розумних машин» та поступове ско-
рочення цінності людського життя, обґрунтував 
основи теорії «людської економіки» [8]. Він довів, 
що незважаючи на тенденцію поширення програ-
мованих технологій на всі сфери і процеси життя 
людини, стануть лідерами ринку лише ті суб’єкти 
господарювання, до основи стратегій розвитку 
яких було закладено найвищі людські ціннос-
ті і якості — творчість, віддана праця, дружба, 
чесність, працелюбність, співробітництво, вза-
ємодопомога, турбота, гуманність, пристрасть, 
емпатія тощо. Жоден робот, технологія, машина 
чи програма не зможуть адекватно реалізувати 
та витіснити людські якості, які є незамінними у 
високопродуктивній роботі, особливо якщо вони 
пов’язані з комунікаціями та передбачають спіл-
кування у ланцюзі «людина-людина».

Водночас слід зазначити, що принципи 
людської економіки досить важко реалізову-
вати в сучасних умовах масового поширення у 
світі програмних технологій. Дійсно, все, що 
сьогодні отримує бурхливий розвиток в світо-
вій економіці, пов’язано з програмною складо-
вою — е-технології, е-конференції, е-декларації, 
е-освіта, е-регулювання тощо. Отже, можна впев-
нено прогнозувати, що програмована економі-
ка поступово витіснить ЕЗ і SMART-економіку, 
неминуче стане вектором домінування світово-
го розвитку. За цих умов вже сьогодні у стратегії 
розвитку країн світу мають бути закладеними ви-
моги підвищення рівня і якості життя населення, 
обов’язкове гарантування зайнятості, створення 
безпечних і сприятливих умов життя людини та 
майбутніх поколінь.

Висновки. У ході дослідження було визначено 
місце і значимість ЕЗ у зміні типів постіндустрі-
альних економік, яка зосереджує увагу на цінності 
знаннєвих ресурсів, існуванні інноваційних про-
ривів, спрямуванні уваги на людський розвиток 
і активізацію інвестиційних вливань на науку та 
технології. Такі трансформації можуть відбутися 
за умови переконання людини у доцільності до-
корінної зміни пріоритетів життя, що забезпечить 
процвітання суспільства та набуття оптимістич-
ного погляду на майбутнє. Вдосконалення сутніс-
ного наповнення ЕЗ внесе корективи у розуміння, 
що має стати підґрунтям формування механізму 
забезпечення знаннєво-інтелектуального розвит-
ку країні. Наступним етапом дослідження є роз-
робка програм та дорожньої карти щодо форму-
вання ЕЗ як основи для майбутніх етапів розвитку 
країни та її регіонів.
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ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ПРОВІДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

(ІІІ, МОНІТОРИНГ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ОСНОВНА ЧАСТИНА)

Анотація. Розкрито вимоги щодо здійснення моніторингу регіонального людського розвитку при локалі-
озації Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) на період до 2015 року та Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) на пе-
ріод до 2030 року в Державній та регіональних стратегіях розвитку, Планах заходів з їх реалізації. Доведено, 
що моніторинг регіонального людського розвитку повинен включати не тільки аналіз та рейтингові оцінки 
Індексів регіонального людського розвитку (ІРЛР), а й оцінки стану досягнення ЦРТ та ЦСР. Інституалі-
зації підлягають алгоритм функціонування механізму державного регулювання регіонального людського роз-
витку і логічні схеми оцінки його результативності та ефективності.

Ключові слова: моніторинг регіонального людського розвитку, Цілі Розвитку Тисячоліття, Цілі Стало-
го Розвитку, Індекс регіонального людського розвитку.

Summary. The article outlines the requirements for monitoring regional human development in the context of the 
localization of the Millennium Development Goals (MDGs) for the period up to 2015 and the Sustainable Development 
Goals (DCCs) for the period until 2030 in the State and Regional Development Strategies, Plans for their implemen-
tation. It is proved that monitoring of regional human development should include not only the analysis and rating 
assessments of regional human development indexes, but also the assessment of the state of achievement of the MDGs 
and CSRs. Institutionalization is subject to the algorithm of functioning of the mechanism of state regulation of regional 
human development and a logical scheme for assessing its effectiveness and effectiveness.

Key words: monitoring of regional human development, Millennium Development Goals, Sustainable Develop-
ment Goals, Regional Human Development Index.

Актуальність теми дослідження. Першочерго-
ві пріоритети та стратегічні індикатори людського 
розвитку на національному і регіональному рівнях 
визначено Стратегією сталого розвитку «Украї-
на-2020», метою якої є впровадження в Україні 
європейських стандартів життя та вихід нашої дер-
жави на провідні позиції у світі. цивілізаційний рух 
уперед намічено здійснювати за векторами: розвит-
ку, безпеки, відповідальності та гордості [1, с. 1].

У рамках названих чотирьох векторів руху пе-
редбачено реалізацію 62-х реформ і програм роз-
витку держави, у тому числі 10 першочергових, 
серед яких п’ятою є програма децентралізації та 
реформа державного управління.

Вважається, що результатами реформи дер-
жавного управління має стати створення такої 
публічної адміністрації, яка здатна виробляти і 
реалізовувати цілісну державну політику, спря-
мовану на суспільний сталий розвиток і на підви-

щення стандартів життя. Територіальні громади 
самостійно вирішуватимуть питання місцевого 
значення, свого добробуту і нестимуть відпові-
дальність за розвиток всієї країни.

Індикаторами реалізації Стратегії, що відпо-
відають предмету і об’єкту нашого дослідження, 
є такі сім показників серед 25-ти ключових [1, 
с. 6–7]:

 — валовий внутрішній продукт (за паритетом 
купівельної спроможності) у розрахунку на одну 
особу, який розраховує Світовий банк, підви-
щиться до 16 000 дол. США;

 — середня тривалість життя людини, за розра-
хунками Світового банку, підвищиться на 3 роки;

 — питома вага місцевих бюджетів становити-
ме не менше 65 % у Зведеному бюджеті України;

 — частка проникнення широкосмугового Ін-
тернету, за даними Світового банку, складатиме 25 
абонентів на 100 осіб;
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 — 75 відсотків випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів володітимуть щонайменше 
двома іноземними мовами, що підтверджувати-
меться міжнародними сертифікатами;

 — Україна візьме участь у міжнародному до-
слідженні якості освіти PISA та увійде до 50-ти 
кращих держав-учасниць такого дослідження;

 — Україна разом зі Світовим банком розро-
бить показник добробуту громадян, визначиться з 
його цільовим значенням та проводитиме моніто-
ринг змін такого показника.

Середньостроковим планом пріоритетних 
дій Уряду до 2020 року, який було затверджено 
Розпорядження № 275-р 3 квітня 2017 року, була 
визначена мета Кабінету Міністрів України — за-
безпечення зростання рівня життя громадян і 
підвищення його якості в результаті сталого еко-
номічного розвитку. Поліпшення всіх аспектів 
життя громадян передбачено шляхом досягнення 
таких 5-ти цілей: економічного зростання; ефек-
тивного врядування; розвитку людського капіта-
лу; верховенства права і боротьби з корупцією; 
безпеки і оборони.

Виходячи з предмета та об’єкта нашого дослі-
дження, доцільним є детальний розгляд другої та 
третьої цілей.

Ефективне врядування передбачає проведен-
ня реформи державного управління, децентраліза-
ції та реформи державних фінансів, які спрямова-
ні на підвищення якості публічних послуг і рівня 
контролю суспільства над державними коштами.

Розвиток людського капіталу передбачено 
здійснювати шляхом проведення реформи сис-
теми охорони здоров’я, освіти, поліпшення на-
дання державної соціальної підтримки, розвитку 
культури і спорту, що дасть можливість поліпшен-
ня якості життя, освіти і зростання продуктивнос-
ті праці [2, с. 5].

Актуалізація теми дослідження посилюється 
також необхідністю оцінки, по-перше, стану ви-
конання 7-ми цілей Розвитку Тисячоліття на рів-
ні адміністративних областей, досягнення яких 
передбачалось у 2000–2015 роках (діяли з 2000 
року, Україна приєдналася до їх виконання у 2003 
році та переглянула у липні 2009 року після сві-
тової кризи 2007–2008 рр.). По-друге, вимогами 
виокремлення із 17-ти цілей Сталого Розвитку на 
період 2016–2030 роки, які були прийняті на са-
міті ООН у вересні 2015 року і поки що адаптовані 
тільки на національному рівні.

У контексті моніторингу регіонального люд-
ського розвитку Кабінетом Міністрів України 
7 жовтня 2015 року було прийнято Постанову 
№ 821 «Деякі питання реалізації у 2015–2017 ро-
ках Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року». У цій постанові було перед-
бачене розроблення та подання на розгляд Уряду 

проекту акту щодо порядку та методики обраху-
вання Індексу регіонального людського розвитку 
(ІРЛР) та розрахунки їх прогнозних значень на 
період до 2020 року [3, п.13 — зі строком виконан-
ня до 01.10.2016 року].

Доцільність здійснення прогнозних розра-
хунків ІРЛР обумовлена потребами розроблення 
кожною адміністративною областю України Пла-
нів заходів на 2018–2020 роки з реалізації Регіо-
нальних стратегій розвитку на період до 2020 року, 
розроблених ще у 2014–2015 роках.

Тобто інституалізація процесів і процедур 
моніторингу регіонального людського розвитку, 
їх організація та інформаційно-методичне забез-
печення вимагають узагальнення вітчизняного 
досвіду його вимірювання, порядку досягнення 
соціальної узгодженості та об’єктивних рейтин-
гових оцінок на рівні адміністративних областей.

Постановка проблеми. Середньостроковим 
планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року пе-
редбачено такі ключові показники ефективності 
досягнення до 2020 року:

Другої цілі Уряду (ефективне врядування):
 — індикатор Government Effectiveness World 

Governance Indicators — вище 50 відсотків країн;
 — індикатор Ефективність публічного секто-

ру Індексу глобальної конкурентоспроможності 
Світового економічного форуму — входження до 
50 кращих країн світу;

 — E-Government Development Index (United 
Nations Е-government Survey) — входження до 40 
кращих країн світу;

 — Open Budjet Index (OBI) (міжнародна мере-
жа International Budget Partnership) — входження 
до 50 кращих країн;

 — зменшення рівня дефіциту державного 
бюджету до 2,1 відсотка валового внутрішнього 
продукту [2, с. 21].

Третьої цілі Уряду (розвиток людського капі-
талу):

 — індекс людського розвитку — входження 
до 50 кращих країн;

 — рівень смертності — зменшення на 10 від-
сотків;

 — рівень бідності (ОЕСР) — 15 відсотків [2, 
с. 27].

Серед 7-ми цілей Розвитку Тисячоліття 
(цРТ), досягнення яких передбачалось до 2015 
року (цРТ діяли з 2000 року, а Україна приєдна-
лась до їх виконання в 2003 році з уточненням у 
2010 році) на першому місті була ціль «Подолан-
ня бідності» (три завдання, п’ять індикаторів) 
(табл. 1–2).

цРТ були затверджені лідерами 180-ти кра-
їн у 2000 році і спрямовувались на скорочення 
масштабів бідності та голоду, охорону материн-
ства та дитинства, боротьбу з ВІЛ, малярією і ту-
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беркульозом та вирішення інших проблем до 2015 
року. Для досягнення цРТ (7 цілей, 15 завдань і 33 
індикатори) було визнано за найважливіше кон-
солідацію зусиль 3-х складових суспільства: вла-
ди, бізнесу та громадкості.

У 2010 році показники рівня відносної бід-
ності населення практично лишились без змін — 
на рівні 27 % населення України, різниця між 
тривалістю життя чоловіків та жінок постійно 
збільшувалась. У природоохоронній сфері показ-
ники навіть погіршились.

У зв’язку з цим було здійснено перегляд на-
ціональних цРТ та підготовлено оновлену систе-
му завдань та індикаторів з огляду на специфіку 
національного розвитку у посткризовий період та 
виклики, які у той час мали місце у глобальному 
розвитку.

Серед 17-ти цілей Сталого Розвитку (цСР) 
до 2030 року, які були прийняті на саміті ООН у 
вересні 2015 року «Зі сталого розвитку та при-
йняття Порядку денного розвитку після 2015 

року» й адаптовані до України, доцільно виокре-
мити вісім цілей, які пов’язані з моніторингом 
ІЛРЛ [5]:

ціль 1. Подолання бідності (3 завдання/5 ін-
дикаторів).

ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільсько-
го господарства (4/9).

ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя (9/16).
ціль 4. Якісна освіта (7/11).
ціль 5. Гендерна рівність (6/12).
ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови 

(5/13).
ціль 8. Гідна праця та економічне зростання 

(6/16).
ціль 11. Сталий розвиток міст і громад (6/18).
Наявна збереженість цільової орієнтації люд-

ського розвитку в Україні при переході від реалі-
зації цРТ на період до 2015 року до досягнення 
цСР на період до 2030 року. На першому місті — 
ціль «Подолання бідності» (три завдання, п’ять 
індикаторів) (табл. 3).

Таблиця 1
Національні Цілі Розвитку Тисячоліття [4]

цілі Назва
Кількість

завдань індикаторів

ціль 1 Подолання бідності 3 5

ціль 2 Забезпечення якісної освіти впродовж життя 2 6

ціль 3 Забезпечення гендерної рівності 2 4

ціль 4 Зменшення дитячої смертності 1 2

ціль 5 Поліпшення здоров’я матерів 1 2

ціль 6 Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та туберкульозу і започаткування тенденції до 
скорочення їх масштабів 2 6

ціль 7 Сталий розвиток довкілля 4 8

Таблиця 2
Матриця завдань та індикаторів Цілей Розвитку Тисячоліття до 2015 року по Україні [4]

Завдання Індикатор

Значення цільового
орієнтира на 2015 рік 

за національними 
індикаторами

1 2

ЦІЛЬ 1: ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
Завдання 1. А: Ліквідувати до 2015 
року бідність за критерієм 5 дол. 
США на добу за ПКС

1.1. Частка населення, чиє добове споживання є 
нижче 5 дол. США на добу за ПКС, %

 <0,5

Завдання 1. В: Скоротити пито-
му вагу бідного населення (за на-
ціональним критерієм бідності) 
до 25 % за рахунок зменшення 
чисельності бідних серед дітей та 
осіб, що працюють

1.2. Частка бідного населення за національним 
критерієм, %

25,0

1.3. Частка бідних серед дітей, % 29,0

1.4. Частка бідних серед працюючих осіб, що 
працюють %

15,0

Завдання 1. С: Зменшити в десять 
разів до 2015 року питому вагу на-
селення, чиє споживання є нижче 
від рівня фактичного прожитково-
го мінімуму

1.5. Частка населення, чиє споживання є ниже від 
рівня фактичного прожиткового мінімуму, %

7,0
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Таблиця 3
Ціль 1. Подолання бідності [5, с. 128]

№  
з/п

Завдання Індикатор Дезагрегування
цільові

значення
Джерело

1.1 Скоротити в 
4 рази рівень 
бідності, зокрема 
шляхом ліквідації 
її крайніх форм

1.1.1. Частка населення, чиї 
середньодушові еквівалентні 
сукупні витрати є нижче від 
фактичного* (розрахункового) 
прожиткового мінімуму, %

• За віком (до 18 років, 
18–34 роки, 35–59 років, 
понад 60 років)
• За статтю
• За наявністю дітей у 
домогосподарстві

2015 — 58,3
2020 — 30,0
2025 — 20,0
2030 — 15,0

ІДСД НАНУ, 
Держстат

1.1.2. Частка осіб, добове 
споживання яких є нижче 5,05 
дол. США за ПКС, %

2015 — 2,2
2020 — 0,5
2025 — 0,0
2030 — 0,0

ІДСД НАНУ, 
Держстат

1.2 Збільшити 
охоплення 
бідного 
населення 
адресними 
програмами 
соціальної 
підтримки

1.2.1. Частка бідних**, 
які охоплені державною 
соціальною підтримкою, у 
загальній чисельності бідного 
населення, %

• За віком (до 18 років, 
18–34 роки, 35–59 років, 
понад 60 років)
• За статтю
• За наявністю дітей у 
домогосподарстві

2014 — 56,3
2020 — 65,0
2025 — 75,0
2030 — 85,0

ІДСД НАНУ, 
Держстат

1.3 Підвищити 
життєстійкість 
соціально 
вразливих верств 

1.3.1. Співвідношення рівнів 
бідності*** домогосподарств з 
дітьми та домогосподарств без 
дітей, рази

• За типом місцевості 
проживання (м/с)
• За статтю голови 
домогосподарства

2015 — 1,77
2020 — 1,60
2025 — 1,40
2030 — 1,27

ІДСД НАНУ, 
Держстат

1.3.2. Частка витрат на 
харчування в сукупних
витратах домогосподарств, %

• За типом місцевості 
проживання (міська / 
сільська)

2015 — 54,6
2020 — 50,0
2025 — 40,0
2030 — 30,0

Держстат

 — по-друге, визначити для адміністративних 
областей стратегічні індикатори реалізації націо-
нальних завдань цСР (2016–2030 рр.) на періоди 
до 2020, 2027 та до 2030 років;

 — по-третє, здійснити прогнозні розрахунки 
ІРЛР на період до 2020 року і розробити заходи 
щодо нейтралізації негативної дії показників-де-
стимуляторів людського розвитку;

 — по-четверте, визначити порядок узго-
дження складових ІРЛР з національними за-
вданнями досягнення цРТ та цСР на період до 
2020 року;

 — по-п’яте, задовольнити потреби корпора-
тивного управління екологічною, соціальною і 
економічною безпекою.

Метою дослідження є систематизація інфор-
маційно-методичного забезпечення вимірюван-
ня Індексу регіонального людського розвитку 
(ІРЛР), яке міститься в нормативно-інструктив-
них документах, і розробити на цій основі логіч-
ну схему оцінки результативності та ефективності 
механізму державного регулювання регіонально-
го людського розвитку (рис. 1).

Моніторинг ІРЛР необхідно здійснювати в 
узгодженості з моніторингом 17 цТР, які включа-
ють 87 завдань та 149 індикаторів.

Ознаками дезагрегування національних за-
вдань цСР стали також ознаки «за типом місце-
вості проживання — міська або сільська» в 21-му 
завданні і 24-х індикаторах, а також ознака «за ре-
гіонами» — в 11-ти завданнях і 17-ти індикаторах.

Необхідно також, по-перше, оцінити стан до-
сягнення цРТ на період до 2015 року і в разі до-
цільності — розробити та впровадити відповідні 
заходи на період 2018–2020 рр. По-друге, здійсни-
ти локалізацію та адаптацію перелічених цСР на 
період до 2030 року у вказаних Планах заходів на 
2015–2017 роки та на 2018–2020 роки з реалізації 
Регіональних стратегій адміністративних областей.

Тобто інституалізації підлягає така система 
моніторингу складових та рейтингових оцінок в 
цілому ІРЛР адміністративних областей, яка за-
безпечить:

 — по-перше, у разі необхідності обґрунтува-
ти додаткові заходи щодо досягнення цРТ 2000–
2015 років у 2018–2020 роках;

* Фактичний (розрахунковий) прожитковий мінімум — розрахункова величина прожиткового мінімуму, отримана 
на основі фактичних цін на товари та послуги за конкретний період часу.

** Бідні визначені як населення, чиї середньодушові еквівалентні сукупні витрати є нижче від фактичного прожит-
кового мінімуму.

*** Використано межу абсолютної бідності за критерієм прожиткового мінімуму: середньодушові еквівалентні су-
купні витрати є нижче від фактичного прожиткового мінімуму.
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У складі механізму державного регулювання 
регіонального людського розвитку моніторинг ІРЛР 

повинен включати таку систему показників його 
виміру з використанням вихідних даних національ-

Рис. 1. Алгоритм функціонування механізму державного регулювання регіонального людського розвитку

Розробка і реалізація державної стратегії регіонального розвитку,  
Національної та Регіональних програм людського розвитку на період до 2020 року
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ної статистики, які у відповідних процесах і проце-
дурах узгодження їх чисельних значень дозволяли:

 — здійснювати прямі та зворотні зв’язки: ор-
ганів управління із суб’єктами управління, між 
тією, що управляє, та підпорядкованою підсисте-
мами;

 — контролювати виконання відповідних за-
ходів, їх доопрацювання;

 — проводити порівняльний аналіз характе-
ристик областей;

 — виявляти резерви саморозвитку людського 
капіталу на інноваційній основі.

Тобто моніторинг регіонального людського 
розвитку, як органічна складова механізму дер-
жавного регулювання, повинен включати таку 

систему показників його виміру за даними наці-
ональної статистики та порядок його здійснення, 
які б дозволяли оцінювати не тільки динаміку 
кількісних значень показників та зміни їх струк-
тури, а й проводити контроль виконання відпо-
відних заходів та їх доопрацювання в масштабі та 
режимі реального часу.

Крім того, в сучасних умовах об’єктивно не-
обхідним стало впровадження системи показни-
ків, яка міститься в Методичних рекомендаціях 
Мінекономрозвитку України щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки держави, насамперед, 
в частині семи індикаторів демографічної безпе-
ки, одинадцяти індикаторів продовольчої безпе-

Таблиця 4
Вагові коефіцієнти для розрахунку субіндексів економічної безпеки  

та інтегрального показника економічної безпеки [6]

№ з/п Найменування індикатора, одиниця виміру
Значення 
вагового 

коефіцієнта

1. Демографічна безпека

1.1 Чисельність наявного населення, відсотки до рівня 1990 року 0,1265

1.2 Очікувана тривалість життя при народженні, роки 0,1265

1.3
Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року), на 1 тис. 
народжених живими

0,1431

1.4 Коефіцієнт природного приросту, на 1 тис. осіб наявного населення 0,1874

1.5
Частка населення похилого віку в загальній чисельності населення (станом на кінець 
звітного періоду), відсотки (коефіцієнт старіння)

0,1625

1.6 Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, відсотки 0,1265

1.7 Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (–) (на 10 тис. осіб) 0,1274

2. Продовольча безпека

2.1 Добова калорійність харчування людини, тис. ккал 0,0945

2.2
Співвідношення обсягів виробництва і споживання м’яса та м’ясних продуктів на одну 
особу, відсотки

0,1048

2.3
Співвідношення обсягів виробництва і споживання молока та молочних продуктів на 
одну особу, відсотки

0,1071

2.4 Співвідношення обсягів виробництва і споживання яєць на одну особу, відсотки 0,0971

2.5 Співвідношення обсягів виробництва і споживання олії на одну особу, відсотки 0,0921

2.6 Співвідношення обсягів виробництва і споживання цукру на одну особу, відсотки 0,0870

2.7 Співвідношення обсягів виробництва і споживання картоплі на одну особу, відсотки 0,0958

2.8
Співвідношення обсягів виробництва і споживання овочів та продовольчих баштанних 
культур на одну особу, відсотки

0,1021

2.9 Виробництво зерна на одну особу на рік, тонни 0,0893

2.10 Рівень запасів зернових культур на кінець періоду, відсотки до споживання 0,0351

2.11 Частка продажу імпортних продовольчих товарів через торговельну мережу підприємств, 
відсотки

0,0948

3. Соціальна безпека

3.1
Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, 
що нижче 75 відсотків медіанного рівня загальних доходів, відсотки

0,0911

3.2
Відношення середньомісячної номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму на 
одну працездатну особу, рази

0,0857

3.3
Відношення середнього розміру пенсії за віком до прожиткового мінімуму осіб, які 
втратили працездатність, рази

0,0808

3.4
Співвідношення загальних доходів 10 відсотків найбільш та найменш забезпеченого 
населення (децильний коефіцієнт фондів), рази

0,0803

3.5 Частка витрат на продовольчі товари у споживчих грошових витратах домогосподарств, % 0,0838
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ки та п’ятнадцяти індикаторів соціальної безпеки 
(табл. 4) [6, дод. 3].

Вибір з 9-ти складових економічної безпе-
ки вказаних трьох складових під час проведення 
комплексної рейтингової оцінки ІРЛР здійснено 
тому, що останніми роками в Україні склалась 
така ситуація. По-перше, смертність населен-
ня стала значно перевищувати народжуваність. 
По-друге, необхідність викоренення соціальних 
хвороб, які пов’язані із соціальною безпекою і 
виявлені під час прогнозування таких складових 
ІРЛР постала на період до 2020 року практично в 
усіх областях України:

 — коефіцієнт злочинності — кількість зареє-
строваних злочинів на 100 тис. населення;

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

 — кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 100 тис. дітей 0–17 
років;

 — коефіцієнт підліткової народжуваності 
(15–17 років);

 — кількість померлих від навмисного само-
ушкодження на 100 тис. населення.

По-третє, подолання голоду, досягнення 
продовольчої безпеки, поліпшення харчування і 
сприяння розвитку сільського господарства ви-
знано другою ціллю після цілі «Подолання бід-
ності» національних завдань досягнення глобаль-
них цСР людства на період до 2030 року.

У названих Методичних рекомендаціях Мін-
економрозвитку і торгівлі України економічна 
безпека визначена як такий стан національної 
економіки, який дає змогу зберігати стійкість до 
внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати ви-

соку конкурентоспроможність у світовому еко-
номічному середовищі і характеризує здатність 
національної економіки до сталого та збалансова-
ного зростання.

Методичні рекомендації базуються на комп-
лексному аналізі індикаторів економічної без-
пеки з виявленням потенційно можливих загроз 
економічній безпеці в Україні і застосовуються 
для інтегральної оцінки рівня економічної безпе-
ки в цілому по економиці та за окремими сферами 
діяльності. Розрахунки здійснюються двічі на рік 
на підставі офіційних даних статистичного обліку 
Держстату, Нацкомфінпослуг, Міндоходів, Мін-
енерговугілля, Мінфіну і Національного банку 
України та експертних оцінок.

Складовими економічної безпеки у широкому 
розумінні вважаються виробнича, демографічна, 
енергетична, зовнішньоекономічна, інвестицій-
но-інноваційна, макроекономічна, продовольча, 
соціальна, фінансова безпеки (табл. 5).

Таблиця 5
Вагові коефіцієнти для розрахунку інтегрального 

показника економічної безпеки [6]

№ 
з/п 

Субіндекси економічної безпеки
Значення 

вагового к-та

1. Виробнича безпека 0,1218

2. Демографічна безпека 0,0913

3. Енергетична безпека 0,1148

4. Зовнішньоекономічна безпека 0,1095

5. Інвестиційно-інноваційна безпека 0,1089

6. Макроекономічна безпека 0,1224

7. Продовольча безпека 0,1007

8. Соціальна безпека 0,1013

9. Фінансова безпека 0,1294

Методичними рекомендаціями щодо розра-
хунку рівня економічної безпеки визначено першо-
чергові її складові в такому значенні (див. табл. 4):

№ з/п Найменування індикатора, одиниця виміру
Значення 
вагового 

коефіцієнта

3.6 Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров’я, відсотки ВВП 0,0651

3.7 Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, відсотки ВВП 0,0610

3.8
Чисельність ВІЛ-інфікованих осіб із діагнозом, що встановлений уперше в житті, 
кількість осіб на 100 тис. осіб населення

0,0583

3.9
Чисельність хворих на активний туберкульоз з діагнозом, що встановлений уперше в 
житті, кількість осіб на 100 тис. осіб населення

0,0583

3.10
Загальна чисельність учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, відсотки до 
загальної чисельності постійного населення у віці 6–17 років

0,0544

3.11
Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 січня (1 липня) до фонду оплати праці за 
грудень (червень) звітного року, відсотки

0,0847

3.12 Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. осіб населення) 0,0529

3.13
Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років, відсотки населення відповідної вікової 
групи

0,0823

3.14
Відношення середньомісячної заробітної плати, нарахованої в середньому за оплачену 
годину, у країнах ЄС-27 та в Україні, рази

0,0612

Продовження таблиці 4



Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

81

 — демографічна безпека — це стан захище-
ності держави, суспільства та ринку праці від 
демографічних загроз, за якого забезпечується 
розвиток України з урахуванням сукупності зба-
лансованих демографічних інтересів держави, 
суспільства й особистості відповідно до конститу-
ційних прав громадян України;

 — продовольча безпека — це стан виробни-
цтва продуктів харчування в країні, що здатний 
повною мірою забезпечити потреби кожного чле-
на суспільства в продовольстві належної якості 
за умови його збалансованості та доступності для 
кожного члена суспільства;

 — соціальна безпека — це стан розвитку дер-
жави, за якого держава здатна забезпечити гідний 
і якісний рівень життя населення незалежно від 
віку, статі, рівня доходів, сприяти розвитку люд-
ського капіталу як найважливішої складової еко-
номічного потенціалу країни.

ці Методичні рекомендації базуються на 
комплексному аналізі індикаторів економічної 
безпеки і застосовуються для її інтегральної оцін-

ки в цілому по економіці та за окремими сферами 
діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ме-
тодика вимірювання регіонального людського 
розвитку була розроблена Інститутом демографії 
та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН 
України спільно з Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України та Державною служ-
бою статистики України і затверджена Рішенням 
Президії НАН України та колегії Державної служ-
би статистики України № 123-м 13.06.2012 року. 
Методика включає: загальні положення; перелік 
та характеристику показників складових Індексу 
регіонального людського розвитку (ІРЛР); поря-
док розрахунку складових та в цілому ІРЛР. До-
датки Методики містять склад та джерело отри-
мання 33-х показників за 6-ма блоками (табл. 6): 

1. Відтворення населення.
2. Соціальне становище; комфортне життя.
 4. Добробут.
5. Гідна праця.
6. Освіта [7].

Таблиця 6
Перелік показників для оцінки Індексу регіонального людського розвитку за блоками, їх значення та ваги

№ 
з/п

Блоки та показники Джерело інформації

Характер 
впливу на 
людський 
розвиток С

та
н

да
рт

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Вага

1. Відтворення населення

1.1 Сумарний коефіцієнт народжуваності Поточна статистика Стимулятор 2,1 0,1426

1.2 Дитяча смертність (смертність дітей у віці до 5 років), % Поточна статистика Дестимулятор 1,6 0,1956

1.3 Середня очікувана тривалість життя при народженні, роки Розрахунки за даними 
поточної статистики

Стимулятор 82,0 0,2834

1.4 Ймовірність чоловіків дожити від 20 до 65 років Розрахунки за даними 
поточної статистики

Стимулятор 0,7500 0,2160

1.5 Ймовірність  жінок дожити від 20 до 65 років Розрахунки за даними 
поточної статистики

Стимулятор 0,9500 0,1624

2. Соціальне становище

2.1 Коефіцієнт злочинності (кількість зареєстрованих злочинів 
на 100 тис. населення)

Поточна статистика Дестимулятор 400 0,2186

2.2 Кількість хворих із вперше встановленим діагнозом 
активного туберкульозу (на 100 тис. населення)

Поточна статистика Дестимулятор 40,0 0,2210

2.3 Кількість хворих із вперше встановленим діагнозом 
алкоголізму і алкогольних психозів, розладу психіки 
та поведінки внаслідок вживання наркотиків та інших 
психоактивних речовин (на 100 тис. населення)

Поточна статистика Дестимулятор 50,0 0,1778

2.4 Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (на 100 тис. дітей у віці 0-17 років)

Поточна статистика Дестимулятор 400 0,1708

2.5 Коефіцієнт підліткової народжуваності (кількість дітей, 
народжених дівчатами у віці 15-17 років, на 10 тис. дівчат 
відповідного віку)

Поточна статистика Дестимулятор 6,0 0,0728

2.6 Кількість померлих від навмисного самоушкодження (на 100 
тис. населення)

Поточна статистика Дестимулятор 7,0 0,1390

3. Комфортне життя

3.1 Забезпеченість житлом у міських поселеннях (загальна 
площа на 1 особу), кв. м.

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 25,0 0,2455

3.2 Питома вага квартир (одноквартирних будинків), 
обладнаних централізованою каналізацією та 
водовідведенням у сільській місцевості, %

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 55,0 0,1804



82

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (41) 2018

№ 
з/п

Блоки та показники Джерело інформації

Характер 
впливу на 
людський 
розвиток С

та
н

да
рт

н
е 

зн
ач

ен
н

я

Вага

3.3 Питома вага квартир (одноквартирних будинків), 
обладнаних централізованим газопостачанням або 
підлоговою електроплитою у сільській місцевості, %

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 100,0 0,1534

3.4 Інтегральній показник стану навколишнього середовища Спеціальна методика 
(додаток 2) за даними 
поточної статистики

Стимулятор 1,000 0,2239

3.5 Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів (на 10 
тис. населення)

Поточна статистика Стимулятор 300,0 0,1176

3.6 Обсяг реалізованих населенню послуг (на 1 особу) Поточна статистика Стимулятор 3,0 0,0792

4. Добробут

4.1 Рівень бідності за відносним критерієм (питома вага 
населення, еквівалентні сукупні витрати якого не 
перевищують 75 % медіанного рівня), %

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Дестимулятор 11,0 0,2842

4.2 Питома вага домогосподарств, які робили заощадження або 
купували нерухомість, %

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 55,0 0,1298

4.3 Кількість мінімальних продуктових кошиків, які можна 
придбати за середньодушовий доход

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 3,75 0,2747

4.4 Валовий регіональний продукт (на 1 особу) Поточна статистика Стимулятор 2,00 0,1658

4.5 Питома вага домогосподарств, які мають всі товари 
тривалого користування базового набору (телевізор, 
холодильник, пральна машина), %

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 100,0 0,1454

5. Гідна праця

5.1 Рівень зайнятості населення (частка зайнятих серед 
населення 18-65 років), %

Обстеження 
економічної активності 
населення

Стимулятор 85,0 0,1596

5.2 Рівень безробіття (частка безробітних серед населення 18-65 
років), %

Обстеження 
економічної активності 
населення

Дестимулятор 4,0 0,1926

5.3 Частка працівників, які отримують зарплату менше 1,5 
прожиткових мінімумів, %

Поточна статистика Дестимулятор 15,0 0,2127

5.4 Частка працівників, які працюють в умовах, що не 
відповідають санітарно-гігієнічним нормам, %

Поточна статистика Дестимулятор 10,0 0,1489

5.5 Співвідношення середньої заробітної плати до мінімальної, 
одиниці

Поточна статистика Стимулятор 4,0 0,1560

5.6 Рівень охоплення  соціальним страхуванням (частка 
застрахованих осіб у зайнятому населенні), %

Поточна статистика Стимулятор 90,0 0,1303

6. Освіта

6.1 Чистий показник охоплення дошкільними навчальними 
закладами дітей віком 3-5 років, %

Поточна статистика Стимулятор 99,9 0,1057

6.2 Охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного 
віку (6-18 років), %

Поточна статистика Стимулятор 99,9 0,2733

6.3 Частка осіб із освітою не нижче рівня «базова вища» серед 
населення 25 років і старше, % 

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 65,0 0,2094

6.4 Середня тривалість навчання осіб віком 25 років і старше, 
роки

Обстеження умов 
життя домогосподарств

Стимулятор 15,0 0,2445

6.5 Середній бал за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання (за всіма предметами)

Офіційний звіт про 
проведення Зовніш-
нього незалежного 
оцінювання навчаль-
них досягнень випус-
кників ЗНЗ України, 
які виявили бажання 
вступити до ВНЗ

Стимулятор 180 0,1671

Також в додатках наведено Методику розра-
хунку інтегрального показника стану навколиш-
нього природного середовища.

Державна служба статистики разом із фахів-
цями Інституту демографії та соціальних дослі-
джень імені М. В. Птухи НАН України щорічно 

Продовження таблиці 6
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готують і видають Статистичний бюлетень «Регі-
ональний людський розвиток» (з 1999 року). Вони 
також здійснили перерахунок за цією Методикою 
таблиць Інтегральних оцінок регіонального ін-
дексу людського розвитку, починаючи з 2014 року 
(з початку введення моніторингу цРТ на період 
до 2015 року).

У 1999–2011 роках в Україні використовува-
лась Методика оцінки ІРЛР, яка була затвердже-
на Спільною Постановою Колегії Держкомстату 
України та Президії НАН України (№ 182/76 від 
05.04.2001 р. та 14.03.2001) і включала 92 показни-
ка за 9-ма складовими аспектами людського роз-
витку [8]:

1. Демографічний розвиток регіонів України.
2. Розвиток ринків праці регіонів України.
3. Матеріальний добробут населення регіонів 

України.
4. Умови проживання населення регіонів 

України.
5. Освіта населення регіонів України.
6. Стан та охорона здоров’я населення регіо-

нів України.
7. Соціальне середовище населення регіонів 

України.

8. Екологічна ситуація населення регіонів 
України.

9. Фінансування людського розвитку у регіо-
нах України.

Результати Інтегральної оцінки регіональ-
ного людського розвитку дозволяють не тільки 
провести рейтингові оцінки або ранги адміністра-
тивних областей, а й за кожним із блоків виявити 
резерви мобілізації їх внутрішнього регіонального 
потенціалу. Крім того, ІРЛР стає критерієм ефек-
тивності державного управління і регулювання 
соціально-економічного і екологічного розвитку 
адміністративних областей як з позицій централь-
них, так і місцевих органів влади (табл. 7).

Тобто рейтингові оцінки ІРЛР можуть бути 
використані не тільки для аналізу результатив-
ності роботи обласних та місцевих державних 
адміністрацій, а й в якості критеріїв фінансового 
вирівнювання регіонального розвитку як в ціло-
му, так і за кожним із 6-ти блоків окремо (див. 
табл. 8).

Можливе використання результатів оцінки 
і при розподілі коштів Державного фонду регіо-
нального розвитку на інфраструктурні проекти 
Об’єднаних територіальних громад.

Таблиця 7
Інтегральна оцінка регіонального людського розвитку

Регіони 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 20131 р. 20142 р. 20152 р. 20162 р.

АР Крим 3,5693 3,6526 3,7633 3,8030 3,8535 3,8655 3,7857 3,7714 3,9431 3,9964 … … … …

Вінницька 3,3848 3,5298 3,5363 3,4855 3,5527 3,5362 3,5251 3,5717 3,6658 3,6485 3,6424 3,7046 3,7291 3,8262

Волинська 3,3317 3,3532 3,3710 3,4415 3,4434 3,5214 3,5260 3,6245 3,7389 3,7417 3,7373 3,7696 3,8250 3,8700

Дніпропетровська 3,4776 3,5969 3,5901 3,5969 3,6864 3,6368 3,6140 3,6143 3,7400 3,7213 3,7316 3,7867 3,7816 3,8279

Донецька 3,4375 3,5157 3,5550 3,5940 3,6001 3,4870 3,5247 3,5759 3,7543 3,6422 … … … …

Житомирська 3,2610 3,3296 3,2804 3,3065 3,3876 3,4065 3,3373 3,3561 3,5397 3,4996 3,4901 3,5892 3,5712 3,5656

Закарпатська 3,7834 3,8957 3,9580 3,9486 4,1231 3,9044 3,8340 3,8658 4,0678 3,9817 3,9745 4,0536 4,0275 4,2995

Запорізька 3,3693 3,4609 3,5292 3,5664 3,6070 3,6237 3,6401 3,8047 3,9556 3,9063 3,9174 3,9743 3,9546 3,8499

Івано-
Франківська 3,3833 3,6041 3,6283 3,6778 3,6423 3,6040 3,6198 3,6492 3,7530 3,6301 3,6219 3,8112 3,8923 4,3968

Київська 3,5052 3,5816 3,4985 3,6078 3,8512 3,7621 3,8014 3,8023 3,9184 3,8710 3,8714 3,9245 3,8592 3,8229

Кіровоградська 3,2075 3,2359 3,3017 3,2934 3,3035 3,2931 3,3593 3,4427 3,5411 3,5568 3,5516 3,4954 3,5650 3,6333

Луганська 3,1709 3,3356 3,3164 3,3342 3,4880 3,4536 3,5344 3,5682 3,7665 3,7046 … … … …

Львівська 3,5408 3,6743 3,7624 3,6675 3,7952 3,8296 3,7764 3,8261 3,9988 4,0100 4,0087 4,0451 4,0810 4,1922

Миколаївська 3,4230 3,4970 3,6281 3,6132 3,7498 3,6212 3,5967 3,6926 3,9106 3,7436 3,7421 3,8185 3,8199 3,8647

Одеська 3,3546 3,5273 3,5255 3,6139 3,6542 3,6784 3,7470 3,7215 3,8299 3,8188 3,8245 3,8602 3,7879 3,8017

Полтавська 3,5373 3,7219 3,7184 3,6720 3,6340 3,6757 3,7260 3,8062 3,8390 3,8332 3,8333 3,8222 3,8530 3,8509

Рівненська 3,3522 3,4023 3,5647 3,5886 3,6273 3,5388 3,6082 3,5972 3,6985 3,6481 3,6417 3,7169 3,7163 3,6738

Сумська 3,2559 3,3869 3,4829 3,5431 3,5728 3,4405 3,5772 3,5608 3,5752 3,6025 3,6030 3,6433 3,6951 3,8151

Тернопільська 3,4707 3,5849 3,4491 3,5281 3,6102 3,6510 3,6305 3,6748 3,7310 3,7735 3,7619 3,8278 3,8709 3,9584

Харківська 3,4865 3,6972 3,7345 3,7722 3,8813 3,8497 3,8512 3,9566 4,1489 4,2097 4,2141 4,2745 4,1996 4,0752

Херсонська 3,2840 3,3642 3,3352 3,4333 3,4677 3,3796 3,4265 3,4941 3,5957 3,5028 3,5008 3,5794 3,6090 3,6267

Хмельницька 3,3595 3,4881 3,3717 3,4487 3,5773 3,5406 3,5575 3,5424 3,6684 3,7275 3,7194 3,6864 3,6479 3,6694

Черкаська 3,4433 3,5245 3,5824 3,7585 3,7091 3,7421 3,7848 3,7928 3,7344 3,7667 3,7651 3,7570 3,7772 3,7325

Чернівецька 3,5332 3,6489 3,5888 3,7144 3,8256 3,9271 3,8510 3,8889 4,0393 4,1621 4,1549 4,1598 4,1321 4,3624

Чернігівська 3,1473 3,2410 3,3353 3,3811 3,4638 3,4439 3,5215 3,5798 3,7055 3,6884 3,6821 3,7533 3,6709 3,6475

1 Дані перераховано (без урахування Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей).
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської 

областей, на території яких проводиться антитерористична операція.
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В умовах обґрунтування варіантів нового ад-
міністративно-територіального устрою України 
результати оцінки складових та в цілому ІРЛР 
стануть основою прогнозних розрахунків нових 
утворень із середніми та однопорядковими зна-
ченнями вихідних соціальних, екологічних і еко-
номічних показників.

На виконання вимог Угоди України з ЄС 
щодо формування регіональної карти нашої дер-
жави: кількість населення повинна складати (для 
NUTS-II) 3,6–4,6 млн. осіб, а площа становити 
50,0–80,0 тис. кв. км. Інститутами Відділення 
економіки НАН України готуються варіанти ре-
формування адміністративно-територіального 
устрою. Так, ДУ «Інститут природокористування 
та сталого розвитку НАН України» спроектував 
8–10 територіальних природно-господарських 
округів бінарної та масштабної інваріантної спря-
мованості [9].

Конструктивними є пропозиції фахівців Все-
українського проекту «Наше Спільне Майбут-
нє» — Крайовий уклад території України, а також 
рекомендації Клуба «Коло» щодо Стратегічного 
пакету розвитку України [10–11].

Наведені дев’ять аспектів людського роз-
витку та назви 6-ти блоків виміру ІРЛР можуть 
слугувати ознаками визначення підпрограм Ре-
гіональних програм людського розвитку на пер-
спективу, але тільки за умови наявності Методики 
прогнозних розрахунків 33-х показників-індика-
торів ІРЛР.

Уряд України 20.12.2017 року прийняв По-
станову «Деякі питання удосконалення системи 
моніторингу та оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики», в якій затвердив 
Методику та Порядок проведення розрахунків Ін-
дексу регіонального людського розвитку [12].

ця Методика включає три блоки з сьома по-
казниками, які характеризують складові регіо-
нального людського розвитку (табл. 9).

У спрощеній системі оцінки ІРЛР тільки 
один показник використовується як дестиму-
лятор — коефіцієнт смертності від навмисного 
самоушкодження, на 100 тис. осіб наявного на-
селення, просантиміле. У попередній Методиці 
з 33-х показників 11 розглядались як показники-
дестимулятори, а результати їх прогнозних розра-
хунків були основою обґрунтування конкретних 

Таблиця 8
Інтегральний регіональний індекс людського розвитку, 2016 р.  

(розраховано фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України)

Регіон

Блок 1
«Відтворення 

населення» 

Блок 2
«Соціальне 

середовище» 

Блок 3
«Комфортне 

життя» 

Блок 4
«Добробут» 

Блок 5
«Гідна 
праця» 

Блок 6
«Освіта» 

ІРЛР, 2016 р.

СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг СЗК* ранг сума ранг

АР Крим … … … … … … … … … … … … … …

Вінницька 0,7154 7 0,5116 10 0,5475 22 0,7044 7 0,5142 22 0,8331 8 3,8262 12

Волинська 0,7168 6 0,5579 8 0,6178 7 0,5854 16 0,5749 10 0,8171 14 3,8700 7

Дніпропетровська 0,6633 18 0,4109 15 0,5752 18 0,7167 6 0,6131 2 0,8487 5 3,8279 11

Донецька … … … … … … … … … … … … … …

Житомирська 0,6690 16 0,3889 19 0,5999 13 0,5417 19 0,5577 13 0,8084 15 3,5656 22

Закарпатська 0,6674 17 0,5612 7 0,8233 1 0,8715 3 0,5922 8 0,7840 21 4,2995 3

Запорізька 0,6910 11 0,4163 14 0,5508 20 0,7491 5 0,5958 5 0,8469 6 3,8499 10

Івано-Франківська 0,7304 4 0,6787 5 0,5876 16 1,0198 1 0,5735 11 0,8068 16 4,3968 1

Київська 0,7319 3 0,3748 21 0,6825 2 0,5732 17 0,5953 7 0,8652 1 3,8229 13

Кіровоградська 0,6465 21 0,3533 22 0,6049 11 0,6495 11 0,5507 15 0,8284 11 3,6333 20

Луганська … … … … … … … … … … … … … …

Львівська 0,7347 2 0,7325 3 0,6801 4 0,6227 12 0,5865 9 0,8358 7 4,1922 4

Миколаївська 0,6629 19 0,3767 20 0,6016 12 0,8073 4 0,5958 6 0,8205 12 3,8647 8

Одеська 0,6848 13 0,3987 17 0,6813 3 0,5862 15 0,6193 1 0,8315 9 3,8017 15

Полтавська 0,7080 8 0,4700 12 0,5949 14 0,6767 9 0,5704 12 0,8309 10 3,8509 9

Рівненська 0,6971 10 0,5835 6 0,6052 10 0,4638 22 0,5412 19 0,7830 22 3,6738 17

Сумська 0,6860 12 0,4762 11 0,5566 19 0,7024 8 0,5439 17 0,8500 4 3,8151 14

Тернопільська 0,7631 1 0,7504 1 0,5755 17 0,5580 18 0,5173 21 0,7942 19 3,9584 6

Харківська 0,6790 15 0,7139 4 0,6123 8 0,6042 14 0,6027 4 0,8630 2 4,0752 5

Херсонська 0,6504 20 0,3985 18 0,6609 5 0,5007 21 0,6096 3 0,8066 17 3,6267 21

Хмельницька 0,7232 5 0,5135 9 0,5499 21 0,5386 20 0,5551 14 0,7891 20 3,6694 18

Черкаська 0,6800 14 0,4497 13 0,6059 9 0,6176 13 0,5274 20 0,8519 3 3,7325 16

Чернівецька 0,7034 9 0,7399 2 0,6251 6 0,9444 2 0,5500 16 0,7996 18 4,3624 2

Чернігівська 0,6451 22 0,4027 16 0,5892 15 0,6517 10 0,5412 18 0,8176 13 3,6475 19

* Стандартизовані калібровані значення за відповідним блоком.
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пропозицій у Планах заходів на 2018–2020 роки 
за реалізації Регіональних стратегій.

Затверджений вказаною Постановою Уряду 
Порядок проведення розрахунку ІРЛР буде здій-
снюватись у такій послідовності:

1) Мінфін, Мінсоцполітики та Держстат 
проводять збирання та розрахунок даних за по-
казниками, зазначеними у табл. 9, та подають їх 
щороку до 15 липня Мінрегіону для проведен-
ня розрахунку Індексу регіонального людського 
розвитку;

2) Мінрегіон узагальнює подану інформацію 
та надсилає її щороку до 1 серпня Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласним, Київ-
ській та Севастопольській міським держадміні-
страціям;

3) Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації на підставі отриманої 

інформації подають щороку до 25 серпня Мінре-
гіону аналітичну записку про основні тенденції 
зміни значень показників табл. 9;

4) Мінрегіон:
 — на підставі отриманої інформації прово-

дить розрахунок Індексу регіонального людсько-
го розвитку відповідно до Методики проведення 
розрахунку Індексу регіонального людського роз-
витку та подає його щороку до 15 вересня Кабіне-
тові Міністрів України;

 — оприлюднює результати розрахунку Ін-
дексу регіонального людського розвитку разом 
із аналітичними записками Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадміністрацій про 
основні тенденції зміни значень показників на 
своєму офіційному веб-сайті.

Тобто спрощена система моніторингу ІРЛР 
має чисто інформаційний характер. У її вико-

Таблиця 9
Показники, що застосовуються для розрахунку Індексу регіонального людського розвитку [12]

№ з/п Найменування показника Характеристика показника
Відповідальний  

за подання даних

1. Довге та здорове життя

1.1 Середня очікувана тривалість життя 
при народженні, років

інтегральний показник здоров’я населення Держстат

1.2 Загальний коефіцієнт приросту 
(скорочення) чисельності населення, 
на 1000 осіб наявного населення, 
проміле

інтенсивність зростання (скорочення) 
чисельності населення

Держстат

1.3 Коефіцієнт смертності від 
навмисного самоушкодження, на 
100 тис. осіб наявного населення, 
просантиміле

вплив на психічне здоров’я населення 
соціальної нестабільності та напруженості у 
суспільстві

Держстат

2. Добробут та гідні умови праці

2.1 Обсяг видатків місцевих бюджетів 
(з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів) на одну особу, грн.

стан формування фінансової бази для 
розвитку в регіонах, у тому числі соціальної 
спрямованості (на освіту, охорону здоров’я та 
соціальний захист населення)

Мінфін

2.2 Відношення середньої заробітної 
плати до мінімальної, рази

фактичний розмір середньомісячної 
заробітної плати в регіонах відносно 
законодавчо встановленої мінімальної 
заробітної плати як основної державної 
гарантії у сфері оплати праці

Мінсоцполітики

2.3 Рівень працевлаштування 
зареєстрованих безробітних, відсотки 
до кількості громадян, які мали статус 
безробітного протягом року

створення сприятливих умов для 
працевлаштування зареєстрованих 
безробітних

Мінсоцполітики

3. Освіта

3.1 Чистий показник охоплення 
дошкільними навчальними 
закладами дітей віком три-п’ять 
років, відсотки до загальної кількості 
дітей такого віку

рівень соціалізації дітей дошкільного віку, що 
сприяє їх фізичному та психічному розвитку

Держстат

3.2 Кількість випускників вищих 
навчальних закладів I-IV рівня 
акредитації, відсотків до загальної 
кількості населення у віці 25-70 років

рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки 
дорослого населення

Держстат
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ристанні не передбачено зворотних зв’язків від 
центральних органів виконавчої влади до органів 
влади адміністративних областей для здійснення 
державного регулювання регіонального людсько-
го розвитку.

Тому пропонується моніторинг ІРЛР здій-
снювати згідно із логічною схемою оцінки резуль-
тативності та ефективності механізму державного 
регулювання регіонального людського розвитку 
(рис. 2).

Рис. 2. Логічна схема оцінки результативності та ефективності механізму державного регулювання 
регіонального людського розвитку
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Висновки. У механізмі державного регулю-
вання регіонального людського розвитку моніто-
рингу підлягає:

— по-перше, рівень та динаміка складових 
Індексу регіонального людського розвитку;

— по-друге, стратегічні індикатори та стан 
досягнення національних завдань цілей Розвитку 
Тисячоліття на період до 2015 року;

— по-третє, стратегічні індикатори та стан 
досягнення національних завдань цілей Сталого 
Розвитку на період до 2030 року.

Виходячи з предмету і об’єкта дослідження 
інституалізації підлягає алгоритм функціонуван-
ня механізму державного регулювання регіональ-
ного людського розвитку (рис. 1) і порядок оцінки 
результативності та ефективності механізму дер-
жавного регулювання регіонального людського 
розвитку (рис. 2).

Завдяки інституалізації Алгоритм (рис. 1) та 
Логічну схему (рис. 2) можна використовувати як 
еталонні зразки для оцінки якості розробки Дер-
жавних стратегій регіонального розвитку на пері-
оди до 2015 та 2020 роки та Регіональних стратегій 
розвитку на період до 2020 року, а також Планів 
заходів на 2015–2017 роки та на 2018–2020 роки з 
їх реалізації.

Такі оцінки вимагають наявності:
1. Стратегічних цілей розвитку регіону з 2010 

року на періоди до 2015, 2020, 2030 роки.
2. Операційних цілей розвитку регіонів як 

органічних складових Регіональних стратегій роз-
витку на періоди до 2015 та 2020 роки.

3. Відповідності стратегічних і операційних 
цілей розвитку регіонів локалізованим завданням 
і стратегічним індикаторам цРТ та цСР.

4. Національних соціальних стандартів, дер-
жавних гарантій та еталонів країн-членів ЄС 
стратегічних індикаторів регіонального розвитку 
за ознаками: «за регіонами», «за типом місцевос-
ті» (сільська / міська).

5. Вимог, критеріїв та методів досягнення 
збалансованості екологічного, соціального і еко-
номічного розвитку.
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ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ ДЕМОГРАФІї І ПРАЦІ

Анотація. У роботі розглянуто чинники соціальних ризиків у сфері демографії і праці України. Соціальні 
ризики визначено як ризики у сфері суспільних явищ, генеровані суспільними або іншими чинниками. Здійснено 
дослідження чинників виникнення ризиків зменшення населення і погіршення статевовікової структури та 
ризиків безробіття і ризиків зайнятості, показано їх сутність, динаміка і деякі підходи до зниження їхнього 
впливу на соціальний стан населення.

Ключові слова: соціальні ризики, чинники ризиків демографії, чинники ризиків зайнятості і безробіття.

Summary. In-process the considered factors of social risks in the field of demography and labour of Ukraine. So-
cial risks are certain as risks in the field of the public phenomena, generating public or other factors. Research of factors 
of origin of risks of reduction of population and worsening of статевовікової structure and risks of unemployment and 
risks of employment are carried out, their essence, dynamics and some going, is shown near the decline of their influ-
ence on social position of population.

Key words: social risks, factors of risks of demography, factors of risks of employment and unemployment.

запобігання впливу соціальних ризиків присвяче-
но багато публікацій. Серед напрацювань вчених 
слід відмітити роботи [1–4] та багато ін., в яких 
досліджується як загальнонаукова тематика, так і 
прикладні питання управління ризиками.

З класичних робіт варто виокремити роботи 
Д. Бернуллі і Т. Р. Мальтуса. Гіпотеза Мальтуса [5] 
полягає в тому, що населення зростає в геометрич-
ній прогресії, а врожайність — в арифметичній, 
тобто значно повільніше, і тому населення земної 
кулі може загинути від голоду. Гіпотеза Мальтуса 
вважалася вельми екстравагантною, і довгий час 
економісти насміхалися над нею. Але в наш час, 
коли за неповне сторіччя населення земної кулі 
збільшилось з 2 до 7,5 мільярда, передбачення 
Мальтуса почали відбуватися. Незважаючи на різ-
ке зростання продуктивності праці в сільському 
господарстві і стрімке збільшення врожайності, 
багато мільйонів людей голодують і вмирають від 
голоду. Але ситуація погіршилася не тільки у пла-
ні сільського господарства. Звузилась екологічна 
ніша людини. Сталося те, чого Мальтус перед-
бачити не міг: біомаса людей вже зараз дорівнює 
масі риби в світовому океані.

Зараз зазначену тему досліджують як націо-
нальні, так і іноземні фахівці. Розмаїття праць з 
питань ймовірності настання соціальних ризиків 
не дозволяє класифікувати їх за методами і згру-

Постановка проблеми. З літературних джерел 
відомо чимало різноманітних методів і підходів 
щодо розроблення довгострокових прогнозів соці-
ального і економічного розвитку, частину з яких так 
чи інакше застосовують під час розроблення нор-
мативно-правових актів. В останні роки приско-
реного розвитку глобалізації (що характеризують-
ся підвищеним рівнем невизначеності) ці підходи 
все більш урізноманітнюються. Одним з новітніх 
підходів у соціальному прогнозуванні, плануванні 
й управлінні є врахування впливу на суспільство 
низки різнопланових ризиків. При цьому питання 
щодо кількісного виміру соціальних ризиків слід 
вважати одним із основних. Кризові явища, що 
супроводжують світ і особливо найменш захищені 
країни, в числі яких опинилась Україна, роблять 
обрану тему подвійно актуальною. З одного боку, 
зазначені обставини надають багатий матеріал для 
досліджень. З іншого — розкривають сферу засто-
сування теоретичних положень. Об’єктом дослі-
дження є соціальні ризики, що виникають у сфері 
демографії і праці України. це ризики зменшення 
населення, погіршення статевовікової структури, 
безробіття і ризики зайнятості населення, які є 
найбільш проблемними і впливовими на соціаль-
ний і економічний розвиток країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі визначення сутності, принципів і напрямів 
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пувати у окремі наукові школи. На поточному 
етапі соціальної науки дослідження мають різно-
характерний вид [8–11].

При цьому визначальними є невелика кіль-
кість фундаментальних досліджень з такого комп-
лексного і своєрідного питання, яке об’єднує зо-
всім різні сфери знань: соціальні, економічні, 
прогностичні кібернетичні, математичні, еколо-
гічні, геологічні, метеорологічні, космічні, ме-
дичні, демографічні тощо [7–9].

Метою роботи є дослідження чинників ви-
никнення соціальних ризиків у сфері демографії 
і праці України з точки зору визначення факторів 
їх настання. Мета роботи обумовила необхідність 
рішення таких задач:

1. Дослідження чинників виникнення ризи-
ків у сфері демографії.

2. Дослідження чинників виникнення ризи-
ків безробіття.

3. Дослідження чинників виникнення ризи-
ків зайнятості.

Дослідження охоплює виявлення соціальної і 
економічної сутності ризиків, з одного боку, і питан-
ня їх виникнення — з іншого. Сферою дослідження 
має стати весь світ і особливо соціально-економічна 
ситуація в сучасній Україні. Практична мета — до-
сягти такого рівня дослідження, щоб воно (поряд з 
іншими матеріалами певного спрямування) могло 
бути застосовано менеджерами у своїй роботі.

Метод дослідження полягає у побудові мо-
делей об’єкта, що досліджується. це найбільш 
поширений і ефективний із сучасних наукових 
методів. Кажучи взагалі, наука завжди послугову-
валась цим методом, але усвідомлювати його як 
такий почали порівняно недавно.

Метод складається із двох самостійних час-
тин. Спочатку створюють змістовну модель, 
спрощуючи в уяві реальне явище. це найбільш 
складний і відповідальний етап, який потребує 
системного мислення. Другий етап — формаліза-
ція змістовної моделі, тобто побудова так званої 
економіко-математичної моделі.

Маються багато випадків, коли фахівець бере 
першу-ліпшу відому йому модель (не усвідомлюю-
чи її непридатність для аналізу і взагалі не розумі-
ючи, що має діло з уявною моделлю) і формалізує 
її на кшталт економіко-математичної моделі. При 
цьому вважається, що факт побудови економіко-
математичної моделі, обминаючи аналіз змістов-
ної моделі, може додати їй науковій значимості. З 
наукової точки зору такий підхід є неприйнятним.

Що стосується безпосередньо моделей соці-
альних ризиків, то необхідно намагатися всіляко 
урізноманітнити підходи до їх побудови як у зміс-
товному, так і в математичному плані.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еко-
номічний і соціальний потенціал країни характе-

ризується сукупною кількістю її трудових ресурсів 
та їх здатністю виробляти максимально можли-
вий, за певних економічних і соціальних умов, об-
сяг продукції і послуг, необхідних для задоволен-
ня потреб та поступального розвитку економіки. 
Тобто добробут суспільства визначається кількіс-
тю працівників і їх продуктивністю праці. Відпо-
відно, ризики погіршення кількісних і якісних па-
раметрів трудового потенціалу, що характерно для 
сучасних умов нашої країни, потребують значної 
уваги і подальших досліджень у цьому напрямку.

Кількісна оцінка трудового потенціалу пе-
редбачає визначення чисельності осіб на кожен 
момент часу, що відносяться до робочої сили. Така 
оцінка проводиться на підставі аналізу показни-
ків демографічного розвитку (чисельність насе-
лення, вікова структура, рівень народжуваності та 
смертності) і коригується на показники міграції 
населення (табл. 1). З даних таблиці видно, що 
впродовж 2010–2016 років чисельність наявного 
населення скоротилась на 3,4 млн. осіб. Загалом 
з 2000 року населення країни скоротилось майже 
на 6,8 млн. осіб.

Зменшення кількості населення пов’язано з 
негативним природним рухом населення, з погір-
шенням його статевікової структури. Зниження 
рівня народжуваності створює ефект так званого 
старіння населення. Адже населення України ста-
рішає не тому, що старі люди стали довше жити 
(щорічно в Україні вмирає біля 600 тис. осіб), а 
тому, що зменшується народжуваність і, таким 
чином, змінюється співвідношення людей різно-
го віку в бік старіння. Однак, у той же час, віднос-
не збільшення витрат суспільства на непрацез-
датних пенсіонерів компенсується деякою мірою 
зменшенням витрат на непрацездатних дітей.

Дійсно, згідно з даними Держстату України, 
протягом 1990—2007 років населення країни у віці 
до 14 років зменшилось на 4,9 мільйони, а у віці по-
над 65 років — збільшилось усього на один міль-
йон. При цьому в 1990 р. населення віком до 14 
років складало 22 %, а віком понад 60 років — 12 % 
(разом — 34 %). На початку 2016 року ці пропорції 
змінилися — 14 % і 16 % відповідно (разом — 30 %).

Великою проблемою для України є ризики 
пенсійного навантаження. Хоча відносна кіль-
кість пенсіонерів останніми роками декілька 
зменшилась (з 300 пенсіонерів на 1000 осіб насе-
лення у 2010 році до 288 у 2016 році), але у розра-
хунку на чисельність зайнятих і штатних праців-
ників (тобто на тих, хто забезпечує виробництво 
ВВП) вона значно погіршується. Так, кількість 
пенсіонерів у розрахунку на 1-го зайнятого за 
2010–2016 роки зросла на 9,4 %, а на 1-го штат-
ного працівника — на 14,7 %. Така ситуація, без-
умовно, негативно відзеркалюється на обсягах 
виробництва ВВП.
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Таблиця 1
Кількісна характеристика населення України (розраховано за даними [12])

Показники
Роки

2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016

Наявне населення, млн. осіб (на початок року) 46,0 45,8 45,6 45,4 42,9 42,8 42,6

Народжені, тис. осіб 497,7 502,6 520,7 503,7 465,9 411,8 397,0

Померлі, тис. осіб 698,2 664,6 663,1 662,4 632,3 594,8 583,6

Природний приріст –200,5 –162,0 –142,4 –158,7 –166,4 –183,0 –186,6

На 1000 наявного населення: народжених 10,8 11,0 11,4 11,1 10,8 10,7 10,3 

померлих 15,2 14,5 14,5 14,6 14,7 14,9 14,7

сальдо –4,4 –3,5 –3,1 –3,5 –3,9 –4,2 –4,4

Сальдо зовнішньої міграції населення, осіб 16 133 17 096 61 844 31 913 22 592 14 233 10 620

Економічно активне населення у віці 15–70 років, 
тис. осіб 20 894,1 20 893,0 20 851,2 20 824, 6 19 920,9 18 097,9 17 955,1

те ж до наявного населення, % 0,454 0,456 0458 0,459 0,464 0,423 0,421

Зайнято населення у віці 15–70 років, тис. осіб 19 180,2 19 231,1 19 261,4 19 314,2 18 073,3 16 443,2 16 276,9

те ж до наявного населення, % 0,417 0,420 0,422 0,425 0,421 0,384 0,382

Середньооблікова кількість штатних працівників, 
тис. осіб 10 262 10 083 10 123 9 720 8 959 8 065 7868

Кількість пенсіонерів (на 1 січня), тис. осіб 13 326 13 738 13 821 13 640 13 533 12 147 12 297

Кількість пенсіонерів на 1000 осіб населення 290 300 303 299 288 283 288

Кількість пенсіонерів у розрахунку на 1-го 
зайнятого 0,69 0,71 071 0,71 075 0,74 0,755

Кількість пенсіонерів у розрахунку на 1-го 
штатного працівника 1,30 1,36 1,37 1,40 1,51 1,51 1,56

* Тут і далі у 2014 році дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя, у 2015–2016 роках — також без частини зони проведення антитерористичної операції.

Отже, тиск непрацездатного населення на 
працездатне з часом ускладнюється, а трудно-
щі держави з пенсійного забезпечення громадян 
зростають. Таке зростання тиску має місце і в 
передових країнах світу. Але там воно пов’язано 
зі збільшенням тривалості життя, а в Україні — з 
низьким рівнем продуктивності праці.

До демографічних ризиків, притаманних 
Україні як державі із вкрай збіднілим населенням, 
також відносяться: багатодітність; неповна сім’я; 
сирітство; депопуляція тощо. Але найважливішим 
соціальним ризиком у сфері прикладання праці, 
зумовленим демографічними чинниками, є ста-
ріння працездатного населення в результаті скоро-
чення частки молодих (до 30 років) працівників у 
складі зайнятого населення.

Питання демографічних ризиків досить 
детально розглядає В. І. Надрага [3], який від-
мічає, що вплив демографічних чинників на 
реалізацію соціальних ризиків у трудовій сфе-
рі проявляється через зменшення пропози-
ції робочої сили, зростання навантаження на 
державний бюджет внаслідок постаріння на-
селення та падіння народжуваності. Він вказує 
на необхідність більш широкого застосування 
теорії «ефективного населення», коли на досяг-
нення національних цілей впливає не загальна 
чисельність населення, а лише та її частина, яка 
володіє необхідним інтелектуальним і трудовим 
потенціалом. У цьому разі зменшенню соціаль-
них ризиків сприятиме підвищення освітнього 

та людського потенціалу [3, с. 421], з чим, при-
родно, можна погодитися.

Можна також відмітити роботу, дещо набли-
жену до нашої теми, яку оприлюднив Ю. Б. Фе-
ленчак [13]. Він вводить поняття «демографіч-
на втрата», яке слід розуміти як від’ємний потік 
зменшення чисельності населення на замкнутій 
території.

цей ризик має двоступеневу низку причин. 
Безпосередні причини — це: підвищена смерт-
ність, знижена народжуваність, підвищена емі-
грація. У цих причин є свої причини, як-то:

 — зниження економічного потенціалу;
 — збільшення рівня безробіття;
 — незадовільна система охорони здоров’я і 

праці;
 — незадовільні житлові умови тощо.

При цьому негараздом автор вважає не лише 
зменшення чисельності населення само по собі, а 
і зміну демографічної структури, що зменшує ви-
робництво валового продукту (внутрішнього або 
регіонального). Отже, ризик зменшення чисель-
ності населення має своїм наслідком виникнення 
ризику зниження ВВП. Тут ми маємо замкнене 
коло: погіршення соціально-економічної ситуації 
призводить до зменшення чисельності населен-
ня, що у свою чергу призводить до зниження еко-
номічного потенціалу.

Вихід з цього скрутного становища, на дум-
ку автора, має полягати у …«зміцненні еконо-
мічного потенціалу», «створенні нових робочих 
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місць», «оптимізації діяльності закладів охорони 
здоров’я» тощо. Але проблема зменшення чисель-
ності населення не буде вирішена сама собою, тут 
необхідні кардинальні системні реформи.

Отже, демографічні ризики суттєво загро-
жують нашій країні, основними ризиками серед 
яких є відносне старіння населення і особливо — 
працездатного населення. У відносному старінні 
головну роль відіграє зниження народжуваності, 
а не збільшення довголіття. Хоча демографічні 
процеси мають власні (внутрішні) причини, але 
зовнішній вплив надає відстала економіка.

Динаміка показників безробіття наведена 
у табл. 2, де подано кількість безробітного на-
селення і рівень безробіття у віці 15–70 років та 
у працездатному віці. По-перше, слід відмітити, 
що Україна, починаючи з 2000 року, змогла подо-
лати занадто високе безробіття населення у пра-
цездатному віці — з 12,4 % до 6,9 % у 2008 році. 
І, по-друге, ту обставину, що кризи 2009 року і 
2013 року знову посприяли зростанню безробіття 
на 2,7 % і на 2,0 % відповідно. У 2016 році рівень 
безробіття зріс до 9,6 %, що значно вплинуло як 
на недоотримання ВВП, так і на додаткове наван-

Таблиця 2
Динаміка показників безробіття (складено автором за даними Держстату [12])

Роки
Безробітне населення (за 

методологією МОП) у віці 
15–70 років, тис. осіб

Рівень безробіття  
(за методологією МОП) 

у віці 15–70 років, %

Безробітне населення 
(за методологією МОП) 

у працездатному віці, 
тис. осіб

Рівень безробіття 
(за методологією 

МОП) 
у працездатному 

віці, %

2000 2655,8 11,6 2630,0 12,4

2005 1600,8 7,2 1595,2 7,8

2006 1515,0 6,8 1513,7 7,4

2007 1417,6 6,4 1416,7 6,9

2008 1425,1 6,4 1424,0 6,9

2009 1958,8 8,8 1956,6 9,6

2010 1785,6 8,1 1784,2 8,8

2011 1732,7 7,9 1731,7 8,6

2012 1657,2 7,5 1656,6 8,1

2013 1576,5 7,2 1576,4 7,7

2014 1847,6 9,3 1847,1 9,7

2015 1654,7 9,1 1654,0 9,5

2016 1678,2 9,3 1677,5 9,7

таження на бюджет. До речі, сучасне становище 
економіки не дає надії на зниження безробіття у 
найближчі роки.

Заслуговують на увагу і методологічні питан-
ня визначення кількості безробітних. Статистика 
безробіття визначає частку безробітних серед еко-
номічно активного населення [11], але вона нічо-
го не говорить про ймовірність стати безробітним 
протягом року. Для цього потрібно знати кількість 
звільнених за рік за винятком тих, хто перестав 
вважатися економічно активним, і кількість осіб, 
які за рік набули статус економічно активних, але 
не отримали роботу.

Отже, різниця за кількістю безробітних у двох 
суміжних роках не дає уявлення щодо потоку без-
робітних. Показник безробіття може зменшува-
тися за рахунок працевлаштування чи смертності, 
чи виходу безробітних із лав економічно активних 
громадян, а потік нових безробітних зростати.

Але існує і інший підхід до визначення ризи-
ку безробіття. На думку В. І. Надраги [3], ризиком 
безробіття слід вважати ймовірність того, що без-

робітні протягом календарного року не зможуть 
влаштуватися на роботу. Інакше кажучи, безро-
бітний залишиться безробітним не менш як на 
рік. Але, на нашу думку, це є визначенням ризиків 
зайнятості, а не безробіття.

Певні ризики пов’язані з масовим відто-
ком робочої сили за кордон. Трудова еміграція 
зменшує кількість безробітних, тоді як іммігра-
ція — збільшує. За різними оцінками, за кордо-
ном працюють 5–7 млн. громадян України, біль-
ша частина яких працює на Заході (за іншими 
джерелами — у Росії). Одначе грошові перекази 
поступають здебільшого з Росії і США. Усьо-
го працездатне населення у 2016 році становило 
28,9 млн. осіб, з них 16,28 млн. осіб — зайняте на-
селення. У 2005 р. надходження від гастарбайтерів 
становили 0,5 % надходжень від експорту. Відтік 
найбільш активної частини населення не сприяє 
розвитку економічного потенціалу країни, од-
нак зменшує соціальну напругу всередині країни. 
Світова криза, що перемежовується, може при-
звести до масового повернення гастарбайтерів на 
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батьківщину (вже є відомості про масовий відтік 
робітників з Португалії). З одного боку, вони при-
несуть на батьківщину уяву про справжні ринкові 
відносини, зможуть використати на батьківщині 
певні професійні навички, зайнятися бізнесом 
тощо. З іншого — підсилять соціальну напругу.

Що стосується відтоку інтелігенції, то він 
буде продовжуватися і в майбутні часи. Але це в 
ніякому разі не може слугувати підставою для 
зменшення витрат держави на освіту і науку, хоча 
частково ці витрати доцільно перекласти на кор-
порації. Зауважимо, що в Україні відсутні умови, 
які б заохочували корпорації вкладати кошти в 
прикладну науку і, таким чином, створювати умо-
ви для держави щодо збільшення витрат на фун-
даментальну науку — цю першооснову соціальної, 
духовної і економічної незалежності країни.

Під час виходу країни з кризи (фаза пожвав-
лення) загальне безробіття має знижуватися за ра-
хунок зайняття існуючих робочих місць, що стали 
вакантними у фазах рецесії і депресії. З іншого 
боку, процес структурних змін породжує внутріш-
ню міграцію робочої сили, що, у свою чергу, спри-
чиняє збільшення рівня фрикційного безробіття. 
На цей час саме фрикційне безробіття може стати 
основним видом безробіття.

Одночасно зростає, хоча й вельми повільно, 
продуктивність праці у приватизованих підпри-
ємствах, що спричиняє збільшення загального 
рівня безробіття. цьому сприятиме також недо-
статня розвиненість сфери послуг, дрібного під-
приємництва тощо. Високий рівень прихованого 
безробіття, що спричиняє ситуацію, коли робіт-
ник отримає платню на рівні допомоги з безробіт-
тя або взагалі її не отримує, є наслідком вельми 
низького рівня цієї допомоги.

Можливе збільшення рівня безробіття в дов-
гостроковому періоді передбачається в основному 
за рахунок демобілізації.

У будь-якому випадку, безробіття сприяє 
підтримці низького рівня заробітної плати, чим 
зменшує платоспроможній попит, знижує темпи 
зростання ВВП (від потенційного рівня), збіль-
шує витрати бюджету на соціальне забезпечення 
і знижує рівень щорічного споживання.

Безробіття призводить до абсолютного зубо-
жіння населення, ерозії соціальних цінностей, ті-
нізації відносин в усіх сферах економіки, корупції 
тощо. це стосується не тільки України. Так, за ре-
зультатами досліджень, які проводились в США, 
зростання рівня безробіття на 1 %, за умови, що 
він не зменшується протягом наступних 5 років, 
призводить до збільшення кількості самогубств на 
4,5 %, первинних звернень до клініки для душевно-
хворих — на 3,3 %, чисельності ув’язнених — на 4 %, 
кількості вбивств — на 5,7 %, смертності від алкого-
лізму і загального рівня смертності — на 1,9 %.

У 2013 році в Україні рівень безробіття, за ме-
тодологією МОП, становив 7,2 %, а в 2016 році — 
вже 9,9 %. При цьому в 2016 році найнижчий 
рівень безробіття (6,4 %) був у Одеській області, 
найвищий (16,7 %) — у Луганській [12].

Традиційно до найуразливіших категорій на-
селення на ринку праці належить молодь. Голо-
вними обмеженнями конкурентоспроможності 
цієї категорії населення є відсутність або недо-
статність досвіду роботи чи відсутність навичок у 
її пошуку. В Україні рівень безробіття серед молоді 
15–19 років у 2,7 раза, а осіб віком 20–24 років — 
удвічі вищий за середній показник за населенням 
в цілому. Молодь 15–24 років становить майже 
26 % загальної чисельності безробітних.

Отже, основні причини безробіття в Україні 
пов’язані не стільки з відсутністю робочих місць, 
скільки з їх технологічною відсталістю і, відповід-
но, низьким рівнем оплати праці.

Якщо феномен безробіття наводиться пото-
ком вивільнених працівників, то феномен зайня-
тості — потоком економічно активних людей, 
прийнятих на роботу. У обох випадках йдеться 
про потоки соціальних переміщень. Феномен за-
йнятості охоплює також увесь робочий процес, 
трудові відносини і пов’язані з цим ризики.

У табл. 3 наведено динаміку кількості зайня-
тих і рівень зайнятості населення з 2000 по 2016 
роки. Якщо оцінювати зайнятість у цілому, то слід 
відзначити, що в країні є великі резерви потен-
ційних працівників, не задіяних у національному 
господарстві (35,8 % від усіх працездатних). Тут 
слід зазначити, що резерв зайнятості утворюють 
не тільки безробітні, а й певний прошарок еконо-
мічно неактивного населення працездатного віку, 
який є досить великим. Хоча високу кількість не-
зайнятих осіб (тим більш, що зайнятість праце-
здатних з 2008 року знизилась на 3,1 % відносно 
2016 року) можна пояснити відсутністю робочих 
місць, але цей ризик (ризик зменшення зайнятос-
ті) слід було б передбачити раніше і задіяти заходи 
щодо його запобігання.

Крім того, є ще одна особливість української 
зайнятості, що полягає у великої конкуренції на 
вільні робочі міста за наявності безробіття. У 2016 
році на одне вільне робоче місто претендувало 10 
осіб. ця величина диференційована за видами 
економічної діяльності:

 — наукова і технічна діяльність — 9 осіб/місце;
 — сільське господарство — 12 осіб/місце;
 — інформація і телекомунікації — 12 осіб/

місце;
 — електро- і теплоенергетика — 17 осіб/місце;
 — державне управління — 31 особа/місце;
 — обов’язкове державне страхування — 31 

особа/місце;
 — фінансова діяльність — 44 особи/місце;
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 — страхова діяльність — 44 особи/місце.
Вже з наведених даних очевидно, що одним із 

ризиків зайнятості виступає можливість отримати 
роботу не за фахом і врозріз із кваліфікацією пра-
цівника. Найбільше це стосується випускників 
університетів (білих комірців), котрі орієнтовані 
на кар’єру офісних працівників.

Поряд із надлишком робочої сили існує її 
нестача. Так, потреба у працівниках у 2013 році 
складала 47,5 тис. осіб, у тому числі:

 — найменша (0,9 %) — у сфері мистецтва та 
спорту;

 — найбільша (24,2 %) — у промисловості.
До речі, зараз на сайтах розміщено біля півто-

ра мільйони об’яв щодо вакансій.
При цьому значна кількість працівників, пе-

реважно робочих спеціальностей, які вкрай по-
трібні національному господарству, від’їжджають 
за кордон, бо там вища платня, причому за двома 
категоріями:

1) вона дозволяє купувати більше товарів за 
кордоном, ніж в Україні, хоча рівень оплати гас-
тарбайтерів менший за рівень оплати місцевих 
робітників;

2) вона значно більша за українську платню 
при конвертації валют. Таке відбувається тому, що 
курс іноземних валют штучно збільшений проти 
паритету купівельної сили валют. (Курс збільшений 
не тільки штучно, але й за ринковими мірками, тому 
що в нас відчувається дефіцит іноземної валюти).

Не вистачає не тільки працівників, але й спе-
ціалізованих організацій. Так, в Україні досі не 
відновлена система проектних інститутів, тому 
корпорації вимушені звертатися за проектами бу-
дівництва за кордон.

Отже, низька зарплата — ще один ризик за-
йнятості. У нас переважають так звані м’які 
контракти, коли фіксована сума платні складає 
не більше 50 %. це дозволяє роботодавцю в будь-
який час позбавити робітника обіцяної премії. 
Крім того, це зменшує рівень допомоги, коли 
працівник стане безробітним тощо.

Наражаються на ризик і ті робітники, що пра-
цюють без трудової угоди і отримують зарплату в 
конверті. Вони, як правило, позбавляються лі-
карняного, відпускних, допомоги з вагітності або 
в разі професійного захворювання, нарахування 
пенсії тощо.

На особливий ризик наражаються праців-
ники в результаті поганого захисту праці, що є 
причиною професійного захворювання або отри-
мання виробничої травми і навіть смерті від не-
щасного випадку.

Національним ризиком, притаманним пост-
радянським державам, є відмова роботодавця 
(приватного чи державного) виплачувати достойну 
заробітну плату, не кажучи вже про борги за нею.

Певні ризики для найманого працівника ста-
новить система так званої запозиченої праці: аут-
сорсинг, аутстафінг і лізинг персоналу. ця система 
не лише позбавляє робітника певних соціальних 
гарантій (перш за все це стосується охорони пра-
ці), але й може призвести до часткової втрати за-
йнятості та професійної деградації. Окрім цього, 
працівники, що залучені через агентства, отрима-
ють платню меншу, ніж постійні працівники.

На перший погляд, питання зайнятості має 
бути віддзеркаленням безробіття, але поглибле-
ний аналіз соціального явища доводить, що ризи-
ки зайнятості мають свої особливості. Національ-

Таблиця 3
Динаміка показників зайнятості (складено автором за даними Держстату [12])

Роки
Кількість постійного 

населення на кінець року, 
млн. осіб

Зайняте населення 
у віці 15–70 років,  

тис. осіб

Рівень зайнятості 
населення у віці 
15–70 років,%

Рівень зайнятості 
населення у 

працездатному віці, 
%

2000 48,7 20175,0 55,8 64,5

 2005 46,7 20630,0 57,7 65,4

2006 46,5 20730,4 57,9 65,9

2007 46,2  20904,7 58,7 66,7

2008 46,0 20972,3 59,3 67,3

2009 45,8 20191,5 57,7 64,7

2010 45,6 20266,0 58,5 65,6

2011 45,5 20324,2 59,2 66,5

2012 45,4 20354,3 59,7 67,1

2013 45,2 20404,1 60,3 67,4

2014 42,8 18073,3 56,6 64,5

2015 42,6 16443,2 56,7 64,7

2016 42,4 16276,9 56,3 64,2
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на особливість цього явища полягає, зокрема, у 
тому, що одночасно не вистачає робочих місць і 
потрібних фахівців. Ймовірність отримати низь-
ку зарплату, невідповідний профіль роботи тощо 
залежить від потоку зайнятих працівників і не за-
лежить від рівня зайнятості.

Питання управління ризиками населення 
взагалі і ризиками зайнятості зокрема — це стара і 
дуже розвинена тема. Однак що стосується питань 
управління зайнятістю — це питання майже не роз-
роблене. Із зазначеної теми слід відмітити роботу 
[3]. Автор тут непрямо наголошує на тому, що на 
практиці ризики зайнятості розуміють як ризики 
для бізнесу (зокрема мінімізація страхових вне-
сків), і тому управління ними приймає форми «за-
позиченої праці», як-то: аутсорсинг, аутстафінг та 
лізинг персоналу. ці методи управління ризиками 
породжують, у свою чергу, ризики для найманих 
працівників: нестабільна зайнятість, професій-
на деградація, недоотримання заробітної плати, 
соціальна незахищеність. Одночасно ці методи 
призводять до знищення профспілок. «Ризики 
соціального діалогу між адміністрацією підпри-
ємства та профспілками, — пише автор, — обу-
мовлюються постійним прагненням менеджмен-
ту суб’єкта господарювання послабити позиції 
профспілок шляхом витіснення їх представників 
зі сфер управління та розподілу прибутку».

З іншого боку, ті самі методи дозволяють під-
вищити продуктивність праці і якість продукту за 
рахунок залучення працівників вузької спеціалі-
зації. Тобто суспільство в цілому має бути зацікав-
лене в такому управлінні.

Практика управління ризиками у сфері за-
йнятості доводить, на нашу думку, що результат 
не стільки залежить від якості управління, скіль-
ки від того, в чиїх інтересах воно відбувається. Але 
й тут потрібно враховувати суперечливий момент: 
ризики для найманих робітників іноді суперечать 
ризикам, що виникають для всього суспільства.

Тут слід погодитися з позицією В. І. Надраги 
[3, с. 15], коли він вважає, що управління ризика-
ми зайнятості має полягати в усуненні їх причин, 
як-то:

« — скороченні відставання фактичного ВВП 
від його потенційного рівня;

 — підвищенні конкурентоспроможності осіб 
на ринку праці, забезпеченні відповідності рівня 
професійної кваліфікації працездатних осіб по-
требам ринку праці;

 — розвитку почуття самоповаги у працівни-
ків, які втратили роботу;

 — підвищенні рівня доходів та покращення 
умов життя населення…».

Низка авторів скаржаться на недостатність 
статистичної інформації, низьку кваліфікацію 
державних службовців, невміння правильно 

оцінювати ризики зайнятості тощо. Отже, за їх 
логікою, достатньо збір інформації й оцінку ри-
зикованості назвати управлінням, як усе стане 
зрозумілим.

Між тим, численні іноземні розробники вба-
чають управління ризиками зайнятості у фор-
муванні страхової системи, яку має фінансувати 
держава і бізнес. Чи придатні ці рекомендації для 
сучасної України і якою мірою ? це питання по-
требує окремого дослідження. Зрозуміло лише, 
що ніякі організаційні заходи не можуть повністю 
вирішити проблеми у збіднілій країні. Тут потріб-
но, у першу чергу, відновити суттєве зростання 
економіки.

Висновки. Соціальні ризики, так чи інакше, 
притаманні усім країнам глобалізованого світу, але 
на теренах України вони мають свої особливості. 
Вони пов’язані із постсоціалістичним соціальним 
устроєм і обтяжуються слабким економічним ста-
ном, який займає Україна серед країн світу, що 
стримує її соціальний і економічний розвиток.

Чинники ризиків у сфері демографії 
пов’язані, у першу чергу, із негативним при-
родним рухом населення та з погіршенням його 
статевовікової структури. Зниження рівня наро-
джуваності створює ефект так званого старіння 
населення. У відносному старінні населення, осо-
бливо працездатного віку, головну роль відіграє 
зниження народжуваності, а не збільшення дов-
голіття.

Основними чинниками виникнення ризиків 
безробіття є, з одного боку, занепад економіки, а 
з іншого — застарілі технології й обладнання, що 
стримує зростання продуктивності праці і обмеж-
ує можливості отримання достойної заробітної 
плати.

Національна особливість ризиків зайнятос-
ті полягає, зокрема, у тому, що разом зі зростан-
ням безробіття в економіці одночасно не вистачає 
робочих місць і потрібних фахівців. Ймовірність 
отримати низьку зарплату, невідповідний профіль 
роботи тощо посилює міграційні процеси.

У цьому дослідженні розглянута лише неве-
лика кількість чинників, що створюють ризики, 
на які наражається суспільство України. Між тим 
багато питань, пов’язаних із соціальними ризика-
ми, залишаються не вирішеними і навіть не ви-
явленими, що відкриває простір для майбутніх 
досліджень.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

УДК 657 К. А. Пилипенко, 
А. А. Коляка

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ КРЕДИТОРАМИ: 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Анотація. У статті розглянуто особливості регулювання бухгалтерського обліку кредиторської забор-
гованості у вітчизняній та міжнародній практиці. Визначено, що на відміну від вітчизняної системи обліку, 
в якій прийнято окремі стандарти для регулювання обліку кредиторської заборгованості, таких міжнарод-
них стандартів не існує, а регулювання обліку здійснюється різними стандартами. При порівнянні критеріїв 
визнання кредиторської заборгованості у вітчизняній та зарубіжній практиці обліку виявлено певні відмін-
ності.

Ключові слова: національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку, зобов’язання, кредиторська заборгованість, фінансовий облік.

Summary. In the article the peculiarities of accounting regulation of accounts payable in domestic and interna-
tional practice were considered. It has been determined that, unlike the domestic accounting system, which adopts 
separate standards for the regulation of accounts payable, such international standards do not exist, and accounting 
regulation is implemented by different standards. When comparing the criteria for recognizing payables in the domestic 
and foreign accounting practices, certain differences were identified.

Key words: national regulations accounting standards, international accounting standards, liabilities, accounts 
payable, financial accounting.

Г. Г. Кірейцева [4], В. Качалін, В. Костюченко, 
Л. Нишенко, А. Смит [5], Я. Соколова, В. Швець, 
Ю. С. цал-цалко [6] та низка інших дослідників, 
що не змогли оминути вказану тему в своїх науко-
вих працях.

Незважаючи на вагомість наукових дослі-
джень, наукове обґрунтування сутності практич-
них кроків організації бухгалтерського обліку 
розрахунків із кредиторами в умовах сьогодення 
залишається актуальним.

Метою статті є проведення порівняльної ха-
рактеристики визнання, оцінки та класифікації 
зобов’язань для цілей бухгалтерського обліку, а 
саме кредиторської заборгованості, за національ-
ними та міжнародними стандартами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективна діяльність всіх підприємств різних 
форм господарювання значною мірою залежить 
від управління їхніми фінансовими ресурсами, 
що обумовлює необхідність розвитку інформа-
ційної системи управління зобов’язаннями, ви-
значення принципів утворення та умов розподілу 

Постановка проблеми. В умовах сьогодення в 
Україні здійснюється адаптація національної сис-
теми обліку та звітності до міжнародних стандар-
тів, впроваджуються у практику нові підходи і ме-
тодики обліку активів суб’єктів господарювання 
та джерел їхнього фінансування. У результаті гос-
подарської діяльності на будь-якому підприємстві 
може виникнути кредиторська заборгованість, 
яка складається із заборгованості постачальникам 
за одержані від них товарно-матеріальні цінності, 
заборгованості перед бюджетом за податковими 
платежами, заборгованості з оплати праці і стра-
хування, авансів покупців у рахунок майбутніх 
відвантажень та ін. Така заборгованість складає 
значну частину пасивів, тому вивчення особли-
востей обліку кредиторської заборгованості в 
сучасних умовах господарювання за П(С)БО та 
МСФЗ є досить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням гармонізації та співставленням обліку на-
ціональних із міжнародними стандартами займа-
лися І. Бланк [1], Ф. Бутинець [2], С. Голов [3], 
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і поєднання інформаційних потоків. Значні пере-
творення в економіці нашої держави, яка взяла 
курс на інтеграцію у світове співтовариство, тор-
кнулися і кожного окремого підприємства тієї чи 
іншої галузі. ці зміни вимагають перегляду вже 
сформованих національних положень бухгалтер-
ського обліку, їхнього максимального уточнення 
і наближення до міжнародних. Велика кількість 
інструкцій і положень, які були прийняті для ре-
гламентації обліку в перехідні часи, мають певні 
розбіжності і неточності щодо інших норматив-
них документів. План рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господар-
ських операцій досі зазнає змін.

Методологія обліку зобов’язань в Україні за-
тверджена П(С)БО 11 «Зобов’язання» [7]. У між-
народній практиці цей аспект розглядається в 
МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 
10 «Непередбачені події і події, які сталися після 
дати балансу», МСБО 12 «Податки на прибуток», 
МСБО 17 «Оренда», МСБО 19 «Виплати праців-
никам», МСБО 32 «Фінансові інструменти: роз-
криття та подання», МСБО 37 «Забезпечення, 
непередбачені зобов’язання та непередбачені ак-
тиви» [9].

У теперішній час в економічній літературі не 
виокремлено чітке поняття форми розрахунків. Зо-
крема, Л. А. Рибіна, викладаючи власне розуміння 
цієї категорії, визначає форму розрахунків як «…
вид носіїв боргових вимог на кошти, які відрізня-
ються структурою документів і документообігом, 
часом і місцем виконання розрахунків, ступенем 
гарантії платежів» [11, с. 156]. Діюче законодав-
ство України не розкриває змісту терміну «форма 
розрахунків», натомість наводиться перелік форм 
розрахунків, які застосовуються при проведенні 
переказу, а саме: «акредитивна, вексельна, інкасо-
ва, за гарантійними зобов’язаннями, за чеками, з 
використанням документів на переказ» [4, с. 156].

За кордоном в рамках єдиного системного 
бухгалтерського обліку прийнято виокремлюва-
ти фінансовий і управлінський бухгалтерський 
облік. Однією із основних задач фінансового 
обліку є облік активів підприємства, до складу 
яких входить облік грошових коштів і розрахун-
ків з покупцями готової продукції. Фінансовий 
бухгалтерський облік забезпечує бухгалтерське 
оформлення і реєстрацію господарських опера-
цій, ведення зведеного обліку і складання необ-
хідної фінансової звітності. Порядок ведення 
бухгалтерського (фінансового) обліку суворо ре-
гламентується Законами України, положеннями, 
наказами, положеннями стандартів та іншою 
нормативно-прововою базою. Ведення обліку ба-
зується на загальноприйнятих принципах.

Вивчення і розуміння сутності міжнародних 
принципів бухгалтерського обліку, а також прак-

тики ведення обліку в зарубіжних країнах значно 
збагатить інтелектуальний потенціал українських 
облікових працівників, фінансових директорів, 
менеджерів. Тому для більш детального вивчення 
теми дослідження розглянемо, які особливості ве-
дення обліку розрахунків кредиторами існують у 
обліковій практиці.

Зобов’язання підприємств, і згідно з націо-
нальними П(С)БО, і згідно з МСБО, прийнято 
поділяти на довгострокові, короткострокові і не-
передбачені.

У міжнародній практиці довгострокові і ко-
роткострокові зобов’язання відносять до фак-
тичних, тобто таких, які виникають з договорів, 
контрактів або на основі законодавства і їх вар-
тість можна точно визначити. Непередбачені 
зобов’язання відносять до умовних — це неісну-
ючі зобов’язання, але вони є потенційними, тому 
що залежать від майбутніх подій, які можуть ви-
никнути в результаті минулої події.

У країнах з розвиненою економікою серед 
фінансових ресурсів для підприємств найбільшу 
цінність являють довгострокові зобов’язання, 
оскільки кредитори не впливають на прийняття 
рішень щодо діяльності підприємства на відміну 
від власників, а виплата відсотків за довгостроко-
вою заборгованістю вираховується із суми дохо-
дів, що оподатковуються податком на прибуток, 
на відміну від дивідендів.

У зарубіжній практиці до довгострокової за-
боргованості відносять: облігації до виплати, 
векселі до сплати, закладні до сплати, лізингові 
зобов’язання, пенсійні зобов’язання.

Віднесення зобов’язань до довгострокових 
або поточних у нашій країні регулюється П(С)БО 
11 «Зобов’язання» [7].

У міжнародній практиці порядок визначення 
та відображення короткострокових зобов’язань 
визначається відповідно до МСБО 1 «Подання фі-
нансових звітів», МСБО 37 «Забезпечення, непе-
редбачені зобов’язання та непередбачені активи», а 
у вітчизняній — згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». 
Складові короткострокових зобов’язань за джере-
лами утворення згідно з міжнародними та вітчиз-
няними стандартами показано у табл. 1.

У складі джерел коштів підприємства зна-
чну питому вагу займають позикові кошти, а 
саме кредиторська заборгованість. Проте одним 
із найбільш складних і суперечливих питань бух-
галтерського обліку все-таки є облік кредитор-
ської заборгованості, що пов’язано з існуванням 
проблеми неплатежів. Особливе місце у креди-
торський заборгованості займають численні роз-
рахунки з постачальниками і підрядниками. Кре-
диторська заборгованість має великий вплив на 
фінансові результати підприємства та на госпо-
дарську діяльність загалом.
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Так, Ю. С. цал-цалко стосовно терміноло-
гії кредиторської заборгованості визначає, що 
це залучення активів у господарську діяльність 
підприємства за рахунок тимчасово безоплатно-
го одержання майна інших суб’єктів господарю-
вання. Відносини з кредиторами можуть перед-
бачити штрафні санкції за несвоєчасну оплату 
зобов’язань. У процесі аналізу визначається част-
ка окремих статей, які характеризують заборгова-
ність у загальній сумі, а також відхилення значень 
цих статей на кінець звітного періоду відносно 
його початку [6, с. 260].

У вітчизняній практиці регламентується об-
лік розрахунків з постачальниками та підрядни-
ками Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 11 «Зобов’язання». Відповідно до вказано-
го П(С)БО, кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи та послуги відноситься до поточних 
зобов`язань підприємства [7].

Якщо розглядати міжнародний бухгалтер-
ський облік, то потрібно зазначити, що в Міжна-
родних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) 
немає спеціального стандарту, присвяченого кре-
диторській заборгованості. Визначення, класифі-
кація, порядок відображення в обліку кредитор-
ської заборгованості регулюються МСБО (IAS) 39 
«Фінансові інструменти — визнання та оцінка» [8].

До кредиторської заборгованості також за-
стосовується МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, не-
передбачені зобов’язання та непередбачені акти-
ви» [9].

Інформація у фінансовій звітності щодо кре-
диторської заборгованості викладається в МСБО 
(IAS) 32 «Фінансові інструменти — розкриття та 
подання інформації» [10].

Слід мати на увазі, що облік зобов’язань ре-
гламентовано не лише відповідним обліковим 
стандартом як у вітчизняній, так і в міжнародній 
практиці. Так, поряд з МСБО 37 і П(С)БО 11 поря-
док визнання і обліку окремих видів зобов’язань 
передбачений і іншими стандартами. У П(С)БО 
11 зазначено, що це положення (стандарт) засто-
совується з урахуванням особливостей оцінки та 
розкриття інформації щодо зобов’язань, установ-

лених іншими положеннями (стандартами) бух-
галтерського обліку [7].

Згідно з П(С)БО 11 та МСБО 37, зобов’язан-
ня — це існуюче зобов’язання суб’єкта господа-
рювання, яке виникає в результаті минулих подій 
і погашення якого, за очікуванням, призведе до 
вибуття ресурсів суб’єкта господарювання, котрі 
втілюють у собі економічні вигоди. це визначен-
ня звучить однаково у [7; 9].

Щодо визнання кредиторської заборгованос-
ті, то тут спостерігаються відмінності. Згідно на-
ціональним положенням визнання відбувається 
за двох вимог: якщо оцінка заборгованості може 
бути достовірно визначена та існує ймовірність 
зменшення економічних вигід внаслідок пога-
шення цієї заборгованості.

У міжнародних стандартах розглядають кри-
терії визнання забезпечень, а не заборгованості. 
Такими критеріями є:

а) суб’єкт господарювання, який має існуюче 
зобов’язання (юридичне чи конструктивне) вна-
слідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілю-
ють у собі економічні вигоди, буде необхідним і 
для виконання зобов’язання;

в) можна достовірно оцінити суму зобов’я-
зання [9].

Необхідно звернути увагу на оцінку, яка та-
кож відрізняється. Оцінка зобов’язань відбуваєть-
ся за їх видами:

1) довгострокові зобов’язання, на які нарахо-
вуються відсотки, відображаються в балансі за їх 
теперішньою вартістю;

2) поточні зобов’язання відображаються в ба-
лансі за сумою погашення;

3) непередбачені зобов’язання відображають-
ся на позабалансових рахунках підприємства за 
обліковою оцінкою [7].

За МСФЗ 37, сума, визнана як забезпечення, 
має бути найкращою оцінкою видатків, необхід-
них для погашення існуючого зобов’язання на кі-
нець звітного періоду [9].

Згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання», з ме-
тою бухгалтерського обліку зобов’язання поділя-

Таблиця 1
Складові короткострокових зобов’язань за джерелами утворення

Згідно з ПСБО 11 «Зобов’язання» Згідно з МСБО 1 та МСБО 37

короткострокові позики;
поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями;
короткострокові векселі видані;
розрахунки з постачальниками та підрядниками;
розрахунки за податками й платежами;
розрахунки за страхуванням;
розрахунки з оплати праці;
розрахунки з учасниками;
розрахунки за іншими операціями.

заборгованість за рахунками постачальників та інші 
нараховані зобов’язання;
заборгованість за дивідендами;
нараховані податки, митні платежі та зобов’язання із 
соціального страхування;
поточна частина довгострокової заборгованості;
доходи майбутніх періодів;
кредити банків та інші позики;
потенційні (непередбачені) зобов’язання.
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ються на: довгострокові, поточні, непередбачені 
зобов’язання, доходи майбутніх періодів [7].

У міжнародних стандартах розглядають кри-
терії визнання забезпечень, а не заборгованості. 
Такими критеріями є:

а) суб’єкт господарювання, який має існуюче 
зобов’язання (юридичне чи конструктивне) вна-
слідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілю-
ють у собі економічні вигоди, буде необхідним і 
для виконання зобов’язання;

в) можна достовірно оцінити суму зобов’я-
зання [13].

Можна виокремити такі категорії забезпе-
чень, згідно з міжнародним стандартом:

— забезпечення за судовими процесами;
— забезпечення під виконання наданих га-

рантій;
— забезпечення під виконання зобов’язань 

щодо навколишнього середовища;
— забезпечення під збитки, що виникають у 

результаті обтяжливих контрактів;
— забезпечення під реструктуризацію (якщо 

виконано необхідні умови).
Висновки. Під час проведеного дослідження 

було виявлено, що при відображенні кредитор-
ської заборгованості відповідно до вимог П(С)БО 
та МСФЗ існують як спільні риси, так і відміннос-
ті. Також можна стверджувати, що кредиторська 
заборгованість є важливими складниками склад-
ного механізму взаємодії підприємства.

На сьогоднішній день, коли підприємства 
співпрацюють із зарубіжними партнерами, до-
сить актуально та гостро стоїть питання необхід-
ності приведення вітчизняної системи обліку до 
вимог міжнародних стандартів. У обліку розра-
хунків із кредиторами за МСФЗ і за українськими 
стандартами бухгалтерського обліку є низка від-
мінностей, але є і спільні риси, що дає можливість 
сказати, що в майбутньому можливе зменшення 
відмінностей.
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АННОТАЦИИ

правления внедрения цифровых технологий с це-
лью удовлетворения потребностей потребителей 
в продуктах и услугах.

Ключевые слова: блокчейн, блог, диджитали-
зация, логистика, цифровизация.

Бритвенко А. С., Белоусова В. В., Полях Д. Д. 
Интернет-маркетинг как инструмент для продвиже-
ния продукта. — С. 29.

Аннотация. В статье даны определения основ-
ных понятий, а также описаны сущность и место 
в мире Интернета, обозначены цели интернет-
маркетинга и его отличия от традиционной фор-
мы. Рассмотрены возможности всемирной сети 
и направления эффективного использования 
электронного маркетинга. Приведены известные 
сайты интернет-сети и статистика пользования 
ею в Украине и в мире. Кроме того, рассмотрены 
основные тенденции и технические проблемы 
интернет-маркетинга и даны рекомендации по 
оформлению сайта.

Ключевые слова: блог, интерактивность, ин-
тернет-маркетинг, интернет-сеть, e-mail.

Княженко И. И. Экологическая стандартиза-
ции, сертификация и маркировка в Украине. — С. 34.

Аннотация. В статье дано теоретическое обо-
снование экологической стандартизации, серти-
фикации и маркировки в системе национальной 
экологической политики. Раскрыты основные 
этапы прохождения процедуры экологической 
сертификации в Украине. Приведены классифи-
кации экологической маркировки и деклариро-
вания по различным критериям. Исследованы 
тенденции и опыт распространения систем эко-
логической сертификации и маркировки на тер-
ритории стран ЕС. Отражена динамика количе-
ства выданных лицензий на право использования 
экомаркировки и динамика количества наимено-
ваний экомаркованой продукции. Разработаны 
рекомендации для Украины в части развития це-
лостной системы экологической маркировки оте-
чественной продукции с учетом требований ЕС.

Ключевые слова: экомаркировка, сертифика-
ция, стандартизация.

Фролова Г. И. Стратегические направления со-
циально-экономического развития Украины в усло-
виях евроинтеграции. — С. 39.

Аннотация. В статье определены предпо-
сылки формирования стратегических приори-
тетов развития страны, рассмотрены проблемы, 

Дядык Т. В., Загребельная И. Л., Близнюк Е. Н. 
Формирование и использование трудовых ресурсов 
на международном уровне и в Украине. — С. 9.

Аннотация. В статье рассмотрены общие тен-
денции факторов формирования трудовых ресур-
сов: демографическая ситуация на международ-
ном уровне и в Украине, миграция, социальное, 
экономическое перемещение. Осуществлена 
оценка основных показателей развития рынка 
труда, в частности занятости и безработицы, обе-
спеченности и движения трудовых ресурсов на 
предприятия, исследована динамика заработной 
платы в Украине и развитых странах мира.

Ключевые слова: население, трудовые ресур-
сы, демографическая ситуация, миграция, рынок 
труда, занятость, безработица, заработная плата.

Антошкина Л. И., Беседин В. Ф. Определение 
приоритетов и оптимизация вложений в развитие 
экономики. — С. 16.

Аннотация. Рассмотрена необходимость опре-
деления приоритетов для содействия направле-
нию инвестиций в отрасли (виды экономической 
деятельности), где они будут использованы с наи-
большей эффективностью, и возможные подходы 
к оптимизации вложений в развитие экономики.

Показано, что эффективность использова-
ния ограниченных инвестиционных ресурсов 
целесообразно оценивать с помощью комбини-
рованного показателя, охватывающего рента-
бельность инвестиций и эластичность валового 
внутреннего продукта от инвестиций в основной 
капитал. Наряду с этим обращается внимание на 
необходимость углубленного изучения спроса на 
вновь произведенную продукцию и рациональ-
ное распределение средств по отраслям для со-
вершенствования структуры экономики.

Ключевые слова: приоритеты, инвестиции, 
эффективность инвестиций, эластичность ВВП 
от инвестиций, рентабельность инвестиций, оп-
тимизация вложений в экономику.

Антошкин В. К., Попова А. А., Брокль Т. А. 
Направления формирования и внедрения цифровой 
экономики в Украине. — С. 25.

Аннотация. В статье определена сущность 
цифровизации экономики страны с учетом кон-
цепции развития в приведенном периоде. Приве-
дены пути развития транспортно-логистической 
системы страны и отмечены положительные эф-
фекты от ее высокого уровня. Предложены на-
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влияющие на уровень конкурентоспособности, 
инвестиционного климата и инвестиционной 
привлекательности, предложены стратегические 
направления социально-экономического разви-
тия Украины в условиях евроинтеграции.

Ключевые слова: экономическая стратегия, 
стратегические факторы, национальная эконо-
мика, Стратегия «Украина 2020», индекс глобаль-
ной конкурентоспособности, инвестиционный 
климат, инвестиционная привлекательность.

Петренко В. С. Перспективныe инновационныe 
программы, проекты и модели развития аграрных 
предприятий с иностранными инвестициями. — С. 44.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
инновационные проекты развития аграрных 
предприятий с иностранными инвестициями. 
Освещены особенности разработки комплексных 
программ по привлечению инвестиций как осно-
вы модернизации инвестиционной деятельности. 
Исследована структура источников финансиро-
вания инновационно-инвестиционных аграрных 
проектов в разрезе областей Украины. Указанная 
мировая практика функционирования стратегий 
государственной инновационной политики за ру-
бежом.

Ключевые слова: стратегии развития, инно-
вационные проекты, инновационная политика, 
инвестиционные программы, предприятия с ино-
странными инвестициями.

Рунчева Н. В., Тернавская Л. М., Андрусен-
ко А. В. Элементы внедрения инновационной эко-
номической модели на предприятиях Украины. — 
С. 52.

Аннотация. В статье рассмотрены основные 
категории интернационализации инновацион-
ной сферы на предприятиях Украины и освеще-
ны основные цели. Приведены подходы относи-
тельно места НИС в условиях инновационной 
деятельности и принципы построения инноваци-
онной модели экономики. Перечислены режимы 
интернационализации сферы науки, технологий 
и инноваций и методы повышения конкуренто-
способности позиций на мировом рынке товаров 
и услуг.

Ключевые слова: инновации, интернациона-
лизация, НИС, НИОКР, ТНК.

Юрченко Ю. Ю. Технология создания и про-
движения собственного продукта в медицинском 
туризме. — С. 57.

Аннотация. В статье говорится о лечебных во-
дах курорта Бердянск, их свойствах и назначении. 
Рассматривается реальное положение с использо-
ванием их для лечения. Приводятся основные ги-
дрогеологические характеристики минеральных 
вод Бердянска. Подчеркивается необходимость 
коммерциализации и популяризации бердянской 

минеральной води. Предложены маркетинговые 
мероприятия продвижения бренда бердянской 
минеральной воды.

Ключевые слова: медицинский туризм, мине-
ральные воды, туристический продукт, лечебные 
ресурсы, маркетинговые мероприятия.

Гудзь П. В. Анализ управления отельным хо-
зяйством региона. — С. 63.

Аннотация. Определено приоритетное раз-
витие туристической отрасли и гостиничного хо-
зяйства в экономике региона. Проведен анализ 
управления гостиничным хозяйством на приме-
ре Запорожской области. Выявлены проблемы 
администрирования гостиничного хозяйства со 
стороны региональных и городских властей. На 
основе анализа состояния поступления туристи-
ческого сбора предложены организационные и 
коммуникационные меры по повышению каче-
ства администрирования туристического сбора, 
уплачиваемого субъектами гостиничного бизнеса 
и домохозяйствами-владельцами мини-гостиниц 
и номерного фонда.

Ключевые слова: регион, город, управление, 
администрирование, гостиница, гостиничные 
услуги, гостиничное хозяйство, туристический 
сбор.

Подлужная Н. А. Программируемая и SMART-
экономики как ориентиры развития Украины и ее 
регионов. — С. 69.

Аннотация. Определена сущность основных 
типов постиндустриальной экономики, основны-
ми из которых являются экономика знаний, про-
граммируемая и SMART-экономики. Установле-
на последовательность смены типов экономики 
стран мира.

Ключевые слова: экономика знаний, про-
граммируемая экономика, SMART-экономика, 
человеческая экономика, типа экономики, зна-
ния, человеческие ресурсы.

Шинкарюк О. В., Сигайов А. А., Столяро-
ва В. В. Институализация ведущих элементов ме-
ханизма государственного регулирования регио-
нального человеческого развития (ІІІ, мониторинг 
человеческого развития: основная часть). — С. 74.

Аннотация. В статье раскрыты требования по 
осуществлению мониторинга регионального чело-
веческого развития при локализации целей Раз-
вития Тысячелетия (цРТ) на период до 2015 года 
и целей Устойчивого Развития (цСР) на период 
до 2030 года в Государственной и региональных 
стратегиях развития, план мероприятий по их ре-
ализации. Доказано, что мониторинг региональ-
ного человеческого развития должен включать не 
только анализ и рейтинговые оценки Индексов ре-
гионального человеческого развития (ИРЛР), но и 
оценки состояния достижения цРТ и цСР.
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Институализации подлежат алгоритм функ-
ционирования механизма государственного 
регулирования регионального человеческого 
развития и логические схемы оценки его резуль-
тативности и эффективности.

Ключевые слова: мониторинг регионального 
человеческого развития, цели Развития Тысяче-
летия, цели Устойчивого Развития, Индекс реги-
онального человеческого развития.

Березина С. Б. Факторы возникновения соци-
альных рисков в сфере демографии и труда. — С. 89.

Аннотация. В работе рассмотрены факторы 
социальных рисков в сфере демографии и тру-
да Украины. Социальные риски определены как 
риски в сфере общественных явлений, генериро-
ванные общественными или другими факторами. 
Осуществлено исследование факторов возникно-
вения рисков в части уменьшения численности 
населения и ухудшения половозрастной структу-
ры, а также рисков безработицы и рисков занято-
сти, показана их сущность, динамика и некоторые 
подходы к снижению их влияния на социальное 
положение населения.

Ключевые слова: социальные риски, факторы 
рисков демографии, факторы рисков занятости и 
безработицы.

Пилипенко Е. А., Коляка А. А. Методологиче-
ские подходы учета расчетов с кредиторами: отече-
ственный и международный аспект. — С. 97.

Аннотация. В статье рассмотрены особенно-
сти регулирования бухгалтерского учета креди-
торской задолженности в отечественной и между-
народной практике. Определено, что в отличие от 
отечественной системы учета, в которой приняты 
отдельные стандарты для регулирования учета 
кредиторской задолженности, таких международ-
ных стандартов не существует, а регулирование 
учета осуществляется различными стандартами. 
При сравнении критериев признания кредитор-
ской задолженности в отечественной и зарубеж-
ной практике учета выявлены определенные раз-
личия.

Ключевые слова: национальные положения 
(стандарты) бухгалтерского учета, международ-
ные стандарты бухгалтерского учета, кредитор-
ская задолженность, финансовый учет.
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