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PREFACE 

 

 

 

The monograph is devoted to information and innovation technologies in 

economics and administration in the context of building a knowledge-based 

economy. Organizing a steady stream of effective innovations and the transition of 

the economy to high technology, is urgent and requires the development of 

fundamentally new approach to its solution through the use of advanced 

information technologies. The problem of which is highlighted in this monograph, 

through introduction of information and innovation technologies as one of the most 

important mechanisms for building a modern high-tech society,  

The monographic research presents the scientific developments by the team of 

authors, which define and reveal different directions, aspects of information and 

innovation technologies in economics and administration, which are the following: 

the impact of information and innovation technologies on the improvement and 

development of public administration. 

The first section of the monograph deals with issues related to information 

technology of innovative development of the enterprise and the state, namely, the 

special attention is paid to the model of data analysis and forms of cloud analytical 

functions for systems like «smart» house, to study the world experience of the use 

of the cloud-based technology during population censuses; the use of information 

technology in the accounting of the working time of employees of agricultural 

enterprises; management of tourism industry enterprises on the basis of modern 

information technologies; methodological aspects of the assessment of the 

competitiveness of agricultural products; the use of the information-metrological 

paradigm in the theory of independent peer review and communication 

technologies as a factor in the development of the organization of the «5th order» 

(or higher degree) in the conditions of new enlightenment 2.0. 

The second section of the monograph deals with the organizational and 

managerial aspects of the impact of innovation processes on the development of 

economic systems at different levels. The authors explored in detail the formation of 

the innovation process in Ukraine in the context of the introduction of the green 

economy ideology; the essence of the «Industry 4.0» concept and a comparative 

analysis of the management initiatives of the leading countries; management of 
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innovative infrastructure of industrial enterprise; methodological bases of 

innovative logistics of the commodity market; regional aspect of innovative logistics 

approaches in commodity markets; business tourism as an innovative aspect of the 

development of the tourism sphere of modern society; an innovative solution to 

create a nuclear power plant in a deep quarry in the process of refining it. Particular 

attention is paid to modern informative and innovative principles of nature 

management in the context of creating the latest economic picture of the world. All 

these areas of research have a significant impact on the economic growth and social 

development of today's knowledge-based society, as well as on the introduction and 

implementation of innovative technologies. 

The third section of the monograph «The Impact of Information and Innovation 

Technologies on the Improvement and Development of Public Administration» 

reflects the problems of correlation between the mechanisms of public 

administration and state regulation in the formulation of state regulatory policy and 

the enhancement of the state's role in shaping the system of stimulating the 

intellectualization of metallurgical enterprises in Ukraine. The authors of this section 

also focused on the problems of the NEET generation as a growing challenge for the 

EU labor market. Also, the experience of geopolitical orientation of Belarus and its 

neighboring countries and the results of economic development are noteworthy. 

Proactive formation of a spatial development program is of particular relevance in 

the context of transformations in the development of territories. 

The team of authors hopes that the monograph contains useful research 

results that are relevant for scientists, students and all those interested in modern 

problems and perspectives of using information and innovative technologies in 

economics and administration, and their importance for different spheres of public 

life. 

 

 

 

Olena Chukurna 

Magdalena Gawron-Łapuszek 
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Part 1. Information Component of Innovative Management  

of Enterprise and State Economy 

 

1.1. Formation of investment portfolios by Ukrainian non-life insurers 
 
1.1. Budowanie portfeli inwestycyjnych przez ukraińskich ubezpieczycieli non-life 

 
Stabilny sektor finansowy jest kluczem do stabilności i rozwoju gospodarki w ogóle. Za 

pośrednictwem instytucji finansowych środki pieniężne są akumulowane i redystrybuowane, co 
zapewnia stabilne przepływy pieniężne i sprzyja działalności inwestycyjnej. Jednak stosunki 
finansowe nie tylko są kluczem do rozwoju, lecz także charakteryzują się ryzykiem, który może 
skutkować wzrostem napięć społecznych, zmniejszeniem zaufania publicznego do sektora 
finansowego i wywołać reakcję łańcuchową, potencjalnie prowadząc do upadku całego sektora. 

Przedmiotem badania jest działalność firm ubezpieczeniowych w zakresie budowania 
portfela inwestycyjnego w warunkach niestabilności gospodarczej i politycznej oraz niskiego 
poziomu zaufania publicznego do sektora finansowego. Przedmiotem badania są również stosunki 
gospodarcze wynikające w ubezpieczyciela odnośnie budowania portfela inwestycyjnego na 
warunkach ograniczeń narzuconych przez działalność ubezpieczeniową, metody i instrumenty 
działalności inwestycyjnej. Cele badania: identyfikacja czynników wpływających na działalność 
inwestycyjną ubezpieczycieli ryzyka; identyfikacja tendencji w polityce inwestycyjnej spółek; 
porównanie praktyk firm krajowych a ubezpieczycieli z państw UE w świetle wykorzystania 
potencjału inwestycyjnego; opracowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji portfeli 
inwestycyjnych ubezpieczycieli z uwzględnieniem „wąskich gardeł” w działalności 
ubezpieczeniowej. 

Wymienione i związane z nimi zagadnienia były przedmiotem badań wielu uczonych, takich 
jak: N. Vnukowa, Knejsłer O. W., Aczkasowa S. A., Klimczuk O. W., W. M. Olijnyk, Je.K. Bondarenko, 
N. Tkachenko, Je. Je. Ionin, A. G. Bespalowa, R. Pukała. Strategia inwestycyjna była również 
przedmiotem badań naukowców zagranicznych, takich jak: M. Badaui, B. Fernandes, I. A. Tetin, 
Yin Ya., E. Zhang i innych. 

Underwriting i działalność inwestycyjna są głównymi źródłami dochodów spółki 
ubezpieczeniowej. W warunkach intensywnej konkurencji rynkowej ubezpieczyciel nie może liczyć 
na wysokie zyski z tytułu operacji ubezpieczeniowych, ponieważ oznacza to pogorszenie 
konkurencyjności jego propozycji, odpływ ubezpieczających do konkurentów oferujących lepsze 
warunki. Często, gdy działalność ubezpieczeniowa jest nierentowna, ubezpieczyciel otrzymuje 
środki pieniężne z portfela inwestycyjnego, redystrybuując ich w celu otrzymania zysku i dalszego 
finansowania underwritingu. Istota działalności inwestycyjnej polega na budowaniu portfela 
inwestycyjnego i zarządzaniu nim w taki sposób, aby kosztem zysków można pokryć straty z tytułu 
underwritingu. Inwestowanie portfelowe obejmuje podział inwestycji i dobór aktywów w taki 
sposób, aby osiągnąć niezbędne połączenie rentowności i ryzyka.1 

Ogólną strukturę głównych źródeł działalności inwestycyjnej w zakresie ubezpieczeń można 
przedstawić w sposób następujący: 

– kapitał obcy (bieżące wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych, rezerwy składek 
ubezpieczeniowych i odszkodowań, fundusz środków zapobiegawczych);2 

                                                           
1 Тетин И. А. Выбор активов для формирования инвестиционного портфеля страховой компании // Вестник 
НГУЭУ. – 2014 – № 4. – С. 144-152. 
2 Рекуненко І. І. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній / І. І. Рекуненко, С. В. Чорна // 
Економіка і суспільство. – № 8. – 2017. – С. 666-672. 
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– kapitał własny (kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, zysk, fundusze celowe oraz wpływy). 
Większy udział w strukturze inwestycji ma kapitał obcy reprezentowany przez rezerwy 

ubezpieczeniowe przeznaczone na przyszłe wypłaty sum ubezpieczenia oraz odszkodowań 
ubezpieczeniowych. Środki rezerw ubezpieczeniowych należy lokować z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa, rentowności, płynności i dywersyfikacji (art. 31 Ustawy Ukrainy „O 
ubezpieczeniu”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasady lokowania rezerw 
ubezpieczeniowych przez ubezpieczycieli są następujące:  

- określa się kwalifikowalność inwestycji, tj. wykaz dozwolonych kierunków inwestowania 
jest określony przez prawo;  

- ustalone ograniczenia dotyczące wszystkich rodzajów inwestycji (w praktyce rozwiniętych 
rynków ubezpieczeniowych istnieją ograniczenia minimalne i maksymalne, podczas gdy w Ukrainie 
– tylko maksymalne, co wskazuje na większą swobodę w wyborze obiektów inwestowania); 

- inwestycje ubezpieczycieli powinny mieć akceptowalny poziom ryzyka i płynność; 
- ograniczenie sumy inwestycji w jeden rodzaj aktywów w celu zapobiegania tworzeniu 

struktur afiliowanych.3 
W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono wiele badań dotyczących mojego tematu, 

ponieważ kwestia strategii inwestycyjnej spółek ubezpieczeniowych jest aktualna nie tylko dla 
naszego kraju, ale całego świata. Ostatnie zmiany legislacyjne, zarówno w Ukrainie, jak i za granicą, 
w znacznym stopniu wpływają na wymogi wobec ubezpieczycieli, poprawiają definicje 
wypłacalności spółek ubezpieczeniowych i nakładają większe wymagania na ich portfel 
inwestycyjny. Większość tych zmian ma na celu podwyższenia stabilności spółek 
ubezpieczeniowych, poprawę ich wypłacalności w warunkach kryzysowych i zapewnienie 
przetrwania. W ten sposób inicjatorzy zmian starają się poprawić kondycję ubezpieczycieli, 
warunki dla ubezpieczających, zwiększyć zaufanie publiczne do sektora finansowego, zapewnić 
stabilne wypłaty i aktywny obieg środków finansowych. 

Rekunenko I. I., Czorna S. W. w swojej pracy rozpatrywali cechy specyficzne polityki 
inwestycyjnej spółek ubezpieczeniowych. Twierdzą, że dobrze zorganizowana działalność 
inwestycyjna poprawia jakość usług świadczonych przez spółkę ubezpieczeniową i determinuje 
miejsce ubezpieczyciela na rynku usług ubezpieczeniowych.4 W swoim badaniu Rekunenko I. I. i 
Czorna S. W. analizowali tendencje zmiany podstawowych wskaźników spółek ubezpieczeniowych, 
zwracając uwagę na tendencję do zmniejszania liczby spółek ubezpieczeniowych na rynku w latach 
2010-2016, która utrzymuje się do dziś. Zauważono znaczny wzrost wolumenów pierwotnej 
reasekuracji w kraju oraz odpowiedni wzrost udziału ubezpieczeń bezpośrednich od osób 
fizycznych i prawnych. Zbadano działalność ubezpieczycieli jako inwestorów instytucjonalnych na 
rynku krajowym. Ustalono, że w ramach działalności inwestycyjnej krajowe spółki 
ubezpieczeniowe lokują około 25% wolnych środków pieniężnych w lokatach bankowych. Biorąc 
pod uwagę obecny poziom rozwoju ukraińskiego rynku finansowego, zdaniem autorów depozyty 
pod względem inwestowania pozostają najbardziej atrakcyjnym instrumentem finansowym dla 
spółek ubezpieczeniowych. Przy tym należy zauważyć, że ostatnio obserwuje się powołanie 
tymczasowej administracji w instytucjach bankowych, w których otwarte są depozyty 
ubezpieczycieli, co zwiększa ryzyko utraty ulokowanych środków. Wskutek spadku stóp 
procentowych i powszechnych zjawisk kryzysowych w systemie bankowym powstała tendencja do 
zmniejszenia udziału lokat bankowych w strukturze portfeli inwestycyjnych spółek 
ubezpieczeniowych. Około 40% aktywów spółek ubezpieczeniowych zostało zgromadzone w 

                                                           
3 Рекуненко І. І. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній / І. І. Рекуненко, С. В. Чорна // 
Економіка і суспільство. – № 8. – 2017. – С. 666-672. 
4 Рекуненко І. І. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній / І. І. Рекуненко, С. В. Чорна // 
Економіка і суспільство. – № 8. – 2017. – С. 666-672. 
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papierach wartościowych (akcjach, obligacjach, certyfikatach hipotecznych i państwowych 
papierach wartościowych). Ustalono, że istnieją kierunki inwestowania prawie całkowicie 
pomijane przez spółki ubezpieczeniowe w analizowanym okresie, takie jak metale szlachetne, 
inwestycje w gospodarkę Ukrainy według kierunków. Zdaniem autorów, ubezpieczyciele nie 
inwestują w certyfikaty hipoteczne, bowiem w naszym kraju na obecnym etapie nie ma płynnego 
rynku takich papierów wartościowych, a więc takie inwestycje nie mogą zapewnić podstawowych 
zasad inwestowania środków rezerw ubezpieczeniowych. Doświadczenie rozwiniętych krajów 
zagranicznych pokazuje, że w warunkach gospodarki rynkowej działalność ubezpieczeniowa 
występuje istotnym czynnikiem rozwoju działalności inwestycyjnej. W większości krajów 
rozwiniętych spółki ubezpieczeniowe otrzymują zyski nie z tytułu gromadzenia składek 
ubezpieczeniowych, lecz inwestując w innowacyjne projekty i obiecujące branże.  

Knejsłer O. W. badała i uzasadniła praktyczne aspekty zarządzania aktywami spółki 
ubezpieczeniowej, proponowała zalecenia dotyczące budowania optymalnej struktury, 
zapewniając stabilność finansową i dalsze istnienie spółki. W swoim badaniu Knejsłer O. W. [3] 
wyodrębniła problem kumulacji ryzyka ubezpieczycieli, ponieważ ubezpieczyciele zwykle 
faworyzują niektóre kierunki, na przykład, inwestycje w system bankowy, prawie całkowicie 
ignorując pozostałe. Zdaniem autora, ubezpieczyciele ukraińskie nie pełnią powierzonej im funkcji 
inwestycyjnej, co wiąże się z jej niedocenianiem. Autorka podjęła próbę ustalenia okoliczności 
powodujących tę sytuację i doszła do wniosku, że to wynika: 

– po pierwsze, z nieznacznych wolumenów środków finansowych zgromadzonych przez 
ubezpieczycieli; 

– po drugie, ze znaczącej przewagi na ukraińskim rynku ubezpieczeniowym spółek 
ubezpieczeń majątkowych i wypadków, które nie są w stanie dokładnie prognozować wystąpienia 
wypadków ubezpieczeniowych, a zatem muszą ograniczać się głównie do krótkoterminowych, 
wysoce płynnych aktywów i tylko częściowo inwestować w aktywa długoterminowe; 

– po trzecie, z niedoceniania funkcji inwestycyjnej ubezpieczeń przez spółki 
ubezpieczeniowe, co skutkuje brakiem zasobów inwestycyjnych. 

Istotną przyczyną ograniczenia możliwości inwestycyjnych jest nierozwinięty i 
nieprognozowany krajowy rynek kapitału, w szczególności rynek papierów wartościowych.5 

T. Kosowa i N. Słobodyanyuk badały określoną część portfela inwestycyjnego spółek 
ubezpieczeniowych, a mianowicie papiery wartościowe. Stwierdziły, że portfel papierów 
wartościowych bazuje głównie na papierach wartościowych o charakterze udziałowym, ryzyko 
inwestowania w które został częściowo zrekompensowany obligacjami krajowej pożyczki 
państwowej. Autorki badania pozytywnie oceniły wdrożone i planowane zmiany w przepisach 
państwowych, ponieważ ich zdaniem wpływają one korzystnie na poprawę jakości portfela 
papierów wartościowych spółek ubezpieczeniowych. Według autorek, w celu poprawy polityki 
inwestycyjnej ukraiński rynek ubezpieczeniowy powinien wdrożyć międzynarodowe standardy 
efektywności inwestycji i dążyć do większej przejrzystości rynku.6 

Istnieją również badania zagraniczne dotyczące portfela inwestycyjnego ubezpieczycieli. Na 
przykład, we wspólnym badaniu meksykańskich i kanadyjskiego naukowców M. Badaoui, 
B. Fernandeza i A. Swiszczuka przeanalizowana została strategia inwestycyjna ubezpieczyciela w 
warunkach rynku niezrównoważonego.7 

                                                           
5 Кнейслер О. В. Практичні засади управління активами страхової компанії [Текст] / О. В. Кнейслер // Наукові 
записки. – 2009. – Вип. 12. – С. 224-235. 
6 Kosova T. Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities / 
T. Kosova, N. Slobodyanyuk // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 159. – С. 85-89. 
7 Mohamed Badaoui & Begoña Fernández & Anatoliy Swishchuk, 2018. "An Optimal Investment Strategy for Insurers 
in Incomplete Markets," Risks, MDPI, Open Access Journal, vol. 6 (2), pages 1-23, April. 
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N. Gatzert i T. Kosub badali inwestycje zakładów ubezpieczeń z państw UE w infrastrukturę w 
warunkach Solvency II. Według badania, w momencie wdrożenia dyrektywy państwowe fundusze 
emerytalne i prywatne fundusze emerytalne były największymi inwestorami w infrastrukturę, 
inwestując odpowiednio 19 i 17%. Tuż za nimi są banki, które inwestują 10% swojego całkowitego 
kapitału, i spółki ubezpieczeniowe z 8%, ale dyrektywa Solvency II ma zwiększyć atrakcyjność 
inwestycji w infrastrukturę dla ubezpieczycieli. Takie inwestycje mogą być bezpośrednie i 
pośrednie. Przy tym inwestycje pośrednie są zwykle łatwiejsze z punktu widzenia finansowego, 
ponieważ zamiast dużych inwestycji w zdanie ubezpieczyciele wykorzystują papiery wartościowe 
budowniczego lub niektóre funduszy, i nie pociągają za sobą odpowiedzialności, a zatem są 
bardziej atrakcyjne dla spółek ubezpieczeniowych. Inną cechą charakterystyczną tych inwestycji 
jest stopniowy wzrost przepływów pieniężnych w czasie, tak zwana krzywa J, ponieważ we 
wczesnych okresach inwestycje w infrastrukturę wymagają dużych inwestycji, nie oferując nic w 
zamian, jednak z upływem czasu stają się coraz bardziej zyskowne.8 

Należy zauważyć, iż inwestycje bezpośrednie w infrastrukturę, chociaż potencjalnie 
niezwykle zyskowne w perspektywie długoterminowej, mają bardzo niski poziom płynności, co 
może niekorzystnie wpłynąć na działalność ubezpieczyciela w przypadku gwałtownych szoków 
rynkowych. 

Knejsłer O. W. w swojej pracy pisała, że nieruchomości, jako jeden z kierunków inwestycji 
spółek ubezpieczeniowych, wykazują wrażliwość do okresowych kryzysów. Przyczyną tego zjawiska 
jest niestabilność rozwoju gospodarczego kraju.9 Zgadzam się z tą tezą, ponieważ w warunkach 
niestabilności gospodarczej i politycznej inwestycje długoterminowe są bardzo trudne do 
prognozowania, a zatem nie są atrakcyjne ze względu na nieprzewidywalność. 

T. Kosowa i N. Słobodyanyuk w swojej pracy 10 badały papiery wartościowe jako element 
portfela inwestycyjnego. Twierdzą, że charakterystyczną cechą ubezpieczycieli ukraińskich jest 
portfel, większość którego stanowią papiery wartościowe o charakterze udziałowym. Ponadto ich 
znaczenie może się znacznie różnić. Spółki ubezpieczeniowe zobowiązane są tworzyć rezerwy na 
wypadek możliwych strat z tytułu nabycia papierów wartościowych. Należy pamiętać, iż takie 
rezerwy są tworzone bez względu na wyniki finansowe, a więc portfel niskiej jakości zmusza 
ubezpieczycieli do zwiększenia rezerw, wycofując w ten sposób środki z obiegu. Dlatego 
Państwowa Komisja ds. Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego Ukrainy podjęła pewne 
działania w celu poprawy jakości papierów wartościowych w portfeli spółek ubezpieczeniowych. 
Jednym z takich działań zostało przyjęcie przepisów dotyczących obowiązkowych kryteriów i 
standardów dotyczących wystarczalności, dywersyfikacji oraz jakości aktywów ubezpieczyciela. 
Suma aktywów podlegających dywersyfikacji nie obejmuje papierów wartościowych w 
następujących przypadkach: jeżeli obieg papierów wartościowych został anulowany, jeżeli wobec 
emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub reorganizacyjne, jeżeli emisja została 
uznana za zakończoną, jeżeli rejestracja wyemitowanych papierów wartościowych została 
anulowana, jeżeli emitent jest zarejestrowany na oficjalnej stronie Państwowej Komisji ds. 
Papierów Wartościowych i Rynku Kapitałowego Ukrainy jako emitent fikcyjny i jeżeli została 
podjęta decyzja o zawieszeniu obrotu od wyżej wymienionego emitenta na dowolnej giełdzie 
papierów wartościowych. Papiery wartościowe emitowane przez innych emitentów są 
wymienione jako transakcje typu repo (z wyłączeniem państwowych papierów wartościowych) 

                                                           
8 Gatzert, N. & Kosub, T. (2014). Insurers’ Investment in Infrastructure: Overview and Treatment under Solvency II. The 
Geneva Papers on Risk and Insurance Issues and Practice, (December 2012), 1-22. Available at: http://www.palgrave-
journals.com/doifinder/10.1057/gpp.2013.34 [Accessed March 12, 2014]. 
9 Кнейслер О. В. Практичні засади управління активами страхової компанії [Текст] / О. В. Кнейслер // Наукові 
записки. – 2009. – Вип. 12. – С. 224-235. 
10 Kosova T. Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities / 
T. Kosova, N. Slobodyanyuk // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 159. – С. 85-89. 
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oraz certyfikaty hipoteczne i obligacje hipoteczne (z wyjątkiem obligacji hipotecznych 
wyemitowanych przez instytucję finansową, 50% akcji której znajdują się w posiadaniu rządu lub 
banków państwowych). Te zmiany w przepisach sprzyjały bardziej aktywnemu zaangażowaniu 
spółek ubezpieczeniowych w działalności na giełdzie i zmniejszeniu liczby nienotowanych 
papierów wartościowych i papierów dłużnych o niskim ratingu kredytowym w portfelu 
inwestycyjnym ubezpieczycieli. Zmniejszy to również możliwości manipulacji cenami papierów 
wartościowych (z wyjątkiem fałszywych cen, nieodpowiadających rzeczywistej sytuacji rynkowej). 
Zdaniem autorów, w celu poprawy polityki inwestycyjnej ubezpieczycieli na giełdzie, należy 
wdrożyć Globalne Standardy Prezentacji Wyników Inwestycji (GIPS). 

Zagadnienie ustalania ceny rynkowej papierów wartościowych badali Antonow S. M. i 
Szyszkow S. Je.11 Zdaniem naukowców, brak badań w tym obszarze wywiera niekorzystny wpływ 
na potencjał inwestycyjny gospodarki narodowej. Uważają bowiem, iż od obiektywności wartości 
aktywów zależy wiarygodność milionów inwestorów indywidualnych, podczas gdy uczciwe i godne 
zaufania ceny będą sprzyjały dalszemu wzrostu inwestycji. Twierdzą, że w Rozporządzeniu w 
sprawie funkcjonowania giełd brakuje sformalizowanych wymogów dotyczących procedury 
ustalania kursu giełdowego i kwotowania przez regulatora. W gospodarkach rozwiniętych w celu 
ustalenia ceny papierów wartościowych w aktywach inwestorów wykorzystują jedynie cenę 
rynkową ukształtowaną na zorganizowanym rynku papierów wartościowych. Swoje zdecydowane 
stanowisko co do księgowania inwestycji w aktywach banków i innych inwestorów 
instytucjonalnych wyłącznie w wartości rynkowej jeszcze we wrześniu 2008 r. sformułował 
również regulator największego rynku kapitałowego na świecie – USA – Amerykańska Komisja 
Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). 

Inwestycje ubezpieczycieli są potencjalnie potężnym czynnikiem stymulującym działalność 
gospodarczą. Ze względu na specyfikę budowania rezerw, firmy oferujące ubezpieczenia na życie 
są ważnymi inwestorami instytucjonalnymi. Wskazują na to wyniki przeprowadzonej przez nas 
analizy w krajach UE. W szczególności w roku 2017 udział ubezpieczycieli na życie stanowił prawie 
80% wartości całkowitego portfela inwestycyjnego spółek (Rys. 1). 

 

 
* Według danych Insurance Europe's member associations 

(https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/assets/DatabaseOctober2018-Investment.xlsx) 

Rys. 1. Portfel inwestycyjny ubezpieczycieli UE w latach 2014-2017, mld EUR 
 
Kolejnym przedmiotem naszej analizy został stosunek inwestycji ubezpieczycieli UE do PKB 

(dane w przekroju krajów przedstawiono w Załączniku B). Według tego wskaźnika kraje UE można 
podzielić na cztery grupy: 

                                                           
11 Антонов С. М., Шишков С. Є. Визначення ринкової вартості цінних паперів: основні проблеми та шляхи їх 
вирішення // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 67-98. 

https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/assets/DatabaseOctober2018-Investment.xlsx
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1. Stosunek inwestycji ubezpieczycieli do PKB w 2017 r. powyżej 70% (Luksemburg, Francja, 
Dania, Szwecja, Wielka Brytania, Finlandia, Szwajcaria). 

2. Stosunek inwestycji ubezpieczycieli do PKB w 2017 r. w przedziale od 40% do 70% (Belgia, 
Niemcy, Holandia, Włochy). 

3. Stosunek inwestycji ubezpieczycieli do PKB w 2017 r. w przedziale od 10% do 40% (Malta, 
Portugalia, Hiszpania, Austria, Słowenia, Cypr). 

4. Stosunek inwestycji ubezpieczycieli do w 2017 r. mniej niż 10% (Chorwacja, Polska, 
Czechy, Estonia, Grecja, Słowacja, Węgrzy, Bułgaria, Łotwa, Rumunia). 

Można wyciągnąć wniosek, iż w bardziej rozwiniętych gospodarkach stosunek inwestycji 
ubezpieczycieli do PKB wynosi niemal 100%. Występuje tu obustronny wpływ – bardziej wydajna 
gospodarka umożliwia ubezpieczycielom rozbudowywać swoje portfele inwestycyjne, stymulując 
dalszy wzrost PKB. Niestety, w Ukrainie stosunek inwestycji ubezpieczycieli do PKB jest wyjątkowo 
niski. 

Przeanalizujemy teraz krajowy rynek ubezpieczeniowy pod kątem dostępności i efektywności 
wykorzystania potencjału inwestycyjnego. Od roku 2014 wartość aktywów ubezpieczycieli spadała, 
podczas gdy rezerwy ubezpieczeniowe kontynuowały swój wzrost, co było skutkiem nominalnego 
wzrostu składek ubezpieczeniowych. Spółki powoli zaczynają „oczyszczenie” aktywów. Istotnym 
mobilnym elementem potencjału inwestycyjnego ubezpieczycieli są rezerwy ubezpieczeniowe, 
które oprócz swojego przeznaczenia docelowego – gwarantowania bezwarunkowego wykonania 
przez spółkę swoich zobowiązań ubezpieczeniowych – mogą też generować inwestycyjne zyski. 

Regulamin w sprawie obowiązkowych kryteriów i standardów wystarczalności kapitału 12 
oraz wypłacalności, płynności, rentowności, jakości aktywów i ryzykowności transakcji 
ubezpieczyciela ustala wymogi dotyczące tworzenia rezerw technicznych przez dozwolone 
kategorie aktywów, co jest ściśle związane z kształtowaniem polityki inwestycyjnej spółek w 
zakresie lokowania czasowo wolnych środków rezerw ubezpieczeniowych. Dopuszczalne aktywa 
należy lokować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, rentowności i płynności. 

Strukturę aktywów według kierunków inwestowania rezerw technicznych przez spółki 
ubezpieczeniowe przedstawiono w Tabeli 1. 

Największym obszarem inwestowania rezerw w latach 2013-2018 tradycyjnie były wkłady 
bankowe (depozyty) w walucie krajowej z udziałem około 42-48%. Popularność tego kierunku 
inwestowania kapitału wynika z niskiego ryzyka (gwarantowanej rentowności), wysokiej płynności, 
niskiego nakładu czasu i możliwością inwestowania bez pośredników. Drugim najważniejszym 
elementem portfelu inwestycyjnego są roszczenia wobec reasekuratorów, faktyczny udział którego 
wynosił 17-22%. Należy również podkreślić, iż w latach 2013-2018 istotny udział w aktywach 
rezerw technicznych miały środki pieniężne na rachunkach bieżących (9-13%) wykorzystywane 
przez spółki do rozliczeń i płatności. Około 15% w omawianym okresie spółki ubezpieczeniowe 
inwestowały w papiery wartościowe, w których największy udział w latach 2013-2014 miały akcje. 
Warto jednak zauważyć, iż w roku 2016 wzrosły inwestycje w papiery wartościowe emitowane 
przez państwo, podczas gdy w końcu 2018 r. ich udział w strukturze aktywówrezerw technicznych 
wyniósł 14,1%. Gwarantowany zwrot przy najniższym poziomie ryzyka jest największą zaletą tego 
bardzo atrakcyjnego i racjonalnego narzędzia w warunkach niestabilności gospodarczej. Niewielki 
udział inwestycji w nieruchomości można wytłumaczyć niskim poziomem płynności 
inwestowanych środków, mniejszą rentownością w porównaniu z depozytami bankowymi, 
skomplikowanym prognozowaniem przyszłych dochodów ze względu na niestabilność sytuacji 
gospodarczej i wahania inflacji. 

                                                           
12 Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика // Електронний ресурс – Режим доступу 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n7. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#n7
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Tabela 1. Struktura aktywów tworzących rezerwy techniczne spółek ubezpieczeniowych 
 w latach 2013-2018* 

Aktywa rezerw technicznych 
Udział, % 

w dniu 
31.12.2013 

w dniu 
31.12.2014  

w dniu 
31.12.2015  

w dniu 
31.12.2016 

w dniu 
31.12.2017 

w dniu 
31.12.2018 

1) środki pieniężne na 
rachunkach bieżących  

12,70 13,30 11,40 13,20 13,0 10,4 

w tym w walucie obcej  0,50 2,60 2,60 2,50 2,4 1,9 

2) wkłady bankowe (depozyty)  42,20 37,60 44,70 46,40 48,3 46,6 

w tym w walucie obcej 3,90 6,20 9,80 10,90 11,0 8,5 

3) metale szlachetne 0,00 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 

4) nieruchomości 6,10 7,10 6,90 8,20 6,8 6,0 

5) akcje 12,20 11,80 6,60 0,50 0,3 0,1 

6) obligacje 1,80 1,20 0,80 1,90 1,4 1,8 

7) certyfikaty hipoteczne 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 

8) państwowe papiery 
wartościowe  

4,80 6,90 7,20 12,30 11,7 14,1 

9) roszczenia wobec 
reasekuratorów  

20,00 22,00 22,20 17,20 18,2 20,9 

10) inwestycje w gospodarkę 
Ukrainy  

0,20 0,01 0,00 0,10 0,2 0,2 

* Według danych Państwowej Komisji Regulacji Rynku Usług Finansowych Ukrainy 
(https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html) 

 
A więc można wnioskować, iż w wyniku rosnących wymagań do jakości aktywów 

przyjmowanych do pokrycia rezerw ubezpieczeniowych spółki modyfikują swoje portfele 
inwestycyjne, zwiększając udział państwowych papierów wartościowych, które pod względem 
wskaźników ryzyka, płynności a rentowności są opłacalnym aktywem dla uzyskania optymalnego 
zwrotu z inwestycji i zapewnienia dywersyfikacji inwestycji. 

Struktura aktywów i portfelu inwestycyjnego ubezpieczycieli w UE jest zupełnie inna (Rys. 2). 
 

 
* Według danych Insurance Europe's member associations 

(https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/assets/DatabaseMarch2019_Investment.xlsx) 
 

Rys. 2. Struktura aktywów i portfelu inwestycyjnego ubezpieczycieli w UE w 2017 r. (%) 

Series1

Assets held for 

index-linked …

Series1

Loans and …

Series1

Property (other than for 

own use)
1.8%

1.4%

Series1

Holdings in related 

undertakings, including 
participations

11.3%

8.7%

Series1

Equities

3.9%
3.0%

Series1

Bonds

61.8%
47.3%

Series1

Collective investment 

undertakings
18.8%

14.4%

Series1

Derivatives

1.5%
1.2%

Series1

Deposits other than cash 

equivalents
0.8%

0.6%

Other …

Investments (other than 

assets held for index-

linked and unit-linked 
funds) 69,4%

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html
https://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/assets/DatabaseMarch2019_Investment.xlsx
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Możemy wyciągnąć wniosek, że UE cechuje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny z 
niewielkim udziałem depozytów i akcji, lecz znacznymi inwestycjami w udziałowe papiery 
wartościowe i fundusze wspólnego inwestowania, które generują stabilne gwarantowane 
przychody. A więc rezerwy ubezpieczeniowe odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarki 
narodowej. Główne motywy ubezpieczycieli, wpływające na portfel inwestycyjny, to pragnienie 
zapewnienia wysokiej płynności, średni poziom rentowności przy akceptowalnym ryzyku, unikanie 
„specyficznych” aktywów nawet przy zagrożeniu niskiej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 
Stan działalności inwestycyjnej spółek ubezpieczeniowych wciąż nie może zadowolić zarówno 
ubezpieczycieli, z punktu widzenia rentowności i normalizacji przepływów finansowych, jak i 
państwo, pod względem wykorzystania potencjału inwestycyjnego spółek ubezpieczeniowych jako 
inwestorów instytucjonalnych. 

Polityka inwestycyjna spółek ubezpieczeniowych jest powiązana i wpływa na jakość i 
strukturę aktywów i kapitału, wypłacalność, stabilność finansową i stabilność ubezpieczycieli, 
wartość rynkową spółek oraz ich bezpieczeństwo finansowe.1314151617 N. Vnukova i R. Pukała badali 
rozwój rynku ubezpieczeniowego Ukrainy z uwzględnieniem wymogów UE. Integracja europejska 
stwarza możliwość modernizacji gospodarek wszystkich krajów europejskich, w tym Ukrainy, 
przyciągania inwestycji zagranicznych i wdrożenia nowych technologii, podwyższenia 
konkurencyjności producentów, dostępu na rynki światowe, w tym na rynek usług finansowych i 
jeden z jego segmentów – rynek ubezpieczeniowy, będący nieodłącznym elementem gospodarki 
rynkowej i czynnikiem konkurencyjności systemu gospodarczego. Strategia integracji europejskiej 
Ukrainy ma na celu stworzenie efektywnej przestrzeni finansowej dla wszystkich instytucji 
finansowych. Zdaniem autorów, pogłębienie międzynarodowej integracji Ukrainy po przystąpieniu 
do WTO i rozszerzeniu UE podnoszą aktualność oceny poziomu zapewnienia atrakcyjności 
inwestycyjnej ukraińskiego rynku usług finansowych, w szczególności rynku ubezpieczeniowego. 
„Sytuacja gospodarki ukraińskiej, biorąc pod uwagę wydarzenia z ostatnich trzech lat, skutkowała 
negatywnymi tendencjami na rynku ubezpieczeniowym z powodu ogólnego spadku wartości 
aktywów, zmniejszenia poziomu ich płynności, zwłaszcza aktywów ulokowanych w likwidowanych 
instytucjach bankowych i na giełdzie; utratę dostępu do nieruchomości na niektórych terytoriach, 
istotny wzrost kosztów zapewnienia wypełnienia zobowiązań ubezpieczeniowych ze względu na 
znaczącą dewaluację waluty narodowej”.18 Autorzy artykułu stwierdzają, że obecnie tylko niektóre 
spółki ubezpieczeniowe, które prowadziły umiarkowanie konserwatywną politykę inwestycyjną, 
mają wystarczający poziom stabilności finansowej i wypłacalności. Taka sytuacja utrzymywała się i 
znalazła potwierdzenie w czwartym kwartale 2018 r. Tak, według danych czasopisma „Forinsurer” 

                                                           
13 Олійник В. М. Поняття фінансової стійкості страхової компанії та елементів впливу на неї / В. М.Олійник, 
Є. К. Бондаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – 
2014. – Вип 39. – С. 149-157. 
14 Ткаченко Н. В. Рейтинг фінансової стійкості страхових компаній та основні підходи до його класифікації / 
Н. В. Ткаченко // Світ фінансів. – 2009. – № 4 (21) – С. 182-190. 
15 Ачкасова С. А. Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової безпеки страхової компанії / Ачкасова С. А., 
Клімчук О. В. // «Молодий вчений» – 2016 р. – № 5 (32). 
16 Іонін Є. Є. Оцінка ринкової вартості страхової компанії / Є. Є. Іонін, А. Г. Беспалова, А. С. Роменська // Наукові 
записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», 2010. – Вип. 14. – С. 161-167. 
17 Єрмошенко А. М. Особливості розрахунку вартості та дохідності страхових компаній // Інтелект XXI. – 2016. – 
№. 4. – С. 57. 
18 Pukała R., Vnukova N. Оценка развития страхового рынка Украины с учетом требований ЕС. Humanities and 
Social Sciences. Politechnika Rzeszowska, – hss, Vol. XXII, 24 (2/2017). URL:  
http://hss.prz.edu.pl/pl/wersjaelektroniczna/2017/23-22016-kwiecien---czerwiec/. 
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z dnia 14 grudnia 2018 r., jedynie 20% ubezpieczycieli spełniały wymagania do jakości aktywów po 
ostatnim wprowadzeniu zmian do art. 31 Ustawy Ukrainy „O ubezpieczeniu”.19 

W strukturze aktywów spółek krajowych warto podkreślić przede wszystkim znaczny udział 
długoterminowych inwestycji finansowych (rozliczanych metodą udziału w kapitale innych 
przedsiębiorstw i innych inwestycji finansowych) – około 20%. Takie długoterminowe aktywa 
inwestycyjne teoretycznie powinny generować pewny zysk z inwestycji. Bieżące inwestycje 
finansowe (depozyty powyżej 1 roku, obligacje, inne krótkoterminowe papiery wartościowe) 
stanowią około 16% aktywów spółek, podczas gdy środki pieniężne i ich ekwiwalenty – 20% 
(zgodnie z wynikami naszych badań, w tej liczbie uwzględnione są depozyty do 1 roku, udział 
których wynosi od 30% do 50%). Ponadto, pewny dochód z inwestycji można uzyskać z salda 
środków w centralizowanych ubezpieczeniowych funduszach rezerwowych (stanowiących około 
3% od sumy bilansowej). Potencjalnie interesujący element aktywów inwestycyjnych – 
„Nieruchomości inwestycyjne” – wynosi zaledwie 1,3% od sumy bilansowej.  

Podsumowując, główne wnioski i zalecenia dla ubezpieczycieli dotyczące kształtowania 
polityki inwestycyjnej są następujące: 

1. Jeżeli spółka chce wykorzystywać swój potencjał inwestycyjny, musi zapewnić normalne 
wskaźniki portfela ubezpieczeń i działalności ubezpieczeniowej (poziom wypłat do 50%, poziom 
reasekuracji do 40%, koszty prowadzenia sprawy nieprzekraczające 70% odszkodowań 
ubezpieczeniowych). W takich warunkach spółka będzie miała ilościowo znaczący potencjał 
inwestycyjny i będzie mogła efektywnie go wykorzystywać. 

2. Przy planowaniu działalność ubezpieczyciela w okresie krótkim i średnim można 
uwzględniać, iż dochody z działalności inwestycyjnej mogą pokryć straty z działalności 
ubezpieczeniowej, co zapewnia firmom możliwość manewru w zakresie polityki taryfowej, polityki 
promocji usług, wprowadzenia nowych rodzajów ubezpieczeń, stosowania technologii cyfrowych i 
tak dalej. 

3. Struktura portfela inwestycyjnego spółki w znacznym stopniu zależy od czynników 
wewnętrznych generowanych przez cechy specyficzne ubezpieczyciela oraz od czynników 
zewnętrznych – warunków państwowej regulacji oraz jakości i dywersyfikacji aktywów, sytuacji na 
rynkach finansowych, parametrów instrumentów inwestycyjnych. 

4. W dywersyfikowanym i optymalnym pod względem płynności i rentowności portfelu 
inwestycyjnym krajowych ubezpieczycieli non-life powinny się znaleźć bieżące inwestycje 
finansowe o wyznaczonym terminie i gwarantowanym dochodzie, a mianowicie depozyty 
bankowe, obligacje krajowej pożyczki państwowej i inne rządowe papiery wartościowe, obligacje. 
Takie aktywa jak nieruchomości inwestycyjne oraz akcje mogą zapewnić dywersyfikację portfela, 
niemniej jednak w obecnych warunkach gospodarczych są one niepewne pod względem 
charakterystyk, skomplikowane pod względem zarządzania, a dlatego nieodpowiednie. 
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1.2. Data analysis model and forms of cloud analytical functions for “smart” house systems 
 
Introduction. The current level of technical systems is impossible without the use of 

intellectual methods, models and approaches. One of such areas, where intelligent methods are 
used, are the smart house systems.20, 21 Nowadays because of the global informatization 
processes, there is a problem of collecting, storing and processing large volumes of data in most 
spheres of human life. The Internet-based technology22 is one of the most-growing industries, with 
an important part of dealing with large data streams. Therefore, the application of this technology 
in the smart house systems will allow them to significantly improve their parameters. 

Features of data streams in smart house systems. The main value of the developed smart 
house systems is not to archive millions of events generated by sensors, but to interpret them and 
make appropriate decisions to provide an appropriate level of comfort and energy savings. 
Particularly interesting are the data themselves, their content that they did not fall into, as well as 
the patterns that can be deduced from them. This is the area of the Internet of things23, which 
relates to the data science, is the most valuable and useful for potential users of the developed 
smart house systems.24 On the Internet of things there are analyzed the following information: 

 structured data (SQL-repository) of the predicted format; 

 unstructured data (unprocessed video or signals) of high andomness and variability 
degree; 

 partially structured data (Twitter streams) with some chance and variability degree. 
In most cases, the data needs to be interpreted and analyzed in real time as a stream, and 

sometimes it is archived with further in-depth analysis using cloud-based technologies. This is a 
data consumption step. In some cases, information has to be compared with other sources on the 
fly, and sometimes it is simply written down and dumped into the so-called “lake of data”, such as 
the software product of Hadoop.25 The next step is moving. Messaging systems like Kafka26 send 
data to the current or batch processor (or both at once). Data is processed in the form of a 
continuous flow. This process usually has certain limitations and high performance, because the 
information is processed in the RAM. In this regard, the processing of data should not be slower 
than their receipt. Batch processing is well suited for large volumes of data, especially when 
comparing sensor metrics with previously saved information. 

The next stage includes the stages of forecasting and returning the response. The data can 
be output to the control panel, written to the log or returned to the main controller, which can 
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take measures to solve some problems and optimize the parameters of the smart house 
appliances. 

Data analysis for a smart house system based on Internet of things technology. Data analysis 
is based on the search for events, usually in the flow of information. There are several types of 
events and roles that should support a streaming analyzer in real time. Below there are the 
categories of analytic functions:27 

Preliminary processing – rejecting unimportant events, highlighting important properties, 
segmentation, converting data into a more appropriate format, adding auxiliary attributes, such as 
data type markers; 

Alert – The process begins with data validation. If they do not meet any boundary 
conditions, a warning is sent. An example of such situation is when the temperature value exceeds 
a certain limit set in the sensor. 

Event windows – there is created a moving range (window), which has its own rules for 
processing data. The window may be limited in time (for example, within one hour) or length (for 
example, within 2000 sensor readings). Windows can be movable (for example, checking the last 
10 events of the sensor and returning the results for each new event) and batch (when the event 
is generated after the window is completed). This function is well suited for creating rules and 
events that are involved in counting. For example, it can be found out the number of jumps of 
temperature in the system of smart house in the last hour and conclude that one of the devices 
has a defect. 

Connection – is combining multiple data streams into one. There is an example based on 
geolocation labels. For example, the mobile phone regularly sends system information about the 
user's system to predict the time it returns home. The same geolocation data is sent by the user's 
machine to track its movement in case of theft. So, we have two streams: one for the user and one 
for his car. When a user gets in a car, these two streams are combined; 

Mistakes – working with many sensors, there is a high probability of collision with loss of 
data, distortion or improper follow-up. This is very relevant to the Internet of things with its 
multiple asynchronous and independent streams. For example, information may get lost on the 
network if the car enters an underground garage. This analytical template compares data within a 
single thread, trying to find similar errors; 

Databases – an analytical package must interact with a data warehouse. For example, if data 
comes from a number of sensors, such as Bluetooth shortcuts, that signal theft or disappearance 
of devices, user will need to map them to the database of wanted shortcut IDs; 

Temporary events and templates – this feature is most often used in conjunction with the 
window of events mentioned above. Here, the target template is a set or sequence of events. For 
example, when monitoring the state of the device at its temperature, vibrations and noise, which 
it issues, the sequence of temporary events may look like this: 

1) determine whether the temperature exceeds 100°C; 
2) determine whether the level of vibration exceeds 1 cm/s; 
3) determine whether the device outputs a volume of 110 dB; 
4) send an alert if all these events occur in such a sequence; 
Tracking is an event generated on the basis of the presence or absence of any data in a given 

place or at a specified time point. The easiest example is the geolocation for car users of the 
system, when it is necessary to know their exact location and when they last visited a certain 
place. 

                                                           
27 Perera, S., Suhothayan, S. (2015): Solution patternsforrealtime streaming analytics. In Proceedings of the9th ACM 
International Conference on DistributedEvent-Based Systems (2015), ACM, pp. 247-255. 
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Batch queries – batch processing is usually more complex and deep than real-time 
computing. A well-designed streaming platform can split the analysis into several parts and 
transfer it to a batch processing system. 

A deep analysis – when processing data in real time, decisions on the events occurrence are 
taken on the fly. Should this event generate a message – this is a question the answer to which 
may require additional processing, which is executed later. This approach works because events of 
this kind should be rare and until new events are created in real time, the old ones are transmitted 
to the module of deep processing. As an example, a video surveillance system. Imagine that the 
intelligent city platform reacts if a child disappears and launches a simple pattern recognition and 
image categorization for current real-time video handlers. The model may find the license plate of 
the vehicle in which the child is, or even the logoweared by child. First of all, it will be necessary to 
capture images with plate numbers and logos on the clothes of passers-by and pass them into a 
cloud. Of the millions of samples obtained, the analysis system will try to recognize the desired 
number or logo. This is the first stage. Then, to exclude false positives, the recognized frame (along 
with the neighbouring frames) will be sent to a more advanced analysis system that uses more 
detailed algorithms for object recognition (image merging, zooming, machine learning); 

Signal exchange – actions often are turn back to the controlling component or sensor. As an 
example, in a situation where the device temperature exceeds a certain limit, this event should 
not only be written in the log, but also sent to the controlling component to slow down the load 
on the device to reduce its temperature if there is such a possibility. The mechanism of 
communication in the system must be bi-directional. 

Management – it should be possible to manage all the means of analysis. To work with the 
system should include functions such as start, stop, log record and debugging. 

There is a need for a cloud-based analytical architecture capable of handling unpredictable 
and continuous streams of data from sensors and devices in a building and interpreting them in a 
mode that is as close to real-time as possible. 

Developing the architecture of a smart house system. Top level cloud architecture. The path 
of data flow from the sensor to the control panel is through several intermediate links (WPAN 
nodes, broadband channel, cloud storage in the form of a data lake, etc.). When choosing an 
architecture for building a cloud-based analytical solution, the effect of scaling should be taken 
into account. Decisions taken at the early stages of designing can be suitable for a dozen IOT 
nodes and one cloud cluster, but when the number of end-to-end devices increases and the 
system begins to cover more geographic areas, scaling may be ineffective. 

Analytical functions of the cloud system can take several forms:28 

  system of rules – determines the action and returns the result; 

  stream processing – events here, such as sensor data, are transmitted to the current 
processor. The path of processing is a graph with operators as nodes, with data moving from one 
operator to another. Each node contains the code for a particular processing stage and the link to 
the next node in the graph. Such graph can be duplicated and executed in parallel in a cluster so it 
can be scaled up to hundreds of computers; 

 complex event handling – this part of the system is based on the language of high-level 
SQL queries and handles events. It is sharpened with low delays; 

 Lambda architecture – this model tries to balance the bandwidth of the system and the 
level of delays, performing batch processing and parallel computing with huge sets of data. 

                                                           
28 Abouzeid, Pawlikowski K. B., Abadi D. J., Rasin A., Silberschatz A. (2015): HadoopDB: An Architectural Hybrid of 
MapReduce and DBMS Technologies for Analytical Workloads. PVLDB, 2 (1): 922-933, 2015. 
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The problem why real-time researches of analysis types is required is due to the fact that the 
data is simultaneously received from many nodes; it happens continuously and asynchronously, 
with various errors, formatting problems and time differences. 

Assume that the smart house system of a large business center interacts with motion 
sensors located around the building. Data on traffic events occupies 2 bytes of memory. Each 
sensor can track other sensors that require repair (1 byte). In addition, the data with which it 
works, containsits identifier and timestamp (8 bytes). In normal mode, sensors generate, in a 
general error, 1000 messages per second, although during peak hours and during additional 
events, due to a large crowd of people, this figure can reach 2200. For example, our cloud service 
is capable of handling 1500 messages per second – therefore, the lag can reach 700 events per 
second. If the peak hour really lasts for exactly 1 hour, during this time, we will accumulate 
2 520 000 unprocessed events. In order to give the system a chance to catch up, we will have to 
increase the computing power of the cluster or reduce the incoming flow. If 500 events are 
processed every second in periods of low activity, cloud cluster will require 1.4 hours and 
26.43 MB of memory (2.52 million events per 11 bytes each) to level up the lag. 

The calculation of the cloud system power can be expressed by the following equations: 29 

C = Power of the cluster (
𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑠
); 

Revent = Event frequency; 
Tsplash = Period of events burst; 
Ts = Time to eliminate the lag; 
Mlag = Lagsingmessage (size); 

Lag = {
0,   𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 ≤𝐶

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡 − 𝐶,𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡> 𝐶
}; 

Mlag = Lagging × Msize 

Tt = 
(𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡×𝑇𝑠𝑝𝑙𝑎𝑠ℎ)+ 𝑀𝑙𝑎𝑔

𝑠
. 

 
Using of the software component of the rules system. The rules system is a software 

component that performs certain actions in response to an event. For example, if the humidity in 
the room exceeds 50%, the owner is sent an SMS. This mechanism is also called a business 
management system. 

Some rules systems have a state. This means that they can keep a history of events and 
perform various actions depending on their order, number or nature of their receipt. Systems that 
do not have status will only check the current event. 

Coupling is a method of logical conclusion borrowed from the games theory. 
In direct coupling, data is accepted until a rule chain is formed. The latest may be a sequence 

of operators and if / then. Direct coupling continuously searches for data that satisfies one of the if 
/ then routes to complete the action. Reverse coupling moves in the opposite direction: from 
action to data, and not vice versa. In fig. 1 there is given an example of a rules system for the event 
of motion sensor movement. 

Features of data processing in the system of smart house built on the basis of cloud 
technologies. he IoT device is usually associated with a sensor or other device that measures or 
monitors the real world. This is done asynchronously in relation to the rest of the Internet 
technologies. In other words, the sensor tries to transmit data regardless of whether its cloud or 
foggy node is listening. This is important because data in many organizations is of greatest value.30 

                                                           
29 Huang, X, Liu, JK, Tang, S, Xiang, Y, Liang, K, et al. (2015): Cost-effective Authentic and Anonymous Data Sharing with 
Forward Security. IEEE Trans Comput 64: 971-983. 
30 Kryvinska, N., Gregus, M. (2014): SOA and it's Business Value in Requirements, Features, Practices and 
Methodologies”, 2014, Comenius University in Bratislava. 
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Even if most of the information turns out to be redundant, an important event may occur at some 
point. In this regard, the data is transmitted in the form of streams. 

The stream of information transmitted from the sensor into a cloud is perceived as: 

 permanent and infinite; 

 asynchronous; 

 unstructured or structured; 

 as close as possible to real-time mode. 
Misty calculations help solve the problem of temporal delays inherent in clouds. But without 

foggy nodes, efforts are also being made to optimize cloud architecture to provide support for 
real-time online things. To that end, the cloud should be able to work with a continuous data flow. 
An alternative is batch processing. Most hardware platforms use the same methods of interaction 
with streams, moving data from one block to another; At the same time, at each stage their 
receipt activates the following function. An important element in reducing the overall delay in 
data processing is the careful use of data warehouse and access to the file system. 

 

 
Fig. 1. An example of a rules system for the event of motion sensor movement 

 
In this regard, most of the current frameworks perform their operations in memory, trying to 

completely exclude the temporary storage of information in the file system. 
Also, data flows are rarely ideal. In a situation where hundreds of thousands of sensors 

transmit asynchronously their scores, some data will be lost (in case of lost communication with 
the sensor), have an incorrect format (transmission error), or arrive in the wrong order (if the 
cloud accepts information from several sources). The current system must have at least: 

 scale with growth and surges in the number of events; 

 provide publishing / subscribing capabilities in API; 

 seek to minimize delays; 

 provide scaling of processing rules; 

 support lakes and data warehouses. 
If our IoT system consists of thousands or millions of sensors and end nodes, in a cloudy 

environment it makes sense to use a data lake. 
Data Lake is, in essence, a huge repository in which unprocessed, non-filtered information 

flows from many sources, unlike ordinary file systems, it is completely flat and does not support 
hierarchies, volumes, directories, files and folders. To structure the content to each record, an 
element of metadata (label) is attached. 

The data lake is great for the Internet of things, allowing user to store information regardless 
of whether it is structured or not. All data in it is considered integral and stored on a permanent 
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basis. Such an accumulation of information is optimal for data analysis systems. Thealgorithms 
quality depends on the amount of data they consume or use to learn their models. 

Processing complex events in systems built on the basis of Internet of things technology. 
Complex event handling is another analytical system used to recognize patterns. It began to be 
used in discrete-event simulation and trading in stock markets. By its nature, it allows user to 
analyze live data streams in real time. Hundreds of thousands of events entering the system are 
filtered and cleaned up, turning into higher-level events - more abstract than the original values of 
sensors. 

CEP systems provide faster analysis even when compared to current processors that can 
handle events within a few milliseconds. CEP systems have less redundancy and the ability to 
dynamically scale. CEP systems use SQL-like queries, but the specified templates or rules are 
searchednot in the database, but in the input stream. The SER consists of a tuple (a separate data 
item with timestamp) and uses various analytical templates that are well integrated with sliding 
window events. In its semantics, the query language is similar to SQL, but works much faster than 
usual databases, so all rules and data are stored in memory (usually within multi-gigabyte 
databases). In addition, the data must be supplied with a modern system of current messages. 

CEP systems support operations such as sliding windows, connections, and sequencing. In 
addition, as well as the system rules, they can rely on both direct and reverse coupling. Data is 
perceived as separate events, which allows user to apply complex rules to millions of incoming 
messages. 

“Smart” home system development based on the Lambda-architecture. Lambda-architecture 
is trying to find a compromise between data processing delay and bandwidth. It combines batch 
and speed processing. By analogy with most cloud-based frameworks, Lambda stores data in the 
repository only for read-only mode.31  

As input data developed system receives events from various sources. It can be sensors 
located inside the house; signals coming from the car of the users of the system; data from various 
additional services, such as meteorological portals, etc. Data transmission is provided using wired 
and wireless, local and global networks. All data will be sent to the main controller of the system. 
Inside the system, incoming data go to the two levels (batch and speed) at the same time. In 
general, such a topology consists of three levels: 

 Batch level – usually based on data lakes. Processing in it occurs much more slowly than 
at the stream level. By sacrificing data processing delays, it maximizes bandwidth and accuracy. 
This level is used to store data in data libraries, run analytic applications, and search data 
templates that can be used later at the stream level to find similar templates in real-time data 
streams. 

 Stream level – stream of data that passes through memory in real time. Data can be lost 
here, there are errors and can come in the wrong order. At this level, a real-time data analytics 
module, as well as a real-time data forecasting module, can be launched to identify specific data 
patterns and trigger appropriate actions based on the received prediction models. 

 service level – here the saving, analysis and visualization of the results are carried out. 
This level can combine historical data from batch level, data lakes, and real-time data streams. 
Also, there may be visualized predictions and trends based on historical data that can trigger 
appropriate actions if certain conditions are met. Such actions are messages from system users, 
providing commands to devices connected to the system, and so on. 

Figure 2 shows Lambda architecture for usage in smart home systems. 

                                                           
31 Yamato, Y.; Kumazaki, H.; Fukumoto, Y. (2015): Proposal of lambda architecture adoption for real time 
predictivemaintenance. In Proceeding of the Fourth International Symposium on Computing and Networking 
(CANDAR), Hiroshima, Japan, 22-25 November 2015; pp. 713-71. 
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Fig. 2. ”Smart” house system Lambda-architecture scheme 

 
Implementation of combined architecture for “smart” home system. Summarizing the data 

analysis methods and architectural solutions for smart home systems,32 proposed to develop a 
data processing algorithm33 for signals from sensors located in the building using the integration of 
the system of rules program module into the software of the "smart" house based on the Lambda 
architecture. 

Sensor data is supplied to the program module for collecting input parameters of the 
system. Also, such parameters include data from third-party Internet services that have an open 
API for obtaining information for the system needs to make automated decisions of changing 
home appliances parameters to ensure the comfort of the inhabitants. 

The input data at the same time go to the speed and batch program levels of Lambda 
architecture. The batch level is realized based on the system of rules software component with 
help of direct coupling passing a chain of logical conditions and receives the resulting parameters 
of the devices. The received results of speed level are transmitted to the service level, which is 
responsible for communication with household appliances and remotely change their settings. The 
batch level of the system obtains data, store them in the database, and uses them to create new 
chain-of-rule schemes based on the found patterns in the interconnections between the different 
parameters of the input data. The found templates are subsequently transmitted for use to the 
batch system level. Thus, this approach allows the system to adjust system of rules in accordance 
with the variability of input data. Templates that have not been identified for a long time in the 
input data stream are removed from the streaming and batch memory, while newly found 
templates from the stream of "fresh" parameters are added for rapid processing of incoming data 
by the packet level. The algorithm of templates forming for the household appliances control 
system of rules in accordance with the parameters of the sensors located in the house is 
presented in Fig. 3. 

                                                           
32 Kazarian, A., Teslyuk, V., Tykhan M., Mashevska M. (2019): Usage Of SaaS Software Delivery Model In Intelligent 
House System. Przegląd Elektrotechniczny, R. 95 NR 7/2019. P. 38-41. 
33 Kazarian, A., Teslyuk, V., Tsmots, I., Tykhan, M. (2019): Implementation of the Face Recognition Module for the 
“Smart” Home Using Remote Server // In book: Advances in Intelligent Systems and Computing III. AISC 871 (Selected 
Papers from the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT 2018, September 
11-14, Lviv, Ukraine), Springer, January 2019, P. 17-27. 
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The mechanism of optimum household appliances usage is developed based on the 
presented combined system architecture. After each end of the specified time interval, system 
starts checking the switched on household appliances in the house. Using a set of other system 
indicators at the time of verification, such as the presence of people in the house, the time of day, 
time of year, temperature and using the program module of the rules, system make automated 
decision to send a message for users of the "smart" home system about not optimal usage of 
household appliances with a recommendation to turn off some of them to increase the efficiency 
of electricity usage. The structure of data submitted to the system input is presented in Table 1. 

 
Table 1. Input data structure 

Week 
day 

Time 
Outside 

temperature 
Residents 
presence 

Home appliances 

Device 1 Device2 Device3 Device4 

1 45226 -1 FALSE ON OFF ON ON 

2 71556 3 TRUE ON ON OFF OFF 

1 29563 1 FALSE OFF ON ON OFF 

5 51563 6 FALSE OFF OFF OFF ON 

... ... ... ... ... ... ... ... 

 
For simplifying of data streams calculations inside the system, all data is presented in the 

next way: 

 Week day presented by numbers from 1 to 7 (1 – Monday, а 7 – Sunday). 

 Time presented by number of seconds from the beginning of the day (0 – it is 00:00:00 
and 86399 – 23:59:59). 

 Residents presence has boolean type, where FALSE – it is absence, а TRUE – residents 
presence. 

 Modes of home appliances also presented by Boolean type, where OFF – turned off mode 
of the device, ON – turned on mode of the device. 

The input data comes in the specified format at the same time to the batch and speed levels 
of the Lambda architecture created with the help of AWS Lambda34 service and NodeJS 
technology.35 The batch level stores all input data in the MongoDB database that come to the 
system and using the analytic application, find data templates based on frequently repeated input 
data combinations. 

Inputs that come into the batch level are verified using the rules system to match one of the 
founded patterns. If the input parameters of the system pass the chain of rules to the end – the 
result of the system will be appropriate result action for this chain. 

For example, if equipment 1 and 2 usually disabled during working day (1 to 5), working time 
(32400-64800) and during the absence of the residents, which is confirmed by 96% of the identical 
states of devices according to the specified day of the week and hours of the day – such a 
combination parameters is defined as template and stored inside the system as a chain of rules, 
the final action of which will determine the input parameters as optimal. If this rule is not 
followed, the system executes the action of sending a message to the residents of the home about 
the forgotten device 1 or 2 turned on. 

                                                           
34 Amazon. AWS Lambda Homepage [Online]. Available: https://aws.amazon.com/lambda/. [Accessed 11 March 
2019]. 
35 Node.js. "Home page of Node.js" [Online]. Available: https://nodejs.org/en/. [Accessed 11 March 2019]. 
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Fig. 3. Templates forming algorithm for the system of rules related to devices control 

 
Figure 4 present a chart of interpolated daily electricity consumption for 60 days period of 

users notifications absence about non-optimal settings of home appliances in the house and the 
chart of daily electricity consumption levels during usage of developed system based on combining 
Lambda-architecture with integrated software component of the rules system. In the calculation 
of daily electricity consumption taken the next capacities of four electrical devices: 40, 110, 75, 
55 W/h. The first chart present the actual electricity consumption when users of the system 
receive notifications about inappropriate energy usage and recommendation to turn off one or 
more devices at the time when usage of the device was not expected by users. An example of this 
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situation is an unplugged TV when inhabitants of the house are absent. The second chart present 
the calculated potential energy consumption with suggestion that devices continue to work until 
the next moment they are switched on by the inhabitants of the house. 

 

 
Fig. 4. Charts of electric energy usageby home appliances 

 
By summing up all the values of the daily electricity consumption for a certain time interval, 

taking into account and without taking into account the recommendations of the developed 
system, it can be argued that the usage of the developed system allow to save more than 10% of 
electricity consumption. 

Conclusions. The paper describe the principles of data flows analysis in the system of "smart 
home" with  examples of real situations that arise during the work of such systems. The proposed 
architectural solutions and calculations of the system parameters provide a high level of system 
performance and reliability, as well as the readiness of the developed system to scale and correct 
work in case of increasing the load on the system. The approach used to integrate a program rule 
module into the "smart" home software based on the Lambda-architecture allow to adjust the 
system of rules in accordance with the variability of input data. In the further research, the 
developed mechanism of recommendations can be improved by using the recommendations of 
the software component of the rules system for the automated control of the household 
appliances state at home without involvement of people. 
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1.3. Development of creative abilities of the managers as a factor of increase  
the commodities’ sales on the market 

 
Today, the issue of competence and qualitative training of specialists in various industries 

becomes urgent, since the requirements for them must meet the fast pace of human 
development. Therefore, regardless of the branch of the enterprise, the professional standard of 
personnel development is the formation of a special category of employees – innovative 
employees. It cannot be denied that in the conditions of introduction of total automation of 
production and improvement of technologies, formation of a qualitatively new category of 
workers creates the basis for the growth of labor productivity, and hence the expansion of 
competitive advantages of the enterprise. Therefore, raising the level of education and awareness, 
practical experience and abilities of the modern worker has a significant impact on the functioning 
of not only the individual entity, but also the state's economy as a whole. 

Society in the XXI century getting more often called the "knowledge civilization", so a new 
generation manager is becoming a very important factor in ensuring the successful socio-
economic development of Ukrainian enterprises. Current management trends require significant 
changes in the preparation of future managers, the introduction of such forms of professional 
training that would promote personal and professional self-development, self-improvement the 
formation of skills to creatively solve any managerial tasks. The demand for creative personality, 
able to master and introduce creative style in management activity, is quite high. Creativity is 
supposed to be one of the important personal qualities that a candidate for a particular job should 
possess. 

Creative potential does not arise spontaneously, but is purposefully formed during the 
creation and development of enterprises. It is obvious that even in organizations where strategies 
of creative and innovative development are not implemented, there are carriers of creative 
potential. 

Problems of creativity are revealed in the writings of such domestic psychologists and 
sociologists who have made a significant contribution to management: Ya. A. Ponomaryov, 
D. B. Bogoyavlenskaya, R. M. Granovskaya, V. M Druzhinin, L. B. Ermolaeva-Tomina, V. M Kozlenko 
and others, as well as foreign scientists J. Guilford, E. Torrance, D. Taylor, M. Boden, Ege. De Bono 
et al. Questions of the motivational component of the creative personality were dealt with by 
D. B. Bogoyavlenskaya, M. U. Kuprina, A. Maslow. 

In addition, the issues of creativity in the decision-making process were paid attention by 
such leading domestic and foreign scientists as G. I. Vanyurikhin, A. D. Dvoskin, O. E. Kuzmin, 
A. Yu. Maniushis, A. Patyurel, I. I. Svidruk, V. D. Smolyaninov, V. K. Tarasov, D. Yu. Khomutsky, 
A. V. Shevirev. Among the foreign researchers of creativity in management are Alan J. Rowe, 
Edward de Bono, Michael Mikalko, Robert Diltts.  

Considering the concept of creativity, that it comes from the lat. Creatib is creation and 
means the total capacity for creativity and transformation that characterizes the individual as a 
whole. Appears in various spheres of activity, is considered as a relatively independent factor of 
talent.36 

Creativity is a process of overcoming backwardness in thinking, feeling and communication. 
The creative person is always more tolerant of others: she is ready to admit that her habitual 

                                                           
36 Kovalenko T. M. Creativity and creativity – traits of future specialists in higher economic education / T. M. Kovalenko 
// Bulletin of NTUU "KPI". Philosophy. Psychology. Pedagogy: Coll. Sciences. Ave. – 2009. – No. 3 (27). – Part 2. – P. 35-
41. 
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behavior may not be the best, but it is accepted by virtue of habit; because each person lives in his 
world and sees this world in his own way, not in the way dictated by those around him.37 

Guilford: "Creativity is a process of divergent thinking". It is interesting to note that most 
scientific psychological schools of the early XX century (structuralism, functionalism, and 
behaviorism) practically did not develop any new ideas useful for the study of creativity. Gestalt 
psychologists analyzed the component of creativity – intuitive understanding, but their study 
almost went beyond the definitions and mechanisms of intuition; the nature of intuition of Gestalt 
psychologists was not interested.38 

J. Guilford identified six dimensions of creativity: 
1) ability to identify and pose problems; 
2) the ability to generate a large number of ideas; 
3) flexibility – the ability to produce different ideas; 
4) originality – the ability to respond outside the box; 
5) the ability to refine the object by adding details; 
6) the ability to solve problems, that is, to analyze achievements and synthesis.39 
So creativity is the ability to respond adaptively to the need for new approaches and 

products. This ability also allows us to be aware of what is new in being, although the process itself 
can be both conscious and unconscious; the ability to generate unusual ideas, deviate from 
traditional thinking patterns, and quickly resolve problematic situations. 

Creativity – creative abilities that can manifest in the thinking, feelings, communication and 
characterize both the personality as a whole and the product of the activity of that personality.40 

The effectiveness of any enterprise depends on how its main components interact and how 
each of them affects the others. Among the main elements of enterprise management that have 
an impact on its quality are the following: manpower (personnel), processes and production 
technology. Therefore, to evaluate the quality of the management system, it is advisable to 
consider and analyze the components of the managed and control subsystems. 

A schematic representation of the overall process of functioning of the enterprise as an open 
system is shown in Fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. The process of functioning of the enterprise as an open system 

                                                           
37 Shurucht S. M. Adolescence: the development of creativity, self-awareness, emotions, communication and 
responsibility. – St. Petersburg: Language, 2006. 1, p. 87. 
38 Okorsky V. P. Creative management: textbook. tool. / V. P. Okorsky, A. M. Valyukh. – Exactly: NSUPP, 2011. – 211 p. 
39 Guilford J. Structural Model of Intelligence // Psychology of Thinking. – M.: Progress, 1965. 
40 Razumnikova O. M. Personality and cognitive properties in the experimental determination of the level of creativity 
/ O. M. Razumnikov, O. S. Shevelin // Questions of Psychology, 1999, № 5. 
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Obviously, the enterprise acts as the only mechanism that has input means of 
transformation and output. In doing so, the company interacts with the external environment, 
carries out the process of functioning and transforms the available resources into products and 
services. The biggest influence among other factors is the organization of management at the 
enterprises, the functional features of which include control over production technology and 
support of management processes. Clear balancing of management components contributes to 
the process of normal functioning and stable development of enterprises. 

It is important that the model of product development and marketing is feedback. The 
market is changing, new competitors are emerging, the strategy of the old is changing and users 
are changing and so on. Therefore, the marketing team should monitor the changes, adjust the 
marketing strategy, take some tactical steps41 

Management of creative potential is a specific function of management, which is realized 
through common functions (planning, organizing, motivating, controlling and regulating). This 
function is based on a specific management object, namely creative potential. In order to ensure 
the expanded reproduction of creative potential, that is, to achieve its growth, management of the 
creative potential should start as soon as the enterprise is created. Thus, the results of the 
realization of the function of planning of creative potential during the creation of the enterprise is: 
forming the concept of creative and innovative development of the organization; development of 
the charter of the enterprise, definition of its creative mission, role of carriers of potential in its 
execution, prediction of types of activity of the enterprise and their place in realization of the 
concept of creative and innovative development of the enterprise; creation of a business plan for 
the implementation of a creative and innovative concept of enterprise development, its feasibility 
study, etc.42 

At any stage of creative potential formation, an important function of management is the 
function of motivation. Its essence is to make the subjects of the management subsystem of 
controlled influence on the subjects in order to obtain the expected results of the enterprise and 
compliance with the rules of employment. A characteristic feature of motivation is that motivation 
methods are based on the needs of management. 

At the stage of creation of the enterprise the control function also plays an important role in 
managing the formation of creative potential. Its essence is to identify the deviations of the actual 
values of the indicators that characterize the current state of the management object from their 
the expected results. In this case, excessive control discourages controlled entities.43 Already 
proven is the fact that excessive control discourages controlled entities. 

The final function of managing the formation of creative potential at the stage of 
organization creation is regulation. It means the elimination of deviations of the actual values of 
the indicators that characterize the object of management from the expected values, namely, the 
elimination of the causes of delays in the enterprise registration and licensing procedures, as well 
as regulating the actions of the founders of the enterprise responsible for the preparation and 
implementation of the founding documentation. 

During the creation of an enterprise the leading influence on its creative potential is 
manifested in the creation of the concept, business plan and feasibility study of the formation and 
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realization of creative potential, as well as in the specification of quantitative and qualitative 
requirements for the carriers of creative potential.44 

The logical continuation of creative potential planning is the organization of the activities of 
the subjects of creative activity in the implementation of plans, developed budgets. The execution 
of this function by the managers of the enterprise, as a rule, boils down to: implementation of the 
organizational structure of enterprise management, in particular the management of creative 
potential; the division of functions and powers between the subjects of creative activity; creating 
and implementing rules and procedures; bringing to the subordinates and explaining to them their 
duties and powers, etc. 

The dynamic of modern socio-economic conditions puts ever more demands on the 
personality of the manager and the basic principles of his activity. This concerns both the level of 
his professional competence and the development of personal qualities, which enable him to 
perform managerial tasks promptly and effectively. First, it is about creative potential, which plays 
an essential role in the activity of the manager and requires some efforts for its development in 
the conditions of vocational training.45 

The transformation processes taking place in Ukraine today require managers of all levels 
and branches of competent and reflective management of the creative and innovative potential of 
enterprises, organizations and institutions. 

Ability to think creatively, prove and defend their opinions, implement innovative 
motivational activities, ability to use creative methods in their professional activity46 

Creativity in management is needed, above all, for the production of ideas and projects, 
while the main task of innovation potential is not to create a new one (not everyone can, and does 
not always need to invent something new), but to not to hinder innovations, nor to hinder their 
implementation. Innovative potential at the personal level will be interpreted as openness to 
restructuring, readiness for a new one, and at the organizational level – loyalty of management or 
staff to the implementation of innovations of different types, which provides an organization with 
the opportunity to develop and adapt quickly. Therefore, the peculiarity of the manager's activity 
is that he, on the one hand, must be a creative, creative personality, and on the other, equally 
important is his ability to support and direct the creative efforts of subordinates, to manage the 
creative and innovative potential of the organization. 

Creative potential does not arise spontaneously, but is purposefully formed during the 
creation and development of enterprises. It is obvious that even in organizations where strategies 
of creative and innovative development are not implemented, there are carriers of creative 
potential. In these organizations the creative potential can be successfully realized, however, this 
realization depends entirely on the subjective factors, in particular on the visions, desires, beliefs 
of the managers of the enterprises. Creative ideas are often not perceived, especially those that 
require considerable effort, financial and other risks, donations to established supply, production 
and marketing schemes, and more. As a consequence, in such organizations creative potential is 
rarely realized and even less likely to grow. To ensure that creative potential is reproduced and 
enhanced, it must be managed. In Fig. 2 shows a graphical model of the formation and 
consequences of the realization of creative potential in the stages of creation and operation of the 
enterprise. 
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Fig. 2. Model of formation and consequences of realization of creative potential at the stages  
of creation and functioning of the enterprise 

 
During the creation of the enterprise the leading influence on its creative potential is 

manifested in the creation of the concept, business plan and feasibility study of the formation and 
realization of creative potential, as well as in the specification of quantitative and qualitative 
requirements for the carriers of creative potential. 

The logical continuation of planning for creative potential is to organize the activities of 
creative entities (carriers of creative potential) to implement the plans, in particular the budgets 
developed. The execution of this function by the managers of the enterprise, as a rule, boils down 
to: implementation of the organizational structure of enterprise management, in particular the 
management of creative potential; the division of functions and powers between the subjects of 
creative activity; creating and implementing rules and procedures; bringing to the subordinates 
and explaining to them their duties and powers, etc. 

The creative potential of an enterprise is a set of possibilities for generating creative ideas, 
as well as developing non-traditional methods of solving production and economic problems. This 
potential is formed not spontaneously, but because of the deliberate influence of the heads of the 
organization on the carriers of creative potential. Creative management is a specific management 
function that is implemented through general management functions. 

Innovative development of the economy of the country is impossible without the formation 
of quality competitive management personnel and the efficiency of its use. In the context of 
market transformations, the priority is given to the development of innovative activities, which 
require new progressive knowledge, skills and high professional skills. The basis of innovative 
enterprise development is the use of innovative labor, which is a labor activity with a high 
proportion of knowledge, intellectual, creative components, which is able to meet social needs 
with greater beneficial effect.47 

Currently, scientists and practitioners agree that one of the most important mechanisms 
that ensure the effective functioning of any enterprise and promote it in the market of domestic 
and foreign works and services is its competitiveness, as a continuous element of the process of 
formation and implementation of strategic management at an enterprise that reflects future 
prospects. A characteristic feature of the last five to seven years is the significant growth in 
strategic activity of enterprises, resulting in the development of any planning documents for each 
enterprise to increase competitiveness. However, the analysis shows that it is not necessary to talk 
about the formation of a full-fledged effective system of competitiveness management in any 
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enterprise. The main disadvantages include the low level of scientific substantiation and 
methodology of planned development, the imperfection of mechanisms for their implementation. 

There is a need to improve the quality and effectiveness of work in the formulation and 
implementation of development strategies and programs to improve the competitiveness of 
enterprises in the market. The main areas of improvement of strategic management should 
include a significant increase in the responsibility of enterprises for achieving the end results. In 
these circumstances, the problem of improving the methods and methods of management at the 
enterprise is increasing. One of the promising areas of this task is to expand the practice of using 
corporate management techniques in the activity of enterprises, one of which is benchmarking. At 
the present stage of economic development, there is an urgent need for a systematic approach to 
the process of improving strategic management in an enterprise, which is explained by the large 
number of enterprises that are constantly competing with each other, but only those who reach 
the "higher level" survive. 

"Bench" – height, level, "mark" – a mark, ie the name of the term "benchmarking" is 
interpreted as: "height mark", "reference mark", "comparison with the standard". Some scholars 
define benchmarking as a continuous process of matching products, services, and hands-on 
experience to the strongest competitors or firms that are recognized as industry leaders. However, 
such comparisons can and should be used not only between firms, enterprises, but also within the 
enterprises themselves, which will allow benchmarking to be calculated by the method of 
continuous improvement of activity of any kind and level by reference comparison. At the same 
time, the standard, as a conditional bar, cannot remain constant, it must correspond to changing 
external conditions and capabilities of the enterprise. That is why benchmarking is a tool for 
improving strategic management in the enterprise48 

Most experts are of the opinion that benchmarking is the constant study and 
implementation of management methods of others, successfully working with their help 
enterprises, by comparing with them after identifying the weaknesses of their enterprise. Yes, 
indeed, the process of comparing the results of major competitors is done by gathering 
information and comparing them, but benchmarking is a more efficient method than simply 
gathering information. This tool allows you to identify opportunities for self-improvement, identify 
objects of improvement and to stimulate the continuity of this process to increase the 
competitiveness of the enterprise. 

In order to improve the process of strategic management at the enterprise and introduce 
the benchmarking methodology, we first need to understand who we should compare the 
enterprise with, and what to compare, ie, types of benchmarking (Fig. 3). 

Internal benchmarking – a benchmarking process that is carried out within the enterprise 
itself, compares the characteristics of production units that are similar to similar processes. 
External benchmarking benchmarks are companies (products, services, processes) of global, 
national or regional level. Functional benchmarking – a comparison of a particular function of two 
or more enterprises in the same sector.49 

Comparisons in general benchmarking are businesses that are not within the scope of the 
enterprise concerned, however, they have useful experience in advertising, project 
implementation, IT, HR, management and planning, and other functions that not dependent on 
industry. 
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Strategic benchmarking – ensuring long-term competitive advantage and strategic priorities. 
Process benchmarking is the activity of changing certain indicators and functionality to compare 
them with enterprises whose characteristics are impeccable in similar processes. So, we see that 
there are many types of benchmarking that an enterprise needs to apply, when practicable, 
effective strategic management at the same time.50 

 
Fig. 3. Types of benchmarking 

 
Success factors are the foundation of a successful benchmarking process: objective (hard) 

and subjective (soft). 
With regard to the strategic management process at the enterprise, the content of these 

principles is as follows. Objective factors include: defining clear project boundaries; clear time 
planning; compliance with quality standards; taking into account budgetary constraints. Subjective 
factors include: a favorable climate for cooperation; result orientation (positive mood); interest; 
creative approach; recognizing the importance of quality; Entrepreneurship ethics (benchmarking 
or it is also called over-analysis is not industrial espionage). The concept of benchmarking is an 
auxiliary tool for gathering the information that an enterprise needs in order to constantly 
improve productivity, quality and be ahead of competitors51 

With regard to the internal functions of strategic enterprise management, activity and 
experience, they are defined by the following objectives: 

- to determine the best results; 
- analyze your work; 
- identify deficiencies in functioning; 
- eliminate weaknesses; 
- to create motivation for continuous improvement. 
Excess analysis applies to products, services, functions, strategies, processes, etc. The object 

of study is determined by the enterprise itself and its employees. When it comes to strategic 
issues, you need to find out which factors are most important to realize your competitive 
advantage, set measurement criteria that describe those factors, and highlight the companies that 
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achieve the best results in the sector, and then find the methods that lead for best results. 
Strategic enterprise competitiveness management using standard benchmarking can be 
represented by benchmarking models52 

In Fig. 4 shows the Benchmarking Wheel, which consists of a number of steps: planning, 
searching, observing, analyzing, adapting. 

As can be seen from the figure, the first stage of the process of strategic management of 
enterprise competitiveness on the basis of the “Benchmarking Wheel” model is planning, which 
aims at determining the critical success factors, selecting the benchmarking process, documenting 
the process, developing indicators. In the second stage – search – the choice of partners for 
benchmarking is made. Understanding and documenting the partner process in terms of 
performance and practice is carried out in the third stage of benchmarking – observation. 
Identification of "gaps" in the indicators and finding their root causes is in the fourth stage of 
benchmarking – analysis. Choosing best practice for the process, adapting it to your business 
environment, implementing change, this is the final stage – adaptation53. 

 
Fig. 4. Benchmarking Wheel Model 

 
The basis of competitiveness of an enterprise in an external market environment shapes the 

competitiveness of its products, which characterizes its ability to satisfy better than competitors, 
the needs of consumers, offering them unique properties of products and optimal value for 
money. The second level in the hierarchical model of enterprise competitiveness is brand 
competitiveness, which shapes the ability to counteract competitors and attract consumers on a 
long-term basis. Competitive products are a prerequisite for the formation of competitive 
advantages of the brand (brand) and in the process of managing the competitiveness of the brand, 
marketing occupies a decisive place, namely – the enterprise policy in the field of advertising, 
communications, image formation and branding54. 
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1.4. Using information technology in accounting of working hours workers  
of agricultural enterprises 

 
In a few years, there has been a significant increase in the demand for specialized accounting 

software for agricultural enterprises, which has allowed software developers to offer new, more 
thorough programs. Therefore, there is a need to consider the already more developed market of 
specialized software for computerization of accounting in agricultural enterprises. 

As you know, accounting in agricultural enterprises has certain features that are expressed in 
the work with biological assets and climatic factors. It is these features and make changes in the 
accounting and, accordingly, in the accounting software. As a result, there is a need for the 
processing (or processing) of existing accounting software for the needs of agricultural enterprises. 
Gradual economic development of agricultural enterprises allowed the market of software for 
automation of accounting in agricultural enterprises to a new level. 

The market for specialized software offers programs – "add-ons" (configurations). These 
programs are not self-contained and should be used in conjunction with the main program. In this 
case, such a program is "1С: Enterprise 7.7." Or its reduced version – "1С: Бухгалтерия 7.7". And 
the program "Accent 7.0". The advantages of this type of program are the possibility of adapting 
them with the help of "Configurator" to the peculiarities of accounting not only of a separate 
branch (agriculture), but also of a particular enterprise. This allows for the complete 
computerization of the accounting of any agricultural enterprises, in particular large enterprises 
with a large number of subdivisions (subject to the use of network versions of programs). The 
main disadvantage is the need to purchase, in addition to the program "add-on", also the main 
program, which significantly increases the cost of purchased software. The best programs of this 
type are "MKM: Farmer" ("MKM-Soft", Kyiv), "MIKST: Agricultural Enterprise" ("Mikst", Cherkassy), 
"Quartz: Configuration for Agricultural Enterprises of Ukraine" ("Quartz" ", Cherkassy city). 

In most of these programs, the following changes were made: the chart of accounts was 
brought in line with the recommendations for accounting in agricultural enterprises; according to 
the specifics, the set of reference books and analytical objects used in the configurations has been 
changed; the structure of saving and analyzing information on company expenses has been 
changed; documents and directories have been added that enable to process road letters for both 
ordinary and agricultural motor vehicles; at the calculation of wages the requirements of the 
agricultural enterprise are realized; The document logs are supplemented with additional features 
that facilitate access to the required information; special reports have been added reflecting 
agricultural specificity; the system of control of authorship of entered information is improved; 
introduced the use of the component "Operational accounting" (only in the configuration of the 
firm "MIKST"); The delivery kit is supplemented with a set of regulated reports55. 

Consequently, there is still not enough specialized accounting software for agriculture in the 
accounting software market, which could fully meet the requirements of different size agricultural 
enterprises. 

Among the main such requirements are: 
- Full computerization of all areas of accounting with the ability to conduct a complete 

electronic document flow. In addition, the program must have an extensive system of analytical 
calculations; 

- The possibility of simultaneous operation of several users. Although "1С: Enterprise 7.7" 
has such a possibility due to network versions of programs, but for agricultural enterprises only 
the network version of the company "Quartz" is suitable; 
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- Possibility of application of additional programs compatible with accounting programs. 
Such additional programs are "auxiliary" programs, programs for integrated computerization not 
only enterprise management, but also all the production and economic activities of the enterprise 
(for example, it may be programs that make financial-analytical calculations or control 
computerized lines of fattening animals or growing plants, etc.). 

According to scientists, one of the areas of improvement of personnel management of 
enterprises is to strengthen control over the use of labor resources 56. There are various ways to 
control activity in an enterprise. Firstly, it is a checking of all existing information. At the same 
time, the enterprise organization of the information environment remains at the same level and 
does not suffer any changes. Secondly, control is carried out automatically, but in this case there 
must be computerized control procedures, regulatory framework and control system organized at 
a high level. The second kind of control is more efficient and technological, because it is carried 
out without the participation of a person eliminates the corruption component and effective 
information is formed during the action. Modern information technology allows you to collect and 
process information about an object automatically if it has a special device for reading certain 
information. For example, electronic cards, chips, bar codes. 

Accounting for the calculation and payment of wages is an integral part of the accounting 
and management system of the enterprise, since, on the one hand, it helps to determine the 
amount of the expenses of the enterprise for the payment of labor and accordingly determine the 
actual cost of the manufactured products, works performed and provided by Meadow, on the 
other hand, allows you to make the most efficient use of available labor resources of the 
enterprise. Despite the significant importance of automation of accounting for labor and its 
payment for enterprise accounting system, automation of labor accounting and payment is the 
most difficult part of automation of enterprise accounting. 

Maintaining the accounting of labor and accrued and paid wages is one of the most 
important directions of accounting in the enterprise. This is due not only to the rapid and 
permanent change of normative documents regulating the procedure for calculation and payment 
of wages, but also significant sanctions for improper, incomplete or untimely payment of wages. 
The peculiarities of automation of payroll accounting are the complexity of determining the total 
amount of accrued wages, the objects of accrual of contributions and deductions when making 
settlements with social insurance funds, the ambiguity of the interpretation of changes in the 
current legislation. In this regard, the automation of wage accounting is carried out in two 
directions: 

- Automation of standard payments, corresponding accruals and deductions; 
- Automation of part-time salary, taking into account working conditions and additional 

payments and deductions, with corresponding calculations and deductions. 
The first approach is used in integrated systems of wages, in which wage accounting is an 

integral part of the information system, which is closely linked with other components. Protocols 
built using this approach are "1C: Accounting for Ukraine", "Fort: .2000". The benefits of this 
approach are keeping records in one program, low cost of the program and its support, the ease of 
checking individual operations. The disadvantages are the need for a significant number of 
additional calculations when making payroll payments. 

The second approach is the creation of an automated workplace with payroll accounting, 
which takes into account the peculiarities of personnel accounting and accounting of labor and 
wages in an individual enterprise. The created workplace must be provided by means of 
information exchange with the main information base of the enterprise, which contains the data 
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of financial and managerial accounting of the enterprise activity. Typical programs are "1C: Salary 
and Frames", "1C: Human Resources Management". The disadvantages are the complexity of the 
implementation of information exchange, the complexity of control and verification of compliance 
of calculations, significant cost of programs and their support. Advantages are the possibility of 
flexible adaptation of the program to the peculiarities of part-time wages at the enterprise, the 
coordination of personnel accounting and payroll accounting, automated calculations using 
algorithms of the computer program. 

For integrated systems that allow accounting for production enterprises, a combined 
approach that takes into account both the possibility of accounting for wages for fixed salaries, as 
well as for a part-time form of remuneration is characteristic. Examples of such systems are 
"1С: Production + Services + Accounting", "1С: Management of a production enterprise", "BEST-
PRO". This approach allows to some extent reduce the need for separation of payroll accounting 
from the enterprise information system and reduce the complexity of accounting, on the other 
hand, this approach allows solving the typical tasks of accounting for wages in the form of a 
payroll. 

At present, there is a crisis in Ukraine that complicates the efficient functioning of agrarian 
enterprises. Business management in such conditions requires a clear analysis of large volumes of 
information and the adoption of operational, balanced decisions. This is possible only with the 
presence and full use, at all levels of management, of modern information technology.57 

In modern economic conditions it is expedient to use high-tech information technologies 
using a single computer network. Such an information system includes means for processing 
various types of information and channels for its transmission. It must be flexible, mobile, adapted 
to internal and external influences. 

The full use of information systems in the management of an agrarian enterprise will 
necessarily lead to increased productivity, customer service quality and consolidation, distancing 
competitors and even changes to the basics of competition policy. 

Implementation of the information system should be based on the analysis of demand and 
profitability. Determining the payback period of this product is an indispensable parameter when 
choosing a software product, but at the moment there is no clearly defined formula for calculating 
the effectiveness of the information system. 

Often, efficiency is evaluated in terms of increased productivity. However, there are several 
methods for calculating the effectiveness of an information project. Most often use the so-called 
"portfolio approach" – it contains a list of all processes at an agrarian enterprise with a definition 
of the comparative characteristics of all possible automation and optimization tools. Such analysis 
is carried out by IT specialists and is often conducted from the point of view of increasing 
productivity. Also, in this characteristic, there is necessarily information about the total cost of the 
software product and its implementation. Such an approach, for choosing an information system, 
is usually used by the management of the agro-enterprise 58. 

In the case when an enterprise already uses an information system, the process of its 
modernization is most often carried out. In this case, a "budget approach" is used to assess the 
effectiveness of the information system. It is used on the basis of correct budgeting of information 
technology, strict control over the use of funds and the interest of employees. At the same time, 
the main indicator for making such a budget is to increase productivity. Based on this approach, 
large agricultural holdings practice the conclusion of contracts for outsourcing with major IT 
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companies. This practice allows you to focus on the core production of the company and not 
engage in the support of the information system. 

Under the current economic conditions of agrarian enterprises, four main ways of calculating 
the efficiency of any project are defined: payback period, return on investment, profitability and 
profit from the project. But when calculating these indicators for the information system it is 
rather difficult or, in general, it is not possible to get the initial parameters. Accordingly, it is very 
difficult to quantify the qualitative change in the information project. 

The main directions that determine the economic efficiency of any business project, the 
implementation of the information system also include the calculation of income, operational and 
administrative costs, tax payments and working capital. That is why this "budget approach" for 
assessing the effectiveness of the information system does not have a well-defined basis. 

Currently, several methods are used to determine the effectiveness of an information 
system: 

- Financial – based on the classical theories of financial analysis; 
- Probabilistic – give an opportunity to evaluate possible risks; 
- Tools of qualitative analysis – allow supplementing quantitative calculations with 

qualitative estimations. 
The economic efficiency of the information system is determined in the form of three main 

indicators: 
1) Annual economic effect; 
2) The estimated coefficient of efficiency of capital costs for the development and 

implementation of information systems; 
3) The payback period of capital costs for the development and implementation of the 

information system. 
Therefore, the evaluation of the effectiveness of information systems can be from different 

positions for a large range of workers. The main criterion is the growth of labor productivity. 
Accounting for labor and its payment is an important and complex area of accounting, since 

it requires accurate and operative data, which reflect changes in the number of employees, the 
cost of working time, categories of employees, codes of production costs and control over the use 
of labor resources. The specificity of agrarian enterprises is that it is difficult to constantly monitor 
the actual working hours of certain categories of workers, milk workers, pastoralists, field teams, 
due to the large area of dispersal of the workplace and time of work. 

Problems of designing, developing, modeling and introducing automated (computerized) 
accounting systems were engaged in B. V. Alakhov, A. L. Biklyulin, S. I. Volkov, V. M. Zherebin, 
M. A. Ibragimov, F. F. Butinets, V. P. Zavgorodniy, S. V. Ivakhnenkov, M. F. Kropivka, G. S. Teslenko, 
L. O. Tereshchenko. However, the strengthening of the requirements for the organization of work 
of the workers leads to the need for further study of information technology opportunities to 
control the working time and payroll calculations for personnel of agrarian enterprises. 

The purpose of our research was the use of information technology to improve the 
accounting of working time workers of agricultural enterprises to pay for work in terms of 
automated accounting of working time. 

Under wages are understood earnings, calculated, as a rule, in monetary terms, which, 
according to labor agreements, the owner or the body authorized by him pays a worker for the 
work performed by him or the services rendered. Wages regulate forms and systems of 
remuneration. The enterprises mainly use two forms of remuneration: hourly and part-time. With 
an hourly form of payment, the earnings of an employee depend on the time worked. This form 
involves two systems: simple hourly and hourly-bonus pay. The unit form of payment stipulates 
that the wages of workers depends on the amount of work performed and the size of the price. It is 
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used for the payment of those workers whose work is subject to normalization, and provides for 
such systems: direct, bonus, progressive, chord59 

Payment is the main motivation for work. Domestic scientists have repeatedly noticed that 
wages are bad, and most often they are not connected with the final result of labor. Additional 
(variable) remuneration depends on the final results of production and is paid in the form of 
surcharges, bonuses, allowances. The tariff system remains the basis for the organization of labor 
remuneration in agrarian enterprises. The compensatory allowances associated with the special 
working conditions are usually defined as a percentage of the tariff rate and are a kind of 
compensation for the reduction of labor productivity caused by special conditions that differ from 
the normal ones. The hourly wage system does not provide such a motivational effect as 
piecework. Because the employee's contribution to the final product is an individual result, then 
the payment of labor must depend on the productivity of labor, and not on the number of hours 
worked. An important role in the motivation of work is played by an advance payment. Depending 
on the provision of the agrarian enterprise with agricultural machinery, mineral fertilizers, seeds, 
herbicides and the degree of production and economic independence, the progressiveness of the 
system of remuneration depends. Therefore, in the case of a part-time wage system, as well as to 
increase control over employees, it is expedient to record working time with the help of electronic 
pass-through devices, which determines the relevance of research. 

Primary documents, which are the basis for accounting, must be made during the conduct of 
an economic transaction, and if this is impossible - immediately after its completion. A record of 
labor and wages has a certain list of features regarding the procedure for drawing up and 
conducting documents. Documents on labor accounting and payment should be divided into two 
groups: documents of personnel records and documents of accounting for payroll calculations. It 
should be noted that the possibility of personnel accounting in most accounting programs is 
sufficiently limited, since not all programs provide for the possibility of full-time human resources 
management. 

Software accounting and payroll solutions are offered on the software market by many 
developers. Particular attention should be paid to the multi-user integrated management system of 
the enterprise "1C: Enterprise х.х". The system is configured for a specific enterprise and is suitable 
for both large and small and small agricultural enterprises (Moroz, 2018)60. In "1C: Enterprise 8.2", 
"Accounting for Ukraine" is a special document "Calculation of salaries for employees of the 
organization". It is versatile and greatly simplifies the work when it is necessary to correctly 
calculate payroll, and also reflects the necessary accrual for tax accounting. 

Today, modern literature does not form a single approach to accounting for labor costs. The 
issue of improving work records is one of the most important. One of the main ways of reforming 
and improving accounting is automation. The application of computer technology in accounting 
greatly increases the productivity of accountants and significantly improves its organization at the 
enterprise. 

The most widespread among the automated programs for accounting of enterprises today is 
"1С: Enterprise". I propose to draw attention to the old, well-known, "1С: Enterprise 7.7" and the 
new version of the program "1С: Enterprise 8.0". 

The system "1C: Enterprise 7.7 Salary + Personnel" is intended for the calculation of wages 
and personnel accounting. It allows not only to automate the calculation of wages, but also to 
organize employee records, register job transfers, receive statistical information on staffing. 
                                                           
59.Samarets N. M., Kravets M. O. (2018) Economic and Mathematical Analysis of Oil Crop Production. The Problems оf 
Econom, vol 4, p. 363. 
60 Moroz, S. I., Karamushka, О. M. and Shramko, І. І. (2018) Using of network technologies in agrarian business. 
Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (Accessed 
29 Jul 2019). 
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The program contains a set of directories and classifiers that contain initial data and 
intended to work with such concepts as positions, categories of employees, single tariff network. 
The Directory of Departments allows you to display a multi-level, arbitrary complexity of the 
structure of the enterprise. You can maintain a staff list of the company, which will allow you to 
quickly take into account the rate of filling the state and quickly create a list of vacancies in the 
enterprise. Having selected the plan of accounts you need, you can specify the system need to 
calculate wages, taking into account the characteristics of self-supporting or budget organizations. 

The program "1C: Salary and Personnel Management 8.0" is intended for comprehensive 
automation of salary calculation and implementation of personnel policy of enterprises. This is an 
applied decision of the new generation, which takes into account the requirements of the 
legislation and the real practice of the enterprises, as well as perspective world trends in the 
development of approaches to motivation and personnel management. 

There are two types of accounting in the program: management and regulated (accounting). 
Management accounting is conducted on the company as a whole, and regulated (accounting) – 
separately for each organization or unit. 

The program "1C: Salary and Personnel Management 8.0" provides for mutual settlements 
with employees of the enterprise, as well as accounting for labor costs as part of the cost of 
products and services. The whole complex of payments with the personnel is automated, starting 
with the introduction of documents on the actual development, payment of sick leave sheets and 
leave, up to the formation of documents for payment of salaries and deposits, as well as reporting 
to the state supervisory authorities 

The basic forms of remuneration used for self-supporting enterprises are realized: hourly 
(using monthly, daily and hourly tariff rates) and unit labor costs, as well as their variants – hourly-
bonus and part-bonus forms of remuneration. 

A flexible mechanism for accounting for the use of working time allows you to describe work 
schedules and register deviations from the normal mode of operation. 

System "1С: Enterprise 8.0. Salary and Personnel Management for Ukraine "provides for the 
deduction of taxes regulated by the legislation from the wage fund: personal income tax, 
contributions to social insurance funds. 

Flexible implementation of accounting for accrued wages and taxes allows you to arbitrarily 
adjust the order of reflection of these amounts in the expenses of the enterprise, to receive 
analytical accounts on the basis of settlements. 

The program "1C: Salary and Personnel Management 8.0" is useful to all employees of the 
enterprise without exception: 

- the management will have full control over what is happening, ask the structure of the 
enterprise and its constituent organizations, analyze the staffing, make managerial decisions based 
on complete and reliable information; 

- The HR department will receive a valuable tool for automating routine tasks, including 
questioning and reporting on employees with different selection and sorting conditions; 

- employees of the company will be sure that at any moment they will be able to quickly 
obtain the information they need, information about their vacation, personal account data in the 
Pension Fund, etc. 

In 2016-2018 the number of vacancies in the agriculture of Ukraine increased from 1.5 to 
2.5 thousand people. The growth rates of nominal and real wages were as follows: in 2016 – 23.6% 
and 9% respectively, in 2017 37.1% and 19.1%, and in 2018 – 24.8% and 12.5% respectively. In the 
structure of agricultural products in Ukraine in 2018, livestock occupied 26.3%, crop production – 
73.7%. The average number of full-time employees in the agriculture of Ukraine at the beginning 
of 2010 was 19718 persons by legal entities with the number of employees in the farms of 10 or 
more persons. In June this year, the number increased to 405.9 thousand people, which is 101.3% 
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compared to the previous month. As of 01. 01. 2019, the wage fund amounted to. in agriculture of 
Ukraine, UAH 2,644.2 million, and UAH 3654.1 million at the beginning of June 61. 

In Dnipropetrovs’k oblast, labor costs in crop production are 1.8 times higher than in 
livestock production. At the same time, the greatest expenses are spent on wages for the 
production of wheat and sunflower by 23% and 26% of wages in crop production. In livestock 
production, 25% of pigs were allocated to wages and 34% of wages in livestock was paid to poultry 
farmers. Employees involved in the production of milk were paid 14% of the general fund. Taking 
into account the sectorial features, there is a significant imbalance in certain specialties of 
workers. Enterprises of Dnipropetrovs’k region are aimed at producing the most profitable 
agricultural crops of wheat and sunflower and meat products. Taking into account the small 
percentage of computerization of agrarian enterprises of the region for the organization of the 
record keeping of workers' time, it is possible to recommend the introduction of electronic cards for 
employees as a means of automatic control of working time, firstly, for a larger number of pig 
farmers and poultry workers. In connection with a permanent place of work, it is easier to arrange 
checkpoints on farms.62 

As a rule, an electron bandwidth is a set of hardware and software that consists of a server, a 
computer program and hardware connected through a local area network. In itself, the entrance 
to the territory is carried out with the help of electronic cards, from which information is read by 
technical means. Systems of fixing working time can be different. For example, for small 
businesses of up to 50 people, a fingerprint reader that is connected to a computer is appropriate. 
More complex control systems are needed for enterprises of 60 or more, as well as if the work is 
carried out around the clock. In this case, at the entrance, a turnstile, magnetic card readers and a 
turnstile controller are installed. You need to have an accounting program on your computer, for 
example, "1C: Enterprise 8.2" and "1C: Accounting" so that employee arrival and departure data is 
passed on to the accounting specialist. The software supports variable graphics, and even 
individual, counting hours of overtime work. In the program, you can enter data about the 
hospital, and do it in place, directly in the guard post, if any. In this case, the working hours 
accounting table is formed automatically, and information from it is entered into the accounting 
program. 

The effectiveness of the implementation of the system of control and access control is 
estimated by a mixed type, containing financial and non-financial components. Thus, direct factors 
of the economic effect are: reduction of the complexity of the process due to changes in the 
principles of accounting of working time of employees of the enterprise (including the exclusion of 
duplicate input of information; the lack of labor costs for the formation of a single information 
environment based on data of local databases); change in the number of persons involved in the 
accounting process. Indirect factors: increased probability of information; real-time access to data; 
conducting a single corporate database of working time accounting in real time; operational 
control; reducing the cost of working time associated with document circulation; availability of 
tools for quality management decisions; information control; Authorization of operations in the 
system; increase of the level of professional training of the personnel. Thus, the system of control 
and access control is an effective approach to solving complex security problems of agrarian 

                                                           
61 Statistical Yearbook “Agriculture of Ukraine for 2017” (2018). In O. M. Prokopenko (Ed.). Kyiv: State Statistics Service 
of Ukraine (in Ukrainian).  
62 Samarets, N. & Nuzhna, S. (2019). Formation of Agrarian Component of Ukrainian Commodity Exports. Economics. 
Ecology. Socium, 3, 34-47. 



44 

enterprises. Proper use of the system allows you to close unauthorized access to the territory and 
does not create obstacles for the passage of staff and visitors.63 

Thus, the introduction of electronic passage in agrarian enterprises will increase the control 
of labor resources, reduce labor time of the formation and processing of the timetable of working 
time accounting, synchronize operational and accounting, obtain operational accounting data in 
real time mode to improve managerial accounting. Creation of an effective information space is 
possible only on the basis of the relevant state information policy, which will ensure the country's 
progress towards the construction of an information society. This movement should be based on 
the latest information, computer, telecommunication technologies and communication 
technologies, the development of which leads to the rapid development of open information 
networks, primarily Internet, which gives fundamentally new opportunities for international 
information exchange and on the basis of transformation of various types of human activity. 
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1.5. Assessment of competitiveness of agricultural product: methodological aspects 
 

Globalization and innovative has changed the world economy and influence on its further 
transformation. Due to the WTO estimations, in 2017 merchandise trade grew by 11% in value 
terms (reached US $ 17,73 trillion), by 4,7% in volume terms. Countries have become more 
depended on each other in many dimensions: economic, technological, social, ecological. The 
Resolution of UN (2015) “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” 
defined seventeen goals for efforts of society for sustainable development in the global economic 
space. Agriculture, “connecting planet and people”, contributes to the economic growth, the 
reduction of hunger, poverty and inequalities, implementation of climate action, saving life on the 
land and clean water, generation of affordable, clean energy and innovation.  

The development of agriculture, its ability to contribute to the achievement of sustainable 
development goals in countries with a strong resource potential of agricultural production depend 
on the competitiveness of its production in both domestic and foreign markets. 

Ukraine has the rich resource potential of agricultural production, and agriculture is vital 
important for the Ukrainian economy. There was created 12,9 percent of gross value added in 
agriculture in Ukraine in 2017. 

However, trends of globalization and innovations rise the set of requirements in terms of 
competitiveness of national economies, their industries, products. In the management of 
competitiveness, its evaluation plays important role. Both enterprise management and state 
agricultural policy makers need to monitor and evaluate the competitiveness of products and their 
potential, to develop a set of actions to keep competitiveness in the global competitive space, do 
not lost market positions and income. 

Various aspects of the competitiveness of agricultural products have been highlighted in the 
research of O. Krasnorutsky, S. Kvasha, O. Luka, N. Patyka, O. Shkolny, A. Shchepitsen and other. 
Many experts paid attention to the cost-price competitive advantages of agricultural products of 
Ukraine in the world market. Biggest part of research submitted assessments of share and 
positions of particular product in the market. S. Kvasha, O. Luka (2003)presented calculations of 
indicators of relative export advantages (RXA), relative import advantages (RMA), revealed 
competitiveness (RC), revealed competitive advantages (RCA), relative trade advantages (RTA), 
confirmed the competitiveness of Ukrainian agricultural products as a whole and the main types of 
agricultural products (cereals, sunflower seeds and sunflower oil, beef, butter, skim milk powder) 
in the world market. It should be noted that the calculation of these indices is based on the actual 
indicators of exports and imports of a certain type of product in a certain country, their share in 
world exports and imports, and these indicators reflect the actual competitiveness of the industry 
or its products in the world market, but do not allow to establish factors of such competitiveness 
and assessing potential competitiveness. A. Shchepitsen (2003) developed the concept of 
potential competitiveness of agrarian enterprise.  

N. Patika (2019) suggested the methodological basis for calculating the integral index of 
competitiveness for dairy products. 

The indicators Private Resources Cost (PRC) and Domestic Resource Cost (DRC), developed 
by M. Bruno in 1960s and have been used by many researchers for the last half of century, for 
example, by I. Tsakok, D. Greenaway, C. Millner,are based on the approach of comparison of 
alternativevalue of resources (domestic prices for PRC or world market prices for DRC) and 
actualcosts of production of particular producer forevaluation of the competitiveness. By using the 
calculations of this indicator, an assessment of the competitiveness of agricultural production in 
Slovenia and Hungarywas made (“Competitiveness of agricultural enterprises and farm activities in 
transition countries”, 2000), which revealed the relative nature of the current competitiveness of 
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some agricultural products in these countries and the lack of real advantages of them for the 
future. 

The competitiveness studies also developed different structural and graphical methods. 
There are very popular “a radar of competitiveness”, “a polygon of competitiveness”, Matrix of 
Boston Consulting Group and many other. But existed variety and lack of systematization of 
competitiveness assessment methods caused many difficulties to use them in practical 
management. 

The purpose of this study is to summarize and systematize methodological approaches to 
assessment of the competitiveness of agricultural products andto developthe approach of express 
assessment of potential competitiveness due to the criteria of efficiency on the foundation of 
alternative value (opportunity cost) of resources used.  

For the study the following methods were used: abstract-logical, including analysis and 
synthesis, comparison, indices methods, theoretical modelling. The database of State Statistical 
Service of Ukraine was analysed.  

A review of scientific publications on competitiveness issues, practical aspects in this field 
gave reason to argue that competitiveness is a complex concept that embodies a set of 
characteristics and is applied to both types of products and enterprises, industries, regions, 
national economies. Complexity, mutli-levels in the space (micro-, macro-, mezzo-, mega-levels) 
and time (static and dynamic) of the category “competitiveness’ explain the existence in the 
economic literature of its various definitions, criteria, methods of assessment. There is a 
differentiation of competitiveness andits evaluation depending on the geographical levels of 
markets (regional, national, world). 

The competitiveness of a product is considered in this research as a set of its properties 
which provide its advantages in comparison with products of competitors, sustainability and 
efficiency of its production and sale. 

The competitive advantages and the attractiveness of products express in the capture of the 
producer certain position in the market, certain market share. Therefore, the competitiveness is 
often associatedwith the ability of an enterprise (industry) of holding a certain share in the 
regional, domestic and international markets. Accordingly, the potential competitiveness of the 
enterprise (industry) is related to the keeping or increasing its market share at the appropriate 
level of market in the future. 

Summarizing and developing the work of scientists (T. Cygankova, A. Ishchenko) regarding to 
the criteria of competitiveness, we offer the following composition of criteriaof the of 
competitiveness of agricultural products: 

- sustainability of production and sales, significant and increasing volumes, share in relevant 
commodity regional, national and international markets; 

- efficiency of production and sales, absolute and comparative advantages, cost-price 
competitiveness; 

- quality of production and its compliance with standards; 
- financial security of production and sales; 
- ecological friendliness of production and product, which assumes the production without 

the use of substances and technologies harmful to humans and the environment, product 
safety,since it is grown without the use of chemical synthesis substances, does not contain 
genetically modified organisms, pathogens, allergenic components, and keeps its nutritional and 
taste properties; 

- product innovation, its novelty for regional, national and world markets, 
- reputation of the producer, its brand and product, 
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- fairness of competition, abilities of producers to maintain a market share of the product 
without the artificial tools and actions (in particular, protectionist) that distort the market 
mechanism. 

Indicators of competitiveness assessment by the proposed criteria are given in Table 1. 
 

Table 1. Criteria and indicators of competitiveness assessment 
Criteria Indicators 

 
Sustainability 

Growth rate of production 
Market share 
Growth rate of market share 
Share of exported product 
Growth rate of export 
RXA, RC, RCA, RTA 

 
Efficiency 

Profitability of production 
Prices ratio (the ration of price of product to the market 
price) 
Cost ratio (the ratio of cost of product to the lowest 
(average) costs of the same product in the market) 
DRC, PRC 

 
Quality of product and packaging, standard 
correspondence 

Degree of correspondence of the product quality to the 
national standards 
Degree of correspondence of the product quality to the 
international standards 
Share of product of extra and high class in the total 
production  

 
Financial security of production and sales 

Liquidity indicators 
Solvency indicators  
Profitability of producer 
Financial efficiency indicators 
Investment in the production and marketing of the 
product, rate of investment growth 

 
Ecological 

Share of organic product 
Share of product, produced with ecologically friendly 
technologies 

Innovative Period of renewal product, last changes of the production 

Recognition of brand and reputation of 
producer 

Index of brand development, penetration of brand 

Fairness of competition Index of economic freedom 

 
Note, that the proposed list of criteria and indicators of the assessment of competitiveness 

of products is not finished, and it might be specified for different type of products or special tasks 
of study. 

Main reasonable steps of competitiveness assessment are following:  
- determination of the scope of evaluation, choice of a comprehensive or partial assessment 

of competitiveness (by separate criteria, indicators); 
- formation of a set of evaluation indicators; 
- calculation of evaluation indicators; 
- generalizations and conclusions regarding the state and potential of competitiveness, 

possible consequences; 
- development of plan of actions to strength competitiveness. 
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Different methods can be used to calculate competitiveness indicators, including: average 
values; indices;rates; ratios; expert estimates; ranking;rating,etc.The calculations of integral 
indicators and / or graphical methods are used in the case of a comprehensive assessment of 
competitiveness or by certain criteria, which involves the influence of several factors and, 
accordingly, the calculation of several indicators.  

A big set of indicators of assessment of multi-criterion competitiveness exceed the scope of 
this study, therefore, it focuses further on the one aspect of assessment of competitiveness.  

The authors of the book “Competitiveness of agricultural enterprises and farm activities in 
transition countries” (2000) stressed important meaning of efficiency of production for the 
competitiveness. D. Epstein pointed out that "economic efficiency and competitiveness are 
obviously one-rank concepts in a market economy" and added that "an enterprise cannot be 
competitive for a long period of time without being cost-effective." 

The most common used indicator of efficiency of production and sales are its profitability. 
But prices fluctuations can lead to the substantial changes in the profitability and competitiveness. 
This indicator does not reflect the potential of competitiveness. Above mentioned indicators PRC 
and DRC, comparing the opportunity cost of the primary factors (land, labour and capital) used in 
the production of certain commodity with value added in alternative or border prices better 
reflect the potential of competitiveness, indirectly providing information on the conditions of used 
resources renewal, possibilities for the development of the production.  

But the technique of calculations of these indicators (PRC, DRC) is very demanding in its data 
requirements. These indicators are widely-spread for the research but their use is not very popular 
for usual management practice. The approach of opportunity costs might be used in more suitable 
way to estimate potential of competitiveness; we will consider this method by using the example 
of Ukrainian export of agricultural product.  

Export of agri-food products is important for the Ukrainian economy. It provides up to 42% 
of the value of merchandize exports of Ukraine, stimulates the profit generation of agricultural 
enterprises (Table 2). 

 
Table 2. Indicator of export of agri-food product and profit of agricultural enterprises in Ukraine 

Indicators 2013 2014 2015 2016 2017 

Export, US $ billion  17.0 16.7 14.6 15.3 17.8 

Share of export of agri-food 
product in total merchandize 
export, percent 

 
 

26.9 

 
 

31.0 

 
 

38.3 

 
 

42.0 

 
 

41.1 

Profit, UAH million 14926 21413 101912 89816 78456 

Profitability of agricultural 
production, per cent 

 
11.7 

 
21.4 

 
43.0 

 
33.6 

 
23.5 

 
The main competitive advantage of Ukrainian agricultural products is the relatively low price 

level. According to the different estimates and different types of agricultural products, prices for 
Ukrainian agricultural products are normally lower by 10-40% compared to EU market prices. 
Ukraine's opportunities to supply agricultural products at lower world prices are driven by a lower 
level of actual production costs, especially of labour costs. 

The wages in Ukraine are lowest among European countries. But it should be noted that the 
level of wages in the agriculture of Ukraine is much lower not only in comparison with the 
developed countries, but also lower than the average level in the Ukrainian economy. In 2017, 
average monthly wage in agriculture amounted to UAH 5761, while in the whole economy – 
UAH 7104. That is, in agriculture the Ukrainian workers got thewages lower than the average in 
the economy by 1.23 times. If we compare the wagerates in agriculture in Ukraine and in the US, it 
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turns out to be 9.40 times lower ($ 1.38 per hour in Ukraine versus $ 12.98 per hour in the United 
States). 

The situation of lower price of labour in the Ukrainian economy leads to a reduction in the 
agricultural workforce, threatens its further shortage, increases its value and loses competitive 
advantage. Thus, the alternative cost of resources must be taken into account for assessing the 
competitiveness of products, based on the criterion of its efficiency.  

The theoretical modelling of changes of cost due to approach of opportunity costs is based 
on the analysis costs structure and its modification. Costs structure of agricultural product 
(service) in agricultural enterprises in 2017 in Ukraine (due to the official data of State Statistical 
Service of Ukraine) is reflected in Table 3.  

 
Table 3. Costs structure of agricultural product (service) in agricultural enterprises in 2017 

Element of costs UAH million Percent 

Costs – total 404970.2 100.0 

Direct costs – total 
including 

242313.7 59.8 

Seeds and planting materials 30559.9 7.5 

fodder 41772.9 10.3 

Other agricultural products 5727.9 1.4 

Inorganic fertilizers 49685.1 12.3 

Oil products 30925.4 7.6 

Electric power 3167.7 0.8 

fuel 4190.8 1.1 

Repair and construction materials 18613.8 4.6 

Labour costs 20326.7 5.0 

Other direct costs – total 
including 

79262.1 19.6 

Deductions on the social purposes 4416.7 1.1 

Rent payments for land shares 36062.2 8.9 

Rent payments for property shares 442.2 0.1 

Depreciation of fixed assets 19176.6 4.7 

Indirect costs – total 63067.7 15.6 

 
For assessing the changing costsof agricultural production in Ukraine, the actual costs of the 

labour have been adjusted due to their opportunity costs. Thus, in 2017, the modification of the 
labour costs and deduction on social purposes accordingly to the average level of wages in the 
Ukrainian economy willincrease them by 1.23 times, to the average level of wages in the US 
agriculture by 9.40 times (Table 4). 

 
Table 4. Changingthe costs of Ukrainian agricultural products after modification due 

 to the alternative value of labour for 2017 
Indicators Up to the average wage rate in 

country 
Up to the average wage rate 

in the USA 

Labour costs + deduction on social 
purposes, billion UAH 

 
24743.4 

 
24743.4 

Labour costs + deduction on social 
purposes after modification, billion 
UAH 

 
304434.4 

 
232588.0 

Changes of total costs, billion UAH +5691,0 +207844.5 

Changes of total costs, percent +1.5 +51.3 
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The ratio of the actual resource price and its alternative cost (at domestic or world market 
level) may be used for the modification of all elements of costs of primarily factors of production 
(labour, land, capital) and evaluation of the total changes of costs. In this study there have been 
done it only for labour. For assessment of competitiveness the percentage of modified costs 
changes due to alternative value in national economy (mccd) or/and world market (mccw) should 
be compared to the profitability of product sale in domestic market (p’) or its export (pe’).  

In the case of mccd<p’, mccw<pe’, product has the potential of competitiveness for the 
domestic and world market, respectively.  

In the case of mccd ≥p’, mccw≥pe’, the considered product does not have the potential of 
competitiveness for the domestic and world market, respectively.  

Also the comparison of actual price paid by producer for the resources use and their 
alternative value is very important for the evaluation of the sustainability of production, 
competitiveness of product. Long-term underpaid resource use leads to the reallocation of 
resource, deterioration of conditions for its renewal. This fact is confirmed by the tendencies in 
Ukrainian agriculture. Low wage rate is one of the reasons of the huge reduction of labour force in 
Ukrainian agriculture, the number of hired workers of agricultural enterprises has reduced by 
28.9 per cent for the last decade (2008-2017).   

The comparison of profitability rate of agricultural product of Ukraine (Table 2) and per cent 
change of modified costs shows that owners of agricultural enterprise can pay wage rate at least 
at the level of the average ones in Ukrainian economy and keep profitability, but the wage rates of 
American farms would “eat” all profit of Ukrainian agricultural enterprises or agricultural products 
would lose their price competitiveness by the reason of growth cost (at the same profit).   

It should be noted that the calculation of the ratio of alternative value of resource due to the 
border (world market) prices and real prices, paid by producer,depends on the exchange rate. 
Reducing the exchange rate of national currency increasesopportunity costs and influence on the 
indicator of modified costs.  

Conclusions and proposals. Since the competitiveness belongs to the comprehensive 
complex categories, the basis of a methodological approach to assessing the competitiveness of 
products is a set of its criteria by which the assessment should be made. The main criteria for the 
assessment of competitiveness of agricultural products are following: the sustainability of 
production and sales, efficiency, quality of production and its compliance with standards; financial 
security of production; environmental friendliness of production, product innovation, product 
(brand) and producer reputation, fair competition. The set of indicators reflect the competiveness 
due to every criterion.  

The basement of competitiveness is efficiency criteria. One of the approaches of 
competitiveness assessment due to the efficient criteria is opportunity costs approach. This 
approach takes into account the alternative costs of resourcesand allows to determine the 
potential of competitiveness. This approach is usually used for the calculation of domestic 
resource cost (DRC) and the private resources cost (PRC) indicators. But their calculations require 
the collection of special database. For the express technology of the analysis of the efficiency cost-
price competitiveness of product there was offered to use the indicator of percentage changes of 
modified costs. If this changes less profitability of product sales or export (mccd<p’, mccw<pe’), 
then product has the potential of competitiveness for the domestic and world market, 
respectively. If the changes of modified costs exceed profitability of product sales or export(mccd 
≥p’, mccw ≥ pe’), the considered product does not have the potential of competitiveness for the 
domestic and world market, respectively.  

The production costs of Ukrainian agricultural enterprise after modification of cost of labour 
due to the average price for labour in the economy will increase by 1.5%, to the level of wages of 
hired workers in the American farms – by 51.3%. In fact, Ukraine's cost-price advantages in the 
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world market are much smaller than it appears when comparing actual domestic and world prices 
and costs. The competitiveness of agricultural products by cost-price factor has been formed at 
the level of prices and incomes employed in agricultural production, which do not meet the 
effective conditions of reproduction of the factors of production of the agriculture and caused 
dramatic reduction of labour force. 

To ensure long-term price competitiveness of agricultural products it is necessary to increase 
the efficiency and quality of production on the base of technical and technological innovation, 
improve labour motivation, to provide the institutional transformations, development and 
implementation of marketing programs for agricultural products in the national and world 
markets. 
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1.6. Development of innovation processes in agriculture 
 

Scientific and technological progress and the introduction of new information technologies 
are prerequisites for ensuring the sustainable development of agroindustrial complex. The 
acceleration of scientific and technological progress is provided by innovative processes aimed at 
ensuring continuous production updating based on the latest achievements of science and 
technology. The innovation process in agriculture has specific features, due to higher than in 
industry, the influence of natural factors, different levels of organizational, economic conditions 
and other factors on the results of scientific and implementation activities of organizations 
operating in the innovation field. After all, the innovative development of agroindustrial complex 
is a set of measures aimed at the systematic updating of financial, technological, organizational, 
economic, legal, technical, marketing, management, logistical components, which are focused on 
increasing the quality and competitiveness of agricultural products. 

Today, the situation of the agricultural industry poses a serious threat to the food security of 
the country, which forces to develop and implement a set of measures, including the application 
of a new strategy in the domestic agricultural market, the development of agricultural machinery, 
breeding, seed production, improvement of scientific support and special education. 

Compared with other EU countries, Ukraine lags behind the first group of "Innovation 
Leaders" more than 4 times (the first place in the ranking is Sweden with an indicator of 0.796), 
the second group "Strong innovators" – 3 times (Ireland, 0.5843), from the third group of 
Moderate Innovators – 1.6 times (Estonia, 0.4161). It should be noted that in 2016 the value of the 
European Innovation Index of Ukraine increased slightly compared to the previous year (0,1783). It 
is worth noting that the highest value of this index in Ukraine was observed in 2013, when it 
was 0.189364 

During 2018, 950 organizations performed research and development in Ukraine, 48.1% of 
which belonged to the public sector of the economy, 37.0% – entrepreneurship, 14.9% – higher 
education. At the enterprises and organizations that carried out the research, the number of 
contractors at the end of 2018. 88.1 thousand people (including part-time and civil servants), of 
whom 65.4% are researchers, 9.7% are technicians, 24.9% are support staff. In 2018, the total cost 
of research and development by organizations on their own accounted for UAH 16773.7 million 
(25% more than in 2017), including the cost of labor – UAH 8553.0 million, other current expenses 
– 7456,3 million UAH, capital expenditures – 764,4 million UAH, of which expenses for the 
purchase of equipment – 588,0 million UAH. According to preliminary estimates, the share of total 
expenditures in GDP was 0.47%, including at the expense of the state budget – 0.17%. According 
to 2017 data, the share of R&D expenditure in EU-28 GDP averaged 2.06%. The average share of 
R&D expenditure in Sweden was 3.4%, Austria – 3.16%, Denmark – 3.05%, Germany – 3.02%, 
Finland – 2.76%, Belgium – 2, 58%, France – 2,19%; lower in Romania, Latvia, Malta, Cyprus and 
Bulgaria (from 0.5% to 0.75%)65. 

Innovative activity is a defining characteristic of modern scientific and technological, 
industrial, socio-economic and all social processes. In order to study the innovation rating on the 
basis of international indicators, an objective assessment of the state of innovation development 
of Ukraine can be made by determining its relative position within the EU countries using the 
Global Competitiveness Index. 

 

                                                           
64 European Innovation Scoreboard 2016. URL:  
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards. 
65 Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu:  
http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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Fig. 1. Distribution of total R&D expenditures by funding source,% 

 
According to Table. 1 we see that in the Global Competitiveness Rating of the Innovation 

Index in 2018 there was a decrease from 52 to 61 compared to last year, which indicates a low 
level of technological readiness of Ukraine for innovations66 . 

 
Table 1. Innovation Index and its components for Ukraine for the period 2013-2018. 

Indicator 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Innovation 93 3.0 81 3.2 54 3.4 52 3.4 61 3.4 

Capacity for innovation 100 3.2 82 3.6 52 4.2 49 4.4 51 4.3 

Quality of scientific research 
institutions 

69 
 

3.6 67 3.8 43 4.2 50 4.2 60 3.9 

Company spending on R&D 112 2,7 66 3.1 54 3.4 68 3.3 76 3.2 

University-industry collaboration in 
R&D 

77 3.4 74 3.5 74 3.5 57 3.5 73 3.4 

Gov't procurement of advanced 
technology products 

118 
 

3.0 123 2.9 98 3.0 82 3.1 96 3.0 

Availability of scientists and engineers 46 4.5 48 4.3 29 4.7 29 4.7 25 4.7 

 
Generalized rating was downgraded by all indicators except Company Availability of 

Scientists and Engineers, the largest deviation being observed in Company spending on R&D and 
Gov't procurement of advanced technology products. The downgrade is due to an outdated 
production method and a small proportion of upgraded production facilities. Despite some of the 
subjectivity that traditionally accompanies peer review, it can be seen from the ratings that the 
multifaceted crisis that Ukraine is going through is definitely (and expectedly) reducing its global 
competitiveness.  

In the world literature, the innovation process is seen as the embodiment of scientific and 
technological progress in the creation of new products and technologies. The innovation process 
in agriculture is a system of organizational and technological solutions aimed at creating new or 
improving existing technologies for agricultural production. Innovative technologies in agriculture 
are formed into groups: agro-technical, technological, managerial and economic. 

                                                           
66 Source: The Global Competitiveness Report 2017–2018 URL http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-
2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf. 

budgetary funds; 

37,1%

funds from foreign 

sources; 21,7%

own funds; 9,6 %

other sources, 

1,1% 

means of domestic 

customers; 30,5%

funds of public 

sector 

organizations; 6,8

funds from higher 

education sector 

organizations; 0,1

funds of the 

business sector 

organizations; 23,5

funds from private 

non-profit 

organizations; 0,1

30,5%

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf


54 

Agrotechnical innovation processes include the use of the latest farming systems, technology 
for growing new varieties of crops, animal and poultry species, new ways of caring for plants. 
Technological innovative solutions are formed on the basis of automated systems, advanced 
intensive technologies, new ways of transportation. Management and economic innovation 
decisions include new forms of agricultural production organization and the use of effective 
management methods. The structure of introduction of innovative technologies in the agrarian 
sphere of economy is formed in the form of three groups: technological, production, 
organizational and management technologies (Table 2)67. 

In the total number of implemented innovative technologies implemented by domestic 
agricultural enterprises, the vast majority account for industrial innovative technologies (68.1%), 
which include the introduction of new methods and methods of using fertilizers and plant 
protection products. 

During the last 20 years, during which the agrarian-developed countries in agriculture made 
the transition to the use of new generation equipment, science-intensive technologies, the 
domestic fleet of tractors and basic agricultural machines has been systematically reduced. The 
number of tractors decreased 2.6 times, combine harvesters – 3.3 times, forage harvesters – 
3.3 times, potato harvesters – 6.9 times and beet harvesters – almost three times. All this indicates 
that, despite periodically optimistic assessments, domestic tractor and agricultural machinery are 
in crisis. Experts note a sharp decline in the use of mineral and organic fertilizers, which are active 
components of the logistics base of agriculture. The introduction of basic production capacities is 
systematically reduced. Declining and reclamation logistics. 

So, it can be argued that with the transition to market-based management methods, the 
introduction of intensive resource-saving technologies in agriculture has been suspended. 

The introduction of new technologies is not only a matter for farmers, but also for the state. 
By providing financial and logistical support, the state is obliged to orient agricultural producers to 
the introduction of conservation farming technologies  

We agree with the opinion of scientists, priority directions of innovative development of 
agriculture are: 

- market formation of new products and high technologies (newest resource-saving 
systems of machines and mechanisms, application of biotechnologies and information systems in 
production processes and in the sphere of their maintenance); 

- the organization of integrated production, the subjects of which are carriers of 
innovation, have the conditions of scale and expansion of the sphere of innovative activity, 
distribution of income, costs and risks, increase of efficiency of the motivational mechanism, etc.; 

- formation of an adequate level of human capital (comprehensive development of the 
person, preservation of his health, effective use of intellectual potential, education of high moral 
and spiritual qualities), which is conditioned by the need to observe the law of preservation of 
society, awakens the potential of the individual, forms a higher level of productive human activity 
and the progress of society as a whole68. 

Strategic innovation management of the agrarian economy combines technical development 
and investment, and the result of such integration is new technology. The practical 
implementation of innovative measures by agricultural entities is determined by two components, 
namely: the volume and level of use of resources available at the enterprise (including information 
resources); the enterprise's market position (market share, degree of access to raw material 
resources, competitive position, etc.). 
                                                           
67 Savitsky E. E. (2014) Innovative technologies in agrarian sphere: nature, classification and Ukrainian realities. 
Agrarian economy. No 2. P. 110-115. 
68 Berezina L. M. (2013) Agroindustrial complex Enterprise Innovation Policy: Tactical and Strategic Aspects. Marketing 
and Innovation Management. No 4. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 122-132. 
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Table 2. Structure of innovative technologies implemented by domestic agricultural enterprises 

Categories of 
innovation 

Varieties of innovative technologies 
Number of 

projects 

Share in 
number of 
projects,% 

Technological  

Improvement of ways of growing new varieties of 
plants 

45 6.0 

Improvement of breeding technology for new breeds 
of animals 

20 2.7 

Technologies for growing organic products 9 1.2 
Together in a group 74 12.5 

Production 

New industrial technologies in animal husbandry, 
science-based systems of agriculture and animal 
husbandry 

58 14.4 

New tillage technologies 11 2.7 
New methods of fertilizer application and plant 
protection 

320 79.2 

New resource-saving technologies in agriculture 15 3.7 
Together in a group 404 68.1 

Organizational  
and management  

Development and formation of integrated structures 45 6.0 
New forms of service and provision of resources 40 5.4 
New forms of work organization and motivation 25 3.4 
Creation of innovation-consulting systems in the field 
of scientific and technical and innovative activity 

5 0.7 

Together in a group 115 19.4 

 
The main reasons hampering scientific and technological progress in agribusiness at the level 

of enterprises and regions, according to scientists and experts, are: 
- the difficult financial situation of most agricultural organizations; 
- problems of personnel support of agricultural industry; 
- low level of profitability of agricultural production; 
- concentration of investment resources in the agro-industrial complex of the region mainly 

in its separate branches and in large, stable operating enterprises; 
- insufficient use of depreciation as a source of investment in fixed assets of agricultural 

organizations; 
- lack of government funding. 
The improvement of the performance indicators of the agroindustrial complex in recent 

years is poorly supported by scientific, technical and organizational-economic improvements, and 
therefore not sufficiently sustainable. Scientific and technological progress in the agro-industrial 
complex involves the development of agrarian research and the mass use of their results in 
production, which requires an increase in agricultural scientific potential and an increase in the 
level of basic and applied research, as well as solving the problem of providing agriculture with 
qualified personnel. 

The problem of development and introduction into agriculture of new mechanized 
technologies of production of agricultural products with the transition to a market economy has 
been significantly exacerbated. Without technical re-equipment of agricultural production, optimal 
supply of all its branches with new modern technology, development of resource-, energy-saving 
technologies, availability of skilled personnel in the conditions of globalization it is impossible to 
produce competitive products, to ensure the food security of the country, to increase the welfare 
of the population. 

Due to the lack of conditions for development of production of new types of products at 
domestic agricultural machinery factories, a number of scientific and technological developments 
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of Russian Agroengineering have previously been adopted in other countries. The indispensability 
of the results of scientific and technical research, the low level of remuneration of scientists and 
the lack of technical equipment of research and design and technological institutes violate the 
continuity of generations of researchers and designers: the cadres are aging, and the influx of 
young people is insufficient to reproduce intellectual potential. 

Successfully competing in market conditions is only economically feasible by choosing an 
innovative development strategy. There are three types of innovative strategies: upcoming, 
defensive and imitation69. 

The upcoming strategy is typical of firms that base their activities on the principles of 
entrepreneurial competition (small innovative enterprises). Defense – aimed at maintaining the 
competitive position of the company within the already conquered markets. The main goal of such 
a strategy is to optimize the cost-performance ratio in the innovation process. Private capital 
should be the financial basis of modernization, but with the obligatory support of the state. 

The modernization of the agrarian sector also requires the establishment of educational 
infrastructure by the state. The transition of the agricultural sector to a new technical basis cannot 
be accomplished without the transition to an innovative model of development. In highly 
developed countries, this model is already being implemented. It envisages the systematic 
integration of the scientific and technological sphere in the process of economic and social 
development of society, which requires clear and consistent actions for the management of the 
industry, as well as incentives for the development of innovative detail and support of a steady 
flow of effective innovations. The component of the innovative model of development is the 
innovative infrastructure, which includes scientific, scientific-technical and scientific-technological 
centers, technoparks, technopoles, scientific-industrial associations and systems, specialized 
formations for the production of high-tech products. A special place in the innovation model is the 
organization of information and consulting services to assist agricultural producers in the 
development of innovations and good domestic and foreign experience. 

As you know, production can be increased by extensive or intensive technologies. Extensive 
technologies are based on the people's experience of agriculture, and intensive – based on 
complex scientific knowledge, supported by practice: cultivation of more advanced varieties of 
agricultural crops and animal species, the application of laws of productive processes management 
in plant and animal husbandry, effective technical support climate conditions. The prevalence of 
extensive production methods used in agriculture does not allow it to double its production 
volume in 10 years. 

Technological modernization of agricultural production involves the transition from 
extensive methods of agriculture based on the use of natural resource potential, intensive, high 
technology, based on the use of more efficient methods of production, new technology, labor 
stimulation, optimal investment and human resources. 

All innovations are the result of scientific activity, best practices of farms in different regions 
of the country, as well as world practice. The process of innovation development in agriculture has 
its specificity, due, first of all, to the features of agricultural production. Such features are: 

- variety of agricultural products, differences in technologies for their cultivation and 
production; 

- dependence of production technology in agriculture on the created natural and weather 
conditions; 

- high degree of territorial division of agricultural production and significant differentiation 
of individual regions in terms of production; 
                                                           
69 Tsallagova E. A., Karaeva Z. V., Ananiadi A. K. (2009) Integration processes as a fundamental basis for the 
implementation of innovative and information technologies in agriculture TERRA ECONOMICUS Economic Bulletin of 
Rostov State University. Volume 7. No. 4. (Part 3). P. 105-108. 



57 

- social level of agricultural workers, which requires much greater attention to training and 
skills development. 

Among the most characteristic features of the development of innovative activity in 
agriculture include: 

- isolation of the majority of agricultural producers at all levels: from organizations 
producing scientific and technical products to enterprises that implement it; 

- the lack of a clear and scientifically sound organizational and economic mechanism for 
transferring the achievements of science to production and, as a consequence, a significant lag of 
the industry in the development of innovation, even in comparison with the industry, where 
innovation activity is not yet high. 

Organizational and managerial factors related to the presence of a developed innovation 
infrastructure (Agrotechnopark, business incubators, innovation and technology centers, 
technology transfer centers, consulting services), developed to support innovative enterprises, are 
influenced by the innovative development of agro-industrial complex. reliable working information 
system. 

In agriculture, technoparks are most needed for the development of technologies for 
growing crops, new machinery, plant varieties, animal breeds, chemicals, with a view to 
comprehensively assessing and adapting new technological processes to production conditions 
and further replicating them at enterprises with the same economic and climatic conditions. 

Business incubators play a special role in the development of innovative activities of 
agribusinesses. They are designed to create a more conducive environment for small business 
start-ups and can provide them with the following services: 

- individual consultations between small business founders, senior executives, managers 
and staff; 

- training (including internships at other companies), improving the competence of 
managers and specialists; 

- conducting trainings on various topics: drawing up a business plan, increasing the 
attractiveness of their business to investors, setting prices for their services and products, finding 
new markets; 

- conducting various events and business fairs to help start-ups establish contacts and 
develop new businesses; 

- organization of office infrastructure (premises, furniture, office equipment, computers, 
internal network, external communication, Internet access, conference rooms); 

- legal and accounting services. 
Reserve of innovative development is also financing through non-traditional (alternative) 

instruments: venture funds, private investor, crowdfunding (Table 3). Developed countries draw 
on financial resources for innovation from both public and private sources: most Western 
European countries and the United States have an equal allocation of R&D financial resources 
between public and private capital70. 

In Ukraine, the agricultural advisory system is a set of interconnected and cooperative 
information-consulting, training and implementation structures, providers of information and 
innovations that fulfill certain tasks in order to achieve a common goal – informational-consulting 
provision of agricultural entities and rural population. 

The demand for consulting services is caused by: 
1. Upgrading of production, introduction of innovative technologies and projects for 

increasing the competitiveness of agricultural enterprises. 

                                                           
70 Kolodaznaya I. V., Borblik K. E. (2017) Sources of financing of innovative activity of enterprises of Ukraine. Economy 
and society. No 17. P. 448-453. 



58 

At present, the level of innovation development in the industry remains rather low. 
According to the Research Institute of Agricultural Economics, most of the development (60-70%) 
after two or three years becomes unknown to both customers and developers and consumers of 
scientific and technical products. This situation can be changed, first of all, with the help of 
agricultural consultants, who are the link between science and production, facilitate the rapid 
development of innovation through demonstration, training and individual consultations. 

2. Poor performance of agricultural producers compared to the world level and the best 
farms in the country. At the same time, the results of the best farms are proof that, despite the 
difficulties of development and unequal market conditions, the conditions of obtaining market 
income are an effective, profitable area of investment, and with a reasonably qualified approach 
to business organization it can bring small profit. The profitability of production in these farms is 
16-48% points higher than in other agricultural organizations. 

3. The problem of staffing of agricultural production. In 2018. the number of managers and 
specialists of agricultural production was 61% to the level of 2012, of which only 37.9% with higher 
education, 9.9% aged 30 years. Counseling can fill the lack of knowledge of specialists who have no 
special education, help them in solving complex problems, provide the necessary information. 

4. Rural unemployment and low income of rural residents. Therefore, one of the tasks of the 
consultants is to assist in the development of small businesses in rural areas, the organization of 
non-agricultural activities, which will increase the employment and income of the rural population. 

5. The legislative framework (especially in the field of taxation, land law) is changing, 
requiring regular monitoring and clarification. 

6. Lack of information necessary for timely management decisions. 
 

Table 3. Comparative analysis of non-traditional sources of financing 
Form of investment Characteristic 

 
Advantages 

 
Disadvantages 

 

Venture Form 
 

Selection of projects 
based on business 

projects 

Activities are aimed at 
riskier investing 

 

Possibility of losing 
control of an innovative 
project to an enterprise 

Business incubators 
 

Mentors of small and 
medium business 

Investing in intellectual 
property 

There is no search for 
direct investors 

Private investor 
 

Investing capital and 
returning a part of 

newly created capital 
 

Optimize the current 
business model, 

determine the location 
and prospects of the 
project in the market 

Insignificant contribution 
to capital 

 

Crowdfunding 
 

The choice is through 
the Internet or social 

networks 

Attracting investment 
while promoting an 
innovative product 

An alternative way to 
attract non-repayable 

investment in the project 

 
An increasing role in promoting innovation from science to production is played by 

exhibition and demonstration activities and holding short-term seminars and scientific and 
practical conferences. These forms of work are promising, as they allow to show and promote 
among a large number of agricultural producers innovative technologies in the field of plant and 
animal husbandry, promising varieties of crops, breeds of productive animals, new machines and 
equipment, advanced production experience. 

Recently, the role of innovative technologies in consulting has grown rapidly. They help to 
increase objectivity, accuracy and completeness of information, speed of decision-making and 
making recommendations. With the help of information technologies large amounts of data are 
processed, the results of activity of the enterprise are recorded and processed in real time, which 
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allows: to make adjustments in production management in time. Important role is given to the 
representation of the system in the Internet, the formation and maintenance of Web sites by all 
subjects of information and consulting activities. Information technology consultants, on average, 
have more time than other employees to spend time learning new information and constantly 
retraining. 

In addition to specialist knowledge, consultants must be familiar with the forms and 
methods of consulting work. The variety of methodological tools is the basis for the competitive 
advantage of consultants. Dynamic change of environment and conditions of functioning of 
organizations causes the appearance of qualitatively new problems, which, in turn, stimulates the 
development of new methods, techniques, approaches. A characteristic feature of solving client 
problems is their complex nature, which requires, accordingly, adequate approaches to the 
solution, the combination of different methods. 

Thus, a promising direction for the development of the agricultural counseling system should 
be: 

- consolidation of the status of agricultural counseling; 
- state support of information-consulting activity by means of program-target method; 
- creation of independent consulting organizations that develop information and consulting 

activity as the main one; 
- integration of consulting organizations in the agro-industrial complex for effective use of 

information, personnel, consulting, financial and material resources; 
- formation of a professional staff of consultants specializing in specific areas of 

information-consulting activities in the agroindustrial complex; 
- organization of training and advanced training of consultants; 
- improvement of the forms and methods of information-consulting activity; 
- development of information technologies and integration of consulting organizations in 

the system of state information support in the field of agriculture. 
Successful implementation of these directions and dissemination of best practices of 

agricultural consulting will create an effective system of information and consulting services for 
agricultural producers and the population operating in a single information and legal space, 
focused on improving the efficiency of production, promoting innovative projects in agriculture. 
instruments of implementation of the state agri-food policy. 
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1.7. Management of activities of enterprises of the tourism industry on the basis  
of modern informational technologies 

 
A socially oriented market economy contributes to creating conditions for leisure and 

recreation of the population. Satisfaction of recreational, cognitive, spiritual and other needs of 
people through their movement in the social space by promoting tourism development 71. 

Today, tourism is one of the most profitable branches of the world economy. In many 
countries it is the tourism industry is the main source of income of the state. Tourist activity is not 
only the attraction and effective use of recreational resources. The development of tourism at the 
regional level promotes the effective use of production, scientific and technical, socio-cultural, and 
environmental potential of a particular territory. So, the tourism industry acts a catalyst for 
regional economic development 72. 

National tourism industry is in the stage of becoming. The number of Ukrainian citizens who 
traveled abroad has a tendency to increase. One of the factors for this phenomenon is functioning 
visa-free regime with the EU, which came into force in May 2017. Today, in the conditions of the 
rapid development of information technologies on the Internet there is a huge amount of 
available information, which allows ordinary people to independently order a trip, buy tickets for 
flights, track profitable offers, in the system on-line to make payments for travel services, which 
partly leads to the elimination of intermediaries in the market of tourist services. 

At the same time, the analysis of tourist stream shows that during the years 2000-2017 there 
were negative trends in the development of tourism, namely, there was a decline in the "Incoming 
tourist stream". 

At the same time, the analysis of tourist stream shows that during the years 2000-2017 there 
were negative trends in the development of tourism, namely, there was a decline in the Incoming 
tourist stream. In 2017, the number of citizens of Ukraine serviced by tour operators and travel 
agents was: 2365424 legal entities and 401397 physical persons; foreign citizens – 38563 legal 
entities, 1042 individuals 73. 

During the specified period also decreased the number of subjects of tourism activity. Thus, 
in 2011, their number was 4157 (of which 2165 legal entities, 1992 – physical l persons), in 2017 
their number decreased by 16.5% to 3469 (1743 legal entities, 1726 individuals). 

 
Table 1. Number of tourists serviced by tour operators and travel agents74 

Category of tourists 2011 2015 2016 2017 2017 in % by 2011 
serviced by legal entities 

Citizen of Ukraine 1441157 1800277 2216323 2365424 164,1 
Foreigners 287185 14550 33784 38563 13,4 

serviced by physical persons 
Citizen of Ukraine 109912 204140 298212 401397 365,2 
Foreigners 2229 609 1287 1042 46,7 
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2015_2_3 [in Ukrainian]. 
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in 2017"]. (n.d.). Kyiv : State Statistical Service of Ukraine, p. 90 [in Ukrainian]. 
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Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm [in Ukrainian]. 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2754.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2015_2_3
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm


61 

The reasons for this downward trend are: 
1) military actions, annexation of territories of the Autonomous Republic of Crimea, the city 

of Sevastopol, as well as territories in Donetsk and Lugansk regions; 
2) insufficient development of the tourism market infrastructure: unsatisfactory state of 

communication, especially road, often the inconsistency of conditions in the accommodation 
establishments of tourists and vacationers; 

3) recreation zones, cultural and architectural monuments of Ukraine require reconstruction 
and bringing to a proper condition; 

4) insufficient use of the latest information technologies in the tourism sector, namely: low 
level of information and communication infrastructure development; absence of tourism profile 
databases in separate regions of the country; limited information and advertising of tourist 
products in the interregional, national and international markets; imperfection of the mechanism 
of information exchange of business entities in the field of tourism and the environment through 
the Internet; low level of development of virtual tourist enterprises and centers; absence of the 
state electronic system of provision of subjects of tourist activity by operative information on 
demand, supply, prices, tariffs. 

In spite of the above problems, in 2017, the trend of increasing the number of Incoming 
tourists in Ukraine after the double fall of the index in 2014 continued (Table 2). On the first place 
among the countries, according to the data of the State Border Guard Service of Ukraine, tourists 
from Moldova, on the second – Belarus, on the third – Russia. The number of tourists from Turkey, 
as well as Israel, has increased 75. 

 
Table 2. Distribution of Incoming tourists serviced by tour operators and travel agents 

 for the purpose of travel and tourism 
Purpose of the trip / kind of tourism 2011 2015 2016 2017 2017 in % by 2011 

Legal entities - all 
Of these, in order to: 

109912 14550 33784 38563 35,1 

service, business, training 3669 2195 2331 4736 129,1 

rest 80591 9782 25496 29985 37,2 

treatment 15544 2427 5913 3009 19,4 

sports tourism 6031 - 3 225 3,73 

specialized tourism 342 81 - 258 75,4 

other 3735 65 41 350 9,4 

Children aged 0-17 7024 46 267 320 4,6 

Individuals - all 
Of these, in order to: 

2229 609 1287 1042 46,7 

service, business, training 112 14 30 24 24,1 

rest 1689 186 861 409 24,2 

treatment 218 409 396 609 279,4 

sports tourism - - - - - 

specialized tourism 209 - - - - 

other 1 - - - - 

Children aged 0-17 286 28 5 33 11,5 

 
Tourist companies of Ukraine now operate in a more competitive environment and are 

forced to improve their range of services, to conduct a more flexible pricing policy. A clear 

                                                           
75 Chastka turyzmu v svitovomu VVP torik stanovyla ponad 10% [The share of tourism in world GDP last year was more 
than 10%]. (n.d.). www.ukrinform.ua. Retrieved from: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2431133-castka-
turizmu-v-svitovomu-vvp-torik-stanovila-ponad-10.html [in Ukrainian]. 
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evidence of the increase in the stream of Ukrainians in the Schengen Area is the aggravation in 
recent years of competition for customers between air carriers in Ukraine. As a result, the number 
of tourists serviced by tour operators and travel agents in 2017 increased by 25,6820 compared 
to 2016. 

In an environment of globalization, the effective development of tourism requires the use of 
modern management methods based on information technology and international 
communication systems. Thus, an important element management mechanism and regulation of 
tourism is to develop the information component that can provide its innovative development, 
information resources as a basis for decision-making. 

Promotion of tourism activity and formation of a positive international image of the country 
should facilitate the placement of ordered information in the network of scientific and advertising 
character with the use of bibliographic electronic resources. The formation of such resources 
requires careful analysis of the spiritual, aesthetic, socio-cultural needs of different categories of 
internal and external tourists. Information placed on websites must comply with international 
standards of information. This direction of work is impossible without state support and 
appropriate quality control, because such information resources are the basis of "e-tourism". 

One of the directions that will contribute to the dynamic development of the tourism 
industry in Ukraine and will allow local tourist companies to compete on the world market is the 
use of modern automation and information technologies. 

World Tourism is a global computerized business related to providing tourist services. 
Tourist services are characterized by various features, in particular, complexity and variety (both 
from the point of view of the produce and the consumer), lack of material expression, variability 
and information saturation. These characteristics actualize the need for the use of information 
technology in the sphere of tourism. 

In developed countries, there is now a rapid development of information technology and the 
continuous implementation of them in the relationship "seller-buyer". 

Among the leading universities that are actively engaged in issues of information 
technologies in tourism, are:  

- Bournemouth University (England); 
- University of Lugano (Switzerland);  
- University of Central Sweden;  
- Hong Kong Polytechnic University (China);  
- University of Central Florida (USA). 
The following forms of using the Internet: the communication and advertising, promotion of 

tourist services; Marketing researches; electronic presentations; electronic international 
exhibitions and fairs; electronic booking and reservation systems; independent formation of the 
tour; Electronic catalogs of tourist products by directions and countries; quick access to receiving 
weather information, prices, tariffs, availability of transport; electronic payments; online tourism 
and more. At the same time, the Internet serves at the same time the most massive and almost 
the cheapest means of disseminating information and providing feedback. 

Tourist firms can use various Internet resources for advertising: electronic bulletin boards on 
popular pages, commercial teleconferences; special sections for advertising on Web-sites and 
Web-portals. An effective way of advertising is to use the capabilities of search engines. 

Thanks to the Internet, consumers can decide on travel services and, upon request, receive 
an answer in real time. Today, hotels are creating their own Internet servers, which enables 
potential customers to get acquainted with hotel information and book a room in advance. 

Increasing the popularity of hotels contributes to the use of their technologies "Smart 
House", which enables economically to use energy resources, water, etc. and minimize the 
negative impact on the natural environment. 
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Innovative business card is the website of hotels, so their interface should be simple and 
convenient, and support is around the clock. On website, potential customers can see general 
information about the hotel, surrounding historical and cultural places, view photos of rooms, 
places of living and rest, and sometimes – get an on-line tour of the hotel. 

High efficiency in the promotion of hotel services in the market have Internet marketing 
communications: contextual advertising, e-mail marketing, e-coupons, e-loyalty programs, forums, 
blogs, pages in social networks, viral advertising and more. 

Especially popular today is the Internet, computer reservation systems of hotel services, car 
rentals, excursions or cruises and more. System on-line booking saves time and resources to travel 
agents located in different time zones. On the tourism market Ukraine operate global distribution 
reservation system «Amadeus», «Galileo», «Sabre», «Worldspan», whereby travel agencies can 
access the database providers of tourist services in any country. 

For the effective operation of hotel reservations, the hotel's website should provide detailed 
information, including photos and description of rooms, their price category, as well as a list of 
additional services that potential customers from around the world can receive. The centralized 
sales system creates opportunities for storing information in the electronic personal office of the 
hotel, from which it can manage sales through all channels. 

Processing of hotel reservation orders through its own website is done by the reservation 
service of the hotel. Standard requests are processed by an automated control system and 
preliminary confirmations are sent in response. After making preliminary guarantees from the 
client (prepayment, guarantee letter, etc.), the hotel finally confirms the reservation of the place 
and changes the status of the number on the website. Orders placed on the hotel website must be 
removed systematically and have priority when booking. However, because of poor security of 
financial settlement in our country service online reservation today underdeveloped. Therefore, 
hotels often make discounts for customers who reserve place in this way. 

When booking hotel reservations from different sources, hotels have the opportunity to 
attract more consumers of different categories. However, in order to process booking information 
on time and efficiently, it is necessary to develop convenient unified forms of electronic 
documents and establish a system for their rapid processing. The creation of an electronic 
document should be preceded by a detailed analysis of the tourist information presented in the 
open information space and the study of consumer inquiries contained therein. 

In the period of the information society, effective management of the hotel business is 
impossible without the electronic administration of hotel services, which allows for quick access to 
information about the services of the company, as well as to process customer orders in a timely 
manner. Automated control system (ACS) allows you to accumulate data and automate planning 
processes, accounting for management of all are directions of the tourism company. The 
introduction of electronic documents creates opportunities for automated documentation 
processing, integration of the hotel into a single information space. All this contributes to the 
acceleration of document circulation in the tourism segment, improving the quality of hotel 
services and improving the competitiveness of the hotel business as a whole 76. 

When connecting ACS to the global Internet, the tour operator has the opportunity to 
analyze trends and interactions in the market, to bring in line with the market conditions for the 
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Restaurant, Food Industry and Trade: Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia, prysviachena 50-
richchiu zasnuvannia KhDUKhT (3 zhovtnia 2017 roky) – An International Scientific and Practical Internet Conference 
devoted to the 50th anniversary of the establishment of KHDUKT. (pp. 395-397). Kharkiv: KhDUKhT. hduht.edu.ua. 
Retrieved from: http://www.hduht.edu.ua/images/hduht/nauka/conf/2017/tezi_03.10.17.pdf [in Ukrainian]. 
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implementation of its own packages of services, that is, to quickly adjust the marketing and pricing 
policy. 

Effective functioning of tourist sites requires the competent use of marketing policy tools: 
media, banners, contextual advertising, distribution of site bulletins by e-mail to interested 
organizations, use of search engines, provision of feedback, etc. 

A promising form of the relationship between tourism business with potential customers is 
the use of Cookie-files that allow WEB-servers to identify users. Cookie-files used in advertising, 
for example, provide an opportunity to determine the reaction of the consumer to advertising and 
in general its effectiveness. 

Information technology is an effective tool for marketing in tourist enterprises. Marketing 
information is used by tourist agencies for marketing research, development and marketing 
strategy implementation; formation of a nomenclature and definition of necessary volumes of 
tourist services; definition of pricing methods and loyalty programs; marketing communications, 
etc. The ability to track information on the status of the tourism market quickly accelerates 
management decisions. 

Suppliers of tourist services are organizations of various spheres of activity: hotels, transport 
companies, insurance companies, food establishments, excursion bureau, etc. To promote their 
services in the tourism market, coordination of their marketing efforts is required. 

Ukraine has a huge tourist potential. However, today even Ukrainians are not aware of its 
diversity. In the conditions of economic instability, information technologies create conditions for 
the establishment and development of virtual tourist firms. This is especially true for tourist 
entrepreneurial structures of small business, represented, in particular, in green- tourism, eco-
tourism, etc. 

Virtual tours, contributing to the intellectual growth of "virtual tourists", give rise to their 
desire to visit museums and other interesting places in reality. The virtual tourist firm is an 
"information system of interaction between the subjects of tourism activity through Internet 
technologies for creation of tourism product and its sale to consumers" 77. 

Barriers to the creation and operation of such virtual organizations in Ukraine are obstructed 
by the absence of a legislative framework; legal and technical aspects of the work of information 
systems (for example, confidentiality of information, viral attacks, low level of personnel 
qualification), financial and, most importantly, psychological readiness of consumers to receive 
virtual services. 

A promising form of economic integration is the creation of virtual regional associations of 
tourist enterprises and close to them in the sphere of business. The activity of such tourist 
associations involves close interaction with state authorities, various economic entities: carrying 
out joint activities and realization of projects of effective use of tourist and recreational resources; 
compatible advertising, marketing, image politics; forming a united information and analytical 
base on the activities of tourism enterprises, etc. 

Joint efforts should promote the formation of a positive image of representatives of tourism 
business in the regions, increased demand for tourism services, the establishment of an 
investment climate, which is a prerequisite for the growth of interest of tourists in the presented 
tourist services. Contributed to the development of domestic Ukrainian tourism, as well as the 
export of tourism services by Ukraine. 78  
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78 Hliebova A. O., Makhovka V. M. (2015). Virtualni obiednannia yak suchasna forma pidtrymky i rozvytku innovatsiinoi 
diialnosti na turystychnykh pidpryiemstvakh Poltavskoho rehionu [Virtual association as a modern form of support and 
development of innovation activity at tourist enterprises of the Poltava region]. Proceedings from Problems of 
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The informational saturation of the tourism industry requires the active implementation and 
application of information technology, which will allow it to be effectively managed. Application of 
modern Internet technologies creates conditions for operative communication, identification of 
individual needs of clients, increase of speed of service and improvement of quality of tourist 
services, establishment of feedback, etc. 

The activities of travel agencies are impossible without a well-established work of 
information systems. Today, the Internet is an important tool for globalization both for the entire 
national economy and for tourism, in particular. The implementation of almost all major business 
processes in tourists companies is impossible to access the global computer network. 

Enterprises of the tourism sphere need state support. "Tourist" sections on the sites of state 
authorities and territorial communities should encourage a potential tourist to visit a particular 
tourist or recreational place. 

It is necessary to formulate clear legislative norms that would regulate the tourism business 
against the background of Ukraine's entry into the world information space. 

The joint efforts of the entrepreneurial structures of the tourist business and related 
industries with the assistance of the state should be directed at working out a set of measures 
aimed at improving the existing system for the use of various types of information technologies 
and formulating the provisions of the target program of development of information technologies 
in the activities of enterprises of the tourism industry. 

Tourism is a promising sector for Ukraine, capable of providing employment, combining 
various branches of the national economy and contributing to the economic growth of the state. 

On our point of view, information systems, data banks, networks and technologies have a 
special role in the development of the tourism industry, being not only an important factor, but 
also an integral part of tourism products and services. 

They contribute to increasing their accessibility; disclosure of competitive advantages at the 
level of enterprises in general, provide consumer awareness, therefore, the dynamics of tourist 
markets. 

Thus, by actively using the advantages of information systems and technologies and 
introducing them into activities aimed at increasing the marketing and advertising of tourist 
industry objects, it is possible to ensure a significant increase in the level of development of the 
tourism sector in general. 
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1.8. SMART-technology for census of population the world's experience for Ukraine 
 

1.8. SMART-технології під час переписів населення: досвід світу для України 
 
Однією із форм обліку і обстеження населення є перепис населення, який за 

рекомендацією ООН від 1961 року проводиться у кожній країні світу один раз на 10 років. 
Саме переписи дають можливість наглядно побачити основні параметри населення 
(чисельність, статево-вікову структуру, національний склад, рівень освіти, грамотності, 
майновий стан, рівень доходів тощо) та визначити тенденції подальшого розвитку соціуму тої 
чи іншої країни, виокремити основні проблеми та диспропорції. 

Перші переписи населення в світі почали проводитись ще за 4,5-5 тис. років до нашої 
ери на території Стародавньої Індії, Китаю, Шумеру. А вже перший перепис населення 
сучасного типу був проведений відносно недавно – у 1846 році у Бельгії. Його програма стала 
основою для всіх сучасних переписів населення в світі.  

Новітні технології, зокрема Інтернет-ресурси, дозволяють оптимізувати і пришвидшити 
процес збору і обробки статистичних даних під час переписів населення. Крім цього, як 
показала практика країн, які вже здійснили апробацію SMART-технологій при проведенні 
перепису населення, цей процес дозволяє значно зекономити кошти, виділені на процедуру 
перепису, провести його швидко та якісно. У 2020 році в Україні буде здійснено черговий 
перепис населення, в ході якого планується часткове застосування SMART-технологій. Тому 
важливо проаналізувати всі переваги і недоліки новітніх технологій, які будуть застосовані, 
порівнявши зарубіжний досвід. 

Історичні передумови. Переписи населення в країнах світу здійснювались завжди за 
допомогою опитування за відповідною анкетою. При цьому, наприклад, в США жителі, 
заповнивши анкети самі висилали їх за відповідними адресами, де збирались статистичні 
дані. З технологічним розвитком суспільства пересилання такої інформації стало можливим 
не тільки в паперовому варіанті. З появою мережі Інтернет, як головної домінанти SMART-
технологій, з’явилась можливість відправляти ці дані на електронну пошту, не виходячи з 
дому. Тепер кожен житель може без проблем, у будь-який зручний для нього час, 
відправити свої дані безпосередньо до служби чи департаменту статистики у своїй країні. 

Однією з характерних особливостей запровадження SMART-технологій у процес 
перепису населення є нівелювання розбіжностей у соціально-економічному розвитку різних 
країн світу. Для підтвердження цього служить той факт, що перші переписи населення з 
допомогою мережі Інтернет були проведені у економічно високорозвинених країнах – США, 
Канаді та Австралії. Згодом такі форми обліку населення стали швидко поширюватись у інших 
країнах, і здобули особливу популярність у групі країн із середнім економічним розвитком – 
Бразилії, Литві, Болгарії та ін. 

Новатором у проведенні переписів населення і першою країною, яка використала для 
цього SMART-технології, стала Канада. Перший перепис з використанням електронної форми 
був проведений тут у 2006 році. За не бажання брати участь у переписі накладався штраф або 
загрожувало тюремне ув’язнення. А вже у 2011 році участь у переписі населення була 
добровільною для кожного жителя країни та передбачала: 

- участь в традиційному опитуванні та заповненні паперового варіанту форми. На 
адресу кожного жителя надсилався конверт з відповідними бланками, після заповнення 
яких, вони відсилались назад у додатковому конверті, який вже був заадресований 
відповідним чином і вкладений у пакет з формами для перепису. При цьому кожному 
жителю надавався свій унікальний ідентифікаційний номер учасника опитування; 

- заповнення електронної форми на відповідному сайті служби статистики. 
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Проведення опитування відповідним чином дозволило оптимізувати витрати, 
направлені на проведення процедури перепису – всього 15,2 дол. США на одного жителя. 

У 2010 році США вперше застосували SMART-технології при проведенні перепису 
населення. Окрім цього, ще було залучено понад 65 тис. інструкторів, які здійснювали 
перепис традиційним способом.  До слова сказати, у США процедура проходження перепису 
населення є обов’язковою для кожного мешканця, а ухиляння від неї передбачає штраф у 
розмірі 100 дол. США, подання неправдивої інформації – 500 дол. США.  

Перепис населення у США передбачав декілька етапів – формування єдиної бази 
жителів країни, для чого відповідно навчений інструктор мав обійти кожен будинок, кожну 
оселю і записати всіх осіб, які там проживають. В подальшому ці відомості 
використовувались для служб порятунку, соціального захисту, для оптимізації роботи 
системи  карт Google тощо. 

Якщо по зазначеному адресу мешканці не відкривали інструктору двері, то до такої 
оселі, згідно з процедурою, він мав завітати тричі і залишити у поштовій скриньці власні 
реквізити для зв’язку з ним.  

Не зважаючи на чітку та продуману організацію перепису та застосування новітніх 
технологій для його проведення, участь у переписі населення в США у 2010 році взяло лише 
70% населення країни. З 2010 року передбачався перехід на електронне опитування та повну 
відмову від паперового варіанту анкетування. Проте, система збору та обробки інформації 
виявилась ненадійною щодо безпеки збереження даних. Тому США зберігає, поряд із 
онлайн-переписом, ще й традиційну форму перепису населення. 

Один із перших успішних переписів населення у світі за допомогою SMART-технологій 
був проведений у 2011 році в Литві. Тоді вдалося опитати 34% населення країни (1,039 млн. 
осіб). Мала кількість респондентів, які взяли участь в електронному опитуванні, зумовлена 
рядом важливих проблем Інтернет-перепису населення в Литві: 

- низька частка осіб, які використовують Інтернет-ресурси  (менше 60%); 
- електронна анкета була створена тільки на литовській мові; 
- обов’язковість проходження Інтернет-перепису населення не була затверджена на 

законодавчому рівні. 
Таким чином, більшість населення Литви все ж таки пройшли процедуру перепису за 

класичною схемою – відповідаючи на запитання волонтерів-опитувачів. 
Серед головних переваг Інтернет-перепису в Литві79 : 
- значна економія коштів (з 10 млн. лат, виділених на процедуру перепису, було 

витрачено всього 6 млн., завдяки зменшенню кількості людського ресурсу, залученого до 
роботи); 

- можливість одній особі заповнити відомості в анкетах всіх членів його сім’ї, які 
проживають разом з нею; 

- зменшення кількості класичних запитань анкети, які пропонувалися Євростатом, у 
більш, ніж два рази. 

Одним із найбільш успішних в історії обліків населення став онлайн-перепис у Болгарії в 
2011 році. Він дозволив охопити 42% населення країни. Для перепису кожному жителю на 
електронну пошту було надіслано пароль, завдяки якому можна було зайти до власного 
кабінету на сайті перепису населення. Крім цього, до роботи було залучено 46 тис. 
інструкторів, які здійснювали перепис у звичний спосіб. 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології при проведенні перепису населення 
були вдало застосовані у Естонії у 2012 році. При цьому були враховані недоліки переписів 

                                                           
79 The Population and Housing Census in Lithuania is over // SL press release. – Access mode: www.stat.gov.lt/en. 
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Литви та Болгарії, що дало можливість опитати понад 63% населення країни і зібрати точну 
статистичну інформацію80 . Головні переваги Інтернет-перепису в Естонії: 

- анкети для опитування були розроблені на трьох мовах – естонській, англійській та 
російській, що дало можливість  опитати більшу кількість респондентів; 

- на законодавчому рівні було закріплено необхідність проходження перепису 
населення і за невиконання даної постанови передбачено штраф у розмірі 2 тис. євро; 

- було застосовано велику кількість інструментів ідентифікації та захисту приватної 
інформації – ID-картки, інтернет-банкінг, Mobil-ID тощо. 

- поряд із інтернет-переписом проводилось традиційне опитування населення з 
використанням ноутбуків. 

- Така організація перепису населення дозволила скоротити витрати на процедуру до 
19 дол. США на одну особу. 

Бразилія – перша країна, яка провела електронний перепис населення, повністю 
відмовившись від традиційних паперових носіїв. Досвід Бразилії із застосування новітніх 
засобів і способів перепису є найбільш вдалим. За короткий термін вдалося: 

- точно встановити проживання кожної бразильської сім’ї (завдяки застосуванню GPS-
технологій); 

- провести обстеження населення у всіх регіонах Бразилії. Це велике досягнення, 
особливо враховуючи те, що окремі ділянки через складність рельєфу являються 
важкодоступними для транспортного сполучення; 

- отримати точну інформацію по всіх питаннях, які передбачені у формі опитування; 
- скоротити час на опрацювання статистичних даних з кількох років до кількох місяців; 
- мінімізувати витрати на процедуру перепису – було затрачено коштів у розрахунку 

4,7 дол. США на кожного переписаного жителя. 
Для організації і проведення перепису в Бразилії було закуплено 150 тис. смартфонів-

телефонів і встановлено на них спеціальну програму для перепису. Всі дані із кожного 
смартфону передавались у один із 7 тис. центрів обробки статичної інформації, які розміщені 
по всій країні за допомогою GPS-навігації. 

Проаналізувавши особливості застосування SMART-технологій при проведенні сучасних 
переписів, можемо зазначити, що у різних країнах були використані новітні засоби та методи 
опитування: 

- опитування через сайт у мережі Інтернет; 
- опитування через електронну пошту; 
- опитування через смарт-телефон. 
SWOT-аналіз застосування SMART-технологій  при проведенні перепису населення в 

Україні. SWOT-аналіз – один із найбільш ефективних інструментів суспільно-географічного 
дослідження, який дає можливість вивчити явище з різних позицій – окреслити переваги, 
виділити недоліки, сформулювати перспективи та загрози у його розвитку.  

Здійснивши SWOT-аналіз застосування SMART-технологій під час перепису населення в 
Україні, можемо зробити висновок про те, що такий перепис матиме значно більше переваг, 
ніж недоліків. І основними позитивними його моментами будуть:  

- економія державних коштів, які виділяються на процедуру перепису населення (а це 
особливо актуально для України, економіка якої перебуває у кризовому стані); 

- анонімність опитування – вперше в історії переписів у нашій країні буде застосована 
особлива процедура шифрування даних респондентів із присвоєнням їм відповідного 
реєстраційного номера; 

                                                           
80 Statistics Division // Demographic Statistics Section United Nations. – Access mode:  

www.unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusdates.htm. 
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- можливість провести процедуру перепису населення швидко та охопити 
опитуванням всі регіони України, а також здійснити обробку статистичних даних у короткі 
терміни тощо. 

 
Таблиця 1. SWOT-аналіз застосування SMART-технологій під час перепису населення 

Переваги Недоліки 

- можливість швидко зібрати відповідну 
статистичну інформацію і передати її у статистичні 
центри; 
- зменшення часу на обробку статистичної 
інформації; 
- безпека процедури опитування (інструкторам 
не доведеться безпосередньо контактувати з 
людьми, які належать до маргінальних прошарків 
суспільства); 
- тотальне охоплення всіх жителів опитуванням 
у ході перепису, не залежно від території 
проживання, зайнятості та інших причин, які 
утруднюють процедуру перепису; 
- можливість отримати повну інформацію, яка 
відобразить реальні показники кількості 
населення загалом, частки пенсіонерів, реальний 
рівень доходів населення зокрема, що дасть 
можливості для ефективного здійснення 
загальнодержавної та регіональної соціальної 
політики; 
- буде залучено у 2 рази менше персоналу, який 
проводить процедуру перепису населення; 
- респондент може пройти опитування у 
зручний для нього час, зареєструвавшись на сайті 
перепису населення; 
- один представник домогосподарства може 
заповнити відомості про всіх його членів сам; 
- анонімність опитування під час перепису; 
- значна економія коштів з держбюджету. 

- потребує розробки спеціального програмного 
забезпечення; 
- довготривала процедура підготовки до такого 
типу перепису,  
- необхідність постійної перевірки системного 
забезпечення; 
- потрібна підготовка фахівців, які будуть 
здійснювати прийом і опрацювання статистичної 
інформації; 
- відсутність доступності мережі Інтернет для 
всіх жителів країни; 
- існує проблема забезпечення 
конфіденційності даних учасників перепису (їх 
можна легко перехопити по дорозі з комп’ютера 
учасника до сервера статистичної служби); 
- необхідність розробки складних 
криптографічних програм; 
- неможливість ідентифікувати особу, яка 
вносить дані; 
- необхідність проведення поряд із Інтернет-
переписом традиційного із залученням 
волонтерів-інструкторів, оскільки значна частина 
людей (особи літнього віку, діти чи інваліди) не 
завжди зможуть дати собі раду з новітніми 
технологіями або просто не мають доступу до 
мережі Інтернет через низький рівень доходів; 
- неможливість проведення онлайн-перепису в 
гірських місцевостях, де відсутній зв'язок.  

Загрози Перспективи 

- існує загрозу подання недостовірної 
інформації, яку важко перевірити, особливо коли 
один член домогосподарства заповнює форму на 
кожну особу, яка входить у склад 
домогосподарства; 
- можливий «витік» персональних даних через 
недоліки і збої в роботі системи чи мережі; 
- проблема врахування в переписі дітей, які 
навчаються за кордоном. 

- суттєве зменшення коштів на проведення 
перепису населення, порівняно із традиційним 
варіантом; 
- проведення перепису населення України із 
застосуванням SMART-технологій потребує 
певних нововведень на законодавчому рівні 

 
Основними недоліками новітнього перепису варто вказати необхідність розробки 

дорогого програмного забезпечення із високим ступенем захисту персональних даних, а 
також складність повного переходу перепису населення на он-лайн-платформу. Все ж таки, 
не дивлячись на високий рівень технологічності українського суспільства, доступ до мережі 
Інтернет є не на всій території України. Особливі труднощі з проведенням Інтернет-перепису 
можуть виникнути у сільській місцевості Чернігівської, Житомирської, Сумської областей, де 
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наявна велика кількість сіл з людністю до 50 осіб, переважно це люди літнього віку. Молодь 
із цих територій виїхала на навчання та роботу у міста, тому про новітні технологій тут 
говорити не доводиться.  

Завданням для Кабінету Міністрів на найближчу перспективу має стати розробка 
законодавчої бази щодо відповідальної участі населення в переписі.  

Перепис населення в Україні у 2020 році: інноваційні підходи. Перший перепис 
населення в незалежній Україні був проведений у 2001 році. Він охопив 48 млн. осіб, витрати 
на його проведення становили 106 млн. грн. Під час перепису кожному українцю було 
задано 19 запитань, які були згруповані у блоки81 .  

У 2020 році планується проведення Всеукраїнського перепису населення із 
застосуванням SMART-технологій – смартфонів, планшетів, інтернет-опитування на сайтах 
тощо. Поряд із цими новітніми формами організації перепису будуть також наявні і 
традиційні опитування респондентів інструкторами. Здійснювати запис інформації вони 
будуть традиційно, обходячи оселі і заносячи її у планшет.  

Для вивчення всіх погрішностей під час процедури перепису за новими стандартами 
буде здійснено пробний перепис населення, який проведуть на територій двох районів – 
Оболонського (м. Київ) та Бороднянського (Київська область). 

У 2001 році для проведення перепису населення було залучено понад 250 тис. 
тимчасових працівників-інструкторів, а у 2020 році їх кількість має скоротитися до 100 тис. 
осіб, в основному завдяки введенням новітніх технологій опитування респондентів82 . Стати 
таким тимчасовим працівником може будь-яка особа, яка досягла повноліття і є 
громадянином України.  

Одним із цікавих нововведень у переписі населення 2020 року буде те, що тепер 
процедура опитування буде цілком анонімною. Якщо раніше опитаний повинен був 
надавати повну інформацію, яка включає прізвище, ім’я та по-батькові, то тепер ці дані 
будуть замінені відповідним реєстраційним номером. 

Поточний облік населення, який здійснюється в нашій країні безперервно – реєстрація 
народжених, померлих, зміни місця проживання, кількість емігрантів та іммігрантів, дає 
можливість побачити узагальнені дані, які відображають кількість населення в Україні 
загалом та в кожному її регіоні чи населеному пункті зокрема, а також загальні риси статево-
вікової структури і особливості її динаміки. Ліквідація обов’язкової прописки, яка була 
здійснена у 2001 році ще більше ускладнює можливості контролю над переміщенням 
населення, міграційними процесами, а відповідно, відстежувати демографічну динаміку.  
Однак перепис населення дасть змогу дослідити всі демографічні явища на значно вищому, 
якіснішому рівні, виявити ті проблеми і протиріччя, які поточний облік населення виявити не 
в змозі – етнічна самоідентифікація, володіння мовами, майновий стан населення, реальна 
кількість людей пенсійного віку тощо.  

Програма перепису передбачає п’ять великих модулів: 
1. Демографічні ознаки (стать, вік, місце народження, громадянство, етнічне 

походження чи національність, мовна ознака, сімейний стан, освіта, засоби існування). 
2. Зайнятість (місце основної роботи, низка питань для безробітного населення щодо 

пошуку роботи та працевлаштування). 
3. Міграція (опитування населення стосовно нинішнього місця проживання, минулого, 

планів на майбутнє в частині виїзду закордон; крім того ставитимуть питання, чи проживала 
                                                           
81 Офіційна сторінка перепису населення / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/laws/laws_cens.php. 
82 Перепис населення у 2020 році відбуватиметься за допомогою смартфонів. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://glavcom.ua/country/society/perepis-naselennya-u-2020-roci-vidbuvatimetsya-za-dopomogoyu-
smartfoniv-kubiv-600759.html. 

https://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/laws/laws_cens.php
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особа в інших країнах за період з 1991 року; значний блок питань передбачений для 
внутрішньо переміщених осіб, де з’ясовуватимуть причини переїзду і облаштування 
сьогоднішнього місця проживання). 

4. Житлові умови (питання щодо площі житла, типу володіння, благоустрою, року 
побудови) 

5. Сільськогосподарська діяльність домогосподарств (розглядається питання щодо 
додаткової анкети запитальника, яка стосуватиметься сільськогосподарської діяльності)83 . 

Процедура перепису населення України у 2020 році буде включати два етапи: онлайн-
перепис та традиційний перепис. Перший етап (он-лайн) буде тривати десять днів, під час 
яких респонденти мають можливість дати відповіді на запитання форми перепису в 
особистому кабінеті сайту перепису, доступ до якого надається за наявності відповідного 
ключа84.  

Другий етап передбачає відвідування осель особами, які здійснюють перепис. 
Переписний персонал працюватиме на планшетах, які будуть наповнені векторними 
цифровими картами і GPS-навігацією, що дасть можливість зчитувати координати будинків і 
забезпечить GPS-прив’язку до карти в певному радіусі. 

Попередній перепис населення у 2001 році показав ряд проблем, які мають бути 
обов’язково враховані при проведенні перепису у 2020 році: 

- не розуміння респондентом окремих запитань (наприклад, коли йде мова про 
етнічну приналежність, багато опитаних відповіли, що вони за національністю є гуцулами, 
лемками, русинами тощо, не розуміючи при цьому, що дані категорії – це частини одного 
українського етносу. Тобто, по-суті, вони є українцями різних етнографічних груп); 

- небажання відповідати на окремі запитання, особливо ті, які стосуються майнового 
стану чи рівня доходів особи чи домогосподарства; 

- надання недостовірних даних, особливо запитання про освіту, майновий стан, рівень 
володіння мовами; 

- неможливість визначити для себе і вказати, яка мова є рідною для респондента у 
змішаних етнічних сім’ях. Часто дитина змалку добре володіє мовою і батька і матері, тому 
вказати, яка з них є рідною стає складно; 

- труднощі в опитуванні людей, які належать до окремих релігійних груп, етносів зі 
специфічною культурою, які забороняють здійснювати перепис населення, або дозволяють 
переписувати тільки чоловіче населення. 

Висновки. Підсумувавши позитивні і негативні тенденції проведення Інтернет-
опитування та застосування SMART-технологій під час процедури перепису населення у 
різних країнах світу, можемо сформулювати окремі рекомендації для України: 

1. Необхідність закріплення на законодавчому рівні обов’язкової участі у процедурі 
опитування під час перепису (у електронному або традиційному вигляді). 

2. Проаналізувавши досвід Канади, вважаємо, що найбільш доцільним буде 
спрощення процедури ідентифікації особи при реєстрації для перепису. Можливо достатньо 
буде лише ввести серію та номер паспорту. 

3. Позитивний досвід Бразилії демонструє переваги із закупівлі спеціального 
обладнання – смарт-телефонів (або терміналів) для здійснення процедури перепису 
населення. При відносно невеликих затратах, можна буде швидко отримати інформацію, 
передати її у статистичні центри і суттєво скоротити час на обробку статистичної інформації.  

                                                           
83 Перепис населення у 2020 році відбуватиметься за допомогою смартфонів. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: https://glavcom.ua/country/society/perepis-naselennya-u-2020-roci-vidbuvatimetsya-za-dopomogoyu-
smartfoniv-kubiv-600759.html. 
84 Там само. 
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4. Найбільш доцільним і ефективним буде опитування жителів країни за допомогою 
реєстрації на сайті відповідних статистичних служб. Для цього може бути використаний 
ідентифікаційний номер платника податків або запит із служби статистики, висланий на 
електронну пошту респондента, який він має підтвердити шляхом переходу за посиланням. 

5.  Зручність Інтернет-перепису у даному випадку полягає ще й у тому, що окремий 
кабінет на сайті може бути відкритий на одне домогосподарство. І дані про кожного його 
члена може внести лише одна особа у зручний для неї час. 

6. Застосування SMART-технологій дає можливість охопити практично все населення, 
незважаючи на транспортну доступність території проживання респондента, зайнятість та 
інші фактори. 
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1.9. Information and communication technologies as a factor of development organizations  
“5-th order” (or higher degree) in a new Enlightenment 2.0 

 
1.9. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку організації «5-го порядку»  

(або вищого ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0 
 
Актуальність дослідження інформаційно-комунікаційних технологій як чинника 

розвитку організацій «5-го порядку» (або вищого ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0 
представляє собою нову, інноваційну тему, так як організації даного типу формуються у 
ХХІ столітті. У роботі «Компанії майбутнього» Фредерік Лалу ставить питання: «чи може наш 
нинішній світогляд обмежувати наші уявлення про організації? Чи можемо ми винайти більш 
потужний, більш щирий, більш істотний спосіб працювати разом, якщо лише змінимо наш 
світогляд?»85. Сучасні організації у сфері управління досягли своєї межі, люди все більше 
розчаровуються в організаційному житті, тому що для більшості робота стає жахом і 
рутиною, а не пристрастю чи метою. 

Підсвідомо ми відчуваємо, що наш менеджмент застарів, його традиції та усталена 
практика мають не сучасний вигляд для початку ХХI століття. Більшість організацій (компаній) 
еволюціонували до початку ХХI і пройшли багато раундів програм перетворень, серед яких 
злиття, централізація, децентралізація, нові ІТ-системи, оголошення нових концепцій 
діяльності, нових систем показників, нових систем стимулювання тощо. Для нас постало 
питання: чи можливо створити організації, які залучають більше нового людського 
потенціалу, як можна їх втілити у життя, так як життя засвідчує, що ієрархічна піраміда 
застаріла і потребує змін. Тому саме життя підказує, що потрібне нове бачення організації 
нового типу. Ще Пітер Друкер говорив, що найбільшу небезпеку становлять дії вчорашнього 
дня, а не безлад. Наприклад, наші компанії роблять масовий внесок у виснаження 
природних ресурсів, руйнування екосистем, зміни клімату, вичерпання запасів води і 
дорогоцінних ґрунтів. Ми граємо з майбутнім, балансуючи на межі дозволеного, вважаємо, 
що розвиток технологій зцілить рани, завдані планеті прогресом.  

Тому розвиток людства залежить від нашої здатності рухатися до розвиненіших форм 
свідомості й відповідно співпрацювати разом за новими методами, що можуть зцілити наші 
стосунки зі світом і усунути заподіяні нами збитки. Алек Росс у роботі «Індустрії майбутнього» 
зазначає, що нове Просвітництво 2.0 породило переможців і лузерів. Зокрема, переможцями 
стали інвестори, підприємці й кваліфіковані наймані працівники, причетні до ринків, які 
швидко зростали, і до новітніх винаходів, що базуються на інформаційно-комунікаційних 
технологіях»86.  

Саме тому ми хочемо поставити питання і знайти на них відповідь: 
1. Яким чином інформаційно-комунікаційні технології впливають на розвиток 

організацій «5-го порядку» (або вищого ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0 та 
сприяють формуванню економіки і менеджменту, аналогічних у Кремнієвій долині. 

2. Що представляють собою організації «5-го порядку» (або вищого ступеня) в умовах 
нового Просвітництва 2.0 та які їх складові компоненти. 

3. Як впливає Agile-менеджмент на розвиток організацій «5-го порядку» (або вищого 
ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0, де накопичено досвід інновацій і сформовано 
культуру їх підтримки. 

                                                           
85 Laloux Frederic (2014). Reinventing organization: A guide to creating organizations inspired by the next stage of 

human consciousness. Brussels Nelson Parker. P. 8.  
86 Alec Ross (2016). The industries of the future. New York. P. 10. 
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Обґрунтовуючи аналіз даної проблеми, відмітимо, що розвиток людської свідомості 
протягом приблизно 100 000 річної історії людства переживав ряд послідовних етапів, на 
кожному з яких був здійснений стрибок у наших здібностях – пізнавальних, моральних, 
психологічних, організаційних. При цьому, просуваючись на новий етап, людство винаходило 
нову організаційну модель розвитку організацій. Для того, щоб створити організації, 
аналогічній в Кремнієвій долині, яка отримала приблизно третину всіх світових інвестицій у 
галузі інформаційно-комунікаційних технологій, необхідно було створити інноваційні 
організації (інтернет-компанії) «5-го порядку» (або вищого ступеня) в умовах нового 
Просвітництва 2.0, направлених на інноваційні прориви, що включають: 

1. Великий, гарний, обладнаний усіма потрібними технологіями, парк. 
2. Дослідницькі лабораторії й академічні центри, поєднані в одному місці. 
3. Стимули для залучення науковців, фірм і користувачів та особливості культури і на 

ринку праці. 
4. Налагоджені взаємозв’язки всередині індустрії, на основі яких створені консорціуми і 

спеціалізовані постачальники. 
5. Захищена інтелектуальна власність і забезпечена комерціалізація технологій. 
6. Сприятливо і досконало створене бізнес-середовище та регулятивні норми для 

застосування бізнесів, пов’язаних з інтернетом. 
7.Добре підготовлені умови, щоб гідно конкурувати і досягати успіху в інноваційних 

сферах (геноміка, робототехніка, кібернетика, штучний інтелект, біотехнології). 
8. Формування спеціалізацій у сфері великих даних та їх вплив на світову економіку та в 

який спосіб відбуватиметься накопичення досвіду з опрацювання великих даних, що можуть 
змінити саму природу функціонування великого бізнесу. 

Дійсно, що протягом 20 років у Кремнієвій долині зосереджуються найкращі фахівці з 
комп’ютерних наук, що сприяє концентрації талантів, використання найширших у світі 
можливостей доступу до венчурного капіталу, щоб стати частиною тієї спільноти та цифрової 
культури, а також отримати найвищий соціальний статус. Зайшовши до офісів цих компаній, 
неможливо не звернути увагу на розмаїттям працівників – європейці, азійці, африканці, 
південноамериканці. В Кремнієвій долині виникають успішні стартапи в усіх 
високотехнологічних галузях – галузях майбутнього, що поєднують старий і новий світ, та 
працюють з великим масивом великих даних. Проте одні вважають, що великі дані 
слугуватимуть централізації бізнесів, збираючи їх довкола таких полів тяжіння, як Кремнієва 
долина, інші схиляються до думки, що великі дані сприятимуть розвитку інновацій на місцях, 
і це створюватиме нові, недосяжні раніше можливості для економічного підйому у різних 
куточках світу.  

«Слід звернути увагу на розвиток нових технологій - штучний інтелект, роботи, генна 
інженерія, нанотехнології – список далеко не повний. Якщо ми хочемо зазирнути в майбутнє, 
треба враховувати наслідки нових відкриттів – і етичні, і практичні»87. Для розвитку цих нових 
напрямів слід розвивати те, що називається категорією нематеріальних активів – 
організаційний капітал, такий як нові бізнес-процеси, технології виробництва, організаційні 
форми та бізнес-моделі. Ефективне використання нових технологій Другої епохи машин 
майже завжди вимагає змін в організації роботи» 88. 

Відмітимо, що у ХХI столітті на Заході у період розквіту інформаційних технологій на 
арені політичного, економічного, культурного життя з’явилася нова плюралістична «зелена 
парадигма», яка була помітною у постмодерністській академічній науці, некомерційних 
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організаціях, серед соціальних працівників і громадських діячів. Люди, що сповідують цей 
світогляд, цінують стосунки вище за результати, керівники організацій «5-го порядку» (або 
вищого ступеня) прагнуть, щоб процеси рухалися знизу вгору, а інформація збиралася від 
усіх, керівники намагаються узгодити протилежні думки з метою консенсусу. Зелений 
світогляд наполягає на тому, що лідери повинні бути на службі у тих, кого вони ведуть. 
Позицією лідерів організацій «5-го порядку» (або вищого ступеня) є благородство – щедрість, 
чуйність, увага до потреб інших людей. Озираючись назад, можемо відмітити, що минулі 
форми організацій, побудованих за зрівняльним (егалітарним) типом, відходять у минуле, 
проте сьогодні деякі з організацій нового типу – Southwest Airlines, The Container Store – 
працюють на основі Зелених методів та культури. Саме ці організацій можна віднести до 
організацій «5-го порядку» (або вищого ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0. 

Організації «5-го порядку» (або вищого ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0 
керуються наступними принципами. 

Зелене відкриття № 1 – делегування повноважень. Як свідчить аналіз, зелені 
організації (компанії) зберігають меритократичну ієрархічну структуру, але ухвалення 
більшості рішень доручають пересічним виконавцям, так як люди «на передовій» 
безпосередньо скитаються з величезною кількістю дрібних щоденних проблем, тому їм 
довіряють приймати рішення, бо з цим вони можуть впоратися краще, ніж експерти. Зелені 
лідери повинні бути лідерами, готовими служити цілям і меті організації: кандидати на 
керівні посади проходять сувору перевірку свого мислення й поведінки; зелені компанії 
часто виділяють непропорційно велику частку свого бюджету на тренінги щойно 
призначених менеджерів, воліючи навчити їх мисленню й навичок керівників-служителів; 
менеджери оцінюються за принципом «360 градусів», що робить босів відповідальними 
перед своїми підлеглими; у деяких новаторських компаніях керівників призначають не згори, 
а знизу: підлеглі обирають собі боса, проводячи співбесіди з потенційними кандидатами. 
Така практика у природний спосіб впливає на те, щоб менеджери нових організацій 
виступали як керівники-служителі та захищали своїх підданих з точки зору антропологічної 
(гуманної, людської) парадигми.89 

Зелене відкриття № 2 – ціннісно-орієнтована культура та мета, що надихає. 
Потужна, спільна зелена парадигма – це «клей», що тримає такі організації. Рядовим 
співробітникам довіряють ухвалювати правильні рішення, керуючись низкою спільних 
цінностей, а не книгами правил та настанов. Саме поняття «спільні цінності», вироблені 
новим Просвітництвом 2.0, включає сукупність цінностей, які розміщують в офісах та на веб-
сайтах. Ідеологія Просвітництва 2.0 включає цінності балансу між людиною і природою, між 
довгорічними наслідками і тактичними завданнями, між швидкістю і стабільністю, між 
особистим і суспільним, між релігією та державою, між справедливою винагородою та 
соціальною рівністю; між ринковими силами та законом. В зелених організаціях (компаніях) 
керівництво серйозно ставиться до поняття спільних цінностей, в яких ви зустрінете 
неймовірно живу атмосферу, у які співробітники почувають, поціновують та довіряють 
робити внесок у розвиток організації, які роблять організації конкурентоспроможними, а їх 
керівників лідерами; у зелених організаціях першорядне місце має культура організації, що 
базується на просвітницьких спільних цінностях. Акцент на культурі ставиться у центр 
організації управління персоналом – управління людськими ресурсами 90. 
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Зелене відкриття № 3 – збільшення кількості зацікавлених сторін. Зелені організації 
наполягають, що серед зацікавлених сторін не повинно бути ієрархії: компанії відповідають 
не тільки перед інвесторами, й перед менеджментом, співробітниками, клієнтами, 
постачальниками, місцевими громадянами, суспільством загалом та довкіллям. Завдання 
керівництва полягає в тому, щоб досягти правильного компромісу, за умов якого усі 
зацікавлені сторони процвітимуть, кожна зелена організація повинна нести корпоративну 
соціальну відповідальність за невід’ємну частину бізнесу, яка є підґрунтям їхньої місії, що 
спонукає запроваджувати зміни і ставити кращими корпоративними громадянами. 

Зелене відкриття № 4 – співробітники є частиною однієї родини, готові допомагати 
один одному і стояти один за одного. Плюралістичні зелені організації дедалі більше 
втручаються у світ некомерційних організацій, у бізнес, у якому всі вважаються членами 
однієї родини. Отже, зелені організації у межах традиційної пірамідальної структури 
зосереджуються на делегуванні повноважень, щоб забезпечити мотивацію співробітників; це 
організації, що формують певну культуру, в основі яких делегування повноважень, ціннісно-
зорієнтована культура, збільшення числа зацікавлених сторін, корпоратвина соціальна 
відповідальність, що формується на засадах ощадливості, інклюзивності та балансу. 

Зелена парадигма в контексті Просвітництва 2.0 націлена на досягнення певного 
рівня економічного добробуту, технологічної потужності, достатніх для забезпечення 
фінансування та реалізації більшості тих перетворень, що ведуть до сталого суспільства. 
Зелена парадигма в контексті Просвітництва 2.0 повинна об’єднати економіку, політику, 
екологію, філософію, психологію, в основі якого міждициплінарний підхід, що зможе 
проаналізувати проблеми економічного зростання та збереження довкілля, зменшення 
соціальної несправедливості та здійснення «економічного дива», тому що буде робити 
ставку на розвиток зелених організацій, що базуються на нових інноваційно-інформаційних 
технологіях, що можуть привести до технологічного прориву, в контексті якого Україна може 
стати Кремнієвою долиною. Зелена парадигма може подолати безлад і непорозуміння, 
нестабільність; глибоку соціальну нерівність, неблагополучність збройні конфлікти та 
громадянські війни, безробіття та масову міграцію91. 

Інтернет та соціальні мережі є інструментами розвитку організацій «5-го порядку» 
(або вищого ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0, які є прикладом розвитку зелених 
організацій, що зможуть подолати проблеми, що стосуються вражаючої швидкості розвитку 
технологій у контексті процесу, названого діджиталізацією. Революція ІКТ може мати 
величезний позитивний вплив як інструмент зеленої парадигми. Поліпшення електронних 
послуг та розвиток концепції «держава в смартфоні» є не дорогим за наявності основних 
інфраструктур. Діджиталізація почала розвиватися за рахунок зростаючих обчислювальних 
потужностей мікропроцесорів, зовнішніх ефектів телекомунікаційних мереж та низьких 
граничних витрат на розгортання даних та додавання нових вузлів. З філософського погляду 
зелена парадигма організації повинна віддавати належне культурі, системі, світогляду і 
поведінці.  

Організації «5-го порядку» (або вищого ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0 
повинні розвиватися як складні системні організації та мають використовувати концепцію 
менеджменту 3.0 (гнучкого менеджменту). «Менеджмент 3.0 – це модель Agile-
менеджменту, що дозволяє застосовувати підходи теорії складних систем до управління 
командами, які займаються розробкою програмних продуктів, використовуючи гнучкі 
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підходи».92 Agile – це підхід до розробки ПЗ, що з’явився з 1990-х рр. як реакція на засилля 
бюрократії, а також унаслідок приватних методів, створюваних щоразу наново «під 
конкретне завдання». Agile-підходи, принципи й цінності яких викладені в Agile-маніфесті, 
фокусуються на людях і командах, частих і високоякісних релізів програмних продуктів, тісній 
співпраці із замовниками й швидкій реакції на виникаючі зміни при мінімумі попереднього 
планування. Цінності та принцип гнучких підходів організацій «5-го порядку» (або вищого 
ступеня) в умовах нового Просвітництва 2.0 реалізуються за допомогою різних методів, таких 
як Scrum та Екстремальне програмування93.  

Проте жоден із цих методів не розглядає роль лінійних методів в Agile-організаціях. 
Agile-організація повинна розглядатися з точки зору її складових – люди, функціональність, 
якість, інструменти, час, цінність, процес. Багато експертів у галузі у галузі Agile-підходів 
погоджуються з тим, що команда розробників являє собою складну адаптивну систему, 
оскільки вона складається з безлічі частин, що взаємодіють одна з одною в певних межах і 
здатні змінюватися й вчитися на власному досвіді. Структура організацій «5-го порядку» 
значною мірою визначає ефективність комунікацій у них. Виходячи з уявлень про властивості 
фракталів, можна зрозуміти, що структури, інваріантні до масштабу більш ефективні, і до того 
ж їх можна створювати на основі лише невеликої кількості правил. Ще один висновок 
полягає в тому, що горизонтальне зростання (створення безлічі невеликих систем) працює 
краще, ніж вертикальне (намощування розмірів однієї системи). 

Висновок. Ми віримо, що настав час Нового Просвітництва 2.0, тому ми повинні взяти 
під сумнів легітимність ідеалів матеріалістичного егоїзму, який тривалий час був 
найпотужнішою силою у світі і не зміг подолати критичне становище націй і держав. Зелена 
парадигма направлена на те, щоб покращити політичний імідж політичного класу України, 
що прийшов до влади та зазнає потужного тиску з боку інвесторів та могутніх приватних 
компаній. Ми віримо у те, що в концепції Agile-менеджменту будуть успішно 
використовувати шість компонентів - додавання енергії, налаштування обмежень, розвиток 
компетенції, розширення повноважень команд, вирощування структури та поліпшення 
всього. 

Практичні рекомендації. Усупереч існуючому переконанню, зовнішнє середовище 
організації не можна розглядати окремо від систем, що його «населяють». Якщо до певного 
середовища додається певний продукт, оточення змінюється, а також із ним змінюються й 
вимоги до програмного продукту. Існують три підходи, що застосовуються під час здійснення 
безперервного поліпшення: адаптація, дослідження й прогнозування. Для реалізації проектів 
необхідно користуватися всіма трьома методами поліпшення, застосовуючи їх у вигляді 
безперервного циклу, необхідне повсякчасне удосконалення, щоб не відставати. Іноді 
організації або команди не в змозі змінитися, у таких випадках, кажуть, що систему 
необхідно звільнити від якогось атрактора. Кращим способом вивести із цього стану 
атракатор шляхом внесення змін до параметрів зовнішнього середовища, що дозволить 
дестабілізувати відповідний атрактор та привести до сталості організації. Принципи 
Просвітництва 2.0 та Agile-менеджменту – наша спроможність застосувати розум, науку, 
гуманізм, щоб принести користь і процвітання людству.  
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1.10. The use of informative-metrological paradigm in independent expert valuation theory 
 
1.10. Использование информационно-метрологической парадигмы  

в теории независимой экспертной оценки 
 
Постановка проблемы. Исторически сложилось так, что вариативность характеристик 

объектов оценки – при весьма скромном наборе традиционных методов и средств 
экономических измерений, используемых в сфере независимой экспертной оценки – всегда 
была исключительно велика, и продолжает возрастать. К многочисленным классам 
материальных объектов следует добавить также и все многообразие оцениваемых 
имущественных прав и иных нематериальных активов. Это привело к усложнению ситуации 
в области развития теоретической базы независимой экспертной оценки. Возрастают 
требования, предъявляемые к точности, достоверности, быстродействию выполнения 
оценочных работ; постоянно изменяется, расширяется, усложняется и ужесточается 
законодательно-нормативная база оценки. Растет количество действующих документов 
методической базы оценки, регламентирующих правила выполнения оценочных приемов, 
процедур, технологий и ограничивающих возможности эксперта-оценщика в части их 
применения. С течением времени также смещаются акценты, пересматриваются некоторые 
устаревшие догмы, открываются новые направления, изменяется уровень понимания роли и 
значения независимой экспертной оценки в функционировании рыночного механизма 
экономики страны; разрабатываются новые стандарты оценки94, расширяется диапазон 
интерпретации результатов оценки применительно к различным ситуациям. Это повышает 
актуальность рассмотрения проблем исследования возможных направлений дальнейшего 
развития теоретической базы независимой экспертной оценки. 

Анализ последних исследований и публикаций. В то же время отмечается нарастание 
внутренних противоречий в системе теоретического обеспечения методологии выполнения 
оценочных работ. Так, исследователями отмечается относительность возможностей строгого 
и последовательного применения во всех случаях принципа наилучшего и наиболее 
эффективного использования объекта оценки; наблюдается постоянное увеличение 
количества различных подвидов рыночной стоимости, обусловленное различиями 
используемого набора исходных предположений и допущений; неотложных решений 
требуют вопросы регламентирования уровня неопределенности результатов. Особенно 
большие сомнения вызывают исходные базовые допущения неоклассической 
экономической школы, предполагающие абсолютную рациональность и предсказуемость 
поведения участников рыночных отношений при принятии ими экономически значимых 
решений. Стоит отметить, что при подготовке каждой рыночной сделки в формировании 
рыночной цены объекта оценки участвуют, по крайней мере, два весьма существенных 
фактора влияния. С одной стороны, в общественном сознании игроков рынка заложены 
некие усредненные ожидания продавцов, обычно предполагающих сохранение тенденции 
перманентного роста цен на недвижимость. С другой стороны, имеют место устоявшиеся 
стереотипы поведения покупателей, внимательно отслеживающих динамику цен на рынке, в 
ожидании их наиболее низкого уровня. Поскольку мотивация рыночного поведения и 
отдельных действий продавца и покупателя является мало предсказуемой, она вносит 
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высокую степень неопределенности в результаты оценки.95,96 Основы неоклассической 
экономической теории, составившие ныне действующую теоретическую базу методологии 
современной независимой экспертной оценки, достаточно безосновательно предполагают 
упрощенное схематично-предсказуемое поведение участников рыночных отношений – а, 
следовательно, несколько идеализированное функционирование рыночной среды.97 

Если следовать постулатам неоклассической экономической школы, рынок 
предполагается полностью открытым; все сделки – абсолютно прозрачными; конкуренция – 
честной и целиком свободной; доступ покупателей и продавцов на рынок и ко всем 
информационным ресурсам – полным, неограниченным и свободным; формирование 
рыночных цен – не испытывающим никакого постороннего влияния нерыночных факторов. 
Все эти предположения для рыночных экономик постсоветских стран выполняются далеко 
не всегда; иногда – выполняются лишь частично или условно. Одним из основных исходных 
допущений, систематически подвергающихся критике, является предполагаемое теорией 
полностью экономически рациональное поведение игроков и участников рынка. Именно 
этот взгляд и поставил во главу угла принцип наиболее эффективного использования, 
основанный на выборе максимальной финансовой эффективности реализации любого 
инвестиционного проекта98. При этом обычно совсем не принимается во внимание факт, что 
положенные в основу общей теории экспертной оценки типичные стереотипы рационально 
мотивированного экономического поведения участников рыночных отношений, вполне 
эффективно работающие в благоприятной рыночной среде стран с высокоразвитой 
рыночной экономикой, иногда оказываются совершенно неадекватными реалиям 
экономической среды постсоветских стран. В некоторых случаях предполагаемые мотивы 
поведения игроков рынка в какой-то степени соответствуют реальности; иногда же – 
противоречат оной совершенно очевидным образом. Соответственно, и методологические 
основы экспертной оценки на территории постсоветских стран несколько отличаются от 
общепринятых в странах с традиционно рыночной экономикой. На общие отличия в 
стереотипах поведения игроков рынка накладываются дополнительные ограничения, 
связанные с недостаточно высокой прозрачностью рыночной экономики. 

Резюмируя сказанное, следует констатировать факт, что с течением времени 
становится все более очевидным несовпадение рыночных реалий исходным положениям 
теоретических построений неоклассической экономической теории.99,100,101,102 Современные 
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системные воззрения специалистов в области аналитики рынков, инвестиционного анализа 
и оценки недвижимого имущества содержат в себе не только прямую критику базовых 
теоретических построений неоклассической экономической школы, но и прямые 
утверждения о том, что идея максимизации прибыли не может рассматриваться, как 
единственный критерий при принятии экономически значимых решений. Фактически при 
принятии решений об инвестициях, в особенности – когда речь идет о крупных объектах 
промышленной недвижимости, игроками рынка руководит отнюдь не желание 
максимизации прибыли, а стремление найти некое оптимальное решение, которое 
обеспечивает удовлетворение потребностей низкорискового размещения капитала при 
обеспечении отнюдь не максимального, а достаточного (разумно осторожного) уровня 
доходности. 

В результате столь существенного отличия действий реальных участников рыночных 
отношений от предписываемых теорией неоклассической экономической школы 
особенностей функционирования идеальной модели рынка и стереотипов поведения его 
идеальных игроков нами был сделан вывод об относительности возможностей достижения 
максимума прибыльности при предполагаемом будущем использовании объекта оценки – 
как единственного и безусловного критерия достижения ценового показателя рыночной 
стоимости.103,104 Принцип наиболее эффективного использования может рассматриваться 
лишь как некий эталон, недостижимый стандарт для прогнозирования рыночного поведения 
игроков рынка или при анализе принятия индивидуальных решений участниками рыночных 
отношений.105 А соответственно – достижение максимального ценового показателя 
рыночной стоимости объекта оценки во многих случаях может оказаться гораздо менее 
вероятным, чем продажа этого актива по более низкой цене, соответствующей более 
вероятному варианту предполагаемого в будущем использования этого объекта. Наиболее 
остро в настоящее время стоит вопрос точности и достоверности результатов оценочных 
работ, методологические основы, для решения которого проработаны в явно недостаточной 
мере. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Нерешенной частью 
проблемы является неисследованный вопрос о возможных направлениях дальнейшего 
совершенствования действующей методологической базы оценки.  

Цель статьи (постановка задачи). Целью настоящей работы является проведение 
анализа возможностей применения информационно-метрологического подхода к 
выявлению степени неопределенности результатов независимой экспертной оценки. 
Доказательство целесообразности его использования для установления степени 
неопределенности результатов оценки в виде объективных количественных показателей 
через оценки их погрешностей. Формулировка рекомендаций по выбору объективного 
критерия достоверности оценочных работ. 

Изложение основного материала исследования. Накопившиеся в течение длительного 
периода критические замечания экономистов к теоретической базе неоклассической 
экономической школы, используемой как основа для методологии независимой экспертной 
оценки, указывают на необходимость тщательного анализа ее теоретических основ – а 
возможно, и пересмотра, дополнения или усовершенствования отдельных положений 
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применяемой нами методологии. Собственно говоря, такой пересмотр отдельных 
положений теоретических основ фактически постепенно происходят – хотя и не вполне 
явным образом. По нашему мнению, в настоящее время мы наблюдаем эволюционный путь 
плавной смены оценочной парадигмы в направлении постепенного внедрения 
информационно-метрологического подхода, позволяющего выявить количественные 
показатели неопределенности результатов оценки. На определенном этапе развития общей 
теории независимой экспертной оценки становится ясно, что все разрозненные и, на первый 
взгляд, столь различные случаи и оценочные ситуации могут рассматриваться как отдельные 
элементы одной общей картины и, при применении системного подхода, могут быть неким 
образом упорядочены. Единой и универсальной основой могут быть базовые положения 
теории информации, которая лежит в основе выполнения любых измерений – независимо 
от того, какие именно величины подлежат измерению, физические или экономические.  

Так, например, можно предположить возможность ранжировать все возможные 
оценочные ситуации по нескольким классификационным признакам, которые можно 
рассматривать как независимые классификационные параметры создаваемой модели. 
Выбором перечня этих параметров определяется форма и содержание множества всех 
возможных оценочных ситуаций, а выбором количества этих параметров определяется 
мерность пространства, в котором существует исследуемое множество. Очевидно, что 
множество всех возможных различных случаев оценочных ситуаций может быть 
определенным образом структурировано – например, разбито на отдельные подмножества. 
Выбор основы для формирования таких подмножеств может быть осуществлен по 
различным признакам – в частности, по критерию его деления по различным базам оценки; 
или по различным использованным методическим подходам; или по различным классам, к 
которым принадлежат объекты оценки; или по уровню неопределенности результата, и т.д.  

Любая теоретически возможная оценочная ситуация и любой случай выполнения 
оценочных работ могут быть с достаточной полнотой охарактеризованы конечным набором 
классификационным параметров. Представляется очевидным, что независимые параметры, 
которые будут использованы при формировании моделей в единой теории оценки, должны 
удовлетворять следующим логически обоснованным требованиям. Используемые 
классификационные параметры создаваемой модели должны быть присущи каждому 
возможному случаю оценки. В противном случае описательная модель будет 
характеризоваться функциональной неполнотой. Характеристика каждого из независимых 
классификационных параметров создаваемой модели должна быть количественной. То есть 
все предполагаемые для построения модели параметры должны удовлетворять 
требованиям отделимости и измеримости. Предполагается, что количественное значение 
каждого параметра может быть однозначно охарактеризовано определенным 
рациональным числом, которое определяется посредством процедуры его объективного 
измерения. Исходное множество всех возможных различных случаев может быть 
ранжировано по каждому из выбранных для построения предлагаемой модели 
независимых классификационных параметров.  

Анализ характеристик теоретически возможных оценочных ситуаций дает возможность 
установить, что перечисленным выше требованиям к выбору классификационных 
параметров для создаваемой модели удовлетворяют следующие характеристики: 
собственно основной результат оценки – полученный в результате выполнения оценочных 
работ ценовой показатель стоимости объекта оценки; характеристика неопределенности 
этого результата – например, в виде оценки погрешности определения ценового показателя; 
уровень рискованности финансовых вложений – в предположении, что практически каждая 
оценочная ситуация предполагает совершение некоторой сделки купли-продажи 
оцениваемых активов, которая может рассматриваться, как инвестирование финансовых 
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ресурсов; ликвидность финансовых вложений – с тем же исходным предположением; 
оценки  
неопределенности, точности, информативной ценности полученного результата. 

Заметим, что выполнение этих требований не для всех из предлагаемых параметров 
осуществляется достаточно строго. Первые две из приведенного выше перечня 
характеристик определенно свойственны любой теоретически возможной оценочной 
ситуации. И если для них эти требования выполняются в полной мере, то такие параметры, 
как уровни рискованности и ликвидности, можно отнести к пригодным для создания модели 
лишь с некоторыми оговорками. Действительно, эти параметры далеко не всегда с 
достаточной точностью могут быть охарактеризованы количественными показателями. 
Более того, не для всего множества теоретически возможных оценочных ситуаций эти два 
показателя вообще существуют и могут быть однозначно определены. 

Неопределенность показателя стоимости объекта оценки имеет место в любом случае, 
но далеко не всегда она может быть легко, однозначно и достоверно установлена. Но это 
вопрос скорее методический, поскольку ее количественной мерой является погрешность, 
которая объективно существует всегда и везде, для всякого результата экономических или 
иных измерений. Отдельная задача состоит в том, чтобы достоверно определить и 
методически достоверно рассчитать численное значение оценки этой погрешности – и эта 
задача, как показывает практика, может оказаться сложнее прямой задачи оценки, то есть 
определения ценового показателя объекта. В некоторых случаях выполнения оценочных 
работ это можно сделать без особых затруднений, а в других случаях определение значения 
оценки погрешности полученного результата может оказаться совершенно невозможным, 
хотя бы ввиду недостаточности исходных данных для ее достоверного определения. 
Последняя группа характеристик из приведенного выше перечня – а именно, оценки 
неопределенности, точности, информативной ценности полученного результата – 
представляется нам наиболее удобной и наиболее универсальной. Поскольку эти параметры 
связаны между собой, и наиболее общим из них является показатель информационной 
ценности полученного результата. Он определенно применим к абсолютно всем 
измерениям и, соответственно, к любой теоретически возможной оценочной ситуации. Этот 
универсальный информационный параметр в любом случае может быть выражен 
количественной характеристикой. Мера информативной ценности полученного результата, 
по нашему мнению, есть интегральная универсальная характеристика любого процесса 
определения количественного значения любой измеряемой величины, обобщающая и 
объединяющая в себе несколько его частных параметров.  

Это утверждение справедливо как для процессов выполнения экономических 
измерений, так и для измерения физических величин. Но если для процессов выполнения 
физических величин теоретические и методические основы определения количественных 
показателей информативной ценности результата измерений к настоящему времени 
проработаны достаточно детально (см., например106,107,108,109,110), то для экономических 
измерений решение этой проблемы пока остается перспективной темой исследований. 

                                                           
106 Поздняков Ю. В. Повышение информативной ценности выходного измерительного сигнала измерительного 
канала ИИС с аналого-цифровым преобразованием измерительной информации. – В кн.: Всесоюзная 
конференция "Системные исследования и автоматизация в метрологическом обеспечении ИИС и управлении 
качеством". Тезисы докладов, часть 1. Львов, 1986, с. 42. 
107 Поздняков Ю. В. Количественная оценка информативной ценности выходного сигнала измерительного 
канала с аналого-цифровым преобразованием информации. – Измерительная техника, 1988, № 9, с. 5. 
108 Поздняков Ю. В. Оптимальное согласование метрологических характеристик измерительных каналов 
автоматизированных информационных систем. – В кн.: Структурно-алгоритмические методы повышения 
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На данном этапе весьма полезным представляется определение независимой оценки 
как разновидности косвенных экономических измерений. Экспертная оценка по своей сути 
является разделом прикладной эконометрики, и с точки зрения метрологии – это такой же 
процесс определения количественной характеристики измеряемой величины, как и при 
измерении физических величин. И в том, и в другом случае измерение может быть 
осуществлено лишь на основе общих законов описания процессов отбора, обработки, 
передачи информации, и никак иначе. Предлагаемый информационно-метрологический 
подход в неявной форме постулирует единство оценки, как разновидности экономических 
измерений, со всей совокупностью измерений, как таковых. Которые, вне зависимости от 
того, какой именно параметр подлежит измерению, математически описываются одними и 
теми же базовыми законами теории информации. 

В развитие предложенного подхода нами была разработана методика исследования 
степени неопределенности результатов измерения стоимости объектов интеллектуальной 
собственности и получены ее количественные оценки. Информационной базой для 
расчетного определения оценок погрешностей были два альтернативных источника оценок 
рыночной стоимости брендов, выполненных ведущими мировыми оценочными 
компаниями.111,112,113,114,115 

Выводы. Метрология определяется как наука об измерениях, которая рассматривает 
все теоретические и практические аспекты их выполнения во всех областях,116 поэтому ее 
методологический аппарат вполне применим также для экономических измерений. Одной 
из основных задач метрологии является разработка единой системы мероприятий, 
направленных на достижение единства измерений, что подразумевает создание и 
использование системы единых норм и правил их выполнения, благодаря которым 
погрешности результатов измерений могут быть количественно определены. 
Применительно к области независимой экспертной оценки единство измерений можно 
было бы считать достигнутым в случае, если при выполнении однородных экономических 
измерений будут получены результаты, разброс которых в этой серии не превысит 
некоторого установленного предела. Условием однородности экономических измерений 

                                                                                                                                                                                                 
метрологических характеристик автоматизированных систем сбора и обработки информации. Тезисы 
докладов. Киев, 1988. 
109 Поздняков Ю. В. Использование информационного критерия при оптимизации соотношения основных 
метрологических характеристик аналого-цифрового измерительного канала. – Приборы и средства 
автоматизации, 1992, № 8, с. 18-20. 
110 Поздняков Ю. В. Визначення інформаційних характеристик сигналів при застосуванні тестових методів 
калібрування каналу перетворення інформації у засобах вимірювання та неруйнівного контролю. – Матеріали 
16-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю 
матеріалів та виробів «ЛЕОТЕСТ-2011». Львів, 2011, 224 с., с. 172-176. 
111 Поздняков, Ю. В., Садовенко, Ю. П. Кількісна оцінка точності визначення вартості об’єктів інтелектуальної 
власності. [Електронний ресурс]. / Ю. В. Поздняков, Ю. П. Садовенко. // Економіка та суспільство. – 2018. – 
№ 19. с. 216. – URL: http://economyandsociety.in.ua.  
112 Поздняков, Ю. В., Садовенко, Ю. П. Визначення похибки незалежної оцінки вартості нерухомості на підставі 
цін продажу. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка 
і управління. Том 29 (68). № 6, 2018. 160 с. C. 151-156. Паперовий збірник передано Садовенко Ю. П. 26. 03. 19. 
113 Поздняков, Ю. В., Садовенко, Ю. П. Аналіз розбіжностей альтернативних оцінок вартості нематеріальних 
активів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 23. Випуск 7 (72). С. 192-197. 
114 Поздняков Ю. В., Садовенко Ю. П. Дослідження функцій густини розподілу імовірностей відносних похибок 
альтернативних оцінок вартості брендів. «Регіональна економіка та управління» 2019. № 1 (23). C. 161-169. 
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С. 100. – URL: http://economyandsociety.in.ua. 
116 Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Підручник / За заг. 
ред. В. В. Тарасової. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 264 с.  
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предлагается считать выполнение несколькими оценщиками, действующими независимо 
друг от друга, оценочных работ одного и того же объекта оценки, на одну и ту же дату 
оценки. В принципе, требование обеспечения единства измерений предполагает 
достижение определенной степени воспроизводимости результата для одного и того же 
объекта оценки, при условии неизменности во времени численного значения его 
исследуемой характеристики.  

В связи с этим будет нелишним напомнить, что результат, получаемый при выполнении 
оценки, всегда является приближенным, и показатели его неопределенности положительны. 
Погрешность его может быть большей или меньшей, в зависимости от многих влияющих 
факторов – как объективных, так и субъективных - но она всегда присутствует в любом 
результате измерения. Соответственно, для измерения и экономических, и физических 
величин в равной степени может быть применима энтропийная мера количества 
информации, или информативной ценности результата измерения. Напомним, что еще в 
середине прошлого века для изучения эргодических информационных процессов были 
сформулированы основные закономерности теории информации. Собственно понятие 
энтропии, как универсальной меры неопределенности состояния, дало возможность 
получить объективные количественные оценки информативной ценности результата 
измерения.117 Было доказано, что прирост полученной информации при выполнении 
измерения равен утраченной степени неопределённости состояния источника этой 
информации – исследуемого объекта. С этих пор мера энтропии источника информационных 
сообщений широко применяется для определения требований к минимальной пропускной 
способности коммуникационного канала передачи информации и измерительных каналов 
средств измерений.118,119  

В принципе, любые процессы отбора, передачи, преобразования информации могут 
быть описаны математически с использованием универсальной энтропийной меры 
информации – и, по нашему мнению, это утверждение в полной мере относится также и к 
области экономических измерений. Уместно будет предположить, что при рассмотренных в 
настоящей работе исходных принципах дальнейшего совершенствования общей теории 
независимой экспертной оценки наивысшим приоритетом следует считать внедрение 
элементов универсальной информационно-метрологической парадигмы, с использованием 
энтропийной меры информативной ценности результата количественного определения 
эконометрических показателей, в том числе – и ценовых характеристик объекта оценки при 
выполнении независимой экспертной оценки. По нашему убеждению, дальнейшее развитие 
теоретической базы независимой оценки именно в направлении постепенного внедрения 
элементов информационно-метрологической парадигмы экономических измерений 
обеспечит возможность получения объективных количественных оценок степени 
неопределенности результатов оценки. Таким образом может быть решена задача 
получения достоверных характеристик точности оценочных работ120 – которая до настоящего 
времени является нерешенной. 

 
 
 

                                                           
117 Shannon C. E. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423 and 
623-656, July and October, 1948.  
118 D. Slepian, editor. Key Papers in the Development of Information Theory, New York: IEEE Press, 1974.  
119 Цымбал В. П. Теория информации и кодирование. Київ: Вища Школа, 2003. 
120 Маркус Я. І., Поздняков Ю. В., Максимов С. Й., Шалаєв В. М., Булгакова С. А., Зайцева В. Г., Нефьодов О. В., 
Маркус В. В., Чащин Ю. Г., Малишева К. О. Контроль якості робіт з оцінки майна (рецензування, експертиза).  – Під 
заг. ред. Маркуса Я. І. – Практика оцінки майна, № 3, 2018. – 104 с. 
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Part 2. Organizational and Managerial Support of Innovative Development  

of Economic Systems of Different Levels 

 

 

2.1. Formation of the innovation process in Ukraine in the context  
of the green economy ideology implementation 

 
1.5. Формування інноваційного процесу в Україні в контексті впровадження  

ідеологеми «зеленої економіки»121 
 
Загострення та поглиблення екологічних проблем, деградація потенціалу оточуючого 

середовища та природних ресурсів в Україні, не зважаючи на значний спад промислового 
виробництва в останні 30 років, продовжується. Збереження переважно сировинного 
характеру економіки, висока природомісткість та ресурсно-сировинна орієнтація 
виробництва, відсутність позитивних зрушень у бік скорочення ресурсоенерго-експлуатуючих 
та екологічно брудних галузей вітчизняної економіки, значний фізичний та моральний знос 
основних засобів виробництва потребують особливої уваги до екологічного фактору в 
здійсненні економічної діяльності. Усе це підтверджує актуальність необхідність 
впровадження «зеленої економіки» та передбачає посилення уваги до питань пошуку шляхів 
її ефективного вирішення. Зазначимо, що у сучасній українській економіці практично не 
сформовано організаційно-економічний базис стимулювання інноваційної діяльності щодо 
впровадження «зеленої економіки».  

«Зелена економіка» трактується в цілому ряді авторитетних міжнародних документів як 
варіант нової соціо-еколого-економічної моделі, яка орієнтована на принципи сталого 
розвитку та активно використовує інноваційні «зелені технології». Актуальність 
стимулювання сталого інноваційного розвитку, як базису «зеленого зростання», в Україні 
обумовлена та ґрунтується на аналізі динаміки абсолютних та інтегрованих показників 
техногенного навантаження на навколишнє природне середовище, які свідчать про те, що 
екологічна ситуація у природному довкіллі, як життєво важливому середовищі для існування 
людини, залишається досить складною. 

Для поліпшення екологічного стану України та стимулювання залучення інновацій в 
ресурсно-екологічну сферу господарювання необхідно здійснити: морально-етичну 
переорієнтацію суспільства в бік його «зеленої трансформації»; забезпечити формування 
планомірної виховної та освітньої екологічної політики на рівні держави та регіонів; 
забезпечити розробку екологічних норм і стандартів, що відповідають міжнародним 
вимогам; прийняти екологічне податкове законодавство, яке стимулювало б залучення 
екологічно орієнтованих інвестицій та впровадження інновацій; створити відповідну 
екологічну інфраструктуру. У сьогоденні процеси впровадження засад «зеленої економіки» 
мають стати не лише головним важелем у вирішенні економіко-екологічних проблем та 
забезпеченні сталого розвитку країни, а одним з найголовніших елементів формування 
механізму екологізації інноваційної діяльності. Запровадження екологічних інновацій і 
внаслідок цього здійснення екологізації інноваційної діяльності стає можливим саме в 
рамках створення такої інноваційної структури, яка буде здатна об’єднувати науку, освіту, 
техніку і виробництво у єдину організаційно-економічну форму. 

                                                           
121 Публікацію підготовлено в рамках НДР «Економіко-екологічні пріоритети зеленої економіки в контексті 
сталого розвитку України» щодо виконання бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямків 
наукових досліджень» (КПКВК 6541230). 
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Метою дослідження є наукове обґрунтування та дослідження теоретико-прикладних 
аспектів впровадження економіко-екологічних пріоритетів інноваційного розвитку на засадах 
«зеленої економіки» України.  

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти економіко-організаційного 
забезпечення екологічно орієнтованого розвитку інноваційної діяльності в «зелену 
модернізацію» економіки України. 

Об’єктом дослідження є процес формування та впровадження екологічних інновацій 
(інвестицій) у технологічно підприємництво на засадах визначення економіко-екологічних 
пріоритетів «зеленої економіки».  

На початку ХХІ століття відбувається перехід світового господарства на інноваційну 
модель сталого розвитку, що виявляється, зокрема, у «зеленій трансформації» переважної 
більшості структурних складових соціально-економічного устрою суспільства, зміні рушійних 
сил розвитку національних економік більшості країн. Прискорення темпів науково-технічного 
прогресу і перетворення його на основний фактор інноваційного розвитку економіки вимагає 
підвищення ефективності використання науки і техніки в рамках реалізації глобальної 
стратегії сталого розвитку суспільства. 

Світовий досвід доводить, що створення сприятливих умов для сталого розвитку й 
підвищення ефективності наукової та інноваційної діяльності є пріоритетним завданням 
державної інноваційної політики розвинених країн, адже вплив науково-технічної та 
інноваційної сфер на сталий розвиток і зростання економічної системи набуває на сучасному 
етапі вирішального значення. Головним механізмом реалізації стратегічних цілей державної 
інноваційної політики є стимулювання наукової діяльності та інноваційного процесу. 

Інноваційний процес можна розглядати як комплекс послідовних дій, унаслідок яких 
новація розвивається від ідеї до конкретного продукту і поширюється під час практичного 
використання. Перебіг інноваційного процесу, як і будь-якого іншого, визначається складною 
взаємодією багатьох чинників. Успіх на цьому шляху залежить від управлінського механізму, 
який об'єднує в єдиний потік витоки наукової ідеї, її розроблення, впровадження результату 
у виробництво, реалізацію, поширення і споживання. Підходи до визначення поняття 
«інноваційний процес» приведені в Таблиці 1. 

Інноваційні процеси в економіці України не набули вагомих масштабів. Кількість 
підприємств, що впроваджують інновації, зменшується з кожним роком і становить 12-14%, 
що менше в 3-4 рази, ніж в інноваційно розвинених економіках. Наукомісткість 
промислового виробництва перебуває на рівні 0,3%, що на порядок менше від світового 
рівня. При цьому майже третина коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність, 
припадає на закупівлю обладнання, тоді як на придбання прав на нову інтелектуальну 
власність, або на проведення науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи 
(НДДКР), витрати на порядок менші. Майже половина з інноваційних підприємств взагалі не 
фінансують проведення в інтересах свого виробництва наукових досліджень. 

За Європейським інноваційним табло Україна знаходиться в останній, за рівнем 
інновативності, четвертій групі – «країни, що рухаються навздогін» зі значенням індексу 0,23. 
Порівняно з іншими країнами ЄС, відставання України становить: від «країн-лідерів» – 
приблизно у 3 рази (Швеція – 0,68), від «країн-послідовників» – 2 рази (Великобританія – 
0,48), від країн «помірні інноватори» – 1,6 рази (Норвегія – 0,35)122. Одним з визначальних 
факторів в плані визначення рівня конкурентоспроможності економіки країни у світовому 
економічному просторі є рівень розвитку науково-технічного потенціалу і економіки знань 
сьогодні.  

                                                           
122 Український інститут науково-технічної і економічної інформації. Інноваційна спроможність та технологічна 
готовність української економіки у міжнародних порівняннях. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://www.uintei.kiev.ua/ viewpage.php?page_id=432. 
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Таблиця 1. Підходи до визначення поняття «інноваційний процес» 
Сутність «інноваційного процесу» Автор 

Інноваційна діяльність (інноваційний процес) означає процес створення (розробки і 
виготовлення), впровадження і поширення інновацій. Інноваційний процес має 
циклічний характер і складається з багатьох інноваційних циклів. 

С. Ілляшенко123  

Послідовність дій на продукування ідей імовірного нововведення, маркетинг 
інновацій, виробництво, продаж і поширення цього нововведення, оцінка 
ефективності інновацій. 

В. 
Оберемчук124 

Перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів у фізичну реальність 
(нововведення), яка змінює суспільство. 

Б. Твісс125  

Комплекс різних послідовних видів діяльності на основі поділу і кооперації праці – 
від одержання нового теоретичного знання до використання створеного на його 
основі товару споживачем. 

П. Микитюк126 

Система, у якій елементи процесу утворюють підсистеми, що знаходяться у 
постійному зв’язку та взаємодії з багатьма зворотними зв’язками. Кібернетичну 
модель інноваційного процесу подано у вигляді кола, що виражає протікання 
інноваційного процесу по спіралі угору (етапи: дослідження; розробка; 
експериментальне виробництво; виробництво; маркетинг; збут). 

Б. Санто127 

Розглядається у вигляді ланцюга, що складається із п’яти фаз: ідея, НДДКР, 
створення продукту, виробництво, розподіл. Починається із появи ідеї інновації і 
завершується її виведенням з ринку. 

Д. Дойл128  

Розглядає як інновацію в динаміці: виготовлення нового продукту, впровадження 
нового методу, освоєння нового ринку. 

Й. Шумпетер129  

Процес, що охоплює усі фази розробки, впровадження, застосування та дифузії 
технологій. 

А. Тихонов та 
ін.130  

Процес перетворення наукового знання у інновацію, тобто послідовний ланцюг 
подій, у ході яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології чи 
послуги та розповсюджується при практичному використанні. Цей процес не 
переривається і після впровадження, оскільки по мірі розповсюдження (дифузії) 
новина удосконалюється, робиться більш ефективною, набуває нових споживацьких 
властивостей. 

П. Завлін, 
 А. Казанцев, 
 Л. Мінделі131  

Інноваційний процес пов'язаний зі створенням, освоєнням та розповсюдженням 
інновацій. 

С. Ільєнкова132  

Процес створення і розповсюдження інновацій. Складається з трьох компонентів: 1) 
новації, нові ідеї, знання – результат завершених наукових досліджень, дослідно-
конструкторських розробок, інші науково-технічні результати; 2) впровадження, 
введення новації у практичну діяльність (інновація); 3) дифузія – розповсюдження 
вже одноразово освоєної інновації, тобто застосування інноваційних продуктів, 
послуг чи технологій у нових місцях і умовах. 

Д. Новіков,  
А. А. Іващенко133 

                                                           
123 Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика: Підручник. Суми: ВТД “Університетська 
книга”. – 2007. – 281 с. – Режим доступу ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf. 
124 Оберемчук В. Ф. Маркетинг інноваційної діяльності / В. Ф. Оберемчук // Стратегія економічного розвитку 
України. – К.: КНЕУ. – 2002. – Вип. 1. – С. 191-197. 
125 Twiss B. Managing Technological innovation. Pitman Publishing, 1992. 4th Edition. 308 p. 
126 Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 400 с. 
127 Санто Б. Научная организация подготовки производства: монография / под ред. В. М. Данюлюка; пер. со 
словацк. К.: Техника, 1988. 344 с. 
128 Дойл Д. Как создать предприятие: монография / пер. с англ. Таллин, Октобер, 1991. 278 с. 
129 Шумпетер Й. Теория экономического развития: Исследование предпринимательской прибыли, капитала, 
кредита, процента и цикла коньюктуры / пер. с нем. В. С. Автономова и др.; под общ. ред. А. Г. Милейковского 
М.: Прогресс, 1982. 455 с. 
130 Абрамешин А. Е., Аксенов С. Н., Воронина Т. П. Менеджмент инновационной организации: учебное пособие 
/ под ред. проф. Тихонова А. Н. М. Европейский центр по качеству, 2003. 408 с. 
131 Инновационный менеджмент: Справ. пособие / под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э Миндели. Изд. 
2-е, переработ. и доп. М. ЦИСН, 1998. 568 с., с. 28. 
132 Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М., Ягудин С. Ю. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / под ред. 
С. Д. Ильенковой. М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 327 с. 
133 Новиков Д. А. Иващенко А. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием 
фирмы: монография М. Ком Книга, 2006. 332 с. 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
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У 2008 р. та в 2009 р. Україна вже визнавалась Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) 
країною з ефективно орієнтованою економікою, проте після значного падіння обсягів ВВП на 
душу населення в 2010-2011 рр., за класифікацією ВЕФ, Україна знову була віднесена до 
групи країн, що знаходяться на перехідній стадії від ресурсоорієнтованої до ефективно 
орієнтованої економіки (Табл. 2). І якщо протягом 2012-2013 рр. спостерігалося певне 
зростання обсягів ВВП на душу населення в Україні до 4030,3 дол. США з ефективно 
орієнтованою економікою, то вже наступні роки слід відзначити значне його зменшення 
(2017 р. на 34,5% в порівнянні з 2013 р.). 

 
Таблиця 2. Визначення типу економіки України на основі індексу глобальної 

конкурентоспроможності, 2004-2017 рр. 

Рік Місце Індекс 
ВВП на душу 

населення, дол. США 
Тип економіки 

2004 86 3,3 1367,4 

ресурсоорієнтована 2005 84 3,3 1828,7 

2006 69 4,0 2303,0 

2007 73 4,0 3068,6 
перехідна стадія до ефективно 

орієнтованої економіки 

2008 72 4,1 3891,0 
ефективно орієнтована 

2009 82 4,0 2545,5 

2010 89 3,9 2974,0 перехідна стадія до ефективно 
орієнтованої економіки 2011 82 4,0 3570,8 

2012 73 4,1 3856,8 
ефективно орієнтована 

2013 84 4,1 4030,3 

2014 76 4,1 3014,6 

перехідна стадія до ефективно 
орієнтованої економіки 

2015 79 4,0 2115,4 

2016 85 4,0 2185,9 

2017 81 4,1 2640,3 

 

Важливим чинником формування інноваційної економіки у країні є впровадження 
новітніх технологій. У 2013 р. Україна за субіндексом «Технологічна готовність» зайняла 94-е 
місце, знизившись у рейтингу на 13 пунктів порівняно із 2012 р. (81-е місце), та в подальшому 
з кожним роком (в 2015 р. – 86-е, в 2016 р. – 85-е) покращувала свою позицію і в 2017 р. 
повернула собі 81-е місце рейтингу. 

Перші позиції у загальному рейтингу технологічної готовності країн посідають 
Люксембург, Швейцарія, Нідерланди, Велика Британія, Швеція, США, Ізраїль, Німеччина, 
Гонконг, Ісландія, (з результатом 6,5-6,2), а також високі позиції займають такі країни, як 
Норвегія, Данія (6,1). Україна в 2017 р. посідає останні місця за складовими субіндексу 
«Технологічна готовність»: за наявністю новітніх технологій – 107-е місце, за освоєнням 
технологій на рівні компаній – 84-е місце, за переміщенням ПІІ та технологій – 118-е місце. 

Одним з найважливіших чинників розвитку економіки є інновативність країни. Єдиною 
відносною конкурентною перевагою України за цим критерієм є наявність науковців та 
інженерів, за якою вона в 2017 р. посіла 25-е місце серед 137 країн за оцінками ВЕФ 
(Табл. 3)134. Відносно високим є рейтинг України за якістю науково-дослідних установ – 60-е 
місце, хоча й знизився на 17 позицій порівняно з 2015 р., за співробітництвом університетів 
та підприємств у сфері дослідження та розвитку – 73-е місце, за кількістю патентів на млн. 
осіб населення – 52-е місце. Порівнюючи рейтинг України в 2017 році за такими критеріями, 

                                                           
134 The Global Competitiveness Report 2017 – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://reports.weforum.org/ global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/ #economy=UKR. 
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як здатність до інновацій, витрати компаній на дослідження та розвиток, державні закупівлі 
передових технологічних продуктів з минулими роками, слід відзначити певний прогрес, так 
якщо в 2013 р. за здатністю до інновацій – 100-е місце (в 2017 р. – 51-е), за витратами 
компаній на дослідження та розвиток – 112-е місце (76-е), за державними закупівлями 
передових технологічних продуктів – 118-е місце (96-е)135. 

Витрати на дослідження і розробки є одним із основних показників рівня інноваційного 
розвитку країни. Інтенсивність досліджень і розробок (дослідження і розробки як відсоток 
ВВП) використовується як показник відносної міри інвестицій у створення нових знань. За 
даними 2016 року, частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у середньому становила 
2,03%. Більшою за середню частка витрат на дослідження та розробки була у Швеції – 3,25%, 
Австрії – 3,09%, Німеччині – 2,94%, Данії – 2,87%, Фінляндії – 2,75%, Бельгії – 2,49%, Франції – 
2,25%; меншою – у Македонії, Латвії, Румунії, Кіпрі та Мальті (від 0,43% до 0,61%). В Україні в 
2017 році загальний обсяг витрат на виконання НДР власними силами організацій становив 
13379,3 млн. грн,136 (на 16,03% більше за 2016 р.), у тому числі витрати на оплату праці – 
7152,9 млн. грн, інші поточні витрати – 5444,6 млн. грн, капітальні витрати – 781,8 млн. грн, з 
них витрати на придбання устаткування – 659,1 млн. грн. 

За попередніми розрахунками, питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 
0,45%, при 0,48% в 2016 р.137. Найвища інтенсивність досліджень та розробок в Україні 
спостерігалася у період 2000-2005 рр. Тоді частка витрат на дослідження та розвиток 
становила 1,1-1,2% ВВП138. 

Перехід економіки України на інноваційну модель розвитку проголошено головним і 
визначальним пріоритетом держави ще у 2000 р. Проте на практиці цього не відбулося через 
відсутність системного державного управління наукою та інноваційною сферою. Через вкрай 
незадовільне фінансування триває деградація наукового потенціалу країни, зведено 
нанівець програмно-цільовий метод вирішення найважливіших науково-технологічних 
проблем. 

Сьогодні в Україні виникла парадоксальна ситуація. З одного боку, розвиненою 
вважається наукова сфера та її величезний потенціал. На перший погляд, і результативність 
використання наукового потенціалу за показником обсягу виконаних наукових та науково-
технічних робіт має позитивну тенденцію нарощування (за останні десять років більше, ніж у 
п’ять разів). З іншого – науково-технічний потенціал країни не став основою прискорення 
темпів упровадження інновацій у вітчизняну економіку. Важливою проблемою є, як 
наголошувалося, відірваність науки від виробництва. Як наслідок, інноваційна активність у 
промисловості знизилася за останні 15 років за деякими показниками майже в п’ять разів.  

Частка України на світовому ринку наукомісткої продукції є меншою 0,1%, питома вага 
обсягу виконаних науково-технічних робіт становить близько 1% ВВП України, інноваційна 
активність промислових підприємств залишається надзвичайно низькою, оновлення 
основних засобів не досягає 5% на рік, матеріально-технічна база наукових організацій 
швидко «старіє». Реалії сучасного суспільного розвитку наголошують, що для уникнення 
негативних наслідків антропогенної діяльності необхідно проводити негайну екологізацію 
економіки. 

                                                           
135 The Global Competitiveness Report 2017 – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/countryeconomy-profiles/ #economy=UKR. 
136 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. К. Державна служба статистики України, 
2018. 178 с. 
137 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. К. Державна служба статистики України, 
2017. 140 с. 
138 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник. К. Інформаційно-видавничий центр 
Держкомстату України, 2013. 287 с. 
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Таблиця 3. Результати України за складовою GCI «Інновації» за 2012-2018 рр. 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможно

сті та його складові 

2017-2018рр. 2016-2017рр. 2015-2016 рр. 2014-2015 рр. 2013-2014 рр. 2012-2013 рр. 
Відхилення 

2017-2018 до 
2012-2013 

рейтин
г (із 137) 

бал 
(1-7) 

рейтин
г (із 138) 

бал 
(1-7) 

рейтин
г (із 140) 

бал 
(1-7) 

рейтин
г (із 144) 

бал 
(1-7) 

рейтин
г (із 148) 

бал 
(1-7) 

(рейтин
г із 144) 

бал 
(1-7) 

рейтин
г 

бал 

ЄСІ 81 4,1 85 4,0 79 4,0 76 4,1 84 4,1 73 4,1 8 0 

Основні вимоги (40,0%) 96 4,2 102 4,0 101 4,1 87 4,4 91 4,3 79 4,4 17 -0,2 

Підсилювачі 
ефективності (50,0%) 

70 4,1 74 4,0 65 4,1 67 4,1 71 4,0 65 4,1 5 0 

Фактори інновацій і 
розвитку (10,0%) 

77 3,5 73 3,53 72 3,6 92 3,4 95 3,4 79 3,4 -2 0,1 

Інновації: 61 3,4 52 3,44 54 3,4 81 3,2 93 3,0 71 3,2 -10 0,2 

Здатність до інновацій 51 4,3 49 4,4 52 4,2 82 3,6 100 3,2 58 3,3 -7 1 

Якість науково-
дослідних закладів 

60 3,9 50 4,2 43 4,2 67 3,8 69 3,6 64 3,7 -4 0,2 

Витрати компаній на 
НДДКР 

76 3,2 68 3,3 54 3,4 66 3,1 112 2,7 104 2,7 -28 0,5 

Співпраця університетів 
і бізнесу в НДДКР 

73 3,4 57 3,5 74 3,5 74 3,5 77 3,4 69 3,6 4 -0,2 

Держзакупівлі 
високотехнологічної 
продукції 

96 3,0 82 3,1 98 3,0 123 2,9 118 3,0 97 3,2 -1 -0,2 

Наявність наукових та 
інженерних кадрів 

25 4,7 29 4,7 29 4,7 48 4,3 46 4,5 25 4,8 0 -0,1 

Патенти та винаходи 
(на млн. осіб) 

52 3,6 49 3,9 50 3,6 52 3,2 52 2,9 51 2,1 1 1,5 
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Процеси постійного екологічного вдосконалення, які закладені в основу екологізації 
інвестиційної політики, можуть бути забезпечені тільки в рамках інноваційної екологічної 
політики, яка реалізується на державному рівні. 

Раціональне природокористування зокрема, та екологізація загалом, передбачає 
господарювання таким чином, щоб забезпечити самовідтворення відновних природних 
ресурсів, тому їх використання має бути науково обґрунтованим і узгодженим з 
відповідними службами, які здійснюють моніторинг за їх використанням.  

З метою забезпечення оптимального використання природних ресурсів в Україні 
необхідно здійснювати не тільки екологізацію, а й реструктуризацію економіки, 
спрямувавши її в бік зменшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та 
самозабезпечення. Водночас потрібно використовувати сучасні безвідходні і маловідходні 
технології в усіх галузях економіки.139 

Концепція «зеленої економіки» України має ґрунтуватись на розвитку екологічного 
менеджменту, який, в свою чергу, базується на таких принципах:  

1) пріоритетність ідеї сталого розвитку в контексті поєднання економічної і екологічної 
безпеки країни та її регіонів; 

2) системність і комплексність у здійсненні стратегії розвитку системи екологічного 
менеджменту як якісно нової ідеології управління національним господарством, як головної 
ідеї екологізації економіки;  

3) наступність у розвитку екологічного менеджменту духовних екологічних цінностей, 
системи екологічного виховання й освіти, культурної спадщини. 

Тільки таким чином Україна зможе інтегруватися в світовий економічний простір, 
забезпечити гідний рівень економічної та екологічної безпеки та добробуту її населення. 

Варто сказати, що за останні роки в нашій державі сформовані основи екологічного 
законодавства, здійснені структурні реформи у сфері охорони навколишнього середовища та 
використання природних ресурсів, закладений концептуальний базис нової екологічної 
політики та запропоновано конкретні механізми її діяльності, впроваджено систему 
екологічного маркування продукції. 

При наявності значної кількості екологічних проблем до національних економіко-
екологічних пріоритетів «зеленої економіки» і раціонального використання природних 
ресурсів зараховують: 

1) формування збалансованої системи природокористування і адекватної перебудови 
виробничого потенціалу національної економіки; 

2) екологізацію технологій в промисловості, енергетиці, будівництві, сільському 
господарстві, на транспорті; 

3) забезпечення біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-
заповідної справи.140 

Екологізація економіки України реалізується через цільові національні, державні та 
регіональні програми й стратегії. Особливо актуальними є стратегії екологізації розвитку ПЕК, 
АПК, водогосподарського забезпечення потреб національного господарства. Для 
самообмеження використання невідновних та повільно відновних енергоресурсів (вугілля, 
нафти, газу тощо) потрібно ширше і ефективніше використовувати енергію Сонця та інших 
нетрадиційних джерел енергії: вітру, термальних джерел, морських припливів і хвиль, 
попутних газів, водневу енергію, біогаз, депоновану теплоту в глибинах земельних надр і 

                                                
139 Андрєєва Н. М. Мартинюк О. М. Впровадження механізму інноваційного розвитку України в контексті 
екологізації економіки: монографія. ІПРЕЕД НАН України. Херсон. Грінь. 2016. 136 с. 
140 Яценко Л. Напрямки державної політики щодо екологізації національної економіки. Аналітична записка 
Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.niss.gov.ua/articles/807. 

http://www.niss.gov.ua/articles/807/


96 

Світового океану тощо. Разом з тим потрібно повсюдно використовувати ефективні технології 
енергозбереження. 

Все більшого масштабу набуває використання біотехнологій у виробництві продуктів 
харчування, енергетиці та захисті біосфери від антропогенних забруднень. У сучасних умовах 
актуальним стало освоєння космічного простору з господарськими цілями: розвідування 
корисних копалин, прогнозування клімату, моніторинг біосферних процесів, дослідження 
антропогенних забруднень біосфери, а також з метою запобігання глобальним воєнним 
конфліктам, уникнення небажаних наслідків природних стихій (пожеж, буревіїв, землетрусів, 
вулканів, цунамі тощо). 

Екологізація економіки України буде ефективною, якщо при її формуванні і реалізації 
послідовно і до кінця буде витриманий критерій реальності. На жаль, між законодавчо-
нормативним забезпеченням цього процесу та його практичною реалізацією зберігається ще 
досить велика дистанція. З урахуванням процесів екологізації суспільного життя має 
будуватися тактика природоохоронних дій на найближчі роки.141 Головна її мета – в процесі 
економічного розвитку не допустити погіршення екологічної ситуації та сформувати ринок 
«зелених» послуг України.  

Такий ринок в поєднанні з екологічною політикою вимагає внесення певних коректив у 
процеси подальшої екологізації економіки, а саме: 

- своєму прямому призначенню має відповідати механізм екологічної 
відповідальності суб'єктів господарювання за стан довкілля, який побудований на принципі 
«забруднювач платить»; 

- першочергової уваги заслуговує питання пошуку дієвих засобів імплементації 
екологічних благ в систему суспільних цінностей. Екологічно безпечне середовище в 
людській свідомості має посісти чільне місце поряд із традиційними матеріальними та 
духовними потребами142, 143; 

- у складних економічних умовах актуальним є питання запровадження ефективних 
механізмів стимулювання підприємницьких структур та приватного бізнесу до участі у 
вирішенні екологічних проблем. У цьому напрямку необхідно встановити правила розподілу 
відповідальності між: державними органами і приватизованими підприємствами за вже 
завдані збитки навколишньому середовищу144. 

Екологічний фактор має знайти своє відображення у деяких аспектах впровадження 
сучасної ідеологеми «зеленої економіки», зокрема у: 

- визначенні реальної вартості об'єктів, які приватизуються, з метою здійснення 
необхідних природоохоронних заходів; 

- створенні ефективних механізмів встановлення суб'єктів відповідальності за 
екологічні порушення минулих років та розподілу зобов'язань щодо їх ліквідації та 
відшкодування нанесених збитків; 

- забезпеченні активізації екологічної політики, яка повинна ґрунтуватися на 
формуванні регіональних екологічних програм розвитку в контексті «зеленої трансформації».  

Нині суспільство має реальну можливість переломити негативні тенденції та 
здійснювати радикальне поглиблення ринкових реформ, зокрема через врахування 
екологічного чинника при впровадженні ідеології «зеленої економіки». Це передбачає 

                                                
141 Мельник Л. Г. Екологічна економіка: підручник. Суми: ВДТ Університетська книга, 2003. 346 с. 
142 Мельник Л. Г. Екологічна економіка: підручник. Суми: ВДТ Університетська книга, 2003. 346 с. 
143 Костюк У. З. Особливості функціонування і розвитку ринку екологічних послуг. Сталий розвиток економіки. 
2012. № 4. С. 156-160. 
144 Шкільнюк О. М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності: автореф. дис 
канд. екон. наук, спец.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / О. М. Шкільнюк. – К.: 
Науково-дослідний економічний ін-т, 2008. – 18 с. 
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реалізацію політики цілеспрямованого стимулювання розвитку ефективних вітчизняних 
виробництв, становленню національного природного капіталу, активній підтримці створення 
в Україні сучасної конкурентоспроможної екологічно безпечної економіки. Її формування 
вимагає насамперед активізації ролі держави у цьому напрямку із залученням усього 
арсеналу ринкових інструментів при одночасному активному здійсненні інституціональних 
перетворень, спрямованих на зростання ефективності й конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств. Необхідним є встановлення ефективної системи контролю за 
діяльністю природних монополій, розробка механізмів адаптації міжнародних вимог щодо 
оздоровлення навколишнього природного середовища та втілення їх у національних 
природоохоронних стандартах. 

Формування інноваційного процесу в контексті впровадження «зеленої економіки» в 
Україні повинно бути однією із стратегічних цілей розвитку держави, так як тільки такий шлях 
розвитку забезпечить збереження природно-ресурсного потенціалу, необхідного для 
економічного зростання; створить високу якість життя людей; дозволить підвищити 
конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку, все більшою мірою 
орієнтуватися на підтримку екологічно чистих товарів і послуг. 

Входження на рівних у світове співтовариство цивілізованих країн є можливим лише на 
умовах рівності економічного розвитку та стандартів якості життя. Однак досягти цього, як 
свідчить світовий досвід, можливо лише шляхом інноваційного розвитку, з опорою на 
інтелект і знання, комерціалізацію новітніх досягнень у галузі науки і техніки, інформаційні 
технології, екологізацію виробництва і споживання, високий рівень добробуту населення, 
демократизацію усіх сфер життєдіяльності суспільства. Лише цим шляхом і ніяким іншим, 
можна «ввійти в Європу», до чого прагне більша частина нашого народу. Але цієї мети не 
можна досягти методами, які були достатньо дієвими у минулому, проте зараз безнадійно 
застаріли такі підходи як: «навести порядок», «посилити контроль» і т. п. Таким чином 
можна забезпечити тільки відносну стабільність на досить низькому рівні соціально-
економічного розвитку. 

Результативний стрибок через «прірву», яка постійно розширюється на бік країн, що 
розвиваються у руслі світової цивілізації, можна здійснити лише шляхом безупинного пошуку 
і використання нових способів і сфер реалізації наявних конкурентних переваг у мінливих 
умовах зовнішнього середовища, а це пов’язано з постійним і неухильним оновленням 
асортименту продукції і технологій виробництва, їх екологізацією, удосконаленням системи 
управління виробництвом і збутом, освоєнням нових ринків тощо. 

Для його забезпечення необхідно задати загальні, проте такі, що тривалий час не 
будуть змінюватися (тобто, концептуальні) правила гри, рівні для усіх суб’єктів ринку і 
забезпечити їх безумовне виконання. Звичайно, суб’єкти ринку повинні мати повну свободу 
дій у межах діючого законодавства. Оперативне регулювання макроекономічних процесів 
повинне забезпечуватися переважно економічними важелями. При цьому, однією з 
головних умов реалізації порівняльних конкурентних переваг підприємств та установ, 
галузей і країни у цілому є забезпечення розвитку креативного і професійного потенціалу 
окремих осіб: робітників, фахівців, менеджерів, власників тощо. Для цього потрібно 
формувати і розвивати позитивні морально-етичні устої, які сприймаються переважною 
більшістю суспільства. Світова практика переконливо свідчить, що чим вищі морально-етичні 
устої суспільства, тим толерантніше воно буде відноситися до розвитку індивідуальних 
можливостей кожної особи, тим вищими будуть соціально-економічні параметри суспільства 
у цілому, а значить і окремих його членів. 

У питаннях орієнтації економіки на інноваційний шлях сталого розвитку світовим 
співтовариством, насамперед, розвиненими у соціально-економічному плані країнами, 
накопичено значний досвід. Проте пряме його перенесення на вітчизняний ґрунт, без 
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відповідної адаптації лише дискредитує ідею інноваційного прискорення в цілому. Слід 
також враховувати, що той, хто наздоганяє, завжди знаходиться у гірших умовах, а розрив 
України з країнами-лідерами у багатьох галузях є надто значним, щоб його можна було 
подолати у прийнятні терміни, наприклад: у галузі виробництва комп’ютерної техніки, 
легкових автомобілів, побутової техніки тощо145. 

Однак є інший «обхідний» шлях, який передбачає пошук і реалізацію наявних, все ще 
досить значних у окремих галузях відносних конкурентних переваг, зайняття і посилення 
провідних позицій у тих сферах діяльності, де для цього є достатні умови: сільське 
господарство (можливість виробництва екологічно чистих продуктів харчування), 
аерокосмічна галузь, військова техніка і т. п. Проте структура економіки України з позиції її 
відповідності наявним тенденціям економічного розвитку є вкрай несприятливою (Табл. 4). 

 
Таблиця 4. Структура економіки України за технологічними укладами146 

Показники 
Технологічні уклади 

III IV V VI 

Обсяг виробництва промислової продукції, % 57,9 38 4 0,1 

Фінансування наукових розробок, % 6 69,7 23 0,3 

Витрати на інновації, % 30 60 8,6 0,4 

Інвестиції, % 75 20 4,5 0,5 

Капітальні вкладення на технічне переозброєння й 
модернізацію, % 

83 10 6,1 0,9 

 
Дані Табл. 4. свідчать, що провідним у вітчизняній економіці є ІІІ і розвивається 

IV технологічний уклад. При цьому у країнах, що їх відносять до технологічних лідерів, 
інтенсивно розвиваються галузі IV та V (панівного на теперішній час) технологічних укладів і 
закладаються основи VI. Очевидно, без кардинальних зрушень у виборі і що найголовніше, у 
реалізації стратегії інноваційного прориву Україна залишиться на узбіччі світової цивілізації. 

Резюмуючи усе вищенаведене зазначимо, що економіка України має ряд аспектів, які 
потребують обов’язкового урахування при виборі траєкторій її інноваційного (у тому числі, 
екологічно-орієнтованого) розвитку в контексті впровадження ідеологеми «зеленої 
економіки». Серед них, зокрема, слід зазначити наступні: 

1. Необхідним інноваційним елементом регуляторної політики держави на мікрорівні 
повинно стати формування та впровадження системи сучасних бізнес-моделей управління як 
базису «зеленої економіки», що дозволить забезпечити оптимізацію використання 
природних ресурсів та забезпечити поетапний перехід до «зеленого інклюзивного 
зростання».  

2. Перманентні, часто непередбачувані, зміни умов макро- і мікро середовища 
обумовлюють необхідність високої оперативності проведення робіт з аналізу ринку, 
планування і організації виробництва на базі результатів аналізу. 

3. Зміни ситуації на ринку потребують обов’язкового прогнозування кількох можливих 
альтернативних сценаріїв розвитку подій (як мінімум, оптимістичного, песимістичного, 
номінального) і розробки відповідних їм адаптаційних стратегій поведінки на ринку. 

4. Для виходу із кризи підприємства повинні орієнтуватися на виробництво і реалізацію 
нової продукції, яка з високим ступенем ймовірності знайде собі споживача. Причому для 
невеликих і середніх підприємств пошук такого споживача і розробку для нього продукції 

                                                
145 Андрєєва Н. М. Мартинюк О. М. Впровадження механізму інноваційного розвитку України в контексті 
екологізації економіки: монографія. ІПРЕЕД НАН України. Херсон. Грінь. 2016. 136 с. 
146 Ілляшенко С. М. Роль інноваційної діяльності у соціально- економічному розвитку. Зб. Наук. праць Хмель-
ницького кооперативного торговельно-економічного інституту. 2011. № 2. С. 90-101. 
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слід вести шляхом виділення ніш ринку як відносно невеликих його ділянок, що обійдені 
увагою конкурентів і характеризуються специфічними запитами споживачів, на яких 
підприємство зможе у повному ступені реалізувати свої переваги і нівелювати недоліки.  

5. Оскільки повноцінно вести конкурентну боротьбу більшість вітчизняних підприємств 
поки що не можуть, то доцільно її уникати шляхом своєчасної переорієнтації своєї діяльності 
на інші ніші ринку. 

6. Слід використовувати структурну трансформацію економіки і ринкові можливості, які 
відкриваються у зв’язку з цим, для своєчасної переорієнтації напрямків діяльності 
підприємства. 

7. Високий ризик, пов’язаний з розробкою і виведенням на ринок нових товарів, тим 
більше – екологічно-орієнтованих, ставить високі вимоги до якості робіт з визначення 
цільових ринків (їх сегментів чи ніш), вимагає всебічного урахування різноспрямованого 
впливу чинників ризику щоб у максимальному ступені убезпечити себе від невдач, чи 
крайньою мірою, звести можливі їх наслідки до мінімуму.  

8. При аналізі альтернативних напрямів (проектів) екологічно-орієнтованого 
інноваційного розвитку обов’язково слід ураховувати як можливості самого підприємства 
(його потенціал), так і можливості енергетичної і сировинної бази України, і вибирати із 
можливих альтернатив ті варіанти, які забезпечені переважно місцевою сировиною. 

9. Необхідність проведення значних обсягів різнопланових робіт (переважно 
аналітичного характеру) у стислі терміни і з мінімальними витратами, але з високими 
вимогами до їх якості, потребує наявності формалізованих (у ідеалі формальних) процедур їх 
виконання, щоб можна було б використати комп’ютерні інформаційні системи і технології 
обробки інформації. 

10. Альтернативний характер вибору цільових ринків (їх сегментів чи ніш) для реалізації 
інноваційних проектів, необхідність врахування значної кількості факторів впливу, наявність 
цілого ряду різнопланових критеріїв їх оцінки потребує єдиної методики і критеріальної бази 
щоб цілеспрямовано вести пошук і обґрунтовано приймати рішення, у тому числі в умовах 
неповної визначеності147. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
147 Андрєєва Н. М. Мартинюк О. М. Впровадження механізму інноваційного розвитку України в контексті 
екологізації економіки: монографія. ІПРЕЕД НАН України. Херсон. Грінь. 2016. 136 с. 
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2.2. An innovative approach in the field of activity management in the identification of facilities 
of increased danger in the territory of Ukraine in accordance with Directive 2012/18/EC  
of the European Parliament and of the Council (SEWESO III) 

 
2.2. Інноваційний підхід в сфері управління діяльністю при ідентифікації об’єктів 

підвищеної небезпеки на території України згідно з Директивою 2012/18/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради (СЕВЕЗО 3) 

 
Одним із перших міжнародних актів, що передбачав створення міждержавної системи 

співробітництва та взаємодії національних законодавчих і виконавчих органів влади в 
Європейському Союзі (ЄС) у галузі запобігання великих промислових аварій стала Директива 
СЕВЕЗО від 24 червня 1982 р. № 82/501/ЄС. Передумовою її розробки стала аварія на 
хімічному заводі в італійському місті Севезо, в результаті якої стався викид до атмосфери 
близько 200 кг діоксину, що призвело до тяжких наслідків для населення і навколишнього 
середовища. У 1996 році Європейська комісія прийняла Директиву СЕВЕЗО ІІ, додатки до якої 
з переліком небезпечних речовин і їх класів були приведені у відповідності з додатком до 
Конвенції ООН. 

Прийняття країнами ЄС основних положень СЕВЕЗО ІІ, за висновками Єврокомісії, 
дозволило знизити аварійність у розвинених країнах ЄС до 4-8 разів: з 400 аварій (у тому 
числі 75 великих) у 1983 р. до 70 (у тому числі 21 велика) у 1989 р, що сталися приблизно на 
10 тис. промислових підприємств ЄС.  

У 2008 році Європейська рада та Європейський парламент прийняли регламент про 
класифікацію, маркування та упаковку речовин і сумішей. Виникла необхідність про перегляд 
Директиви СЕВЕЗО ІІ, особливо у частині приведення додатку 1 у відповідність із системою 
класифікації небезпеки та маркування хімічної продукції. Директива СЕВЕЗО ІІІ була прийнята 
Європейською комісією 24 липня 2012 року.  

Основні вимоги Директиви СЕВЕЗО полягають в ідентифікації небезпек, декларуванні 
безпеки, плануванні дій під час аварії і по локалізації її наслідків, проведенні перевірок, 
інформуванні населення про можливу надзвичайну ситуацію. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від 
України ряд реформ щодо імплементації Європейських стандартів і, зокрема, Директиви 
2012/18/ЄС у національні нормативні документи. 

Сьогодні основними нормативно-правовими актами України, які регулюють 
правовідносини, аналогічні тим, які представлені у Директиві 2012/18/ЄС, є Кодекс 
цивільного захисту України, Закони України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» і «Про 
основні засади державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності», постанова 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 «Про ідентифікацію та 
декларування об’єктів підвищеної небезпеки». Слід відмітити, що логічним результатом 
гармонізації українського законодавства з європейським та впливу Директиви СЕВЕЗО ІІ, 
стало прийняття Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». 

Аналіз постанови Кабінету Міністрів України № 956 від 11. 07. 2002 р. «Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» та Директиви 
2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних 
аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами. Удосконалення механізмів регулювання 
промислової безпеки вимагає від органів влади прийняття нових ефективних заходів. Одним 
з таких заходів явилось прийняття в 2002 році Закону України «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та впровадження Міністерством праці та соціальної політики процедури 
ідентифікації та декларування безпеки промислового виробництва, що представляє 
потенційну загрозу для населення та територій.  
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Така процедура ефективно використовується на практиці у Європейському Суспільстві, 
вона регламентується Міжнародною Організацією Праці в Конвенції № 174 «Про запобігання 
крупних промислових аварій» (1993 р.), згідно якої керівництво кожного небезпечного 
підприємства (об’єкта, установки) повинно представити в органи місцевої влади та 
спеціально уповноважені органи Декларацію безпеки – документ, що поєднує питання 
ідентифікації та оцінки основних небезпек і обґрунтування прийнятих заходів для безпечної 
експлуатації промислового об’єкта, а також заходи на випадок аварій.  

Декларація безпеки промислового об’єкта України є документом, що визначає 
можливі характер та масштаби надзвичайних ситуацій на промисловому об’єкті та заходи по 
їх попередженню і ліквідації. Декларація повинна характеризувати безпеку промислового 
виробництва на етапах його введення в експлуатацію, експлуатації та виводу з експлуатації і 
містити:  

- відомості про місце розташування, природно-кліматичних умовах розміщення та 
чисельності персоналу промислового об’єкта; основні характеристики та особливості 
технологічних процесів та продукції, яка виробляється на промисловому об’єкті; 

- аналіз ризику виникнення на промисловому об’єкті надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру, включаючи визначення джерел небезпек, оцінку 
умов розвитку та можливих наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі викидів в 
навколишнє середовище шкідливих речовин;  

- характеристику систем контролю за безпекою промислового підприємства, відомості 
про об’єми і вміст організаційних, технічних та інших заходів щодо запобігання надзвичайних 
ситуацій; 

- відомості про створення та підтримування в готовності локальної системи 
сповіщення персоналу промислового об’єкта та населення про виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

- характеристику заходів щодо створення на промисловому об’єкті, підготовки та 
дотримання в готовності до використання сил та засобів по попередженню та ліквідації 
надзвичайних ситуацій, а також заходів з навчання працівників промислового об’єкта 
способам захисту та дій в надзвичайних ситуаціях; 

- характеристику заходів по захисту персоналу промислового об’єкта на випадок 
виникнення надзвичайних ситуацій, порядок дій сил та засобів щодо попередження та 
ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- відомості про необхідні об’єми та номенклатуру резервів матеріальних та 
фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій; 

- порядок інформування населення та органу місцевого самоуправління, на території 
якого розташований промисловий об’єкт, про надзвичайні ситуації, що прогнозуються та 
виникають на промисловому об’єкті. 

Декларація безпеки розробляється підприємствами, організаціями незалежно від їх 
організаційно-правової форми для діючих промислових об’єктів та об’єктів, що 
проектуються, і затверджується керівником організації, до складу якого входить 
промисловий об’єкт. Особа, що затверджує декларацію несе відповідальність за повноту та 
достовірність представленої в ній інформації.  

Початковим етапом декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки є їхня 
ідентифікація. Що представляє собою ця процедура? На підставі спеціальних розрахунків, із 
загальної кількості об’єктів, де виготовляються, використовуються, переробляються або 
транспортуються небезпечні речовини – виявляються ті, що представляють особливу 
небезпеку. При цьому розраховується не тільки маса отруйних та токсичних речовин, але і 
наскільки близько об’єкт розташований до «елементів селитебної території» держави. Це 
місце, де одночасно можуть знаходитися більше 20 чол., транспортні магістралі 
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національного значення, природоохоронні зони, дитячі садки, лікарні тощо. Якщо ця 
відстань менша за нормативну – небезпека відповідно зростає. 

Процедура ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) вміщує наступні етапи: 
- виділення потенційно небезпечних об’єктів за наявністю небезпечних речовин; 
- розрахунок розподілу мас небезпечних речовин в апаратах та трубопроводах 

визначених потенційно небезпечних об’єктів; 
- розрахунок сумарної маси індивідуальних небезпечних речовин або сумарної маси 

небезпечних речовин, що відносяться до однієї категорії і/або групи; 
- порівняння сумарної маси небезпечних речовин з їх пороговою масою; 
- складання Повідомлення про результати ідентифікації ОПН та надання його до 

відповідних органів. 
Враховуючи ту особливість, що небезпека об’єктів підвищеної небезпеки 

обумовлюється, в першу чергу, небезпечними властивостями речовин і матеріалів, що на них 
обертаються, слід звернути увагу на суттєві зміни у Директиві СЕВЕЗО ІІІ (додаток 1), у якому 
наведено переліки класів небезпечних речовин і конкретних хімічних речовин. У додатку 1 
Директиви СЕВЕЗО ІІІ класи небезпечних речовин встановлені у відповідності з категоріями 
небезпеки, що представлені у системі СГС: небезпеки, що пов’язані зі здоров’ям 
(гостротоксичні речовини трьох видів); фізичні небезпеки (вибухові речовини; горючі гази; 
горючі аерозолі; окислювальні гази; горючі рідини; речовини, що схильні до 
саморозкладання, суміші та органічні перекиси; пірофорні рідини і тверді речовини; 
окислювальні рідини і тверді речовини); небезпеки для навколишнього середовища 
(речовини, що містять гостру категорію впливу на водне середовище та хронічний вплив); 
інші небезпеки. 

У новій класифікації з’явився такий клас небезпечних речовин, як речовини, що схильні 
до саморозкладання чи суміші, що визначаються як термічно нестійкі рідкі або тверді 
речовини чи суміші, які схильні до бурхливого екзотермічного розкладання без участі кисню 
(повітря), за винятком вибухових речовин, органічних пероксидів та окислювальних речовин. 
Збільшилась кількість конкретних небезпечних речовин та їхніх сумішей: додана значна 
кількість канцерогенних речовин, різноманітних видів нафтопродуктів тощо. У зв’язку з цим 
класифікація небезпечних речовин, яка представлена в українському законодавстві, 
потребує більш глибокого дослідження. 

У Директиві СЕВЕЗО ІІІ пропонується не враховувати небезпечні речовини, що наявні на 
підприємстві тільки у кількостях, що дорівнюють або менше ніж 2% відповідного порогового 
значення під час розрахунків загальної кількості у випадку, якщо їхнє розташування у межах 
підприємства таке, що воно не може стати причиною виникнення великої аварії на 
підприємстві.  

До Директиви увійшли поняття «підприємство низької небезпеки» та «підприємство 
високої небезпеки», що відповідає класифікації небезпечних виробничих об’єктів, яка 
використовується для встановлення різних режимів нагляду, а також наведено перелік 
об’єктів та видів діяльності, на які не поширюється Директива СЕВЕЗО (військові об’єкти; 
об’єкти добувних галузей; транспортування небезпечних речовин, у тому числі по 
магістральним трубопроводам; морська розвідка та розробка корисних копалин, включаючи 
вуглеводні; зберігання газу на підводних морських площадках і на площадках, на яких 
проводять розвідку і розробку корисних копалин; звалище відходів, включно підземне 
зберігання відходів). 

У Директиві СЕВЕЗО ІІІ представлені більш жорсткі вимоги до відповідальності 
операторів за дотримання вимог законодавства на відміну від Директиви СЕВЕЗО ІІ, де були 
відсутні вимоги до країн ЄС щодо обов’язкового встановлення штрафів у національному 
законодавстві за порушення вимог по запобіганню великих аварій. 
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Окрема стаття присвячена консультаціям із суспільством та його участі у прийнятті 
рішень, пов’язаних із плануванням нового підприємства, із істотними змінами на 
підприємствах, із змінами на сусідніх підприємствах, що можуть збільшити ризик наслідків 
великої аварії. 

Аналіз положень законодавства України показав, що вони частково відповідають 
вимогам Директиви 2012/18/ЄС і потребують значного удосконалення. 

Відмінності в законодавчій базі ЄС та України щодо ідентифікації об’єктів.  
Схематично різницю в класифікації ОПН на території України та SEVESO 3 можна представити 
в наступному вигляді (Рис. 1), а кількість ОПН в країнах ЄС на Рис. 2. 
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Рис. 1. Схематична різниця в класифікації ОПН на території України та SEVESO 3 
 

 
Рис. 2. Кількість ОПН в країнах ЄС 

 
Слід відмітити, що в Україні понад 6000 ОПН, що значно більше ніж в Германії, Франції 

та Італії разом взятих. 
При ідентифікації об’єктів даного класу основними документами в Україні є148 та149 в ЄС. 

Порівняння цих документів показало, що існує суттєва розбіжність в класифікації 
небезпечних речовин та способах опрацювання (додавання мас речовин).  

На Рис. 3. наведені зміни, що відбудуться при імплементації директиви. 
 

                                                
148 Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної 
небезпеки» від 11 липня 2002 року № 956: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF. 
149 Директива 2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 о контроле крупних аварий, 
связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС 
(Rus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://phase1.pprdeast2.eu/assets/files/Publications/SEVESOIII_Directive_RUS.pdf. 
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Рис. 3. Можлива зміна в класифікації груп речовин при імплементації директиви 

 
Аналіз рисунку показує зміну груп речовин та наявність четвертої групи речовин в якій 

не відбувається додавання відносних мас речовин. Дана особливість буде розглянута далі. 
Окрім того встановлено, що є суттєва розбіжність в кількості категорій небезпечних 

речовин та індивідуальних речовин (див. Таблицю 1). 
 

Таблиця 1. Аналіз кількості категорій речовин та індивідуальних речовин згідно150 та151 

 Постанова № 956 СЕВЕЗО 3 

Індивідуальні речовини  29 шт. 48 шт. 

Категорії речовин 10 шт. 21 шт. 

 
Окрім того в директиві наведені відмінні від українського законодавства коефіцієнти 

токсичного еквіваленту. 
Так якщо152 при ідентифікації речовин посилається на ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 19433-88, 

ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.1.005-88, то153 основним документом є154 – «Регламент 

                                                
150 Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної 
небезпеки» від 11 липня 2002 року № 956: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF. 
151 Директива 2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 о контроле крупних аварий, 
связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС 
(Rus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://phase1.pprdeast2.eu/assets/files/Publications/SEVESOIII_Directive_RUS.pdf. 
152 Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної 
небезпеки» від 11 липня 2002 року № 956: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF. 
153 Директива 2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 о контроле крупних аварий, 
связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС 
(Rus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://phase1.pprdeast2.eu/assets/files/Publications/SEVESOIII_Directive_RUS.pdf. 
154 Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. о 
классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (Регламент Европейского парламента и Совета 
Европейского Союза 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке веществ и 
смесей, изменяющий и отменяющий Директивы 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС и изменяющий Регламент (ЕС) 
1907/2006*(1)). 
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Европейского парламента и Совета Европейского Союза 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. о 
классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (Докипедия: Регламент 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. о 
классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющий и отменяющий 
Директивы 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС и изменяющий Регламент (ЕС) 1907/2006*(1))». 

Обробка інформації про ОПН на території України. Аналіз кількості та «якості» ОПН 
на території України. На сьогодні в Україні налічується близько 6 тис. об’єктів підвищеної 
небезпеки, що ідентифіковані відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки» 
та використовують у своїй діяльності небезпечні речовини (Рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Розподіл кількості ОПН по території України 

 
Слід зазначити, що велика кількість ОПН – це наслідок зменшення порогових мас за 

рахунок відстаней. Якщо проаналізувати відстані від ОПН (Рис. 5) то можна побачити, що 
майже 90% ОПН знаходяться на відстані менш ніж 100 метрів. 

При цьому близько 50% об’єктів знаходяться на відстані менш ніж 50 метрів. 
Прийняття порядку ідентифікації ОПН аналогічного директиві СЕВЕЗО 3 дозволить різко 

зменшити кількість підприємств, що підпадають під контроль за загрозами небезпек, 
пов’язаних з небезпечними речовинами, і вимоги до таких об’єктів. На Рис. 6 наведені 
відносні маси небезпечних речовин при алгоритмі з СЕВЕЗО 3 для однієї із областей України. 

Відносну масу небезпечних речовин розраховували за формулою:  
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де qi – сумарна маса небезпечної речовини, небезпечних речовин однієї категорії, що 
знаходиться на об’єкті;  

n – кількість речовин на об’єкті. У випадку коли отримане значення буде дорівнювати 
або перевищувати 1, об’єкт ідентифікується як об’єкт підвищеної небезпеки першого або 
другого класу; 
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Qi – норматив порогової маси небезпечної речовини, небезпечних речовин однієї 
категорії визначені відповідно до155. 

 

 
Рис. 5. Відстань від ОПН до іншого ОПН, селитебної території, тощо 

 
Аналіз діаграми показує, що орієнтовно зі 247 ОПН, 36 (15%) потенційно будуть 

відповідати ОПН згідно вимог СЕВЕЗО 3. Більшість об’єктів, на яких відносна маса 
небезпечних речовин не перевищує 1, відносяться до автозаправних та автогазозаправних 
станцій.  

 

 
Рис. 6. Відносна маса небезпечних речовин на ОПН 

 
Розробка алгоритму ідентифікації об’єктів відповідно до Директиви СЕВЕЗО 3. 

Основні відмінності методів ідентифікації ОПН, визначених постановою КМУ від 11 липня 
2002 р. № 956 і Директивою СЕВЕЗО 3. До основних відмінностей в ідентифікації ОПН, 

                                                
155 Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної 
небезпеки» від 11 липня 2002 року № 956: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF. 
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визначених постановою КМУ від 11 липня 2002 р. № 956 і Директивою СЕВЕЗО 3 слід 
віднести: 

- директива СЕВЕЗО 3 опирається й на величину ризиків, перевищення значень яких 
може призводити до перегляду технологічного процесу, мас небезпечних речовин на об’єкті;  

- різниця в кількості індивідуальних речовин та часткові зміни в їх порогових масах; 
- різниця в кількості категорій речовин та часткові зміни в їх порогових масах; 
- різниця в кількості груп речовин; 
- в директиві СЕВЕЗО 3 порівняння мас речовин в групах проводиться в нормуванні до 

одиниці, а в постанові №956 а абсолютних значеннях (не принципово); 
- в директиві СЕВЕЗО 3 існує четверта група речовин, в котрій не відбувається 

додавання мас категорій речовин; 
- директива СЕВЕЗО 3 оперує відмінними від українського законодавства 

коефіцієнтами токсичного еквіваленту; 
- директива СЕВЕЗО 3 орієнтована лише на «великі» об’єкти в той час як постанова 956 

за рахунок зменшення порогових мас через врахування відстаней до селитебної території, 
інших ОПН, тощо дозволяє включати «невеликі» об’єкти. Порогова маса при цьому може 
бути зменшена до 500 разів і, відповідно, значно збільшено кількість ОПН. 

Розробка алгоритму щодо проведення розрахунків відповідно до Директиви СЕВЕЗО 3.  
Проведений аналіз показав, що ідентифікація об’єктів відповідно до директиви СЕВЕЗО 3 
тісно пов’язана з оцінкою ризиків. В цілому даний алгоритм можна представити у 
наступному вигляді (Рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Алгоритм ідентифікації об’єктів відповідно до156 

 

                                                
156 Директива 2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 о контроле крупных аварий, 
связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС 
(Rus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://phase1.pprdeast2.eu/assets/files/Publications/SEVESOIII_Directive_RUS.pdf. 
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Аналіз рисунку показує, що безпосередня процедура (алгоритм) порівняння мас 
небезпечних речовин на об’єкті з пороговими масами є початковим етапом. Подальша 
оцінка ризиків за умови перевищення рівнів вимагає корегування технологічного процесу, 
мас небезпечних речовин. 

Алгоритм ідентифікації об’єктів (порівняння порогових мас з реальними значеннями) 
на території України згідно з Директивою 2012/18/ЄС Європейського парламенту і ради про 
контроль великих аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами (СЕВЕЗО 3) можна 
представити в наступному вигляді. 

1. Ідентифікація небезпечних речовин на підприємстві, що можуть бути віднесені 
до індивідуальних речовин або до категорій. 

a. Якщо речовина є в переліку індивідуальних речовин, то всі подальші дії для неї 
виконуються як для індивідуальної речовини. 

2. Віднесення речовин до груп (до однієї з чотирьох):  
- токсичні речовини (інгаляційний шлях впливу); 
- небезпечні для водного середовища; 
- пожежо- та вибухонебезпечні; 
- інші небезпеки. 
a. Якщо речовина може бути віднесена до більш ніж одної групи, то її слід 

враховувати в кожній з цих груп. 
b. Якщо речовина може бути віднесена до більш ніж одної категорії в рамках групи, то 

її слід віднести до тієї категорії, де порогова маса (згідно табл.), менша (не порушуючи пункт 
1а). 

c. Можна не враховувати небезпечні речовини, наявні на підприємстві в кількостях 
рівних або менше 2% відповідної мінімальної кількості, якщо по своєму місцезнаходженню 
на підприємстві вони не можуть ініціювати виникнення великої аварії (необхідна 
методика оцінки). 

3. Якщо підприємство не має конкретної небезпечної речовини або категорії 
речовин в кількості, що перевищує або дорівнює відповідним мінімальним кількостям, 
застосовується наступне правило для розрахунку відносної маси небезпечних речовин 
(правило дійсне лише для трьох груп: Токсичні речовини (інгаляційний шлях впливу); 
небезпечні для водного середовища;фізичний вплив)): 

a. Підприємство відноситься до підприємств вищого рівня небезпеки, якщо сума:  

...
Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

U5

5

U4

4

U3

3

U2

2

U1

1  більше або дорівнює 1, 

де xq  – кількість небезпечної речовини х (чи категорії небезпечних речовин),  

UxQ  – відповідна мінімальна кількість небезпечної речовини або категорії 

(передбачених новою постановою, таблиця, колонка для підприємств вищого рівня 
небезпеки). 

b. Якщо в результаті виконання пункту 3а, встановлено що підприємство не відноситься 
до підприємств вищого рівня небезпеки, то проводяться розрахунки для відповідності 
підприємства нижньому рівню безпеки:  

Підприємство відноситься до підприємств нижчого рівня небезпеки, якщо сума:  

...
Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

Q

q

L5

5

L4

4

L3

3

L2

2

L1

1  більше або дорівнює 1, 

де xq  – кількість небезпечної речовини х (чи категорії небезпечних речовин), LxQ  – 

відповідна мінімальна кількість небезпечної речовини або категорії (передбачених новою 
постановою, таблиця, колонка для підприємств нижчого рівня небезпеки).  
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Рекомендації щодо внесення змін до законодавства України. Проведений аналіз 
сучасної нормативної бази, щодо ідентифікації об’єктів на території України відповідно до157, 
дозволив представити перелік нормативних документів, що потребують розробки у вигляді 
наступної Таблиці 3. 

 
Таблиця 3. Нормативні документи, що потребують розробки 

№ з/п Нормативні документи, що 
потребують розробки 

Стан розробки в Україні 

1. Розробка аналогу закону про ОПН або внесення змін до нього. Громадське обговорення, 
стадія погодження 

2. Розробка аналогу постанови Кабінету Міністрів України №956 
від 11.07.02 «Про ідентифікацію та декларування об’єктів 
підвищеної небезпеки». 

Потребує розробки  

3. Розробка методики оцінки можливості спричинення речовиною 
більш великої аварії, що зберігається в об’ємі менш ніж 2% від 
мінімально допустимої (можливо об’єднати з п.5). 

Потребує розробки  

4. Розробка вітчизняного аналогу класифікатору речовин ((ЕС) 
1272/2008), або прийняття його. 

Потребує розробки  

5. Розробка методики оцінки ризиків на об’єктах, що можуть бути 
класифіковані відповідно до СЕВЕЗО 3 (в тому числі врахування 
ефектів доміно).  

Потребує розробки  

6. Законодавчо встановити граничні значення індивідуального та 
соціального ризику. 

Потребує розробки 

 
Оцінка впливу прийняття Директиви СЕВЕЗО 3 на кількість ОПН на території 

України. Оцінка орієнтовної кількості ОПН на території України, з урахуванням вимог 
Директиви СЕВЕЗО 3 та примітки 3 до Додатка 1 Директиви СЕВЕЗО 3. Очевидно, що 
імплементація директиви СЕВЕЗО 3 призведе до зменшення кількості ОПН. На Рис. 8 
наведена схема зміни класифікації ОПН на території України. 
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2 клас 
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Рис. 8. Схема зміни класифікації ОПН на території України (проект) 

 

                                                
157 Директива 2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 о контроле крупних аварий, 
связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС 
(Rus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://phase1.pprdeast2.eu/assets/files/Publications/SEVESOIII_Directive_RUS.pdf. 
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Аналіз доступної інформації щодо ОПН на території України дозволив представити зміну 
їх кількості в наступному вигляді (Табл. 4). 

 
Таблиця 4. Орієнтовна зміна кількості ОПН з урахуванням вимог Директиви СЕВЕЗО 3 

 Орієнтовна 
кількість ОПН 

№ 956 

Орієнтовно відповідно до СЕВЕЗО ІІІ 

кількість % 

Територіальний суб’єкт № 1 243 29 12 
Територіальний суб’єкт № 2 150 10 7 
Територіальний суб’єкт № 3 1170 198 17 
Територіальний суб’єкт № 4 98 18 18 
Територіальний суб’єкт № 5 165 18 11 
Територіальний суб’єкт № 6 201 15 7 
Територіальний суб’єкт № 7 350 41 12 
Територіальний суб’єкт № 8 151 30 20 
Територіальний суб’єкт № 9 193 27 14 
Територіальний суб’єкт № 10 170 18 11 
Територіальний суб’єкт № 11 81 11 14 
Територіальний суб’єкт № 12 1054 78 7 
Територіальний суб’єкт № 13 174 21 12 
Територіальний суб’єкт № 14 340 42 12 
Територіальний суб’єкт № 15 241 36 15 
Територіальний суб’єкт № 16 120 11 9 
Територіальний суб’єкт № 17 162 25 15 
Територіальний суб’єкт № 18 168 13 8 
Територіальний суб’єкт № 19 392 40 10 
Територіальний суб’єкт № 20 134 18 13 
Територіальний суб’єкт № 21 250 24 10 
Територіальний суб’єкт № 22 226 32 14 
Територіальний суб’єкт № 23 98 11 11 
Територіальний суб’єкт № 24 194 18 9 
Територіальний суб’єкт № 25 260 28 11 

 
Аналіз таблиці показує, що кількість ОПН зменшиться до 800 шт, що становить близько 

11%. 
Обґрунтування орієнтовної кількості ОПН на території України, з урахуванням 

вимог Директиви СЕВЕЗО 3 та запровадження третього класу. З метою збереження 
особливостей вітчизняного законодавства на сьогоднішній день розглядається питання трьох 
класової класифікації ОПН.  

Слід відмітити, що в залежності від порогових мас для третього класу буде суттєво 
залежати й їх кількість. В цілому можна орієнтуватися, що: 

- при імплементації для третього класу на рівні 1% – понад 90% від сьогоднішньої 
кількості ОПН (ОПН стануть і ті об'єкти, які раніше не були ними); 

- при імплементації для третього класу на рівні 2% – понад 80% від сьогоднішньої 
кількості ОПН (ОПН стануть і ті об'єкти, які раніше не були ними). 

На Рис. 9 наведено залежність кількості ОПН на території України (проект) від 
імплементації, тобто від того чи буде третій клас та від того на якому рівні він буде 
прийнятий. 

Аналіз рисунку показує, що запровадження третього класу не вплине суттєво на 
кількість ОПН на території України. А при якісному підході до ідентифікації їх кількість взагалі 
може зрости за рахунок суб’єктів господарювання які незаконно працюють. 
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Рис. 9. Зміна кількості ОПН на території України (проект) в залежності від імплементації 

 
Аналіз впливу «2%» на кількість ОПН. В Директиві СЕВЕЗО 3158, а саме в п. 3 приміток 

додатка 1 вказано «Кількостями, які потрібно враховувати для застосування відповідних 
статей – це максимальні кількості, які є або можуть бути в наявності в будь-який час. 
При підрахунку загальної наявної кількості не враховуються тільки небезпечні речовини, 
наявні на підприємстві в кількостях рівних або менше 2% відповідної мінімальної кількості, 
якщо за своїм місцезнаходженням на підприємстві вони не можуть ініціювати виникнення 
великої аварії». Відсутність чітких вимог до обґрунтування можливості «ініціювати 
виникнення великої аварії» може призвести до того, що кількість ОПН другого класу може 
бути штучно зменшено (не більше 2-3% від кількості ОПН).  

Суттєвою проблемою це може бути при утворенні в Україні ОПН третього класу, 
кількість яких теж може бути штучно зменшено (не більше 10% від кількості ОПН). 

Висновки. В результаті виконання роботи: 
1. проведено аналіз вітчизняного законодавства та Директиви 2012/18/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, 
пов’язаних з небезпечними речовинами та встановлено, що основною причиною великої 
кількості ОПН на території України є зниження порогових мас за рахунок відстаней; 

2. узагальнено та проведено аналіз інформації щодо наявних об’єктів підвищеної 
небезпеки на території України згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 
11. 07. 02 «Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки»; 

3. розроблено алгоритм ідентифікації об’єктів на території України згідно з Директивою 
2012/18/ЄС Європейського парламенту і ради про контроль великих аварій, пов'язаних з 
небезпечними речовинами (СЕВЕЗО 3); 

4. розроблено проекти форм, таблиць які можуть бути включені до проектів 
нормативних документів; 

5. сформовано перелік нормативних документів, котрі потребують змін або розробки; 
6. проведена оцінка кількості ОПН що можуть бути в результаті імплементації 

директиви; 
7. проведена оцінка кількості ОПН що можуть бути в результаті імплементації 

директиви з урахуванням третього класу. 
 

                                                
158 Директива 2012/18/ЕС Европейского Парламента и Совета от 4 июля 2012 о контроле крупних аварий, 
связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая Директиву 96/82/ЕС Совета ЕС 
(Rus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://phase1.pprdeast2.eu/assets/files/Publications/SEVESOIII_Directive_RUS.pdf.  
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2.3. Concept Industry 4.0: essence and comparative analysis  
of management lead countries initiatives 

 
2.3. Концепция «Индустрия 4.0»: сущность и сравнительный анализ  

управленческих инициатив ведущих стран 
 
Постановка проблемы. Сегодня промышленное производство обусловлено 

глобальной конкуренцией и необходимостью скорейшей адаптации производства к 
постоянно меняющимся рыночным требованиям. Этим требованиям могут соответствовать 
только радикальные достижения в современных производственных технологиях. Индустрия 
4.0 – это многообещающий подход, основанный на интеграции бизнес- и производственных 
процессов, а также интеграции всех участников цепочки создания стоимости компании 
(поставщиков и клиентов). Украина имеет большое количество IT-стартапов, которые 
активно конкурируют на мировом рынке. Но на рынках Украины нет возможностей для их 
реализации. Поэтому они проходят иностранную регистрацию и ориентируются на 
иностранные рынки. Чтобы остановить «утечку мозгов», необходимо решать эту проблему 
на стратегическом уровне. Одним из основных факторов, тормозящих Индустрию 4.0 в 
Украине является морально устаревшая инфраструктура, о чем необходимо заботиться 
именно государственным органам. 

Анализ исследований и публикаций. Сначала идея концепции «Индустрия 4.0» может 
звучать очень «привлекательно», но важно отметить, что с ее реализацией связано 
множество проблем, рисков и барьеров. Определение подходящей инфраструктуры и 
стандартов, обеспечение безопасности данных и обучение сотрудников являются 
вопросами, которые необходимо решать на пути к Индустрии 4.0. Эти темы активно 
исследуют сотрудники Института экономики промышленности НАН Украины, такие как: 
Н. Е. Брюховецкая, И. П. Булеев, И. В. Брыль, Я. С. Брюховецкий, Е. И. Булеев, 
Л. В. Иваненко159,160,161,162,163 

Среди авторов, которые уделяли внимание исследованию темы «Индустрия 4.0», 
известны такие, как Е. Абеле, И. Пасько, Г. Баер, П. Герберт, Дж. Хертер, Г. Майснер, 
Р. Шлейпфер, Р. Гейссабаер и др. (Табл. 1). 

Таким образом, Индустрия 4.0 – это часть взаимосвязанного мира, который изменился 
благодаря революции в области информационных и коммуникационных технологий. 
Характерными свойствами Индустрии 4.0 является автоматизация, цифровизация, 
децентрализация (принятие независимых решений и локальное производство, что приводит 
к сокращению организационных иерархий), виртуализация (создание виртуальной копии 
фабрики путем связывания данных датчиков с виртуальной фабрикой модели и 
имитационной моделью), сбор и обработка данных в реальном времени и обмен данными в 
реальном времени (таким образом, создавая возможность немедленного предоставления 
полученных данных). 

Целью статьи является предоставление обзора Индустрии 4.0: история происхождения, 
план развития, текущее состояние, цели и элементы. 

                                                
159 Булеев И. П. Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий. С. 7-15. 
160 Брюховецька Н. Ю. Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових підприємств 
України. С. 11-25. 
161 Бриль І. В. Визначення мотиваційних переваг інтелектуалізації підприємств базових галузей промисловості. 
С. 142-150. 
162 Булєєв І. П. Моделирование повышения уровня интеллектуализации труда работников предприятий. С. 80-
96. 
163 Богуцька О. А. Оцінка рівня інвестиційно-інноваційної активності у взаємозв’язку з політикою 
інтелектуалізації та мотивації праці персоналу промислових підприємств. С. 19-25. 
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Таблица 1. Подходы к определению экономической категории «Индустрия 4.0» 
№ Автор Понятие Источник 
1. Е. Абеле164 «Индустрия 4.0» имеет четыре основания: это 

интероперабельность (совместимость), виртуализа-ция, 
децентрализация и работа в режиме реального времени. 
В такой системе датчики, оборудование и 
информационные системы соединены на протяжении 
всей цепочки создания стоимости, выходят за рамки 
одного предприятия или бизнеса, и могут 
функционировать почти независимо от человека. 

INDUSTRY 4.0: The Computerization 
of Manufacturing // IK4-TEKNIKER 
[Site].  07 .03. 2016.  

2. И. Пасько165 Определяет 2 основания концепции «Индустрия 4.0»: 
1. Интернет вещей – это концепция подключе-ния к 
интернету бытовых предметов, которые благодаря 
этому могут взаимодействовать друг с другом или с 
внешней средой, собирать полезные данные и на их 
основе самостоятельно совершать действия и 
операции, без участия человека;  
2. Киберфизические системы – интеграция небольших 

подключенных к Интернету машин и человеческого труда. 

Пасько И. Что нужно знать об 
Индустрии 4.0 и Интернете вещей 
// the Runet [Сайт]. 21. 09. 2015. 
URL: 
http://therunet.com/articles/4826. 

3. Г. Баер166 Цифровизация отрасли промышленности с помощью 
встраивания сенсоров в компоненты продукции и в 
производственное оборудование, использование 
киберфизических систем анализа данных. 
 

Bauer, H., Patel, M., Veira, J. (2014). 
The Internet of things: Sizing up the 
opportunity (Technical Report). 
McKinsey & Company. Retrieved 
from http://www.mckinsey.com/ 
insights/high_tech_telecoms_intern
et/the_internet_of_things_sizing_up
_the_opportunity. 

4. П. Герберт167 Трансформация производства, основанная на передо-
вых технологиях и предусматривающая соединение в 
единую систему сенсоров, оборудования, изделий и 
ИТ-систем по цепочке создания стоимости, как в 
рамках одного предприятия, так и за его пределами. 

Gerbert P., Lorenz M., Rüßmann M.  
Industry 4.0: The future of 
productivity and growth in 
manufacturing industries // BCG. 
April 2015.  

5. Дж. Хертер168 Ключевыми постулатами Индустрии 4.0 является 
интеграция физических элементов производства и ИТ-
систем с целью развития и использования 
киберфизических систем для производства продукции. 

Herter J., Ovtcharova J. (2016). A 
Model based Visualization Framework 
for Cross Discipline Collaboration in 
Industry 4.0 Scenarios // Procedia 
CIRP. Vol. 57. P.398-403 

6. Г. Мейснер169 Взаимосвязь информационно-коммуникационных 
технологий и производственных систем. 
 

Meissner H., Ilsena R., Auricha J. C. 
(2017) Analysis of Control 
Architectures in the Context of 
Industry 4.0 // Procedia CIRP. Vol. 
62. P. 165-169. 

7. Р. Шлейпфер170 Промышленная революция, базирующаяся на 
киберфизических производственных системах, с 
помощью которых происходит соединение физических 
и виртуальных миров. 

Schlaepfer R. C., Koch M., Merkofer 
P. (2015) Challenges and solutions 
for the digital transformation and 
use of exponential technologies 
https://www2.deloitte.com/content
/dam/Deloitte/ch/Documents/manu
facturing/ch-en-manufacturing-
industry-4-0-24102014.pdf 

8. Р. Гейссабаер171 Новый уровень организации и контроля всей цепочки 
создания стоимости и жизненного цикла продукта, 
направленный на персонификацию и учет индивидуа-
льных требований потребителей. Основой Индустрии 4.0 
является доступ ко всей релевантной информации в 
режиме реального времени путем соединения всех 
элементов в цепочке создания стоимости. 

Geissbauer R., Schrauf S., Koch V. 
etal. (2014) Industry 
4.0 – Opportunities and Challenges 
of the Industrial Internet assessment 
// PricewaterhouseCoopers. URL: 
https://www.pwc.nl/en/assets/docu
ments/pwc-industrie-4-0.pdf 

                                                
164 Abele Е. INDUSTRY 4.0: The Computerization of Manufacturing.  
165 Пасько И. Что нужно знать об Индустрии 4.0 и Интернете вещей. 
166 Bauer, H. The Internet of things: Sizing up the opportunity (Technical Report).   
167 Gerbert P. Industry 4.0: thefutureofproductivityandgrowthinmanufacturingindustries. 
168 Herter J. A Model based Visualization Framework for Cross Discipline Collaboration in Industry 4.0 Scenarios. 
169 Meissner H. Analysis of Control Architectures in the Context of Industry 4.0. P. 165-169. 
170 Schlaepfer R. C. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. 
171 Geissbauer R. Industry 4.0 – Opportunities and Challenges of the Industrial Internet assessment. 

http://therunet.com/articles/4826
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things_sizing_up_the_opportunity
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things_sizing_up_the_opportunity
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things_sizing_up_the_opportunity
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_internet_of_things_sizing_up_the_opportunity
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch-en-manufacturing-industry-4-0-24102014.pdf
https://www.pwc.nl/en/assets/documents/pwc-industrie-4-0.pdf
https://www.pwc.nl/en/assets/documents/pwc-industrie-4-0.pdf
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Для того, чтобы показать, как сочетание технологий и Интернета может создать новые 
возможности для преодоления промышленных проблем. 

Вышеупомянутая цель реализуется с помощью поэтапного решения ряда 
взаимосвязанных исследовательских задач. К ним относятся: 

- изучение концепции «Индустрия 4.0» в работах иностранных ученых; 
- отслеживание динамики промышленной революции; 
- определение управленческих инициатив разных стран мира по «Индустрии 4.0»; 
- исследование уровня готовности иностранных компаний к четвертой 

промышленной революции; 
- выявление проблем внедрения концепции «Индустрия 4.0» в Украине. 
Сегодня происходит четвертая промышленная революция, которая была вызвана 

развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Ее технологическая 
основа - интеллектуальная автоматизация киберфизических систем с децентрализованным 
управлением и расширенными возможностями подключения (функциональные 
возможности Интернета вещей). Следствием этой новой технологии для систем 
промышленного производства является реорганизация классических иерархических систем 
автоматизации в самоорганизующуюся систему киберфизического производства, которая 
обеспечивает гибкое массовое производство по индивидуальному заказу и гибкость в 
объеме производства. 

«Индустрия 4.0» – это стратегическая инициатива, представленная правительством 
Германии в 2011 году. Словенский ученый Андрея Ройко в своей работе описывает, что 
целью инициативы является превращение промышленного производства путем оцифровки 
и использования возможностей новых технологий.172 Производственная система Индустрия 
4.0 является гибкой и позволяет создавать индивидуальные и специализированные 
продукты. Основная идея заключается в использовании потенциала новых технологий и 
концепций, таких как: 

- доступность и использование интернета и Интернета вещей; 
- интеграция технических и бизнес-процессов компании; 
- цифровое картографирование и виртуализация реального мира; 
- «Умная» фабрика, включая «умные» средства промышленного производства и 

«умные» продукты. 
Подобные концепции были инициированы и в других странах. 
Концепция промышленного Интернета была разработана в Северной Америке 

компанией General Electric в конце 2012 года. Она рассматривается как тесная интеграция 
физического и цифрового миров, которая объединяет аналитику больших данных с 
Интернетом вещей. Концепция предусматривает более широкую сферу применения, чем 
Индустрия 4.0 и охватывает производство и распределение электроэнергии, 
здравоохранение, государственный сектор, транспорт и добычу полезных ископаемых.173 По 
оценкам, в рамках промышленного интернет-консорциума, основанного General Electrics и 
некоторыми другими компаниями, 46% мировой экономики могут извлечь выгоду из 
промышленного Интернета. 

В мае 2015 году на западе в Нанте, в присутствии министра экономики, финансов и 
промышленности Эммануила Макрона, во Франции была запущена концепция «Industrie du 
futur» («Индустрия будущего»), которая была введена в качестве основы будущей 
французской промышленной политики. Она основана на сотрудничестве промышленности и 
науки. Имеет пять основных принципов: 

                                                
172 Andreja Rojko Industry 4.0 Concept: Background and Overview P. 77-90. 
173 Industrial Internet Reference Architecture. 
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1. Передовые технологии, включая аддитивное производство, виртуальный завод, 
Интернет вещей и дополненную реальность; 

2. Поддержка французских компаний, особенно малых и средних, в адаптации к новым 
технологиям; 

3. Глобальное обучение сотрудников; 
4. Укрепление международного сотрудничества в области промышленных стандартов; 
5. Продвижение французской промышленности будущего.174 
Следующая аналогичная инициатива «Сделано в Китае до 2025 года» была 

представлена в Китае в 2015 году.175 Она была инициирована Министерством 
промышленности и информационных технологий Китая в сотрудничестве со многими 
экспертами инженерной академии. Основная цель этой инициативы – всесторонне 
модернизировать китайскую промышленность с немецкой концепцией Индустрия 4.0 и 
адаптируя ее к потребностям Китая. Преобразованное производство должно быть 
ориентировано на инновации. Долгосрочные цели заключаются в том, чтобы 
реформировать обрабатывающую промышленность Китая, перейти от большого количества 
недорогих продуктов к высококачественным, и захватить господство Германии и Японии в 
производстве до 2035 года, чтобы превратиться в сверхдержаву мировой промышленности 
до 2049. 

Ученые единодушны в своем суждении, что концепция «Индустрия 4.0» пришла из 
Германии – это не удивительно, поскольку эта страна имеет одну из самых 
конкурентоспособных отраслей промышленности в мире и даже является мировым лидером 
в секторе производственного оборудования. «Индустрия 4.0» является стратегической 
инициативой правительства Германии, которое традиционно активно поддерживает 
развитие промышленного сектора. И. В. Тарасов иллюстрирует основные эффекты от 
трансформации ряда производств иностранных компаний следующим образом176 (Рис. 1). 

Современные технологии находятся в процессе непрерывного развития, и предприятия 
различных отраслей отдают приоритет развитию технологий. Улучшение на производстве 
существенно влияют на финансовые результаты деятельности предприятий. 

На примере Германии можно проследить за трендами на рынках инвестиций в 
условиях «Индустрии 4.0», которая отличается повышением инвестиций в основные 
средства и нематериальные активы177 (Рис. 2). 

Ученые отмечают, что в условиях «Индустрии 4.0» наблюдается рост всемирного рынка 
продаж решений по автоматизации производства. Динамичность развития Индустрии 4.0 
доказывает рост рынков и объемов технологий, что является следствием увеличения 
поглощений и слияний. Это связано с тем, что в условиях развития современных технологий 
большинство компаний не успевают совершенствоваться самостоятельно, что заставляет их 
прибегать к радикальным методам. На Рис. 3 приведена динамика роста объемов 
всемирного рынка автоматизации производства. 

Практически все сектора, создающие технологии Индустрии 4.0, продемонстрировали 
заметный рост.178 Но наиболее значимым для автоматизации производства является 
автомобильная промышленность. Типичные продукты, произведенные для этой отрасли, 
включают логические программируемые контроллеры, электродвигатели, датчики, роботы и 
производственное программное обеспечение. 

                                                
174 Presentation at the French Embassy in the Germany, “Industry of the future“. 
175 The State Council of the People's Republic of China, “Made in China 2025“. 
176 Тарасов И. В. Индустрия 4.0: понятие, концепции, тенденции развития. Стратегии бизнеса. C. 43-49.  
177 Schlaepfer R. C. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. 
178 Трачук А. В. Инновации и производительность: эмпирическое исследование факторов, препятствующих 
росту методом продольного анализа. С. 43-58. 
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Рис. 1. Влияние технологий Индустрии 4.0 на финансовые показатели предприятия 
 
При рассмотрении текущего состояния Индустрии 4.0 важно понимать 

предварительные условия, которые должны быть выполнены, чтобы новая концепция могла 
быть введена в систему промышленного производства. Должны быть соблюдены хотя бы 
такие условия, как: 

- на переходном этапе должна быть гарантирована стабильность производства; 
- возможность поэтапного инвестирования, без больших разовых инвестиций; 
- высокая защита ноу-хау, связанная с кибербезопасностью.179 
Кроме того, как отмечает ученый Андрея Ройко, отраслевая концепция не 

ограничивается только производственной системой, но включает в себя полную цепь 
создания стоимости (от поставщиков до клиентов одного предприятия до «слова-связки» 
всех предприятий) и все функции и услуги предприятия. Понятно, что эти критерии нелегко 
выполнить, поэтому в настоящее время существуют только некоторые «островки» 
концепции Индустрии 4.0. 

                                                
179 Hoffmann R. Investment Opportunities in Industry 4.0 – Industrial Revolution «Made in Germany». 
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Рис. 2. Совокупные годовые инвестиции Германии в Индустрию 4.0, млрд. евро 

 
Наряду со всеми преимуществами Индустрия 4.0 имеет свои недостатки. Они касаются 

как технической стороны, так и социальной. В Таблице 2 приведен упорядоченный перечень 
преимуществ и недостатков концепции «Индустрия 4.0» согласно исследованиям немецких 
ученых.180 
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Рис. 3. Мировая динамика объема рынка автоматизации производства, млрд. $ 
 
Что касается направления перехода Украины к Индустрии 4.0 – это отдельный проект 

стратегии, который входит в новую Промышленную стратегию Украины. 
К сожалению, Украина более чем на десять лет отстает от развитых стран в плане 

внедрения инноваций. Несоответствие новых технологий и производства является острой 
проблемой. Многие предприятия придерживаются консервативного подхода в своей 
экономической деятельности. Интеграция информационных технологий приводит к 
инфраструктурным ограничениям, таким как старые дороги, низкая скорость интернета и 
«неуклюжее» законодательство для ИТ-предприятий.181 

                                                
180 Global factory automation market (2017). 
181 Тимошенко Е. В. Проблемы и угрозы четвертой промышленной революции: последствия для Украины. С. 21-
29. 
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Таблица 2. Преимущества и недостатки концепции «Индустрия 4.0» 
Преимущества концепции «Индустрия 4.0» Недостатки концепции «Индустрия 4.0» 

1 Снижение себестоимости продукции на 10-
30%. 

1 Сокращение большого количества рабочих 
мест. 

2 Снижение логистических издержек на 10-30%. 2 Риски взрывного роста кибертерроризма; 

3 Снижение затрат на управление качеством на 
10-20%. 

3 Риск возникновения технологической 
дестабилизации: 

4 Короткое время выхода на рынок новых 
продуктов. 

 - взрыв вычислительной мощности 
персональных компьютеров. К 2020 г. 
появятся машины, равные по интеллекту 
мышам; 
- взрыв объема данных. За первые два 
дня 2014 собрано больше данных, чем за 
предыдущие 2000 лет истории 
человечества; 
- взрыв подключенности всего ко всему с 
помощью Интернета. 

5 Обеспечение возможности массового 
производства без значительного увеличения 
общих производственных затрат. 

 

6 Более гибкая рабочая атмосфера.  
7 Более эффективное использование природных 

ресурсов и энергии. 
 

 
По оценкам Всемирного экономного форума (World economic forum), который 

ежегодно оценивает готовность 100 стран мира к Индустрии 4.0, Украина имеет следующие 
позиции:182 

 Категория «Институциональная способность правительства»: 
99-е место – регуляторная эффективность как способность правительства 

способствовать и стимулировать проникновение технологий в промышленность; 
91-е место – будущая ориентация правительства; 
90 место – верховенство права; 
89-е место – коррупция. 
Категория «Технологии и инновации»: 
95-е место – инвестиции и трансфер технологий; 
92-е место – влияние ИКТ на новые сервисы и продукты; 
87-е место – состояние кластерного развития. 
Неплохими остаются только такие показатели, как занятость квалифицированных 

работников, качество образования и науки, доступность инженеров и научных работников, а 
также гендерное равенство. 

В 2016 бизнес-ассоциации объединились с правительственными структурами в 
программе DigitalAgendaUkraine. Конкретные инициативы диджитализации экономики 
разработаны по более чем 20 направлениям. 

Несмотря на то, что вопрос четвертой промышленной революции обсуждали на 
высшем уровне в Украине еще в 2016 году в рамках Киевского международного 
экономического форума наша страна, начиная с 2012-го (за исключением одного года) 
неумолимо теряет свой промышленный потенциал. По данным Госкомстата Украина 
ежегодно сокращает промышленное производство. Рост 2,8% в 2016 году – скорее 
исключение из правил (Рис. 5).183 

Еще одним доказательством отхождения Украины от глобальных процессов четвертой 
промышленной революции является снижение объемов прямых иностранных инвестиций в 
экономику страны. По итогам 2017 этот показатель составил рекордно низкую отметку в 
$ 1,87 млрд. К примеру, в 2011 году этот показатель составил $ 6,0 млрд. 

 

                                                
182 Global Competitiveness Report 2017-2018.  
183 Ukrstat.org – публікація документів Державної Служби Статистики України. 
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Рис. 4. Изменение уровня промышленного производства в Украине 2012-2018 р.р. 
 
Выводы. В этой статье представлены основы и развитие концепции Индустрия 4.0. Хотя 

концепция очень всеобъемлющая и сложная, можно выделить три основных момента: 
- Концепция Индустрия 4.0 не ограничивается только прямым производством в 

компании, но включает в себя также полную цепочку создания стоимости от поставщиков до 
клиентов и все бизнес-функции и услуги предприятия. 

- Индустрия 4.0 предусматривает широкую поддержку всего жизненного цикла 
систем, продуктов и серий, распределенных как в пространственном, так и в 
организационном отношении. Умные продукты не умные только во время 
производственного процесса, но они продолжают передавать данные о своем состоянии 
всю жизнь. Эти данные могут быть использованы для профилактического обслуживания; они 
могут предоставить производителю полезную информацию о сроке службы и надежности их 
продукции. 

- Индустрия 4.0 – это специализация Интернета вещей, применяемого в 
производственной / промышленной среде. Он предусматривает сбор данных в режиме 
реального времени, что приводит к проблеме обработки и анализа больших данных и 
кибербезопасности. 

Чтобы занять достойное место среди стран мира, Украине нужно активно включаться в 
мировые процессы и тенденции, связанные с новыми трендами в экономическом развитии. 
Путь к широкому внедрению производственной концепции Индустрии 4.0 очень длинный. 
Без интеграции государства в этот процесс Украина не достигнет каких-либо успехов. 
Правительству необходимо активно поддерживать инновации, создавать 
специализированные учреждения, поддерживать и внедрять венчурные фонды, 
усовершенствовать законы по защите интеллектуальной собственности, вкладывать средства 
в развитие науки и образования. 

Индустрия 4.0 считается прорывной технологией, продолжающей путь к новому 
поколению промышленных производственных систем, которые будут полностью отличаться 
от существующих. Кроме того, Индустрия 4.0 в целом принята как концепция четвертой 
промышленной революции. Однако это мнение требует более пристального внимания, 
поскольку четвертая промышленная революция – это первая промышленная революция, 
которая была объявлена заранее, а не тогда, когда она уже была полностью разработана. 
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2.4. Innovative entrepreneurship as a basis for socio-economic development of the society 
 
2,4. Інноваційне підприємництво як основа соціально-економічного розвитку суспільства 

 
Інновації визначають вищий рівень економічного розвитку країни та є фундаментом 

для її конкурентоспроможності в світовій економіці. Цей факт доведений історично, адже 
швидке економічне зростання низки країн на протязі ХХ ст. стало можливим саме завдяки 
високому рівню розвитку інноваційної сфери. Саме новації, такі як: наукова організація праці, 
введення конвеєрного потокового виробництва Генрі Фордом на своїх 
автомобілебудівельних заводах з 1913 р., науково-технічний прогрес 40-80 рр. ХХ ст. та 
інформаційна революція кінця ХХ ст. визначили кардинально нове розуміння змісту 
національної і світової економіки та спричинили стрімкий розвиток національних економік 
країн світу. 

В контексті свого значення для економічного добробуту, інновації нерозривно пов’язані 
з підприємствами як головними суб’єктами та двигуном мікроекономіки. Сьогодні в низці 
країн виникають нові вимоги до інноваційної політики держави. З огляду на це, особливо 
очевидною постає необхідність осмислення провідного значення інноваційного 
підприємництва. 

Сьогодні не існує єдиного стандарту застосування терміну «інновація» – в різних галузях 
науки та освіти, виробництва, культури та більшості сфер діяльності людини він 
інтерпретується по-різному, залежно від об’єкту та суб’єкту інновацій, критеріїв нововведень, 
перспективності та значення для економіки країни. Тим не менш, головні характеристики 
даного терміну в контексті застосування у світовій економічній літературі відображають його 
розуміння як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що 
втілюється в нових продуктах і технологіях184. 

Єдине розуміння поняття «інновації» ускладнюється ще й тим, що із розвитком світової 
економіки еволюціонує й поняття, ознаки, сутність та різновиди інноваційної діяльності. Така 
неоднозначність викликає певний дисбаланс й у практиці запровадження інновацій, адже 
велика кількість теоретичних підходів, відсутність єдиної методології у дослідженні та 
неоднозначність їх класифікацій призводить до невизначеності у концепції інноваційної 
політики, що перешкоджає утворенню довгострокової стратегії інноваційного розвитку країн.  

Незважаючи на те, що термін «інновація» з’явився порівняно недавно – на початку 
ХХ століття – інноваційні процеси завжди супроводжували людську цивілізацію, адже 
інновація є невід’ємною складовою еволюції, а без пошуку новацій та введення винаходів 
(нововведень) неможливий прогрес та розвиток. 

Виникнення витоків теорії інновацій доцільно відносити ще до XVIII століття,коли 
наукові знання почали використовуватися в практичній діяльності, що стало сприяти 
прискоренню як наукових успіхів, так і розвитку промисловості185. У XIX ст. термін «інновація» 
переважно використовували культурологи як впровадження деяких елементів однієї 
культури в іншу, а лише згодом, на початку ХХ ст. – вже і економісти. 

Появі та еволюції терміну «інновація» передували та сприяли доробки найвідоміших 
світових вчених (Табл. 1), серед яких:  

- засновник економічної теорії Адам Сміт (1723-1790); 
- родоначальник теорії прогресу Жан Кондорсе (1743-1794); 
- автор трактату з політичної економії та розробник теорії трьох факторів виробництва 

«земля-праця-капітал» Жан-Батіст Сей (1767-1832); 

                                                
184 Говорушко Т. А., Лановська Г. І. Методичні підходи до оцінки інноваційної політики підприємств спиртової 
промисловості. Монографія. К.: МВЦ «Медінформ», 2013. 204 с. 
185 Роджерс Е. М. Дифузія інновацій / пер. з англ. В. Старка. К.: Києво-Могилянська академія, 2009. 591 с. 
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- розробник теорії розподілу багатства на доходи: ренту, прибуток і заробітну плату та 
теорії про форми земельної ренти, «геній Сіті» Давид Рікардо (1770-1823); 

- засновник економічного романтизму Сімон де Сісмонді (1773-1842); 
- засновник австрійської школи економічної теорії та автор фундаментального 

наукового дослідження «Основи політичної економії» (1871 р.) Карл Менгер (1849-1921); 
- автор однієї з найвидатніших наукових теорій ХХ ст. – хвильової теорії, яка стала 

базисом для поняття конвергенції технологій як нової детермінанти глобального розвитку 
суспільства – 6-го економічного устрою економіки майбутнього, заснованого на інноваціях 
об’єднання і синергетичного посилення досягнень нано-, біо-, інформаційних та когнітивних 
технологій – Микола Дмитрович Кондратьєв (1892-1938); 

- основоположник неолібералізму, засновник австрійської школи економіки Людвіг 
фон Мізес (1881-1973); 

- засновник теорії інновацій і вперше довів переваги вивчення економічної динаміки 
Йозеф Шумпетер (1883-1950) – запровадив термін «інновація»; 

- один з засновників макроекономіки як самостійної науки та засновник 
кейнсіанського напряму економічної теорії Джон Мейнард Кейнс (1883-1946); 

- лауреат Нобелівської премії з економіки (1971 р.) Саймон Сміт Кузнець (1901-1985); 
- автор базисної теорії ціноутворення та принципу рівноваги, які дали поштовх до 

подальшого розвитку теорії попиту та пропозиції – французький економіст Андре Маршалл 
(1907-1968); 

- видатний теоретик з менеджменту, геній бізнесу ХХ ст. та автор багатьох 
управлінських теорій, в тому числі й теорії інноваційної економіки – Пітер Друкер (1909-2005) 
та інші. 

Своєю появою термін «інновація» завдячує австрійському економісту Йозефу 
Шумпетеру, який розглядав інновації як джерело розвитку економічних систем, а в своїй 
роботі «Теорія економічного розвитку» (1911 р.) застосував його для визначення процесу 
використання нових комбінацій вже існуючих продуктивних сил для вирішення комерційних 
завдань. Цікаво, що спочатку термін був використаний у розумінні інвестування в новації – 
дослівно «innovation» і вже пізніше, починаючи з 30-х рр. ХХ ст., автор використовує термін 
«інновація» в сучасному його розумінні.  

Головна ідея теорії Й. Шумпетера полягає в тому, що розвиток економіки ґрунтується на 
впровадженні новинок та інновацій. З нововведеннями ж нерозривно пов’язана і 
підприємницька функція, адже впровадження нових, невипробуваних комбінацій – справа 
складна і доступна лише людині, яка володіє певними якостями. Тож, головним суб’єктом 
впровадження новинок/інновацій в теорії виступає «новатор» – творча людина, яка здатна 
на ризик та досягнення успіху.  

Видатний теоретик з менеджменту Пітер Друкер також пов’язував поняття «інновації» 
із поняттям «підприємливість» або «винахідливість», вказуючи, що в епоху змін виживають 
тільки ті бізнеси, чиї менеджери вважають своїм завданням управляти змінами шляхом 
нововведень, розвиваючи свої здатності до інновацій. Тобто, застосовувати у своїй діяльності 
підприємницькі методи та засоби186. Крім того, організації повинні докладати всіх зусиль, 
щоб постійно відшукувати інноваційні можливості, по відношенню до яких потім можна буде 
застосувати підприємницькі стратегії при чому це стосується не тільки існуючих комерційних 
організацій, а й державних установ та нових підприємств. 

 
 
 

                                                
186 Друкер Питер, Ф., Макьярелло, Джозеф А. Менеджмент; пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010, С. 479. 
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Таблиця 1. Еволюція підходів до розуміння сутності та зв’язку понять  
«інновація» та «підприємництво» 

Автор Формулювання визначення 
Адам Сміт Досліджуючи модель економічного розвитку, започаткував дослідження інноваційних процесів 

як результату поділу праці та її спеціалізації. У роботі «Добробут нації. Дослідження про природу 
та причини добробуту націй» («The Wealth of Nations», 1776 р.), яку вважають першою сучасною 
роботою з економіки,187відзначав важливість переходу на нові технології (тобто через інновації) 
в умовах конкуренції в ринковій системі188 

Жан 
Кондорсе 

Розглядав наукові знання в якості головного чинника розвитку економіки та вперше обґрунтував 
наявність зв’язку між наукою і промисловістю189 

Жан-Батіст 
Сей 

У своїх дослідженнях приділяв багато уваги підприємництву та головному його суб’єктові – 
підприємцю. Підприємець, на думку автора, переміщує економічні ресурси з області низької в 
область високої продуктивності і великого прибутку. Таке визначення підприємця та 
підприємництва, на думку П. Друкера, є найкращим та найточнішим190 

Давид 
Рікардо 

Досліджував вплив нових ідей (новацій) на виробництво та ефект від їх введення (інновацій)191 

Сімон де 
Сісмонді 

Піддавав критиці економічну систему капіталізму, надаючи обґрунтування криз (у тому числі 
витіснення праці найманих робітників машинами), які перекликаються із сучасними теоріями 
криз та інновацій192 

Карл 
Менгер 

Досліджуючи концепцію економічного блага і суб’єктивної цінності, розглядав інновацію як 
економічне благо, корисне для суспільства193 

Миколай 
Дмитрович 
Кондратьєв 

Представник школи російського циклізму ХХ ст., досліджуючи Хвильову теорію, пов’язував хвилі 
винаходів із інноваціями194 

Йозеф 
Шумпетер 

Довів переваги вивчення економічної динаміки, яка заснована на розповсюдженні нововведень 
в різних сферах господарського життя, автор терміну «інновація»195. Застосовував поняття 
«новатори», під яким мав на увазі підприємства та інших суб’єктів господарської діяльності, які 
вкладають інвестиції в нові проекти для отримання додаткового прибутку196 

Джон 
Мейнард 

Кейнс 

Зробив значний внесок у розробку теорії взаємозв’язку інвестицій та інновацій з економічною 
динамікою, обґрунтував вплив основних факторів ринкової кон’юнктури на економічну 
діяльність197 

Саймон Сміт 
Кузнець 

Ввів поняття «епохальні інновації», застосувавши його для опису зміни циклів економічних епох. 
Епохальними нововведеннями (інноваціями) автор називає прориви в розвитку людського 
знання, які стали головними джерелами довгострокового економічного зростання і широко 
поширилися в світі198 

Андре 
Маршал 

Першим додав четвертий фактор виробництва – організацію – до трьох класичних (земля, 
капітал, праця)199 

Пітер 
Друкер 

Систематизував всі накоплені до того часу наукові знання та доробки у сфері інновацій та 
підприємництва, синтезувавши їх у теорію інноваційної економіки, в основі якої – уявлення про 
нове інформаційне суспільство, яке характеризується постійними змінами200. Автор багатьох 
видатних праць з менеджменту та управління, серед яких, зокрема, робота за темою: «Бізнес та 
інновації» – книга, яка справедливо вважається класичною літературою з підприємництва та 
інноваційної діяльності201 

                                                
187 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016 г. 1056 с. 
188 Smith A. The Wealth of Nations. Chicago: University of Chicago Press, 1976 (1776). 
189 Кондорсе Ж., Гольбах П., Гельвеций К., Кабанис П., Барнав А. Французский материализм ХVIII века. Учение об 
обществе. Хрестоматия. 2-е изд. Либроком, 2011. 264 с. 
190 Батлер-Боудон Т., Друкер П. Бизнес и инновации 1985 (обзор); пер. с англ. Валентина Соколова. М.: Эксмо, 
2012. 12 с. 
191 Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса; пер. с англ. под ред. A. A. Фофонова. СПб.: Экономикус, 2008, 
С. 246-251. 
192 Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса; пер. с англ. под ред. A. A. Фофонова. СПб.: Экономикус, 2008, 
С. 274-276. 
193 Менгер К. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005. 496 с. 
194 Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры. Вопросы конъюнктуры, 1925. Т. I. Вып. 1. С. 28-79. 
195 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. 
864 с. 
196 Schumpeter Josef Alois. Essays on entrepreneurs, innovations, business cycles, and the evolution of capitаlism. // 
Josef A. Schumpeter; ed. by Richard V. Clemence; with a new introduction by Richard Swedberg. Transactions 
Publishers, 1989. 
197 Скидельски Р. Кейнс. Возвращение Мастера; пер. с англ. О. Левченко; науч. ред. О. Замулин. М.: ООО 
«Юнайдет Пресс», 2011. 253 с. 
198 Кузнец С. Экономическая система д-ра Шумпетера, излагаемая и критикуемая; Перлман М. Две фазы 
заинтересованности Кузнеца Шумпетером / Сост. д-р геогр. наук, проф. В. М. Московкин, канд. истор. наук 
Д. Ю. Михайличенко, перев. Е. Е. Перчик; Под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Пономаренко. Х.: ИД «ИНЖЕК», 
2012. 128 с. 
199 Маршал А. Принципы экономической науки; пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. 414 с. 
200 Друкер П. , Макьярелло Дж. Друкер на каждый день. 366 советов успешному менеджеру; пер. с англ. 
А. Рыбянец. 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, Эксмо, 2013. 432 с. 
201Друкер Питер Ф., Бизнес и инновации. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2007. 432 с. 
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Уявлення П. Друкера про інновації можна охарактеризувати наступними тезами202: 
- інновація являє собою щось більше, ніж технологічний прорив, вона має великий 

«вплив на економіку і суспільство», змінюючи звичні для людей способи виробництва і 
споживання, адже реальна інновація завжди орієнтована на кінцевого споживача; 

- до інновацій належить «все, що підвищує потенціал збагачення вже існуючих 
ресурсів»; 

- найкращі інновації можуть бути на подив простими і, як правило, мають мало 
спільного з технологіями і винаходами; 

- інновації асоціюються з народженням «геніальної ідеї. Однак лише п’ять відсотків зі 
ста всіх цих «геніальних ідей» ледве перекривають витрати на їх розробку. Сама по собі 
інноваційна ідея нічого не варта. Вона починає приносити реальний дохід тільки в тому 
випадку, якщо існує умова розумного управління; 

- більшість великих інновацій тим чи іншим чином пов’язані зі створенням нових 
соціальних цінностей, таких як система страхування, сучасні лікарні, навчання та покупки 
товарів у розстрочку. 

Лідер сучасної школи російського циклізму, член Всесвітньої федерації дослідження 
майбутнього Юрій Яковець у своїх дослідженнях акцентує обов’язковість знань історичних 
закономірностей базових та епохальних інновацій для виявлення змісту сучасної 
інноваційної трансформації суспільства. На думку автора, періодичне інноваційне оновлення 
є провідною закономірністю розвитку суспільства, яке охоплює всі його сфери – технологію і 
екологію, економіку та соціально-політичні відносини, науку і культуру, етику і релігійне 
життя203. Серед іншого, видатний науковець підкреслює визначальну роль глобалізації у 
процесі інноваційного перетворення суспільства, адже глобалізація надає нові риси 
інноваційного розвитку господарського і державного управління: вироблення і реалізація 
інноваційної стратегії та формування інноваційного типу розвитку204. 

Очевидно, що така багатогранність підходів до визначення суті досліджуваного явища 
мала наслідком появу великої кількості формулювань та інтерпретацій терміну «інновація» 
(Табл. 2).  

Загалом поняття «інновація» є багатоаспектною категорією, що носить 
міждисциплінарний характер і вживається у вузькому й широкому змісті та характеризує 
певний результат, який є невід’ємною її рисою. Інновація розглядається як процес зміни 
ресурсів, засобів, підходів, технологій та продукту, який відображається певним результатом 
і орієнтований на отримання доданої вартості. Вона виступає як у формі процесу та змін (як 
динамічна категорія), так і у формі об’єкта та результату (як статична категорія), а також – 
етапу життєвого циклу інновації205. 

Інновація є результатом, процесом зміни, вимірювана та орієнтована на отримання 
ефекту, стимулює науково-технічний прогрес, пов’язана з використанням об’єкта з науково-
технічною новизною, характеризується невизначеністю результативності й відповідно 
високим ризиком, спричиняє порушення стабільності системи й проникає у різні види 
людської діяльності, стикається з можливим опором. Вона є діяльністю, що забезпечує 
комерційне використання нових ідей, техніки чи технологій, а також матеріалізованим 
кінцевим результатом від вкладення капіталу в об’єкти інтелектуальної діяльності. Для 

                                                
202 Друкер Питер Ф., Бизнес и инновации. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2007. 432 с. 
203 Яковец Ю. В. Глобальные экономические трансформации XXI века, М.: Экономика, 2011. 382 с. 
204 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. Международный институт Питирима Сорокина – Николая 
Кондратьева. Науч. изд. М.: Экономика, 2004. 447 с. 
205 Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу:теорія та практика: монографія. 
Запоріжжя: ФОП В. М. Мокшанов, 2018. 510 с. 
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створення інновацій необхідним є декілька груп учасників: творча і / або креативна 
особистість (група осіб), менеджери, інвестори, виконавці і споживачі206. 

 
Таблиця 2. Сутність і характеристика поняття «інновація» за поглядами дослідників 

Дослідник Зміст та характеристика об’єкта дослідження 

Й. Шумпетер Інновація – нова функція та комбінація виробництва207 

Ф. Ніксон Інновація має наслідком появу нових та вдосконалених промислових процесів і 
обладнання208 

Б. Санто Інновація покращує якість виробів, технологій та дає прибуток209 

І. Перлакі Інновація – процес, в результаті якого – виникнення, розробка і реалізація 
нововведень210 

Б. Твісс Результат інновації – набуття ідеєю певного (економічного) значення211 

Соколов Д. В., 
Титов О. Б., 
Шабанова М. М. 

Інновація – створення або освоєння нового або модифікованого засобу (новації), 
що задовольняє суспільні потреби та дає економічний, науково-технічний, 
соціальний, екологічний ефекти212 

Лапін М. І. Інновація – комплексне введення практичного засобу покращення потреб213 

Зянько В. В. Інновація – результат втілення новаторської ідеї предметній субстанції214 

 
У національній економіці інновації здатні виникати за наявності відповідного 

потенціалу, який утворюється на індивідуальному рівні, концентрується в межах підприємств 
та локально-територіальних рівнів, регіонів і країни в цілому. Тобто залежно від якості 
створених сприятливих умов для зберігання, розвитку і ефективного використання  
інноваційного потенціалу визначаються обсяги продукування інновацій у країні. 

Результатом правової уніфікації понять «інновація» та «інноваційна діяльність» на 
міжнародному законодавчому рівні стала низка правових актів, найважливіші з яких – 
документи-стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР): 

- «Керівництво Фраскаті», прийняте в 1963 році215  (із перевиданнями 1970, 1976, 
1981, 1994 та 2002 рр.), яке визначає сутність і характеристики процесів досліджень та 
розробок (“R&D” – Research and Development) як джерел створення технологічних інновацій. 
Мета керівництва Фраскаті – досягнення міжнародної сумісності за показниками наукових 
досліджень і розробок; 

- «Керівництво Осло», яке входить до документів «Сім’ї Фраскаті» (1992 р.; 2005 р. – 
остання редакція)216. 

                                                
206 Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу:теорія та практика: монографія. 
Запоріжжя: ФОП В. М. Мокшанов, 2018. 510 с. 
207 Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007. 
864 с. 
208 Никсон Френк. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности; пер. с англ. 2-е русск. 
изд. М.: Издательство стандартов, 1990. 231 с. 
209 Санто Б. Инновация как средство экономического развития; пер. с венг. М.: Прогресс, 1990. 295 с. 
210 Перлаки И. Нововведения в организациях; пер. со словац. М.: Экономика, 1980. 144 с. 
211 Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями; сокр. пер. с англ.; авт. предисл. и науч. ред. 
К. Ф. Пузыня. М.: Экономика, 1989. 271 с. 
212 Соколов Д. В., Титов А. Б., Шабанова М. М. Предпосылки анализа и формирования инновационной 
политики. С-Пб.: ГУЭФ, 1997. 320 с. 
213 Лапин Н. И. Актуальные проблемы исследования нововведений в организационных системах. М.: ВНИИСИ, 
1980. 114 с. 
214 Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку. Монографія. Вінниця: 
УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. 397 с. 
215 Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development / OECD. 6th 
edition. 2002. 
216 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data / OECD. 3rd edition. 2005. 
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В результаті неодноразових переглядів документів підходи до розуміння суті “R&D” 
значно змінилися. Перші зміни «Керівництва Фраскаті» у 1970 р. мали результатом 
впровадження сумісності з системами національних рахунків (СНР) і Міжнародною 
стандартною класифікацією усіх видів економічної діяльності (ISIC). У 1976 р. до документу 
було включено дослідження в соціальних і гуманітарних науках. Доповнення у галузі вищої 
освіти відбулися у 1989 р. Перевидання 1994 р. було доповнено питаннями політики і 
аналітичних потреб. У 2002 р. документ включив у R&D витрати на персонал, крім того були 
внесені значні зміни в галузях охорони здоров’я, нових технологій, сфери послуг, 
фундаментальних досліджень, у класифікаціях ISIC та NABS (номенклатура для аналізу та 
зіставлення наукових програм і бюджетів)217. 

Сьогодні Керівництво Фраскаті перетворилося в «Сім’ю Фраскаті» (англ. Frascati Family) 
та включає наступні стандарти: 

- Керівництво Фраскаті з наукових досліджень і розробок (R&D, Frascati Manual)218,  
- Керівництво балансу платежів за технології / технологічний платіжний баланс 

(Technological balance of payments, TBP Manual)219, прийняте в 1990 р. і чинне до 
теперішнього часу в першій редакції;  

- Керівництво Осло з інновацій (Innovation Oslo Manual), прийняте в 1992 р., у чинній 
редакції 2005 р.;  

- Керівництво використання патентних даних як показників науки і техніки (Patent 
Statistics Manual)220, прийняте в 1994 р. у чинній редакції 2009 р.; 

- Керівництво Канберри з людських ресурсів (англ. Human resources, Canberra 
Manual)221, прийняте в 1995 р. і чинне до теперішнього часу в першій редакції. 

«Керівництво Осло» як інший найважливіший стандарт з інновацій надає базові 
визначення понять: 

- інновація – введення у вживання будь-якого нового або значно поліпшеного 
продукту (товару або послуги) або процесу, нового методу маркетингу або нового 
організаційного методу в діловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх 
зв’язках222; 

- інноваційна діяльність – всі наукові, технологічні, організаційні, фінансові та 
комерційні дії, які реально призводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою. 
Деякі види інноваційної діяльності є інноваційними самі по собі, інші не мають цієї 
властивості, але теж необхідні для здійснення інновацій. Інноваційна діяльність включає 
також дослідження і розробки, не пов’язані безпосередньо з підготовкою будь-якої 
конкретної інновації223. 

Необхідно зауважити, що документом визначається методологія дослідження та 
підходів до поняття «інновація» та споріднених із ним категорій, головним чином, у 
приватнопідприємницькому секторі. Також, документ визначає кількісні параметри 
інноваційного процесу, процедури та механізму проведення вимірювань і обчислень 

                                                
217 Пешина Э. В., Авдеев П. А. Методические подходы к системе показателей развития национальных 
инновационных систем. Вопросы инновационной экономики. 2015. Том 4. № 3. С. 4-21.  
218 Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development / OECD. 6th 
edition. 2002. 
219 Proposed Standard Method of Compiling and Interpreting Technology Balance of Payments Data. TPB Manual, 
OECD, 1990. 81 p. 
220 OECD Patent Statistics Manual. – OECD Publishing, 2009. 158 р. 
221 Manual on The Measurement of Human Resources Devoted to S&T «Canberra Manual» / OECD. 1995. 
222 Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям / Сов. публ. ОЭСР и Евростата / 
пер. с англ. 3-е изд. М.: «Центр исследований и статистики науки» (ЦИСН), 2010. 205 c., C. 55. 
223 Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям / Сов. публ. ОЭСР и Евростата / 
пер. с англ. 3-е изд. М.: «Центр исследований и статистики науки» (ЦИСН), 2010. 205 c., C. 56 
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інноваційних витрат. Остання редакція документу розширила предмет дослідження та 
виокремила два різновиди інноваційної діяльності, які раніше не розглядалися як окремі, а 
саме – організаційні та маркетингові нетехнологічні інновації. 

У 2012 р. ОЕСР випустив Додаток до Посібника Фраскаті «Вимірювання R&D в країнах, 
що розвиваються224, де констатовано, що основні R&D зосереджені в Європейському Союзі, 
США та Японії. Країни, які розвиваються, зокрема країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і 
Південна Африка) роблять впевнені кроки до глобального розподілу R&D225. 

Поняття «підприємництво» та «інновація» тісно пов’язані між собою. Адже саме 
підприємництво й є по суті новаторством свого роду – діяльністю з пошуку нових ідей, 
підходів і можливостей, їх апробації та реалізації. Підприємництво неможливе без 
новаторства, як інновації неможливі без винахідливості. 

Сучасне підприємництво – це пошук оптимальних господарських рішень шляхом 
маневрування і позитивного використання виробничо-комерційних ситуацій,уміння знайти 
на ринку власну нішу і закріпитися в ній на тривалий час лише з використанням результатів 
розвитку науки, техніки і технології. Тобто воно перетворюється не лише в традиційне 
підприємництво, а й інноваційне, що забезпечує високу ефективність і динамізм усієї 
економічної системи, оскільки добробут підприємця і прибутковість його фірми 
переноситься на всі верстви населення через сплачені податки, створення нових робочих 
місць, поширення передового досвіду,надання допомоги. Тому, підприємництво, набуваючи 
цивілізованих форм, перетворилося на основу соціалізації економічного життя у країнах 
ринкової економіки, дало змогу наблизити інтереси підприємців і суспільства, роботодавців 
та найманих працівників. 

Головною характеристикою інноваційного підприємництва (як різновиду) є отримання 
прибутку саме за рахунок запровадження нововведень у процесі здійснення комерційної 
діяльності. 

Інноваційне підприємництво відрізняється від класичного тим, що: спрямоване на 
розробку й просування нових продуктів і технологій; включає високу частку затрат на 
дослідження й розробки, що спрямовані на створення нових конкурентоспроможних видів 
продукції та послуг; інноваційна продукція має визначальну роль у формуванні доходів 
підприємства; у складі основних засобів інноваційного підприємства наявне та має значну 
питому вагу дослідницьке та лабораторне обладнання; у складі працівників підприємства 
наявні висококваліфіковані кадри, у тому числі доктори та кандидати наук; спостерігається 
високий рівень ризику, пов’язаний зі здійсненням інноваційних проектів; наявна значна 
частка здійснюваних інноваційних проектів у загальному обсязі інвестицій; венчурні фонди 
використовуються як одне з основних джерел фінансування досліджень і розробок226. Тобто 
інноваційне підприємництво є особливою формою організації господарської діяльності та 
суспільного поділу праці, що забезпечує реалізацію продукту наукової сфери у виробництві, і 
одночасно особливий виробничий етап суспільного виробництва, що виділяється в 
інноваційну сферу. Функція підприємництва «розсіяна» в суспільстві, проте, лише особливі 
групи людей (підприємці) готові випробувати нові можливості, вдаватися до підприємництва 
взагалі та до його інноваційної основи зокрема. 

                                                
224 Measuring R&D in Developing Countries. Annex to the Frascati. Working Party of National Experts on Science and 
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225 Dernis H., Dosso M., Hervás F., Millot V., Squicciarini M. and Vezzani A. (2015). World Corporate Top R&D Investors: 
Innovation and IP bundles. A JRC and OECD common report. Luxembourg: Publications Office of the European Union 
[online]. Available online:  
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226 Мігай Н. Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва. Актуальні проблеми 
економіки. 2012. № 1. С. 72-78. 
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Сутність та специфічні ознаки інноваційного підприємництва полягають у активній 
генерації нововведень: нових бізнес-ідей, товарів і послуг, а також засобів їх матеріалізації.  

Специфічна особливість – синтез нового (авангардного) та старого (консервативного) 
елементів системи. Для матеріалізації нововведення потрібна нова авангардна організаційна 
форма (наприклад, венчурний фонд), а для випуску інноваційного товару – навпаки, стара, 
консервативна, організаційна форма, яка забезпечує стабільне виготовлення оснащення, 
оптимальну закупівлю сировини, ефективну організацію поточного виробництва і випуску 
продукції.  

Крім того, інновації передбачають залучення значних фінансових коштів для 
проведення наукових досліджень та експериментів, використання спеціального обладнання 
та кваліфікованого персоналу.  

Відповідно, можна надати наступне визначення: інноваційне підприємництво – це 
різновид комерційної діяльності, заснований на активній генерації новацій, який 
реалізується через поєднання авангардної та консервативної організаційних форм з метою 
матеріалізації та комерціалізації нововведень, а також отримання прибутку за рахунок 
запровадження нововведень у процесі здійснення комерційної діяльності та передбачає 
залучення фінансових коштів для проведення наукових досліджень та експериментів. 

Як зазначено в національній доповіді «Інноваційна Україна 2020» за редакцією 
В. М. Гейця227, сьогоднішній етап історії людства характеризується інтенсивним розгортанням 
інноваційної сутності людини та інституційного середовища, в якому вона існує. Перехід до 
інноваційного типу розвитку ставить питання про місце і роль країн у сучасному світі. Наразі 
Україна перебуває у глибокій кризі. Старий індустріальний потенціал значною мірою 
вичерпано, а потенціал інноваційного розвитку ще не сформовано. Якщо в найближчі роки 
не вдасться започаткувати процеси, які нарощуватимуть інноваційний потенціал та 
створюватимуть механізми інноваційного розвитку, то Україна неминуче й остаточно 
перетвориться на сировинний придаток розвинених країн, втратить кадровий і освітній 
потенціал, значну частину корінного населення і перспективи поповнити ряд розвинених 
країн. 

Практика запровадження інновацій у зарубіжних країнах доводить, що реалізувати 
інноваційний потенціал можливо лише за допомогою розвитку інноваційного 
підприємництва, так як саме ця форма підприємництва є основою створення нових видів 
товарів, послуг і технологій. Саме тому непересічного значення набуває дослідження 
теоретичних та практичних питань побудови та управління інноваційною сферою, 
впровадження інноваційної продукції та технологій. 

З метою формування сталих тенденцій розвитку інноваційного підприємництва 
необхідно: забезпечити обов’язковий характер державної підтримки розвитку інноваційного 
підприємництва шляхом прямої участі у формуванні інноваційних структур; підтримувати та 
стимулювати формування інноваційних кластерів; забезпечити активізацію та сприяти 
взаємодії державної влади, регіональних органів влади, бізнесу, вищих учбових закладів та 
наукових організацій за допомогою мережевих структур щодо подолання як 
загальнонаціональних, так і локальних проблем; здійснювати кредитування інноваційного 
підприємництва; впроваджувати податкові пільги та страхування; забезпечити поєднання 
конкурсного фінансування з різними методами цільової бюджетної підтримки важливих 
об’єктів інфраструктури; розширити перелік витрат, що пов’язані з інноваційною діяльністю 
тощо. Крім того, необхідно використовувати результати аналізу за різними світовими 
індикаторами як основу для розробки стратегії інноваційного розвитку. 

                                                
227 Інноваційна Україна 2020: національна доповідь; зазаг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с., 
С. 12-13. 
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Національна стратегія інноваційного розвитку країни має будуватись на засадах 
реформування інституційних, фінансових та організаційних механізмів продукування 
інновацій, адже без зміни підходів до регулювання діяльності основоположних інституційних 
компонентів економіки перехід до інноваційного типу розвитку неможливий. 

Для досягнення мети державної політики в галузі інноваційного розвитку необхідно: 
зміцнити державну підтримку інноваційної діяльності;забезпечити взаємопов’язану з бізнес-
сектором процедуру реалізації інноваційних проектів у стратегічних і пріоритетних 
напрямках інноваційної діяльності;прискорити консолідацію наукової, освітньої та 
виробничої діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури;враховувати зарубіжний досвід 
регулювання інновацій. 
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2.5. Management of the industrial infrastructure of industrial production 
 
2.5. Управління інноваційною інфраструктурою промислового підприємства 

 
На сучасному відрізку розвитку людства раніше існуюче уявленні про інновації, як 

лінійну послідовність зміни етапів: знання – дослідження і розробки – інноваційний продукт 
– збут – просування на ринку – отримання прибутків – вкладання їх в нові знання, дійсно при 
цьому функціонують і існують учасники цих етапів, змінюється на інше. Сучасне уявлення 
інноваційного процесу, це хаотичний процес, який є підсумком одночасної взаємодії великої 
більшості учасників, яких об’єднують комунікації, взаємозв’язки і цілі. Інтенсивність таких 
зав’язків, їх підвищена взаємодія характеризують ефективність інноваційної системи в 
державі. В умовах відсутності, або нездатності учасників процесу до взаємодії виникають 
гальма всього процесу і його зведення на унівець.  

Сучасна інноваційна діяльність за власною природою є ризикованою, складно 
передбачуваною, дорогою, витратною за ресурсами і часом. Складовими інноваційної 
діяльності завжди виступали інтелектуальні і фінансові витрати в тісному і обов’язковому 
поєднанні тривалого співробітництва між різними суб’єктами за умов, що це співробітництво 
доповнює кожного із них додатковим функціями, можливостями і ресурсами. На даний час 
не існує в світі такого «чудового» підприємства, яке одноосібно володіє всім необхідним 
набором для відтворення і здійснення інноваційного процесу.  

Сучасні підприємства співпрацюють між собою не тільки в рамках однієї галузі, а іноді і 
декількох галузей національних господарств і світового господарства в цілому. На рівні 
мікроекономічних відносин підприємства співпрацюють один з одним у сферах матеріально-
технічного забезпечення, тобто постачальниками, і споживачами; фінансовими установами; 
кредитними інститутами; науково-дослідними організаціями. «Підтримка такого 
співробітництва вимагає розвиненої інноваційної інфраструктури, суб’єкти якої надають 
послуги з пошуку фінансування та споживачів, консультують з питань оцінки вартості та 
забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, проводять технологічний 
аудит інновації, як об’єкту комерціалізації та інші. Тому інноваційна інфраструктура є не 
менш важливою ланкою в інноваційному ланцюзі, ніж виробництво, наука чи освіта та має 
вирішальне значення для розвитку інноваційної екосистеми країни», зазначають автори 
дослідження.228 

В попередньому дослідженні групи авторів на чолі із В. П. Вишневським з 
використанням інформації Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку відмічено, 
що саме промисловість є рушійним двигуном інноваційної діяльності, «…на її частку 
припадає 80% експорту Європи; 65% інвестицій, які спрямовуються на дослідження й 
розробки, надходить від галузей переробної промисловості».229 За даними Організації 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку в матеріалах дослідження групи авторів з 
Національної Академії економічних наук з посиланням на дані Організації Об’єднаних Націй 
з промислового розвитку знаходимо таке: «…країни, які мають сучасну промисловість, 
демонструють меншу вразливість до глобальних потрясінь та здатні успішніше долати 

                                                
228 До питання про стратегію інноваційного розвитку України або якою має бути стратегія інноваційного 
розвитку України / В. П. Вишневський, І. Ю. Єгоров, В. І. Ляшенко, В. П. Антонюк, С. І. Князєв, І. Ю. Підоричева, 
Л. І. Ковчуга // Вісник економічної науки України. – 2018. – № 2 (35). – С. 183-198. – укр. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150576. 
229 Отчет о промышленном развитии – 2016. Роль технологий и инноваций во всеохватывающем и устойчивом 
промышленном развитии. Обзор. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. Вена, 
2015. 77 с. (С. 41). Innovation. European Commission. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
https://ec.europa.eu/growth/ industry/innovation_en. 
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випробування. Більше того, вони зберігатимуть значні можливості для промислового 
зростання й технологічного прогресу протягом наступних десятиліть».230 

В дослідженні Брюховецької Н. Ю., Булєєва І. П. узагальнено національний стан сучасної 
ситуації з розвитку промисловості і інноваційного процесу: «…перед Україною після розпаду 
соціалістичного оточення і реформування на капіталістичний лад управління, власності, 
інститутів соціального розвитку, об’єктивно стало питання: формувати економіку як 
самодостатню, що базується на принципах максимально можливого самозростання, 
використання перш за все внутрішніх ресурсів, чи вбудуватись в економіку розвинутих країн 
(союзів), в технологічні ланцюги ТНК. Україна обрала шлях розвитку своєї економіки у 
напрямі вбудови її в економіку Європейського Союзу та в економіку ТНК США та інших країн. 
При цьому було зруйновано перспективні напрями розвитку високотехнологічних галузей 
промисловості, різко послаблено фундаментальну науку, вищу освіту, охорону здоров’я, 
духовність, цінності та ін. У результаті до цього часу стан соціально-економічного розвитку 
країни не досяг рівня 1991 р., йдуть процеси деіндустріалізації, міграції населення (перш за 
все праце спроможного віку). Стрімко падає рівень інноваційно-інвестиційної активності 
суб’єктів господарської діяльності».231 

В публікації групи авторів Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Кучеров А. В., 
Тесновський П. В. проведено дослідження обмежуючих чинників щодо інноваційної 
діяльності серед вітчизняних промислових підприємств і показали, що на українському 
ринку, особливо в регіональних його сегментах, обмежена кількість бізнес-груп, що не 
сприяє підтримці вільної та чесної конкуренції. Серед обмежувальних чинників дослідники 
назвали «…орієнтованість більшості промислових підприємств на внутрішній ринок, де вони, 
зазвичай, не стикаються з інноваційною конкуренцією, а тому мають слабку мотивацію до 
ризикованої інноваційної діяльності, а, отже, інвестують незначні кошти в інновації».232 

Несприятливе бізнес-середовище, тобто показники часу реєстрації, кількість необхідних 
дозволів і ціни за послуги в Україні найгірші в порівнянні із країнами ЄС – виступають другим 
чинником, який обмежує інноваційну діяльність в країні. 

«Для української промисловості занадто потужною виявилася її однобічна залежність 
від економіки РФ та інших країн соціалістичного табору. І нині вітчизняні підприємства в 
площині матеріально-технічного забезпечення і в питаннях та напрямах збуту готового 
продукту мають досить сильну прив’язку саме на старі зв’язки і збутові схеми, але ж ніяк на 
задоволення потреб вітчизняних ринків. Взагалі підприємства і галузі виробництва, що нині 
функціонують на території України, досі не становлять національного господарського 
комплексу у справжньому його розумінні.»233 

Слід сказати, що структура національного господарство досі є здеформованою. До нині 
в ній переважають галузі первинної індустріалізації: добування залізної руди, виробництво 
чавуну, сталі на напівфабрикатів хімічної промисловості. У спадок від радянських часів 
українська промисловість отримала галузі серединної ланки технологічного ланцюга без 
достатніх джерел сировини й енергоносіїв, з обмеженими можливостями продукування 
товарів кінцевої ланки виробництва. Тим самим вітчизняний господарський комплекс 
перетворився на енего- і сировино залежну структурну частку, а не повноцінну структуру. В 

                                                
230 Там само. 
231 Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П. Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових 
підприємств України / Н. Ю. Брюховецька, І. П. Булєєв // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 1 (36). – 
С. 11-25. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151635. 
232 Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Кучеров А. В., Тесновський П. В. Напрями інтеграції України до європейських 
науково-освітніх та інноваційних просторів в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Економічний 
вісник Донбасу. 2018. № 3 (53). С. 147-179. 
233 Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – 
К: Знання, 2007. – 595 с. 
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вітчизняному господарському комплексі превалюють галузі з найвищими в Європі 
показниками енергоємності, паливо місткості й матеріаломісткості виробництва. Тому такі 
виклики сучасності, як стрімке зростання цін на енергоносії «ставлять на порядок денний 
питання про виживання вітчизняної економіки взагалі».234 

Як зазначають науковці Є. В. Савєльєв і С. І. Юрій, «успішна відповідь викликам часу, 
породженим стрімким зростанням світових цін на енергоносії, загостренням конкуренції в 
усіх секторах світового ринку погіршенням стану екологічної безпеки, позиціонує індикатори 
енергоємності, матеріалоємності, екологобезпечності виробництва як визначальні…»235 у 
контексті інноваційного характеру розвитку вітчизняного промислового комплексу.  

В Постанові Верховної Ради України Про Рекомендації парламентських слухань на 
тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку»236 
окреслено складові національної інноваційної системи. Кожне промислове підприємство, 
яке виготовляє інноваційну продукцію, як складова національної інноваційної системи, теж 
має власну інноваційну інфраструктуру. Авторський підхід до складових інноваційної 
інфраструктури промислового підприємства представлено на Рис. 1.  

Інноваційна інфраструктура промислового підприємства складається із зовнішніх і 
внутрішніх компонентів. До зовнішніх складових слід віднести такі системи, як: виробничо-
технологічні системи, до яких слід віднести: інноваційно-технологічні центри, технопарки, 
інноваційно-технологічні комплекси, до яких входять саме організації, які продукують 
інновації, юридичні організації, які захищають інтелектуальну власність на інноваційну 
розробку, дають юридичні документи на використання її, наукові установи, які розробляють 
інноваційну технологію, або дають наукове обґрунтування винаходу.  

Наступна складова зовнішньої інноваційної інфраструктури промислового підприємства 
фінансова. Фінансова складова Постановою Верховної Ради України передбачала 
функціонування банку інноваційного розвитку, але його відмінили.237 Взагалі питання 
фінансування інновацій для вітчизняного промислового комплексу досить болюче, саме 
тому, що в дійсному житті промислові підприємства самі інвестують власні інноваційні 
розробки. Джерела проблем такого положення і в відсутності стратегії інноваційного 
розвитку країни, і в відсутності стратегії промислового розвитку, і, як було сказано вище, в 
здеформованій структурі національного промислового комплексу.  

Взагалі, в світі загально прийняті три моделі інноваційно-інвестиційного розвитку з 
визначенням джерел і способів фінансування, а саме: американська, яка базується на 
використанні фінансових джерел корпорацій; європейська, де інноваційна діяльність 
фінансується на засадах кредиту; японська, що ґрунтується на підтримці державою 
інноваційної політики. Держава позиціонує себе розпорядником фінансування та 
стимулювання інноваційної діяльності в країні, і держава в цьому випадку основний суб’єкт 
регулювання інноваційних розробок. При такому підході на державному рівні технологічні 
пріоритети стимулюються не окремими галузями господарства взагалі, а лише конкретні 
інноваційні проекти, незалежно від галузевої належності. Ще одне із питань розвитку 
інноваційної мотивації вітчизняних промислових підприємств, це пільги. Загальновизнаним є 
такий факт: на освоєння нових видів виробництва потрібні пільги. Оскільки за яким би 
високим рівнем рентабельності за видами діяльності не знаходилось підприємство, нові 
види виробництв не виникають тільки від власного прибутку підприємства. 

                                                
234 Там само. 
235 Там само. 
236 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче 
забезпечення розвитку» Постанова Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH6M300A.html. 
237 Там само. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DH6M300A.html
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Виробничо-технологічна складова:

інноваційно-технологічні центри;

інноваційно-технологічні 

комплекси

Фінансова складова: 

фінансово-кредитні установи;

банки, що обслуговують 

підприємства інноватори

Інформаційна складова:

 бази даних; інформаційні системи; 

одночасну паралельну обробку баз 

даних з різною структурою даних.

 

Кадрова складова: ВУЗ, 

університети, підготовка 

кваліфікованих кадрів; набуття 

досвіту; підвищення кваліфікації; 

компетентність фахівців

Консалтингова складова: вирішення 

управлінських питань; оптимізація 

бізнесу; підвищення ефективності 

функціонування підприємства 

Нормативно-правова складова

Покупці 
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Рис. 1. Складові інноваційної інфраструктури промислового підприємства 
(розроблено авторами за джерелом238) 

 
Наступна складова інноваційної інфраструктури промислового підприємства –– 

інформаційна. Впровадження і ефективне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій дозволяє своєчасно і адекватно реагувати на нові виклики зовнішньої конкуренції, 
на зростання темпів науково-технологічного прогресу, ускладненням технологій та 
зростанням ролі інформаційних потоків у виробництві. На сучасному етапі цифрові 

                                                
238 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче 
забезпечення розвитку» Постанова Верховної Ради України. 
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інформаційні технології спонукають до фундаментального переосмислення організації 
процесу функціонування організаційної і управлінської систем підприємства і їх взаємодію із 
навколишнім середовищем. 

Кадрова складова інноваційної інфраструктури промислового підприємства займає 
особисте місце в дослідженні. Кадрова складова в процесі продукування інновацій 
найголовніша, тому для неї потрібно проводити подальші наукові дослідження, наробки і 
наукові публікації. В короткому поясненні до кадрової складової потрібно віднестирівень 
професійної відповідності виконуваної виробником науково-дослідницької роботи, також 
слід враховувати кількість отриманих ним за звітний період патентів, сертифікатів, інших 
документів, які підтверджують дієвість, якість і ступень новизни розробок і можуть бути 
віднесені до реалізації дослідницької фази життєвого циклу інновацій.  

Технічні і трудові ресурси підприємства виробника, а також ресурси, які воно 
використовує для відтворення науково-дослідницької роботи і досвітньо конструкторської 
роботи, визначають можливість реалізації дослідницької і виробничої фаз життєвого циклу 
інновацій і в науковій літературі розглядаються як ресурси, які характеризують потенційні 
можливості промислового виробника для здійснення ним інноваційної діяльності, тобто такі, 
які відтворюють його інноваційний потенціал. 

Консалтингова складова інноваційної інфраструктури промислового підприємства. 
В практиці вітчизняних промислових підприємств консалтинг відсутній. Але ж у розквіт 
процесів глобалізаціїпо всьому світі консалтинг досить поширений. Наприклад, у США на 
кожні 100 керуючих у промисловості приходиться один консультант.239 Поява стратегічного 
консалтингу на міжнародному ринку послуг пов’язана з необхідністю забезпечити допомогу 
менеджменту компаній у процесі визначення довгострокових напрямів їх розвитку, що 
вимагає входження на ринок послуг нових технологій та методів управління, які мають 
відповідне теоретико-методологічне підґрунтя та практичний позитивний досвід. 

Нормативно-правова складова визначена в вищезгаданій Постанові Верховної Ради 
України Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна 
система: стан та законодавче забезпечення розвитку» де перелічені всі законодавчі акти і 
розпорядчі документи щодо організації інноваційної діяльності в країні. 

Наступна складова інноваційної інфраструктури промислового підприємства – покупці. 
За думкою автора, на покупців промислове підприємство може впливати, може їх визначати, 
виховувати і працювати з ними. Покупці конкурують на ринку, збиваючи ціни, змагаючись за 
вищу якість, кращі послуги. Вони спонукають виробників інноваційних товарів до конкуренції 
заради отримання прибутковості. За дослідженням М. Портера, покупці впливають на 
інноваційну інфраструктуру промислового підприємства за таких обставин: 

1. Покупці виявляють собою концентровану групу і купують значні обсяги товару 
відповідно до обсягів збуту підприємства. 

2. Товар, який споживач купує на ринку є значною часткою його витрат чи закупок. 
Покупець схильний збільшувати обсяг необхідних ресурсів, щоб придбати товар за 
сприятливою ціною і робити покупки вибірково. Якщо товар на ринку становить незначну 
частку витрат покупця, він не чутливо реагує на ціну. 

3. Товар, куплений споживачем на ринку є стандартним або недиференційованим. 
Покупці впевненні, що можуть завжди знайти альтернативних постачальників.  

4. Якщо група покупців одержує низькі прибутки. Низькі прибутки створюють потужні 
стимули до зменшення закупівельних витрат. Покупці з високими прибутками не так чутливо 
реагують на ціну, при умов, якщо товар не становить значної частки їх витрат і можуть 
створювати своїм постачальникам сприятливі умови. 

                                                
239 Кленін О. В. (2016) Теорія, методологія та практика стратегічного консалтингу в системі управління 
інноваційним розвитком промислових підприємств: монографія. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 309 с.  
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5. Якщо покупці частково інтегровані або ж створюють реальну загрозу зворотної 
інтеграції, вони цілком можуть вимагати торговельних знижок. Вони застосовують практику 
кінцевої інтеграції, тобто задовольняють деякі з своїх потреб у межах фірми, а решту купують 
у зовнішніх постачальників. Вони не лише створюють реальну загрозу подальшої інтеграції, 
але володіють детальною інформацією про вартість запчастин завдяки частковому 
внутрішньому виробництву. 

6. Інноваційний продукт не має особливого впливу на якість товару або послуг 
покупців.  

7. Якщо покупець володіє повною інформацією. Мається на увазі інформація про 
попит, фактичні ринкові ціни і навіть витрати постачальника. Маючи повну інформацію, 
покупець може швидше гарантувати собі отримання найсприятливіших цін і протидіяти 
заявам постачальників щодо неможливості знижок.240  

Слід сказати, що багато виробників продають свій товар споживачам у різних сферах 
бізнесу і вони використовують цей товар по-різному. Компанії покупців можуть істотно 
відрізнятися обсягами своїх закупок, важливістю товару як ресурсу у їхньому виробничому 
процесі. Різні покупці можуть вимагати різних рівнів сервісу, необхідної якості та терміну 
довговічності товару. Покупці відрізняються між собою не лише своїм структурним 
становищем, але й потенціалом зростання, і як наслідок, можливим зростанням обсягів 
закупок. Внаслідок такої неоднорідності вибір покупців і цільових ринків збуту інноваційного 
товару промислового підприємства стає важливішою стратегією. За думкою М. Портера, 
підприємству, яке виробляє інноваційні товари «…слід продавати свій інноваційний продукт 
найпривілейованішим покупцям». Такий підхід до вибору покупців може істотно впливати на 
темп зростання інноваційної діяльності промислового підприємства і мінімізувати 
негативний вплив покупців.241 

Основний підхід до вибору покупців для промислового підприємства, що займається 
інноваціями і виготовленням інноваційного товару зводиться до пошуку найвигідніших 
клієнтів. Для цього М. Портер рекомендує дотримуватися наступних двох критеріїв: перший 
– збільшити додаткову вартість, яку підприємство створює для покупців. Нарощування 
додаткової вартості розширює характерні риси, на яких ґрунтується вибір. Це дозволяє 
трансформувати вибір, що сам по собі є товаром, у товар, який можна диференціювати, а це 
передбачає такі тактичні прийоми: 

- створення гнучкої мережі обслуговування покупців; 
- надання технічної допомоги; 
- надання кредиту або гарантування термінового постачання; 
- створення нових властивостей товару. 
Другий критерій полягає у переорієнтуванні уявлення покупців щодо функцій товару, 

навіть якщо товар і послуга залишаються тими ж. Покупцеві показують що такі показники як 
вартість, чи цінність товару для нього є не лише початковою купівельною ціною, а містить 
такі додаткові фактори, як: 

- вартість перепродажу; 
- витрати на техогляд та ремонт протягом життєвого циклу виробу; 
- витрати на паливо; 
- продуктивність, що дає прибутки; 
- витрати на монтаж чи під’єднання.242 
За думкою М. Портера, якщо покупця переконати, що такі фактори входять у фактичну 

сукупну вартість чи цінність товару, підприємство матиме нагоду продемонструвати відмінну 
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роботу виробу та його відповідності цим показникам, а це виправдовуватиме підвищену ціну 
та прихильність споживачів. Один із наукових підходів до добору покупців полягає не тільки 
у визначені привілейованих покупців, а й і в тім, що підприємство виробник інновацій не 
тільки знаходить хороших покупців, а й створює їх. 

Теоретично вибір покупців інноваційного продукту зводиться до чотирьох критеріїв: 
- задоволення купівельних потреб споживачів; 
- потенціал зростання. Мається на увазі, що чим більші потенціальні можливості 

покупців, тим вірогідній, що їх попит на інноваційний товар підприємства з часом 
зростатиме; 

- позиція, або внутрішнє становище покупця, а саме: обсяг їх закупівель, наявність у 
них кваліфікованого персоналу, який може використовувати унікальні характеристики 
інноваційного товару, настільки високі витрати покупців на пошукові роботи нових 
виробників, товарів нової марки, товарів-замінників та ін. 

- чутливість покупців до цін. 
Розширення добору покупців вимагає комбінації ефективного маркетингу та розробки 

товару.  
Постачальники мають вплив на промислове підприємство, яке впроваджує інновації 

загрожуючи підвищити ціни чи знизити якість своїх послуг / товарів. В економіках багатьох 
країн світу існують приклади коли впливові постачальники одержували великі прибутки в 
порівняні з тими, які отримували промислові підприємства, бо вони були не в змозі покрити 
зростання сласних витрат у своїх власних цінах. За науковими пошуками М. Портера, 
обставини, за яких постачальники мають вплив відбивають ті умови, що посилюють владу 
покупців. Група постачальників має значний вплив в таких ситуаціях: 

1. У групі де домінують кілька компаній, концентрація вища, ніж у галузі, де 
господарює промислове підприємство. Це пояснюється тим, що постачальники, які продають 
товар більш розрізненим покупцям, звичайно мають значний вплив по позиціям: ціни, якість, 
терміни поставки. 

2. Така група не звертає увагу товарам-замінникам, які пропонуються певною галуззю. 
Практика бізнесу має декілька прикладів, коли влада навіть великих впливових 
постачальників може контролюватися, якщо для їхніх товарів існують товари-замінники. 

3. Підприємство, яке виготовляє інноваційний продукт не є важливим покупцем для 
групи постачальників. Таке можливо, якщо постачальники збувають товар кількома 
покупцям із різних галузей промисловості, а на конкретне підприємство не припадає значної 
частки збуту, постачальники більш схильні застосовувати свій вплив. Якщо галузь належить 
до найбільших покупців, успіх постачальників тісно пов’язуватиметься з нею, і останні 
створюватимуть для неї сприятливі умови через пільгове ціноутворення, допомогу в таких 
сферах, як дослідно-конструкторська діяльність, та утворення лобістських угруповань. 

4. Товар постачальника – важливий ресурс для бізнесу і виробництва покупця. Такий 
ресурс є важливим для успішного виробничого процесу промислового підприємства –
новатора, або неопосередковане впливає на якість його товару, що посилює вплив 
постачальника. Це особливо стає зрозумілим там, де ресурс не зберігається, а відразу 
постачається у виробничий процес. 

5. Товари групи постачальників є диференційованими, або ж група збільшує перехідні 
витрати покупця. Диференціація або перехідні витрати, що поставлені перед покупцями, 
обмежують можливість їх вибору, що приводить до взаємної конкуренції постачальників. 
Якщо постачальник знаходиться під впливом перехідних витрата, то ефект буде прямо 
протилежний.243 
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Слід згадати, що основними джерелами перехідних витрат виступають: 
- Витрати на модернізацію товарів з метою пристосування до виробів нового 

постачальника; 
- Витрати на тестування чи сертифікацію виробу нового постачальника з метою 

гарантувати заміщення; 
- Інвестиції в перепідготовку персоналу; 
- Необхідні інвестиції в нове допоміжне устаткування, потрібне для використання 

виробу нового постачальника; за виробами мається на увазі інструменти, тестове 
устаткування, тощо; 

- Витрати на запровадження нових правил матеріально-технічного забезпечення; 
- Матеріальні витрати на розрив взаємозв’язків.  
6. Група споживачів становить реальну загрозу прогресивній інтеграції. Це означає 

перевірку здатності промислового підприємства-новатора поліпшити умови закупки 
товару.244 

Умови, що визначають вплив постачальників, не тільки підлягають змінам, але й також 
часто бувають за межами контролю підприємства-інноватора. Промислове підприємство, 
яке впроваджує інновації обирає постачальників за такими ознаками: 

Стабільність і конкурентоспроможність групи постачальників. Такий аргумент 
пояснюється тим, що доцільно купувати товар у постачальників, котрі підтримують чи 
покращують власне конкурентне становище, вдосконалюють свої товари та послуги. Такий 
підхід до оцінки постачальників гарантує підприємству-новатору придбання ресурсів 
відповідної найвищої якості або за нижчими цінами, що зміцнить позиції промислового 
підприємства; 

Оптимальний ступінь вертикальної інтеграції. Вертикальну інтеграцію 
впроваджують задля досягнення економії і заощадження витрат у процесі спільного 
виробництва, обсягів збуту, закупівель, контролю тощо. Можна виділити п’ять ключових 
напрямів економії (Рис. 2), а саме: економія за рахунок поєднання разом технологічно 
відмінні виробничі операції. Такий підхід скорочує кількість етапів виробничого процесу, 
зменшує управлінські й транспортні витрати і дозволяє використати незадіяні виробничі 
площі, які існують внаслідок неподільності одного етапу, тобто мається на увазі: час 
використання машин, матеріального простору, технічний догляд за виробничими 
потужностями тощо. Економія на внутрішньому контролі та координуванні. Суміжне 
розташування інтегрованих одиниць полегшує координацію та контроль стабільне 
постачання сировини або здатність регуляторного постачання дають можливість краще 
управляти виробничим плануванням, графіками поставки й технічним доглядом. Частіше  
постачальникам вигідніше несвоєчасно виконати зобов’язання і втратити частину виручки, а 
через таке їх мотивацію до регулярних поставок важко гарантувати. Зміни в стилі, дизайну 
товару або упровадження нових виробів також простіше і швидше координувати в рамках 
одного підприємства. Така економія на контролі може зменшувати простоювання, потреби в 
складських запасах і в контролюючому персоналі. Економія на інформації. Інтегровані 
операції можуть зменшувати потребу в збиранні певної інформації про ринок, тобто, 
зменшувати сукупні витрати на одержання інформації.  

Фіксовані витрати на стеження за ринком та прогнозування пропозицій, попиту цін 
можна розподілити на всі підрозділи інтегрованого промислового підприємства. Економія на 
збуті. Економія завдяки стабільним відносинам. Постачальники, які розуміють, що їх 
відносини в питаннях купівлі-продажу стабільні зможуть розвивати більш ефективні 
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спеціалізовані процедури взаємних відносин, які були б неможливими з незалежними 
постачальниками. 

 

 
Рис. 2. П’ять ключових напрямів економії промислового підприємства при виборі 

постачальника (розроблено автором за джерелом245) 
 

Спеціалізовані процедури відносин з постачальниками можуть включати:  
- Спеціалізовані системи матеріально- технічного постачання, спеціальну упаковку, 

унікальні процедури зберігання запису та контролю, а також потенційно важливі шляхи 
взаємодії, що економлять кошти; 

- Розподіл покупок серед кваліфікованих постачальників; 
- Створення максимального впливу на обраних постачальників.246 
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2.6. Methodological bases of innovative logistics of the commodity market 
 
2.6. Методологічні основи інноваційної логістики товарного ринку247 

 
Сучасний етап розвитку логістики мікро- й макросистем визначається глобалізацією 

світової економіки, формуванням міжнародної системи товароруху, створенням 
міжнародних транспортних коридорів тощо. Врахування сучасних інтеграційних тенденцій 
знаходить прояв у нових логістичних підходах, зокрема, інноваційному. Характерними 
рисами інноваційної логістики підприємств (мікросистем) є такі 248: 

1) новий об’єкт управління – єдиний наскрізний матеріальний потік, який 
супроводжується інформаційними й фінансовими потоками; 

2) міжнародна система руху товарів, що має єдину мету, загальні стандарти й 
нормативи логістичного обслуговування; 

3) розробка типових логістичних процесів й раціональних схем руху товарів. 
Теоретичний базис інноваційної логістики формують концепції управління ланцюгом 

постачань і глобальної логістики. Новизна інноваційної логістики полягає у виконанні функцій 
компенсаторного механізму в ринкових умовах. Інтеграційний підхід, реалізований в 
інноваційній логістиці, передбачає еволюцію інтеграції ланцюгів постачань – від повної 
незалежності окремих ланок до інтегрованого логістичного ланцюга249. 

Водночас інноваційна концепція логістики мікросистем орієнтована, передусім, на 
впровадження підприємницьких інтересів у ході формування логістичних ланцюгів товарних 
ринків (далі – ЛЛТР), при цьому економічні інтереси держави, як правило, залишаються 
нереалізованими. З іншого боку, процес глобалізації товарних ринків активізує низку загроз 
економічній безпеці держави, до яких слід віднести, перш за все, нераціональну структуру 
експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою вагою продукції з 
високою часткою доданої вартості, та недостатні темпи відтворювальних процесів і 
подолання структурної деформації в економіці. 

Реалізація економічних інтересів держави на стратегічних товарних ринках передбачає 
забезпечення розширеного відтворення ресурсів у їх секторах та оптимізацію ринкової 
доданої вартості, яка є головним ресурсом сталого відтворювального розвитку усієї 
національної економіки. Ця обставина обумовлює необхідність модифікації інноваційної 
концепції логістики шляхом розширення її сфери застосування з мікрорівня (підприємства) 
до макросистем (товарні ринки) та інтеграції в її структуру теорії відтворення ресурсів в 
інтегрованому ринку (Рис. 1). Відтак, авторська інноваційна концепція логістики товарного 
ринку забезпечує, по-перше, оптимізацію загальної ринкової доданої вартості (замість 
максимізації прибутків великих корпоративних структур), по-друге, впровадження 
національних інтересів шляхом переорієнтації сировинних потоків на внутрішню переробку з 
подальшим формуванням ефективного логістичного ланцюга просування по ринку продукції 
з високою доданою вартістю та його інтеграцію у міжнародні ланцюги вартості за одночасної 
мінімізації загроз економічній безпеці держави. 

Становлення інноваційної логістики товарного ринку обумовлює необхідність розробки 
її методологічних основ, що формує наукове підґрунтя для обґрунтування оновленої 
державної політики, у т.ч. її логістичної складової, в ринковому вимірі. 

Мета дослідження – обґрунтування методологічних засад інноваційної логістики 
товарного ринку з акцентом на групи принципів формування ефективних ЛЛТР.  

                                                
247 Публікацію підготовлено в межах виконання НДР «Формування ефективної логістики товарних ринків» 
(№ державної реєстрації 0119U00227). 
248 Мельник, О. В. (2013): Нові концептуальні підходи в логістиці. Ефективна економіка, 2013, № 2. 
249 Там само. 
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Рис. 1. Компоненти інноваційної концепції логістики товарного ринку 

 [авторська розробка] 

 
Проведені авторами дослідження природи, характерних ознак і властивостей 

товарного ринку, типології інтеграційних зв’язків між його суб’єктами250 вказують на синтез 
трьох наукових підходів у методологічному фундаменті ринкової логістики: 
відтворювального, інтеграційного та регуляторного. 

Відтворювальний підхід є базовою методологічною платформою для логістики 
товарного ринку. Він передбачає забезпечення розширеного відтворення товарних, 
фінансових та інформаційних ресурсів у ланках ЛЛТР, нарощування доданої вартості шляхом 
спрямування сировинних потоків на внутрішню переробку й організацію ефективного 
товароруху вітчизняних продуктів переробки у внутрішньому й зовнішньому вимірі. 
Інтеграційний підхід фокусує увагу на становленні, розвитку й трансформації інтеграційних 
зв’язків між суб’єктами ланок ЛЛТР на засадах узгодження їх економічних інтересів. 
Інтеграційні зв’язки й взаємодії формують будову ринкового ланцюга, визначають його 
здатність до реалізації відтворювальної функції товароруху як у національній, так і глобальній 
економічній системі.  

Регуляторний підхід передбачає керованість процесів формування, трансформації та 
розвитку логістичних ланцюгів стратегічних товарних ринків. Головною відмінністю ринкової 
логістики від логістики підприємств є участь держави у керуванні процесами товароруху в 
стратегічних ринках, розбудові ефективних ЛЛТР, які забезпечують позитивний стабілізуючий 
вплив на головні параметри ринку (цінові, товарні, інвестиційні, інноваційні, структурні, 
часові, просторові тощо).  

На практиці у ланках ЛЛТР відбуваються постійні інтеграційні трансформації, які, 
реалізуючи економічні інтереси найсильніших суб’єктів ринку (зокрема, корпоративних 
структур), продукують логістичні «розриви» у ланцюгу, проявом яких може бути порушення 
рівноваги між попитом і пропозицією, цінові коливання, відторгнення малих виробників від 
логістичної інфраструктури, непропорційність міжсекторного розподілу доходів тощо. Тому 
виникає необхідність реалізації виваженої ринкової політики держави, яка стихійні процеси 
логістизації спрямує в організоване русло збалансованого розвитку стратегічних товарних 
ринків на засадах пріоритетності державних інтересів. Ось чому регуляторний підхід є 

                                                
250 Логістика товарного ринку: монографія (2018). За ред. Б. В. Буркинського, В. М. Лисюка. Одеса: ІПРЕЕД НАН 
України, 2018. 244 с. 
Буркинський, Б. В., Нікішина, О. В. (2019): Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товарних 
ринків: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 80 с.  
Нікішина, О. В. (2019): Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти. 
Економіка харчової промисловості, 2019. Т. 11., Вип. 2. С. 20-30. 
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важливою складовою методологічного базису для формування ефективних ЛЛТР в умовах 
глобалізації та активізації загроз економічній безпеці держави. 

Методологічні основи інноваційної логістики товарного ринку у двоєдності 
концептуального й методичного базисів, запропоновані авторами, представлені на Рис. 2. 

 

К о н ц е п т у а л ь н и й   б а з и с  
Концепції управління ланцюгом постачань і глобальної логістики, 

теорія відтворення ресурсів у секторах інтегрованого товарного ринку 

Мета: формування ефективних логістичних ланцюгів товарних ринків, які забезпечують розширене 
відтворення товароруху та оптимізацію загальної доданої вартості в ринку 

Завдання: 
1. Систематизація інформаційних потоків у розрізі головних напрямів діагностики ЛЛТР 
2. Ідентифікація логістичних «розривів» в ринку та шляхів їх зменшення (нівелювання) 
3. Скорочення втрат (часових, матеріальних, трудових та ін.) у процесі товароруху в ЛЛТР 
4. Становлення та розвиток стійких зв’язків між суб’єктами ланок на основі узгодження їх інтересів 
5. Забезпечення доступу малих і середніх товаровиробників до ЛЛТР 

Групи принципів логістики товарного ринку 

1.Відтворювальні: 
1.1. Оптимізація матеріальних потоків 
1.2. Збалансованість матеріальних 
потоків 
1.3. Повернення фінансових й 
інформаційних потоків у базові ланки 
ЛЛТР 

2. Інтеграційні: 
2.1. Паритетність 
інтеграційних взаємодій 
2.2. Оптимізація 
інтеграційних зв’язків між 
суб’єктами різних ланок 
ЛЛТР 

3. Регуляторні: 
3.1. Пріоритетність 
економічних інтересів 
держави 
3.2. Цілеспрямованість 
3.3. Ефективність 
3.4. Зворотного зв’язку 

М е т о д и ч н и й    б а з и с 

Методичні положення оцінки ефективності функціонування ЛЛТР. Головні етапи оцінки: 
1. Ідентифікація релевантного ринку: товарні, територіальні та часові межі ринку, ємність, структура 
та головні суб’єкти ринку 
2. Оцінка ефективності ЛЛТР за допомогою груп індикаторів: 

2.1. Відтворювальна група: аналіз динаміки доданої вартості та її частки у випуску продукції в 
розрізі ланок ланцюга; оцінка ресурсної структури доданої вартості; аналіз рівня використання 
логістичного потенціалу товарного ринку. 
2.2. Інтеграційна група: рівень інтегрованості ланок ЛЛТР; тіснота зв’язку між суб’єктами різних 
ланок; оцінка міжланкового перерозподілу доданої вартості у ланцюгу. 
2.3. Регуляторна група: відтворювальний, податковий, соціальний ефекти від впровадження 
заходів і механізмів державного впливу на процеси товароруху в базових ланках ЛЛТР. 

3. Діагностика логістичного ланцюга релевантного ринку, якісний аналіз причинно-наслідкових 
зв’язків, що визначають характер потокових процесів в ринку; міжланкові баланси показників 
ефективності ЛЛТР; прогнозні сценарії розвитку товарного ринку. 
4. Визначення за результатами оцінки негативних тенденцій у логістичному розвитку ринку, джерел і 
природи логістичних «розривів» з урахуванням специфіки ринкових процесів відтворення. 
5. Прогнозування розвитку потокових процесів і показників ефективності у ланках логістичного 
ланцюга товарного ринку внаслідок його трансформації. 
6. Узагальнення та якісна оцінка результатів аналізу, як база для прийняття управлінських рішень 

Пріоритети національної політики в ринковому вимірі, цільові орієнтири логістичного розвитку 
стратегічних товарних ринків в умовах глобалізації 

Механізми державного впливу на базові ланки ринкового логістичного ланцюга 
1. Адміністративні                                              3. Інституційні 
2. Фінансово-економічні                                     4. Інформаційні 

Рис. 2. Методологічні основи інноваційної логістики товарного ринку 
 [авторська розробка] 
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Мета ринкової логістики має відтворювальну природу й передбачає формування 
ефективних логістичних ланцюгів товарних ринків, які забезпечують розширене відтворення 
товароруху та оптимізацію загальної доданої вартості в ринку. Головні завдання ринкової 
логістики сконцентровані в площині ідентифікації логістичних «розривів» та інструментів їх 
зменшення, скорочення втрат у процесі товароруху, забезпечення доступу малих і середніх 
товаровиробників до ЛЛТР, формування та розвитку стійких зв’язків між суб’єктами ланок на 
основі узгодження їх інтересів (див. Рис. 2). При цьому об’єктом управління в ЛЛТР 
державно-приватного типу виступають наскрізні матеріальні, фінансові та інформаційні 
потоки в межах єдиної матеріалопровідної системи, тобто ринкового ланцюга. 

Враховуючи відтворювальну природу й мету логістичного ланцюга товарного ринку, 
дану категорію можна визначити як оптимізовану сукупність ланок з переміщення 
матеріальних і пов’язаних з ними фінансових та інформаційних потоків на шляху від 
первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції й переробки 
відходів, яка забезпечує розширене відтворення товароруху в ринку. Розширене 
відтворення товароруху – це прискорення ринкового переміщення товару (від початкової 
до кінцевої ланки логістичного ланцюга товарного ринку) у зростаючих обсягах за рахунок 
узгодження параметрів наскрізного матеріального потоку між ланками ринкового 
логістичного ланцюга та нарощування його загальної доданої вартості. Головним критерієм 
розширеного відтворення товароруху є оптимізація створюваної в ЛЛТР ринкової доданої 
вартості. 

Враховуючи синтез трьох наукових підходів (відтворювального, інтеграційного та 
регуляторного) в методології ринкової логістики, авторами запропоновано три групи 
принципів формування ефективних ЛЛТР (див. Рис. 2). Для оцінки ефективності ринкових 
логістичних ланцюгів також запропоновано три групи показників (відтворювальна, 
інтеграційна й регуляторна), які дозволяють здійснити багатоаспектну діагностику 
функціонування ланцюга й зв’язків між його ланками, оцінити ступінь впливу держави на 
стан ЛЛТР. Результати проведеної діагностики стану логістичних ланцюгів стратегічних 
товарних ринків формують аналітичне підґрунтя для розробки державної ринкової політики 
та механізмів її впровадження (адміністративних, фінансово-економічних, інституційних та 
інформаційних). 

У даному дослідженні більш детально розглянемо групи принципів формування 
ефективних ЛЛТР, як невід’ємної базової складової методології логістики товарного ринку. Їх 
склад та характеристики узагальнено в Таблиці 1. 

Принцип оптимізації матеріальних потоків у ринковому логістичному ланцюгу 
передбачає трансформацію матеріалопровідної системи для підвищення її ефективності та 
досягнення максимального значення критерію оцінки ефективності (див. Табл. 1). Йдеться 
про оптимізацію наскрізних матеріальних, інформаційних та фінансових потоків у ЛЛТР для 
нарощування загальної доданої вартості, яка є головним ресурсом розширеного відтворення 
товароруху в ринкових логістичних ланцюгах різних типів. Процес оптимізації наскрізних 
матеріальних, інформаційних та фінансових потоків у ЛЛТР передбачає цілеспрямоване 
управління потоковими процесами із дотриманням принципів регуляторного підходу, 
зокрема, принципу пріоритетності економічних інтересів держави. Даний принцип дозволяє 
об’єктивно визначити оптимум єдиного матеріалопровідного ланцюга. На практиці 
можливою є розбіжність локальних оптимумів цілей окремих ланок із глобальним 
оптимумом мети ЛЛТР.  

Таким чином, оптимізацію наскрізного матеріального потоку у ЛЛТР можна трактувати 
як цілеспрямоване управління трансформацією структури існуючого ринкового ланцюга або 
формуванням структури нового логістичного ланцюга. Метою управління є забезпечення 
розширеного відтворення товароруху в матеріалопровідній системі, а оптимумом – 
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нарощування створюваної в ЛЛТР загальної доданої вартості. Відтак, маємо подвійну 
природу логістичної оптимізації, яка полягає в цілеспрямованому управлінні наскрізним 
матеріальним потоком і ефективній трансформації ЛЛТР для розширеного відтворення 
товароруху в ринковому ланцюгу. 

 
Таблиця 1. Групи принципів формування ефективних логістичних ланцюгів 

 товарних ринків * 

Підхід Принципи Характеристика 

В
ід

т
во

р
ю

ва
л

ьн
и

й
 

1.Оптимізація 
матеріальних 
потоків 

Цілеспрямоване управління наскрізним матеріальним потоком і 
ефективна трансформація ЛЛТР для розширеного відтворення 
товароруху в ланцюгу та оптимізації ринкової доданої вартості  

2.Збалансо-
ваність 
матеріальних 
потоків 

Пропорційність розширеного відтворення товароруху в ЛЛТР. 
Забезпечення пропорційності відтворення між ланками ринкового 
ланцюга, пропорційності матеріальних і фінансових потоків, 
просторових і часових параметрів товаропросування і т.д. 

3. Повернення 
фінансових та 
інформаційних 
потоків 

Надходження фінансових та інформаційних потоків у базові ланки 
ЛЛТР для забезпечення розширеного відтворення товароруху як у 
межах ланок, так і в загальному ринковому ланцюгу 

Ін
т

ег
р

а
-

ц
ій

н
и

й
 

1.Паритетність 
інтеграційних 
взаємодій 

Становлення та розвиток інтеграційних взаємодій між суб’єктами 
різних ланок ЛЛТР на засадах узгодження їх економічних інтересів 

2.Оптимізація 
інтеграційних 
зв’язків 

Розвиток логістичних форм інтеграції, які спроможні оптимізувати 
наскрізні потокові процеси у ЛЛТР (субконтрактація, кооперація та 
інші) 

Р
ег

ул
ят

ор
н

и
й

 

1.Пріоритетність 
економічних 
інтересів 
держави 

Формування та управління ЛЛТР здійснюється не з позиції 
економічних інтересів окремих суб’єктів ланок, а держави, як носія 
інтересів суспільства; даний принцип є головним і в прийнятті 
управлінських рішень щодо цільового впливу на об’єкти регулювання 

2. Цілеспрямо-
ваність 

Цільовий вплив регуляторних заходів держави на логістичні 
«розриви» товарного ринку для їх нівелювання (або зменшення), та на 
провідні ланки ринкового логістичного ланцюга 

3. Ефективність 
Цільова орієнтацію регуляторних заходів на кінцевий економічний 
ефект – нарощування створюваної ринкової доданої вартості в ЛЛТР,  

4.Зворотного 
зв’язку 

Позитивна зворотна реакція ЛЛТР на механізми й інструменти 
цільового державного регулювання 

Розроблено авторами із використанням джерел251 

 
Слід відзначити, що на мікрорівні в якості головного оптимуму логістичної системи 

учені розглядають ефект синергізму. На макрорівні в ринковій логістиці доцільно 
встановлювати оптимум, що має відтворювальну природу, зокрема, нарощування загальної 
доданої вартості матеріалопровідного ланцюга. 

Процес оптимізації наскрізних матеріальних потоків у ЛЛТР включає 5 головних етапів, 
характеристики яких узагальнено в Таблиці 2. Одним із найскладніших є процес оптимізації 

                                                
251 Буркинський, Б. В., Нікішина, О. В. (2019): Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товарних 
ринків: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019, с. 55.  
Шинкарук, Л. В. (2014): Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в 
економіці. Економічний вісник, 2014, № 4, с. 74. 
Оптимізація матеріальних потоків (2019). 
Докієнко, Л. М. (2012): Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти. Економічний вісник НГУ, 2012, 
№ 3, с. 123. 
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структури (будови) ЛЛТР із цільовою орієнтацією на реалізацію мети загального 
матеріалопровідного ланцюга, що досягається шляхом виваженого управлінського впливу 
держави на його базові ланки із дотриманням регуляторної групи принципів.  

 
Таблиця 2. Головні етапи процесу оптимізації наскрізних матеріальних потоків 

 у логістичному ланцюгу товарного ринку* 

Етапи Характеристика 

1. Дослідження головних 
чинників впливу на організацію 
руху наскрізних матеріальних і 
фінансових потоків у ЛЛТР 

Головні чинники впливу на товарорух в ЛЛТР: товарні, часові й 
територіальні межі ринку; ємність і ступінь відкритості ринку; 
обсяги виробництва, експорту/імпорту товарів; асортимент 
продукції; тривалість виробничого циклу; співвідношення попиту 
й пропозиції; цінові параметри ринку та інші. 

2. Оптимізація структури 
(будови) ЛЛТР 

Формування базових ланок ЛЛТР, що забезпечують найбільш 
ефективні шляхи та форми переміщення й зберігання вантажних 
одиниць і реалізують головну мету загального ланцюга. 

3. Синхронізація наскрізних 
матеріальних потоків ЛЛТР у часі 

Процес синхронізації ґрунтується на календарних циклах 
технологічних операцій виробництва і реалізації продукції. 
Використовуються концепції «точно в строк» (just-in-time) і 
«планування потреб-ресурсів» (reguirements / resource planning) 

4. Оптимізація розподілу 
матеріальних потоків у розрізі 
ланок ЛЛТР 

Оптимізація розподілу запасів між ланками, внутрішніх і 
зовнішніх логістичних потоків у ринкових ланцюгах із 
забезпеченням пріоритету економічних інтересів держави 

5. Оцінка ефективності 
оптимізації наскрізних 
матеріальних потоків у ЛЛТР 

Показники зниження сукупних та окремих видів витрат у ЛЛТР, 
часових втрат, зростання загальної доданої вартості та інші. 

*Розроблено авторами із використанням джерел252. 

 
Оптимізація структури ЛЛТР пов’язана із формуванням його окремих ланок, що 

забезпечують найбільш ефективні шляхи та форми переміщення й зберігання товарно-
матеріальних цінностей. У процесі такої оптимізації здійснюються такі основні логістичні 
операції: 

− вирівнювання матеріальних потоків, рівномірність потоку між ланками; 
− мінімізація кількості пунктів перевантаження для зменшення витрат ресурсів і часу; 
− оптимізація відстані між пунктами перевантаження для прискорення руху наскрізних 

матеріальних потоків; 
− створення певних резервів пропускної здатності у кожній ланці ринкового ланцюга 

для забезпечення безперервності руху матеріального потоку в умовах зростання ємності 
товарного ринку, різких цінових коливань, зміни кон’юнктури ринку, інституційного 
середовища тощо; 

− стимулювання створення відсутніх ланок ЛЛТР, подолання логістичних «розривів» для 
відтворювального розвитку певного товарного ринку. 

Загалом оптимальна будова ЛЛТР повинна забезпечувати раціоналізацію потокових 
процесів у межах матеріалопровідної системи. 

Оптимізація розподілу матеріальних потоків між ланками ЛЛТР передбачає вибір 
найефективнішого варіанту розподілу запасів, внутрішніх і зовнішніх логістичних потоків із 
забезпеченням пріоритету економічних інтересів держави. Напрями такої оптимізації 
визначаються у залежності від природи логістичних «розривів» певного товарного ринку та 

                                                
252 Нікішина, О. В. (2019): Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти. 
Економіка харчової промисловості, 2019. Т. 11., Вип. 2, с. 25. 
Оптимізація матеріальних потоків (2019). 
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впроваджуються регуляторними механізмами, що відповідають векторам державної 
ринкової політики. Оцінка ефективності оптимізації наскрізних матеріальних потоків у ЛЛТР 
здійснюється з використанням системи показників (див. Табл. 2), які визначають зниження 
сукупних і окремих видів ресурсних витрат, часових втрат, зростання результативності 
потокового процесу, досягнення цільового орієнтиру матеріалопровідного ланцюга, 
зокрема, нарощування ринкової доданої вартості. 

Принцип збалансованості матеріальних потоків передбачає забезпечення 
збалансованості наскрізних матеріальних, інформаційних та фінансових потоків у ринковому 
ланцюгу в просторово-часових координатах. У площині відтворювального підходу 
збалансованість економічної системи можна визначити як забезпечення пропорційності між 
виробництвом, розподілом, обміном і споживанням. Відтак, збалансованість наскрізних 
матеріальних потоків у ЛЛТР доцільно розглядати як забезпечення пропорційності 
розширеного відтворення товароруху в матеріалопровідній системі. У ринкових логістичних 
ланцюгах можна виділити різні сфери балансування, головними з яких є наступні253 : 

− пропорції відтворення між ланками ланцюга (постачання, виробництва, зберігання, 
доробки, розподілу, реалізації, споживання, переробки відходів); 

− пропорційність матеріальних і фінансових потоків у ланцюгу; 
− обсяги певних видів матеріальних (сервісних) потоків; 
− якісні й вартісні параметри матеріальних (сервісних) потоків; 
− просторові й часові параметри товаропросування тощо. 
На практиці в ЛЛТР відбувається порушення основних відтворювальних співвідношень, 

які ідентифікуються як диспропорції і призводять до дисбалансів. Так, в національній 
економіці мають місце зовнішньоекономічні структурні дисбаланси, проявом яких є експорт 
сировинних товарів та імпорт продукції з високою доданою вартістю. Загальноекономічні 
структурні дисбаланси впливають на природу логістичних дисбалансів. Відтак, у ЛЛТР 
просліджується причинно-наслідковий зв'язок між відтворювальними дисбалансами, що 
визначає можливість їх видового розподілу за ступенем впливу на пропорції відтворення на 
системні й похідні, глибинні й локальні. 

Для оцінки збалансованості / дисбалансу економічної системи, у т.ч. ЛЛТР, можуть бути 
використані кількісні й якісні показники у статиці та динаміці. При цьому головною 
статистичною вимогою є співмірність показників, тобто об’єкти, що порівнюються, мають 
бути однаковими. Одним із прийомів кількісного аналізу диспропорційності (зокрема, у 
територіальному вимірі) є співвідношення між максимальними та мінімальними значеннями 
показників, які порівнюються254. У ринкових дослідженнях дієвим методом ідентифікації й 
кількісної оцінки структурних диспропорцій є побудова міжсекторних товарних і фінансових 
балансів. Балансовий метод може бути використаний для оцінки збалансованості 
матеріальних потоків у розрізі ланок ЛЛТР та ідентифікації логістичних «розривів» у 
матеріалопровідній системі.  

Принцип повернення фінансових та інформаційних потоків передбачає надходження 
фінансових та інформаційних потоків у базові ланки ЛЛТР для забезпечення розширеного 
відтворення товароруху як у межах ланок, так і в загальному ринковому ланцюгу (див. 
Табл. 1). Одним із напрямків сучасної логістики є фінансова логістика, яка розглядається як 
інноваційна стратегія управління матеріалопровідною системою. Логістика фінансових 
потоків є інтеграцією логістики й фінансового менеджменту, тому її природу й цільові 
орієнтири учені визначають крізь призму управління формуванням, розподілом та 

                                                
253 Буркинський, Б. В., Нікішина, О. В. (2019): Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товарних 
ринків: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019, с. 56. 
254 Шинкарук, Л. В. (2014): Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в 
економіці. Економічний вісник, 2014, № 4, с. 75. 
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використанням фінансових потоків у логістичній системі для її збалансованого розвитку255. 
Водночас логістичний підхід передбачає привнесення завдань оптимізації, тому мету 
фінансової логістики доцільно визначати як оптимізацію управління фінансовим потоком, що 
підсилить її логістичну складову. 

У ринковій логістиці фінансова складова передбачає оптимізацію управління 
наскрізним фінансовим потоком в ЛЛТР та оптимізацію руху й розподілу фінансових ресурсів 
між ланками. Йдеться про досягнення просторово-часової збалансованості фінансових 
потоків, формування міжланкових балансів рентабельності, доданої вартості, інвестицій 
тощо, які забезпечують розширене відтворення товароруху в матеріалопровідному ланцюгу.  

В українських реаліях принцип повернення фінансових потоків досить часто 
порушується. На думку експертів, найбільш «вузьким» місцем у розбудові логістичних 
ланцюгів вартості є вхідні інвестиційні потоки через небажання інвесторів фінансувати 
виробничі цикли, що мають тривалий термін окупності256. З іншого боку, враховуючи 
домінуючий сировинний характер українського експорту, можна говорити про відтік 
(міграцію) значної частини доданої вартості та відсутність завершеного виробничого циклу у 
межах держави, що обумовлює зниження як обсягів фінансових потоків у ЛЛТР, так і 
можливості реінвестування доданої вартості у базові виробничі ланки ланцюгів. 

Виділена група відтворювальних принципів (див. Табл. 1) стосується не тільки 
збалансування й оптимізації наскрізного матеріального потоку в ЛЛТР, а й відповідного йому 
інформаційного потоку, який рухається як у прямому, так і зворотному напрямі, тобто 
циркулює в логістичному ланцюгу. Управління наскрізним інформаційним потоком в 
ринкових ланцюгах орієнтовано на максимально ефективне використання внутрішньої і 
зовнішньої інформації для прийняття виважених і своєчасних рішень, які забезпечують 
досягнення мети матеріалопровідного ланцюга, вирішення низки тактичних або стратегічних 
завдань. Інформація формує аналітичну базу для діагностики стану ЛЛТР, прогнозування 
напрямів її розвитку й трансформації, ідентифікації логістичних «розривів», обґрунтування 
заходів управлінського впливу тощо. Також інформація забезпечує інформаційний обмін між 
суб’єктами різних ланок, є об’єднуючим елементом між ланками ринкового ланцюга. 

У сучасних умовах значення інформаційного забезпечення логістичного процесу 
настільки важливе, що вчені виділяють інформаційну логістику. Вона пов’язує процеси 
виробництва, розподілу, обміну й споживання інформаційними потоками. Нині інформація 
виступає рушієм формування й трансформації ринкового логістичного ланцюга та забезпечує 
його відкритість і здатність адаптації до нових умов динамічного зовнішнього середовища. 

Група інтеграційних принципів формування ЛЛТР (див. Табл. 1) визначає його будову, 
типи зв’язків між ланками, характер взаємодій між суб’єктами різних ланок, організаційне 
забезпечення даних взаємодій, гнучкість і адаптивність матеріалопровідного ланцюга до 
умов ринкового середовища. Головною складовою процесу інтеграції є зв'язок між 
елементами системи. Логістичний ланцюг товарного ринку поєднує суб’єктів 
господарювання ланок постачання, виробництва, зберігання й доробки, транспортування, 
розподілу товарів, споживання, переробки й утилізації відходів різноманітними 
інтеграційними зв’язками, забезпечує їх багатосторонню взаємодію. З іншого боку, ринковий 
ланцюг як матеріалопровідна система зі складною архітектурою поєднує в єдиний процес 
відтворення логістичні потоки (матеріальні, фінансові, інформаційні, трудові), виконуючи 
інтеграційну функцію в економіці держави. 

                                                
255 Докієнко, Л. М. (2012): Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти. Економічний вісник НГУ, 
2012, № 3, с. 121. 
256 Международная транспортная логистика в Украине: достижения ощутимы, но резервы роста огромны 
(2019). Логистика: проблемы и решения. 2019, № 1 (80), с. 15. 
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Сучасні логістичні мережі характеризуються множиною динамічних інтеграційних 
зв’язків між суб’єктами різних ланок і ринкових ланцюгів. На нашу думку, у межах ЛЛТР 
можна виділити три типи інтеграційних зв’язків: 

1) внутрішньоланкові зв’язки – виникають між суб’єктами в межах певної ланки, 
відображають структуру організаційних форм суб’єктів на мікрорівні; 

2) міжланкові зв’язки – формуються між суб’єктами різних ланок ринкового ланцюга за 
етапами відтворювального циклу; 

3) міжланцюгові зв’язки – поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні зв’язки 
формуються між логістичними ланцюгами різних товарних ринків у географічних межах 
держави. Зовнішні зв’язки виникають між вітчизняними та іноземними ринковими 
ланцюгами, відображають рух експортно-імпортних логістичних потоків. 

Головним принципом формування інтеграційних зв’язків у ЛЛТР є принцип 
паритетності інтеграційних взаємодій, який передбачає узгодження різноякісних 
економічних інтересів суб’єктів господарювання різних ланок матеріалопровідного ланцюга 
(див. Табл. 1). Слід відзначити, що в теорії логістики інтеграційні принципи знаходить прояв, з 
одного боку, в інтегрованому управлінні наскрізним матеріальним і відповідними йому 
інформаційним і фінансовим потоками, з іншого, у формуванні інтегрованих потокових 
процесів, розбудові інтегрованих логістичних систем. Інтеграційні принципи впроваджено в 
концепції управління ланцюгами постачань, орієнтованої на забезпечення ефективного 
товароруху шляхом розвитку функціональної інтеграції. 

Принцип оптимізації інтеграційних зв’язків передбачає становлення та розвиток таких 
логістичних форм інтеграції, які спроможні оптимізувати наскрізні потокові процеси у ЛЛТР з 
метою розширеного відтворення товароруху в його межах (див. Табл. 1). Загалом даний 
принцип орієнтований на впровадження принципу паритетності інтеграційних взаємодій. 
Йдеться про формування та розвиток певних інтегрованих структур, мережевих організацій, 
логістичних взаємодій, які спроможні реалізувати економічні інтереси учасників логістичних 
ланцюгів та одночасно забезпечити нарощування загальної доданої вартості, які цільового 
орієнтиру ринкового ланцюга.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільший вплив на 
відтворювальний розвиток товарних ринків здійснюють такі форми інтеграції, як 
контрактація, субконтрактація і кооперація 257. Вони можуть виступати перспективними 
формами логістичної інтеграції. Практична реалізація виділених інтеграційних принципів 
формування ЛЛТР передбачає забезпечення їх тісного зв’язку й взаємообумовленості як між 
собою, так і з іншими принципами, зокрема, поверненням фінансових потоків, групою 
регуляторних принципів (див. Табл. 1). 

Регуляторний підхід до формування, трансформації й розвитку ЛЛТР передбачає 
керованість даних процесів на стратегічних ринках із дотриманням базового принципу 
пріоритетності економічних інтересів держави, як носія інтересів суспільства. Практичне 
впровадження даного принципу передбачає розбудову та управління логістичними 
ланцюгами стратегічних товарних ринків не з позиції економічних інтересів окремих 
ринкових суб’єктів, а саме держави, з метою досягнення головної мети управлінського 
процесу – оптимізації загальної доданої вартості в єдиній матеріалопровідній системі. Даний 
принцип є головним і в прийнятті управлінських рішень щодо селективного впливу на 
відтворювальні дисбаланси й логістичні «розриви» товарних ринків, обґрунтуванні 
механізмів і інструментів їх подолання з урахування дії множини чинників, пріоритетних 
напрямів трансформації діючих і створення нових ЛЛТР. В українських реаліях принцип 
пріоритетності економічних інтересів держави залишається нереалізованим, у ЛЛТР 

                                                
257 Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків: монографія (2019). За ред. Б. В. Буркинського. Одеса: 
ІПРЕЕД НАН України, 2019. 387 с. 
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корпоративного типу домінують інтереси найсильніших суб’єктів (корпорацій), наділених 
ринковою владою. 

Принцип цілеспрямованості передбачає цільовий вплив регуляторних заходів держави 
на логістичні «розриви» товарного ринку для їх нівелювання (або зменшення), та на провідні 
ланки ринкового ланцюга, ефективне функціонування яких має принципово важливе 
значення для відтворювального розвитку певного товарного ринку, генерування 
мультиплікативного ефекту в матеріалопровідній системі (див. Табл. 1). Впровадження 
даного принципу здійснюється через механізм державного регулювання, який учені 
визначають як систему засобів, важелів, методів і стимулів, за допомогою яких держава 
регулює економічні процеси, забезпечує реалізацію соціально-економічних і правових 
функцій 258.  

Регулюючи економічні, у т.ч. логістичні процеси, держава забезпечує, з одного боку, 
цільову реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики розвитку ринків, передусім, 
стратегічних, а з іншого – задоволення потреб населення, забезпечення економічної, у т.ч. 
продовольчої, соціальної, енергетичної, зовнішньоекономічної безпеки на національному 
рівні. Відтак, цілеспрямованість регулювання має подвійну природу: (1) цільове 
впровадження пріоритетів державної ринкової політики, визначених моделлю розвитку 
економіки – інноваційною або сировинною; (2) забезпечення економічної безпеки країни в 
умовах глобалізації.  

На нашу думку, механізми державного регулювання формування ефективних ЛЛТР 
логічно вбудовані у загальний механізм регулювання економіки. Дане аксіоматичне 
твердження дозволяє говорити про синтез загальнодержавних цілей регулювання, властивих 
економіці в цілому, і специфічних, властивих ефективному ЛЛТР, у логістичному 
регуляторному механізмі. На формування й розвиток ЛЛТР впливає множина внутрішніх і 
зовнішніх динамічних чинників, які необхідно враховувати в ході розробки і впровадження 
регуляторних заходів.  

Механізм регулювання логістичних процесів залежить від типу й специфіки 
функціонування товарного ринку у просторово-часових координатах, періоду розвитку, 
характеру й глибини логістичних «розривів», відтворювальної ефективності ланцюга тощо. 
На практиці дія регуляторних механізмів проявляється у різних формах: інституційній, 
антимонопольній, ціновій, бюджетній, податковій, інвестиційній, екологічній, соціально-
економічній та ін. Дія інституційних і адміністративних механізмів регулювання, які 
встановлюють «правила гри» на ринку, нормативно-правові регламенти діяльності суб’єктів 
господарювання, формують інституційне середовище для функціонування логістичних 
ланцюгів, проявляється у всіх ЛЛТР. Водночас сфера впливу фінансово-економічних 
регуляторних механізмів, що передбачають бюджетну підтримку, пільгове оподаткування, 
стимулювання інвестиційної діяльності та використання інших цільових інструментів, 
включає, передусім, стратегічні товарні ринки, керований розвиток яких орієнтований на 
забезпечення національної економічної безпеки в умовах глобалізації. 

Глибина, масштаб і часові параметри регуляторного впливу залежать від його об’єкту – 
логістичні «розриви» або провідні ланки ЛЛТР. Регулювання логістичних «розривів», які 
ринок самостійно не може усунути, передбачає цілеспрямований вплив держави на даний 
об’єкт з метою відновлення збалансованого безперервного руху наскрізного матеріального 
потоку та забезпечення розширеного відтворення товароруху в межах ЛЛТР. Даний тип 
регулювання чинить стабілізуючий вплив на матеріалопровідну систему. 

Цілеспрямований вплив держави на функціонування провідних ланок ЛЛТР або їх 
розбудову (за умови відсутності) передбачає цільове використання системи механізмів і 

                                                
258 Новікова, Н. Л. (2016): Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів. 
Агросвіт, 2016, № 4, с. 24. 



152 

інструментів для активізації діяльності суб’єктів даних ланок, зміни сировинної орієнтації 
товарних потоків, співвідношення інтенсивності внутрішніх і зовнішніх матеріальних потоків, 
тощо. Даний тип регулювання чинить формуючий вплив на матеріалопровідну систему, 
сприяє цільовій трансформації структури ринкового ланцюга та поетапному формуванню 
нового ЛЛТР у відповідності до головних цільових орієнтирів259. 

Принцип ефективності державного регулювання логічно пов’язаний з принципом 
цілеспрямованості (див. Табл. 1). Принцип ефективності передбачає цільову орієнтацію 
регуляторних заходів, з одного боку, на кінцевий економічний ефект (оптимізація 
створюваної ринкової доданої вартості в ЛЛТР, нівелювання логістичних «розривів» у 
наскрізному матеріальному потоку тощо), з іншого, на формування розвиненої системи 
державних інституцій для впровадження пріоритетів державної політики в ринковому вимірі 
та раціонального використання обмежених бюджетних коштів.  

Слід відзначити, що досягнення економічного ефекту для держави може 
супроводжуватися його зменшенням для суб’єктів певних ланок ЛЛТР, тобто має місце 
розбіжність локальних ефектів окремих ланок із загальним ефектом ринкового логістичного 
ланцюга. Наприклад, зростання обсягів товаропотоку в переробній ланці відбуватиметься за 
рахунок скорочення потоків сировини у ланці її експортної реалізації, що зменшить ланкову 
додану вартість трейдерів і посередників, однак збільшить загальну ринкову додану вартість. 
Така оптимізація розподілу логістичних потоків реалізує передусім економічні інтереси 
держави в логістичному ланцюгу, і згідно з принципом пріоритетності державних інтересів, є 
одним із головних напрямів відтворювального розвитку товарного ринку. 

На думку Н. Л. Новікової (і ми підтримуємо цю позицію), сукупність інструментів, 
застосовуваних державою, має забезпечити передавально-впроваджувальний ефект щодо 
реалізації певного економічного, соціального або екологічного рішення260. Ефективність 
функціонування товарного ринку є головною метою ринкової логістики. 

На наш погляд, регулювання розбудови й трансформації логістичних ланцюгів 
стратегічних товарних ринків є циклічним процесом, представленим «колообігом» шістьох 
складових, що змінюються в залежності від мети й завдань регулювання та контролюються 
державою, яка коригує механізми й регуляторні заходи для забезпечення їх ефективності та 
позитивної зворотної реакції ринку на цільовий управлінський вплив. Динамічність ринкових  
процесів обумовлює необхідність гнучкості й адаптивності механізмів регулювання. 

Принцип зворотного зв’язку передбачає досягнення позитивної зворотної реакції ЛЛТР 
на механізми й заходи цільового державного регулювання (див. Табл. 1). Інструментом 
впровадження даного принципу постає моніторинг регуляторних заходів держави, тобто 
постійне відстеження трансформаційного управлінського впливу на стан матеріалопровідної 
системи певного товарного ринку з метою визначення результативності такого впливу 
(стабілізуючої дії) для суб’єктів різних ланок логістичного ланцюга, населення та держави. У 
випадку відхилення від заданих цільових орієнтирів, дестабілізуючої дії або нульового 
ефекту держава здійснює коригування механізмів і заходів регулювання, які через певний 
часовий період знову піддає моніторингу й оцінці. 

Оцінка ефективності механізмів і заходів є невід’ємною складовою циклічного 
регуляторного процесу, яка дозволяє вибрати із певної сукупності інструментів і заходів 
найбільш ефективні та позитивно сприймаючі ринковим логістичним ланцюгом. Для оцінки 
ефективності регуляторних заходів держави автором запропоновано використання критеріїв 
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відтворювальної й бюджетної ефективності261, які дозволяють кількісно оцінити приріст 
ринкової доданої вартості і податкових надходжень внаслідок впровадження цільових 
механізмів і заходів. Запропонована система критеріїв певною мірою відображає ступінь 
реалізації інтересів держави й суб’єктів ЛЛТР. Прикладні аспекти оцінки ефективності 
регуляторних заходів держави й моделювання прогнозних сценарних варіантів досліджено в 
монографії262. 

Висновки. У ході дослідження авторами обґрунтовано сутність і компоненти 
інноваційної концепції логістики товарного ринку, яка базується на концепціях ланцюгів 
постачань, глобальної логістики та теорії відтворення ресурсів в інтегрованому товарному 
ринку, з метою реалізації національних інтересів на стратегічних товарних ринках та 
забезпечення економічної безпеки держави в умовах глобалізації. Розроблено методологічні 
основи інноваційної логістики товарного ринку на основі синтезу трьох пов’язаних наукових 
підходів, що дозволило авторам виділити відтворювальну, інтеграційну й регуляторну групи 
принципів та індикаторів оцінки ефективності ринкових логістичних ланцюгів, показати 
нерозривний зв'язок методичного підходу з механізмами регулювання потокових процесів у 
базових ланках товарних ринків. 

Обґрунтовано склад і сутність групи відтворювальних принципів формування ЛЛТР. 
Встановлено подвійну природу принципу оптимізації матеріальних потоків, головні етапи 
процесу оптимізації наскрізних матеріальних потоків у ЛЛТР з акцентом на оптимізацію 
структури (будови) ланцюга й розподілу потоків у розрізі ланок. Акцентовано увагу на 
доцільності виокремлення різних сфер балансування у ринкових ланцюгах для забезпечення 
пропорційності розширеного відтворення товароруху в їх межах. Наголошено, що оцінка 
збалансованості / дисбалансу ЛЛТР має важливе значення для обґрунтування механізмів їх 
ефективного функціонування. Розкрито природу принципу повернення фінансових й 
інформаційних потоків у базові ланки ЛЛТР для розширеного відтворення товароруху. 

Обґрунтовано склад групи інтеграційних принципів формування ЛЛТР, яка впливає на 
його структуру, типи зв’язків між ланками та взаємодії між суб’єктами. Принцип паритетності 
інтеграційних взаємодій базується на узгодженості (гармонізації) економічних інтересів 
суб’єктів різних ланок ринкового ланцюга. Принцип оптимізації інтеграційних зв’язків 
передбачає становлення та розвиток таких логістичних форм інтеграції, які спроможні 
оптимізувати наскрізні потокові процеси у ЛЛТР. Авторами виділено три типи інтеграційних 
зв’язків у ринковому логістичному ланцюгу: (1) внутрішньоланкові; (2) міжланкові; 
(3) міжланцюгові – внутрішні й зовнішні.  

Регуляторний підхід до формування, трансформації й розвитку ЛЛТР передбачає 
керованість даних процесів на стратегічних ринках із дотриманням принципу пріоритетності 
економічних інтересів держави, як носія інтересів суспільства. Принцип цілеспрямованості 
передбачає цільовий вплив регуляторних заходів держави на логістичні «розриви» 
товарного ринку для їх нівелювання (або зменшення), та на провідні ланки ринкового 
ланцюга. Принцип ефективності державного регулювання передбачає цільову орієнтацію 
регуляторних заходів на кінцевий економічний ефект (оптимізація ринкової доданої вартості 
в ЛЛТР) та формування розвиненої системи інституцій та інститутів. Принцип зворотного 
зв’язку орієнтований на досягнення позитивної зворотної реакції ЛЛТР на регуляторні 
механізми й заходи; інструментом його впровадження є моніторинг. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в обґрунтуванні методологічних 
засад інноваційної логістики товарного ринку у двоєдності концептуального й методичного 
базисів, в основу яких покладено синтез відтворювального, інтеграційного та регуляторного 

                                                
261 Нікішина, О. В. (2014): Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 
2014, с. 130. 
262 Там же, с. 322-349. 
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підходів; розробці трьох груп принципів формування ефективних логістичних ланцюгів 
товарних ринків, встановленні їх природи, взаємозв’язку, єдиної відтворювальної основи. 
Практичне значення результатів дослідження полягає в їх використанні як методологічного 
базису в ході обґрунтування пріоритетів державної політики в ринковому вимірі, напрямів і 
інструментів цільового впливу держави на базові ланки логістичних ланцюгів стратегічних 
товарних ринків для оптимізації створюваної в їх межах загальної доданої вартості. 
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2.7. Innovative logistic approaches on commodity markets: regional aspects 
 
2.7. Інноваційні логістичні підходи на товарних ринках: регіональний аспект 

 
В сучасних умовах децентралізації постає важливе питання ефективного управління 

товарорухом, що забезпечує якісно новий та сталий розвиток логістики у регіонах. Виклики 
останніх років вимагають від регіонального товарного ринку більш досконалих та 
інноваційних підходів при формуванні товарних партій (логістичних ланцюгів), їх 
переміщенні та доведення до кінцевого споживача з метою задоволення потреб останніх. 
Необхідність впровадження даних підходів продиктовано постійно зростаючим попитом та 
потребами в безперебійному постачанні товарів, особливо продовольчих. При цьому існує 
ряд припон, які гальмують цей розвиток. Саме задля усунення виникаючих перешкод і з 
метою подальшого, якісно нового рівня розвитку логістичних систем на товарних ринках 
вважаємо за необхідне впровадження нових інноваційних підходів, які слід імплементувати 
в регіональну економіку. 

Актуальність. Сучасні умови господарювання диктують необхідність побудови таких 
логістичних ланцюгів на регіональних товарних ринках, які б відповідали сучасним вимогам, 
здійснювали імпортозаміщення, формували додану вартість, ефективно розподіляли товарні 
потоки, створювали додаткові робочі місця, забезпечували саморозвиток та підвищували 
конкурентоспроможність регіонів. 

Метою дослідження є визначення та можливості використання сучасних логістичних 
інноваційних підходів при формуванні логістичних ланцюгів на регіональному рівні. 

В останні роки чітко простежується закономірність, що завдяки інформаційним 
технологіям виникає можливість об’єднання та інтеграції як самих підприємств, так і регіонів 
України, що забезпечує регіональне та міжрегіональне співробітництво задля досягнення 
основного завдання – самозабезпечення та саморозвитку регіонів. 

Процесом управляння товарорухом займались багато вчених таких, як: І. Шевченко263, 
Т. Колидізева264, Л. Болдирева265, Н. Потапова266, В. Сергєєва267, М. Крістофер268. Також, деякі 
науковці відмічають необхідність використання інформаційних технологій при формуванні 
логістичних ланцюгів, а саме: Д. Шапіро269, І. Петецький270, С. Мельниченко271, В. Маслов272, 
Є. Крикавський273, Т. Наконечна274.  

                                                
263 Шевченко І. В. Впровадження інновацій у логістичну діяльність вітчизняних підприємств як фактор 
підвищення конкурентоспроможності / І. В. Шевченко // Електронний додаток до матеріалів Міжнародної 
науково-практичної конференції: «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», 18-
19 листопада 2015 року. – Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2015. – С. 307-310. 
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Однак, ефективному управлінню цими процесами на регіональному рівні за умови 
використання новітніх концепцій приділено ще недостатньо уваги, що і формує актуальність 
даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Проблема побудови ефективних логістичних ланцюгів на 
товарних ринках не нова. Однак, постійно зростаючі потреби та світові логістичні тенденції 
вимагають оновлення поглядів на процес товароруху. Необхідно не тільки здійснення самого 
процесу товароруху, а і підвищення його швидкості, надійності, гнучкості та ефективності 
(результативності). 

Як, відомо логістика займається питаннями формування товаропотоків (логістичних 
ланцюгів) та на їх основі формуванням інформаційних та фінансових потоків. Саме, 
інформаційні підходи (технології) дозволяють більш ефективно управляти усіма потоковими 
процесами при формуванні логістичних ланцюгів на регіональних товарних ринках. Дані 
технології дозволяють отримувати вчасні, достовірні, актуальні дані про усі ланки 
логістичного ланцюгу, а саме: виробників, постачальників, дистриб’юторів, оптовиків, 
роздрібних підприємств, кінцевих споживачів. Та особливого значення набуває 
інформаційний процес, який має замкнутий цикл, тобто зворотній зв'язок між усіма ланками.  

Дане твердження також має відображення у законодавчих актах, а саме у «Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки». Дана Концепція 
створена на розвиток цифрової економіки в Україні та її регіонах, а також на створення 
ринкових інтеграційних механізмів щодо мотивації попиту на цифрові технології та продукти. 
Підвищення рівня переходу підприємств на цифрові технології дозволять збільшувати обсяги 
виробництва взагалі та високотехнологічної продукції зокрема, що дозволить отримати 
прибутки від її реалізації.  

Концепція покликана мотивувати до процесів інформатизації господарюючих суб’єктів 
(учасників ринку) усіх видів економічної діяльності. 

Для вирішення цієї науково-практичної проблеми вважаємо за необхідне 
впровадження на товарних ринках визначених інноваційних підходів (технологій) (Табл. 1).  

Для цього розглянемо дані підходи у розрізі: державного, регіонального рівнів та рівня 
підприємства. Даний розріз дозволить більш повно сформувати бачення формування та 
планування логістичних ланцюгів на регіональних та міжрегіональних товарних ринках. 

Однак, на путі впровадження даних інноваційних підходів (технологій) постає ряд 
проблем.275,276,277 

- недосконалість інституціональної бази; 
- недосконала інформаційна база щодо впровадження інноваційних підходів або 

взагалі її відсутність; 
- недостатнє фінансування (інвестиції) новітніх технологій у сфері логістики (як на 

мікро-, так і на мезо-рівні); 
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19 листопада 2015 року. – Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2015. – С. 307-310. 
276 Колодізєва Т. О. Інноваційні технології в логістиці : [навчальний посібник] / Т. О. Колодізєва, Г. Р. Руденко. – 
Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. – 268 с.  
277 Болдирева Л. М. Інновації в логістиці: теоретико-методологічні та практичні аспекти / Л. М. Болдирева // 
Экономика Крыма. – 2011. – № 1 (34). – С. 18-23. 



157 

- слабкий розвиток інфраструктури; 
- відсутність платформи (інноваційно-інформаційно-логістичного кластеру) для 

поєднання інтересів усіх учасників логістичної системи; 
- відсутність агітаційної та мотивуючої роботи щодо впровадження інноваційних 

підходів серед суб’єктів ринку і відповідно недовіра до цього; 
- недостатня кількість або відсутність внутрішніх та зовнішніх ресурсів; 
- недостатня кількість розподільчих та логістичних центрів та їх невідповідність 

європейським нормам збереження та розвантаження; 
- виникнення ризиків при впровадженні логістичних інноваційних підходів; 
- не підготовленість управлінського персоналу до організаційних змін, пов’язаних із 

впровадженням логістичних інноваційних підходів; 
- непідготовленість та / або опір персоналу до впровадження інноваційних підходів. 
Тому, управління логістикою та відповідно логістичними ланцюгами, особливо на 

регіональному рівні, слід розглядати з позиції появи нових форм та методів доведення 
товарів до кінцевих споживачів. Умови функціонування та побудови логістичних ланцюгів 
призвели до ускладнення логістичних процесів у мережах розподілу, тому сталий розвиток 
регіонів не можливий без комплексного розгляду логістичних ланцюгів та їх ресурсів. Дані 
логістичні ресурси необхідно формувати та розподіляти задля отримання оптимального 
результату в рамках соціально-економічної орієнтованості. Це обумовлює необхідність 
розробки концепції на інноваційній основі, яка дозволить об’єднати процеси, в яких 
учасники (суб’єкти) та їх взаємодія допоможе досягнути інтеграції ланок розподільчих мереж 
(логістичних ланцюгів) на регіональних товарних ринках.   

Даний інноваційний підхід до ролі та взаємодії учасників системи розподілу дає 
можливість організувати товарорух (ефективне просування) так, щоб для отримання 
синергетичного ефекту при мінімальних витратах ефективно об’єднались зусилля усіх 
учасників процесу розподілу логістичних ресурсів (матеріально-технічні, інформаційно-
комунікаційні, трудові та фінансові ресурси), які будуть використані у процесі формування 
логістичної регіональної стратегії. 

Координація та інтеграція наявних логістичних ресурсів можливо завдяки 
впровадженню інноваційної концепції щодо ефективного використання у розподільчих 
мережах товароруху усіх логістичних ресурсів – Smart Logistics Grid.278 Дана концепція 
призвана вирішувати питання розподілу товаропотоків та розподілу у логістичних ланцюгах 
на основі результативності та ефективності. Тобто, реалізація смарт-проектів у логістиці 
регіону досягається при отриманні результату та його співставленні із оптимальними 
витратами.  

Саме смарт-логістика дозволяє вирішити багато питань, які виникають у процесі 
товароруху між усіма ланками (суб’єктами) логістичного ланцюгу. Так, нами чітко визначені 
основні переваги даного підходу (Рис. 1). 

Отже, використання усіх вище зазначених інноваційних підходів потребує наявної 
інформаційної та технологічної бази, а також спеціалістів з досвідом у даній сфері.  

Крім того, при впроваджені даних технологій особливої уваги заслуговує залучення 
значних капітальних інвестицій, які не завжди є у наявності. 

 

                                                
278 Smart Logistic Grids: anpassungsfähige multimodale Logistiknetzwerke durch integrierte Logistikplanung und – 
steuerung: Realisierung eines Supply Chain Operations Room und einer Supply Chain Event Cloud für ein 
echtzeitfähiges Risikomanagement: Abschlussbericht.  
URL: https://www.researchgate.net/publication/309664437_Smart_Logistic_Grids_anpassungsfahige_multimodale_L
ogistiknetzwerke_durch_integrierte_Logistikplanung_und_-
steuerung_Realisierung_eines_Supply_Chain_Operations_Room_und_einer_Supply_Chain_Event_Cloud_ 
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Таблиця 1. Інноваційні підходи до процесу формування логістичних ланцюгів 
 (розроблено автором) 

Підходи Опис Впровадження на ринки 

На рівні держави 

Інтегроване планування  Комплекс взаємопов’язаних процесів. 
Дозволяє планувати на усіх рівнях та по усіх 
ланках логістичних ланцюгів 

Подовжені логістичні ланцюги 
(міжрегіональні та міжнародні 
перевезення) 

Інтегрована логістика  Дослідження економічних систем та 
розвиток ринкових відносин   

Ефективне об’єднання інтересів 
суб’єктів ринку із зовнішнім 
середовищем для задоволення 
потреб споживачів 

Концепція просторового 
розподілення товаропотоків 

Формування процесу вирівнювання, який 
існує між концентрацією та 
розповсюдженням товаропотоків на ринках 

Ринки товарів та послуг 

Інтелектуальні рішення та 
аналітика «великих даних» 

Інтеграція цих технологій сумісно з 
логістикою дозволить підвисити загальну 
ефективність, пов’язану з логістичними 
процесами 

Підвищення продуктивності усіх 
процесів 

«Вумна» або «пов’язана» 
логістика 

Зростання автоматизованих логістичних 
систем у світі 

Удосконалення процесів 
відстеження (впровадження 
технологій RFID) та управління 
товаропотоками 

Blockchain Підвищення безпеки ланцюгів постачань. 
Скорочення вузьких місць, зниження 
помилок та підвищення ефективності 

Ринки стратегічно важливих 
товарів  

Кластерна логістика 
кампуса 

Система управління рисками, підвищення 
ефективності та відмовостійкості цілих 
ланцюгів постачань. Оптимізація глобальних 
логістичних мереж від логістичного 
планування до логістичного регулювання 

Високотехнологічні ринки 
(побудова залізниці, метро, тощо)  

На рівні регіону 

Фізичний Інтернет (на 
основі ІоТ) 

Прозорість, безпека та ефективність ланцюгів 
постачань. Підвищення екологічної стійкості 
(більш ефективний розподіл ресурсів) 

Ринки товарів та послуг 

Інтегрована модель 
логістичного маркетингу 

Використання логістичного маркетингу при 
обслуговуванні матеріальних потоків 

Ринки товарів та послуг 

Smart Logistics Grid (смарт-
логістика) або вумна 
логістика 

Розподіл товаропотоків та розподілу у 
логістичних ланцюгах на основі 
результативності та ефективності 

Вихід на регіональні та світові та 
ринки 

Supply Chain Management 
(управління ланцюгами 
поставок) 

Організація, планування, контроль і 
виконання відповідного товаропотоку. 
Використання процесів від проектування і 
закупівлі до виробництва і розподілу 
товаропотоку  

Ринки інноваційних товарів та 
технологій. Управління 
взаємовідносинами між усіма 
учасниками задля отримання вищої 
споживчої цінності при найменших 
витратах ланцюга 

JIT (just-in-time)  
Точно в час 

Організація логістичного процесу за 
окремими функціями. Забезпечення 
безперебійного постачання ресурсів, готової 
продукції 

Ринки продовольчих товарів 

TBL (time-based logistics) Оптимізація усіх фаз життєвого циклу 
товаропотоку від його ідеї до 
післяпродажного сервісу 

Ринки товарів та послуг 

LP (lean production) 
Лінійне (бережливе) 
виробництво 

Висока якість процесів, дрібні товарні партії, 
зниження запасів, високопрофесійний 
персонал, гнучке обладнання 

Ефективне використання часу та 
запасів 

VAD (value-added logistics) Скорочення кількості логістичних операцій, 
оскільки вони додають вартості кінцевому 
продукту 

Логістичний ланцюг є 
послідовністю дій по створенню 
вигід (доданої вартості) та 
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найбільш ефективним способом 
для споживача 

VMI (vendor managed 
inventory) 

Система управління запасами на основі 
інформаційних технологій 

Підвищення рівня обслуговування 
кінцевого споживача, визначення 
попиту, скорочення термінів 
постачань, зниження витрат, 
підвищення оборотності запасів, 
встановлення довгострокових 
партнерських відносин 

CSRP (customer 
synchronized resource 
planning)  

Система планування ресурсів, яка працює у 
взаємодії зі споживачами. Переорієнтовує 
планування від виробництва на кінцевого 
споживача 

Враховуються виробничі та 
матеріальні ресурси, а також 
маркетингове забезпечення (після 
продажна робота з кінцевим 
споживачем) 

«Хмаринка» Включення нових бізнес-моделей на 
платформі та підвищення їх ефективності 

Ринок ІТ-технологій 

Робототехніка та 
автоматизація 

Скорочення людської праці, підвищення 
оперативності постачань (розподільчі 
центри) та зниження витрат 

Контейнерні або крупно-
габаритні перевезення 

На рівні підприємства 

Enterprise Resourse Planning 
(планування ресурсів 
підприємства) 

Інтеграція виробництва, операційне 
управління, управління персоналом, 
фінансовий менеджмент, управління 
активами  

Оптимізація ресурсів за 
допомогою спеціалізованих 
інтегрованих програм 

EAM-системи Системи управління основними фондами 
підприємства 

Формування основних фондів та 
їх поповнення 

Warehouse Management 
System (система управління 
складом) 

Ефективне використання складських площ. 
Скорочення витрат на зберігання. Точність 
обліку. Скорочення людської праці  

Оптимізація складського 
господарства 

MES-системи Системи оперативного (цехового) 
управління виробництвом / ремонтами 

Синхронізація, координація, 
аналіз, оптимізація випуску 
продукції 

Transport Management 
System (система управ-ління 
транспортом) 

Автоматизація управління транспортними 
перевезеннями  

Використовуються самостійно та у 
комплексні із іншими програмами 

Модель процесів 
ланцюжка поставок 
(Supply-Chain Operations 
Reference) 

Модель для управління процесами ланцюга 
поставок, що зв'язує діяльність постачальника 
і замовника. Описує бізнес-процеси для всіх 
фаз виконання вимог замовника 

Виробництво готової продукції 

Сustomer Relationship 
Management (управління 
взаємовідносинами із 
споживачами 
(постачальниками)) 

Управління взаємовідносинами із 
споживачами  

Збір, зберігання й аналіз даних 
щодо споживачів, постачальників, 
партнерів  

Radio Frequency 
Identification (система 
радіочастотної ідентифікації 
палет за допомогою 
радіоміток) 

Організація автоматичного введення даних. 
Формування логістичного  ланцюгу від 
надходження сировини до готової продукції 

Морські, контейнерні  
перевезення 

 
Враховуючі дослідження щодо інноваційний підходів в логістиці та цифровій економіці 

регіону вважаємо, що дані підходи дозволять: 
- значно економити витрати на здійснення товароруху; 
- мати більш повну та достовірну інформацію щодо руху товарів у просторі та часі; 
- автоматизація усіх бізнес-процесів та під процесів; 
- скорочувати терміни: обробки інформації, доставки товарів, оформлення 

супровідної документації, тощо; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/EAM
https://uk.wikipedia.org/wiki/MES
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- відстежувати рух товаропотоку у кожній ланці та точці логістичного ланцюга; 
- планувати та прогнозувати попит споживачів, враховуючі їх по-заказні уподобання;  
- виявлення тенденцій та можливість моделювання на основі отриманих даних; 
- за рахунок економії підвищувати прибутковість даного процесу або знижувати 

вартість товаропотоку для кінцевого споживача, що і буде значною конкурентною 
перевагою. 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Переваги смарт-логістики як інноваційного підходу (технології) при формуванні 
регіональної логістичної стратегії (розроблено автором) 

 
Саме тому, переваги, які ми описали вищі переважають перепони, які виникають у 

процесів впровадження інноваційних підходів, що дозволяє значно підвищити ефективність 
логістичних процесів та підвищити конкурентоспроможність регіонів та міжрегіонального 
співробітництва.  

Висновки. У даному дослідженні визначено необхідність переходу на інноваційні 
підходи (технології) при формуванні логістичної регіональної стратегії. Проаналізовані 
основні інформаційні підходи (технології) логістики, які систематизовано автором у розрізі 
трьох рівнів (державному, регіональному та на рівні підприємства). Визначено необхідність 
застосування сучасних інформаційних технологій при формування логістичних ланцюгів 
регіональних товарних ринків. Охарактеризовано проблеми та переваги при впровадженні 
інформаційних підходів у логістики ринку. Описано необхідність використання смарт-
логістики (розумної логістики) та сформовано напрями подальшого її розвитку при 
формуванні регіональної логістичної системи та стратегічного регіонального планування. 

 
 
 

високий ступінь адаптації до зовнішнього середовища 

 

можливість швидко формувати баз даних 

зростання обсягів інформації та можливість їх швидкого та структурованого оброблення 
 

відповідність усіх бізнес-процесів та процесів євро- та міжнародним стандартам якості 

високий рівень контролю усіх процесів та операційних витрат 

 

швидке прийняття рішень у зв’язку із високою технологічною мобільністю процесу товароруху 

 

 

 

 
Основ

ні  

пере-

ваги 

смарт-

логіст

ики 

 

швидка реалізація усіх інноваційних та дослідних проектів та програм (особливо регіональних) 

 

можливість побудови власної регіональної інформаційної системи 

використання електронної комерцілізації при формуванні та реалізації логістичних ланцюгів у 

регіональних товарних ринках 

використання технологій прийняття управлінських рішень 

 

можливість виходу на регіональні, міжрегіональні та світові ринки 
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2.8. Business tourism as an innovative aspect of development the tourism sector  
of modern society 

 
2.8. Діловий туризм як інноваційний аспект розвитку туристичної сфери  

сучасного суспільства 
 
Вступна частина. Згідно з прогнозами спеціалістів, ХХІ ст. стане століттям туризму, 

який вважається вагомим чинником розвитку суспільства, інноваційним видом якого – є 
діловий туризм, передовий напрямок сучасної туристичної індустрії, що стрімко 
розвивається. Завдяки діловому туризму можливо не тільки знайти нових партнерів по 
бізнесу та підвищити кваліфікацію персоналу, а ще й закріпити нові знайомства та ділові 
відносини під час культурної програми по завершенню ділового заходу. 

Діловий туризм в усьому світі вважається найбільш перспективним видом туризму. 
Навіть в умовах економічної та політичної кризи попит на проведення корпоративних заходів 
залишається досить стійким, з неухильною тенденцією до зростання. Міжнародний діловий 
туризм відіграє велику роль у підвищенні рейтингу країн, міст проведення ділових зустрічей, 
може допомогти позиціонувати їх як центри якості готельних послуг реального сектора 
економіки.  

З кожним роком ділові, культурні та наукові зв'язки між регіонами і країнами стають 
все більш тісними і діловий туризм відіграє в цьому вкрай важливу роль. Щорічно у світі 
здійснюється більше 100 млн. бізнес подорожей.279 

Методологія. Аналіз наукових досліджень доводить, що в ХХІ ст. інтерес до проблем 
туристичної галузі невпинно зростає. Основи туристичного бізнесу є об’єктом 
дослідженнябагатьох науковців, серед них: Бондаренко Г. А., Дурович А. П., Любіцева О. О., 
Мальська М. П., Сєргєєва Т. М., Федорченко В. К., Худо В. В., Цибух В. І. Класифікацію 
ділового туризму, роль виставкової та конгресової діяльності в діловому туризмі 
характеризують такі дослідники, як: Андренко І. Б., Нікітенко С. І., Рабина Ю. Аналіз сучасного 
стану та проблеми розвитку бізнес-готелів в діловому туризмі розкривають  в своїх 
дослідженнях Архіпов В. В., Головко О. М., Мальська М. П., Пандяк І. Г., Пуцентейло П. Р., 
Роглєв Х. Й.  

Метою дослідження – є теоретичне обґрунтування актуальності ділового туризму як 
інноваційного виду туристичної галузі та доведення доцільності його впровадження в 
розвиток сучасного суспільства. 

Результати досліджень. Поняття "діловий туризм" виникло нещодавно, про який 
заговорили як про прибутковий і окремий вид туризму в 70-80-х роках ХХ ст. Нині він 
належить до найприбутковіших субгалузей туризму. У всіх розвинених країнах існують 
асоціації ділового туризму, спеціалізовані видання, учбові центри, проводяться виставки цієї 
сфери бізнесу. Зараз бізнес на відрядженнях – це напрям туристичної діяльності, що 
найшвидше розвивається.  

Під поняттям "діловий туризм" розуміють поїздки, пов'язані з виконанням фахових 
обов'язків з метою відвідування об'єктів, що належать підприємству або становлять для неї 
певний інтерес, називаючись бізнес-поїздками.  

Особливістю ділового туризму є те, що це зазвичай дорогі поїздки, яким відповідають 
послуги найвищого класу і на які не впливає чинник сезонності. 

Цікаво, що в англійській мові, яка є міжнародною мовою не тільки бізнесу, але й 
туризму, термін "tourism" у сфері ділового туризму не застосовується, для цього існує окреме 
поняття – "businesstravel". 

                                                
279 Бабкин А. В. Специальные виды туризма. Учебник. / А. В. Бабкин – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.  
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Бізнес-туризм поєднує в собі відпочинок і роботу. Деякі туристські агентства складають і 
пропонують свої програми, таким чином, щоб клієнт вирішивши власні ділові питання 
повноцінно відпочив, впливаючи таким чином на привабливість та попит цього виду 
туризму. 

До сфери ділового туризму зараховують організацію різних конференцій, семінарів, 
симпозіумів, а також виставки, ярмарки, а дехто з дослідників і "човниковий" туризм, який 
здійснюють дрібні оптові торговці задля закупок або продажу дрібних партій товарів які 
користуються попитом. Такі короткотермінові поїздки можуть відбуватися в середині країни 
або за її межами.  

У діловому туризмі визначаються такі види: 
а) конгресовий (конгреси, конференції, семінари тощо); 
б) комерційний; 
в) аграрний; 
г) промисловий (в розумінні відповідних галузей промисловості). 
Міжнародна співпраця, організація конференцій, підписання контрактів, прийом 

делегацій з різних країн світу, проведення семінарів з тематики бізнесу, організація 
корпоративних заходів, проведення різноманітних конгрес-турів, відрядження звичайних 
співробітників і керівного складу є невід'ємною частиною діяльності будь-яких  компаній, що 
розвиває конгрес-туризм. Найбільш динамічний сегмент ринку ділових подорожей – 
конгресно-виставковий туризм. 

У світі зростає інтерес до симпозіумів, конференцій, нарад, семінарів, а також виставок і 
ярмарок. Бізнесмени та вчені беруть участь у форумах, щоб отримати останню інформацію, 
побачитися з колегами і обмінятися з ними думками, провести переговори, відволіктися від 
буденної обстановки і залучитися до пропонованої культурної програми. 

За визначенням О. О. Бейдика "туризм діловий" – це подорожі, метою яких є участь у 
конференціях, конгресах і, як правило, це подорожі спеціалізованих груп однорідного 
професійного складу (в основному за рахунок підприємства), "туризм комерційний" – вид 
туризму, що здійснюється громадянами до зарубіжних країн, з метою отримання прибутку.280 

Аграрний діловий туризм визначається як професійні навчальні поїздки в різні країни 
світу із метою вивчення таких галузей аграрного сектору, як: тваринництво, рослинництво, 
цукровиробництво, птахівництво та інші. 

Що ж до промислового ділового туризму, то він є новим міждисциплінарним 
напрямом, що визначає необхідність проведення глобальних наукових досліджень, 
присвячених даній проблематиці. Організація екскурсій на промислові підприємства – це 
нагода презентувати потужності та потенціал підприємства, якість продукції, переваги перед 
конкурентами. Такі візити можуть стати початком нових партнерських відносин і 
розширенням клієнтської бази. 

Специфіка ділового туризму виявляється у взаєминах між туристами і організаторами – 
професіоналами ділових поїздок, тобто, по суті, в алгоритмі створення продукту ділового 
туризму. 

До нього включено наступні групи учасників: 
- туристи; 
- постачальники туристських послуг (заклади розміщення та харчування, підприємства 

транспорту, об'єкти проведення заходів, розваг); 
- розпорядники зустрічей, які планують захід і вирішують організаційні питання: 

визначають цілі і зміст зустрічі, ведуть переговори, здійснюють фінансовий контроль, 
приймають рішення про непередбачені витрати.  

                                                
280 Бейдик О. О. Западная Украина – ворота в Европу // Украинский туризм. – 2009. – № 7. – С. 84-88. 
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Рис. 1. Обсяги підвидів ділового туризму 2018 р. (%) 

 
Діловий туризм є досить широким поняттям. У структурі ділового туризму виділяють 

два види – класичні ділові поїздки (КДП) і вид, назву якого утворює відома англомовна 
абревіатура MICE. Абревіатуру складають перші букви англійських слів: Meetings – М 
(зустрічі), Incentives – I (інсентив-заходи), Conventions – С (конференції), Exhibitions – Е 
(виставки). 

Два сегменти індустрії ділового туризму розрізняються як за суттю, так і за 
формальними ознаками. За цільовими установками КДП, то це "власне робота на виїзді" 
(відрядження з конкретними службовими цілями – реалізацією бізнес-функцій компаніями і 
фірмами) або поїздки для укладання нових контрактів в сфері бізнесу (свого роду "момент 
істини" у роботі суб'єктів бізнесу). 

MICE-заходи, як правило, полягають в "обслуговуванні" власне бізнес-діяльності фірм 
(обмін досвідом, презентація товарів і послуг, підготовка майбутніх договорів тощо), тобто 
робота на перспективу, або здійснення допоміжних функцій (заохочення співробітників і 
т.п.).  

Концепція поїздки в сфері MICE значно складніша, ніж концепція КДП. Для її розробки 
запрошуються спеціальні компанії-організатори. На відміну від КДП, розрахованої на 
невелике число учасників (її можна назвати індивідуальною), MICE-захід збирає, як правило, 
широке коло осіб. 

В цілому структура ділового туризму багатогранна: ділові подорожі приймають 
найрізноманітніші форми, сполучаються між собою, комбінуються з загальноприйнятими 
формами класичного туризму, з рекреацією. Іноді дуже важко відділити один сегмент від 
іншого.281 

 

                                                
281 Андренко І. Б. Діловий туризм: навч. посібник / І. Б. Андренко; Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 165 с. 



165 

 
Рис. 2. Класифікація МІСЕ-туризму 

 
Внутрішня структура МІСЕ-сегменту індустрії ділового туризму включає три складові 

подорожей: для учасників у роботі конгресів, конференцій, симпозіумів; виставок і 
торгівельних ярмарок; у інсентив-заходах. 

Подорожі на конгреси, конференції, симпозіуми виділяються особливим складом 
учасників: 

- Корпоративні учасники – великі, середні та малі компанії, чиї основні мотиви 
зустрічей мають комерційний характер. Це можуть бути зустрічі з питань маркетингу та 
продаж, по впровадженню нового продукту, кадровим питанням, тренінги менеджерів і ін. 
Корпоративний сегмент – найбільш об'ємний (за кількість заходів) сектор ділових подорожей 
на конгреси, конференції, з'їзди, симпозіуми (73-75%). Корпоратори часто звертаються за 
послугами до професійних компаній – організаторів ділових зустрічей. Наприклад, близько 
80% британських компаній надають перевагу роботі з професійними організаторами, а не 
тримають штат з організації ділових зустрічей. 

- Асоціації та їх члени, які проводять заходи для розв'язання «цехових» питань, часто 
торгівельно-економічних або наукового характеру. Член асоціації має право вибору та, на 
відміну від корпоративних заходів, може відмовитись від участі у ньому. Усі витрати, 
пов'язанні з подорожжю, він бере на себе. На некорпоративний сектор ділових подорожей 
на конгреси, конференції, з'їзди, симпозіуми припадає близько 14-15% усіх заходів. Ці 
зустрічі об'єднують широке коло учасників – у середньому 200-250 делегатів. Близько 8% 
зустрічей збирають аудиторію у 2000 та більше делегатів. Для порівняння: на корпоративних 
заходах чисельність учасників коливається від 20 до 250 осіб. Місце проведення 
некорпоративного ділового заходу обирається на конкурсній основі. Ініціатива його 
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організації виходить від місцевого члена асоціації. Рішення щодо проведення заходу 
приймається на менше ніж за 2-3 роки до початку заходу. Для проведення заходу асоціація 
створює оргкомітет, який визначає час та місце його проведення, бюджет, укладає договір з 
постачальником послуг або з організатором зустрічей. 

- Урядові структури, освітні організації, органи охорони здоров'я, а також екіпажі 
міжнародних рейсів. На цей сектор припадає близько 12% загальної кількості заходів. Іноді 
цю групу учасників об'єднують з асоціаціями. 

Подорожі, виставки і торгівельні ярмарки – це заходи, які проводяться для 
презентації продуктів та послуг з метою інформування гостей та стимулювання продаж. 
Учасників виставок та торгових ярмарок можна розділити на дві категорії: експоненти, що 
рекламують та продають свою продукцію, та відвідувачі, які приїжджають з метою 
ознайомлення з останніми досягненнями у різних областях економіки, науки, мистецтва, для 
укладання угод та договорів. Ці учасники є представниками корпорацій. Виставки та торгові 
ярмарки проходять на майданчиках експозиційних центрів, до їх організації запрошується 
велика кількість професіоналів.282 

Поруч із поїздками на конгреси та виставки до ділового туризму фахівці відносять 
інсентив-тури.  

Поняття "інсентивний" (від франц. "intensify", або від лат. "іntenсіо" – посилення) 
пояснюється як спонукальний, заохочувальний, мотиваційний. Під цим видом туризму 
розуміють поїздки у вигляді заохочень за досягнуті успіхи в роботі, започатковані у 60-х роках 
ХХ ст. в США. Приблизно через 15-20 років вони стали популярними в Європі, а згодом і в 
азійських країнах. Заохочувальні тури вважають маркетинговими та менеджерськими 
інструментами для досягнення мети283. 

Інсентив-заходи набувають сьогодні великої популярності, отже компанії беруть участь 
у інсентив-заходах за двома причинами.  

По-перше, для підтримки зовнішнього іміджу фірми: 50% компаній у всьому світі 
проводять їх, щоб впровадити новий продукт, 35% – для збільшення кількості продаж, і з 
цією метою запрошують на захід дилерів та партнерів.  

По-друге, для закріплення внутрішньокорпоративного клімату шляхом заохочення 
співробітників (15% компаній). 

Інсентив-заходи проводяться у різних формах: організація нарад та конференцій «без 
краваток», презентацій та просування продукції, подорожі на відпочинок, заохочення, 
навчання співробітників, тренінги, виявлення творчих особистостей. У них приймають участь 
співробітники, дилери та партнери.      

Середня тривалість інсентив-туру складає 6-7 днів. У складі інсентив-груп домінує 
керуючий персонал (31%) та менеджери з продажів (26%), на партнерів припадає близько 
29% та дистриб'ютерів – 14%. 

У сучасній структурі міжнародного ділового туризму переважають класичні ділові 
подорожі (70% усіх ділових подорожей). Частка подорожей на конгреси та конференцій 
складає більше 15%, на виставки та ярмарки – більше 11%. Приблизно 3-4% подорожей 
припадає на інсентив-тури. 

Фахівці, що працюють у туристичному бізнесі, стверджують, що приблизно четверта 
частина всіх мандрівок відноситься як раз до категорії «діловий туризм». Відмінною рисою 
цього виду туризму є те, що учасники ділових зустрічей витрачають під час перебування в 
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країні значно більше грошей, ніж звичайний турист. Тому багато держав прагнуть до 
проведення в себе міжнародних форумів та інших подібних заходів. 284 

Таким чином, організація бізнес-турів має свою особливість. Організацією ділових 
поїздок займаються професійні агентства ділового туризму (TravelManagementCompany, 
TMC). Агентство ділового туризму (бізнес-агентства) – агентство, яке працює з 
корпоративними клієнтами по реалізації авіаквитків на регулярні рейси, оформленню віз, 
бронюванню готелів, трансферів для ділових поїздок і корпоративних заходів. По суті, бізнес-
агентство є провайдером послуг (сервісом-провайдером), посередником між 
постачальниками і корпоративними клієнтам.  

TMC (бізнес-агентство) повного циклу виконує наступні функції: 
- бронювання авіаквитків на міжнародні рейси, бронювання і виписка авіаквитків на 

внутрішні рейси, виписка залізничних квитків; 
- бронювання готелів усередині країни і за кордоном; 
- візова підтримка (виїзні візи, консультації і кур'єрські послуги в посольства), 

оформлення запрошень іноземних громадян в країну); 
- організація трансферів; 
- організація супутніх послуг (екскурсії, гала-вечері, програми для об'єднання 

співробітників компанії і так далі); 
- організація корпоративних заходів; 
- консультування клієнта по можливостях оптимально витраченого бюджету на ділові 

поїздки. 
Отже, діловий туризм – це поїздки, пов'язані з виконанням фахових обов'язків з метою 

відвідування об'єктів, що належать фірмі або становлять для неї певний інтерес, називаючись 
"бізнес-поїздками". Він являє собою міжгалузевий комплекс, який об'єднує в собі 
різноманітні види економічної діяльності, що забезпечує можливість створення значного 
обсягу внутрішнього валового продукту. За свої небачено швидкі темпи зростання діловий 
туризм визнаний економічним феноменом ХХ ст. 

Варто зазначити, що індустрія туризму є досить молодою галуззю бізнесу, але 
насправді люди займалися туризмом із найдавніших часів: подорожі з метою торгівлі, 
завоювань, оздоровлення, поширення релігійних учень, пізнавальні мандрівки та екскурсії, 
виїзди за місто міських жителів і поїздки в місті сільських тощо урізноманітнювали життя 
віддавна. 

Діловий туризм також має дуже глибоку історію, яка тісно пов'язана з історією розвитку 
людства тому, що торгівля в більшості випадків і була тим двигуном, який вів наш розвиток 
вперед. Перші відомості, що дійшли до нас – це відомості про торговельні відносини у 
народів стародавнього Сходу, які датуються ІІІ тисячоліттям до Різдва Христового. 

На відміну від історичного минулого, сучасна організація ділових подорожей за кордон 
– послуга дуже специфічна та практично ексклюзивна, оскільки тут немає і не може бути 
шаблонів, стандартних заготівок, універсальної програми. Для кожного клієнта 
розробляється індивідуальна програма з планом відвідування тих чи інших місць, з 
урахуванням специфіки бізнесу, потреб, вимог та можливостей сторони, що приймає. У 
цьому полягає професіоналізм в організації ділового туризму та подорожей за кордон .285 

На сьогодні багато туристичних компаній успішно працюють в області організації і 
обслуговування конференцій, конгресів і корпоративних заходів. Вони швидко і ефективно 
організовують поїздки різної тематики і мети (від організації конференцій до відвідин 
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виставки чи конкретного підприємства) як для великих груп (100 і більше осіб), так і для 
індивідуальних клієнтів. 

Подорожі ділових людей – досить привабливий сегмент ринку у світовому туризмі, 
який стає більш витонченим за рівнем пропозиції можливостей. Компанії ділового туризму, 
які прагнуть досконалості в організації ділових подорожей, можуть робити ставку на 
створення нестандартних турів для корпоративних клієнтів. 

Організація бізнес-турів має свою специфіку. Як правило, підприємці планують свої 
поїздки за декілька місяців, що особливо актуально для «високого сезону» у виставковому 
бізнесі, який припадає на лютий-травень і вересень-листопад. При організації ділових 
поїздок як правило необхідно знайти найкоротшу стиковку авіарейсів, найближчий до 
виставки готель, найзручніший трансфер та ін. 

Основа ділової поїздки – програма зустрічей і заходів, спланованих і насичених. 
Туристичним компаніям без копіткої роботи з клієнтом, розуміння специфіки його 
професійної діяльності і чіткого бачення саме ділової мети його поїздки не обійтися. При 
організації закордонних подорожей не можна обійтись без культурної програми, в яку 
обов'язково включають офіційні прийоми, обіди та вечері з партнерами, ділові фуршети та 
відвідування визначних пам'яток міста чи країни. У стандартну програму входить мешкання, 
сніданки, трансфери, оформлення візи. Додатково надаються такі послуги як: акредитація на 
виставку або вхідні квитки, послуги гідів, перекладачів, додаткові переїзди або оренда 
автомобіля і багато іншого, що може бути необхідним на тому чи іншому заході. Клієнтам 
пропонуються спеціальні тарифи на перельоти в бізнес класі, організація VIP-обслуговування 
в аеропортах тощо.286 

Культура організації ділових подорожей на Заході, яка розвивалась десятиліттями, 
дійсно вражає. Достатньо перелічити, що мають готелі, які регулярно приймають 
бізнесменів. Головне для яких завжди тримати руку на пульсі свого бізнесу. А це означає, що 
у номері такий постоялець повинен мати свого роду міні-офіс: просторий стіл з достатнім 
освітленням, розетки для підключення комп'ютера та виходу в Інтернет, 
багатофункціональний телефон прямого зв'язку. За бажанням гостя у номері можуть 
встановити факс з індивідуальним номером. 

Неможна ігнорувати і побутову сторону. Зайнята людина повинна повноцінно 
відпочивати, добре виглядати та не відволікатися на дрібні турботи, наприклад, пошуку 
прасувальної кімнати. Тому в обладнання номерів включаються: праска, гладильна дошка, 
електричний чайник, кавоварка. Однак, у готелях високого класу прасуванням сорочок та 
приготуванням чаю або кави займається обслуговуючий персонал. Оскільки близько 
половини подорожуючих становлять жінки, то у ванній кімнаті завжди можна знайти фен для 
укладання волосся.287 

Знання структури ділового сегмента клієнтів готелів дозволить найбільш точно виявити 
його потреби та зорієнтувати на нього готельні послуги. 

Американські експерти склали рейтинг ста кращих готелів світу 2013 р. за підсумками 
опитування бізнесменів у 39 країнах Європи, Азії та США. Очолили список кращих готелів 
міланський FourSeasons, шанхайський GrandHyatt та паризький ParkHyattParis-Vendome. На 
думку постояльців, що розуміються на сервісі, обслуговування у цих готелях здійснюється на 
найвищому рівні. Усього у рейтингу відмічені 31 готель Європи, 30 готелів Азії, 35 готелів 
США, 3 готелі Латинської Америки та 1 готель Канади. 288 
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Відповідати потребам ділових туристів намагаються не лише готелі, а й авіакомпанії. 
Покращення розкладів авіарейсів допомагає оптимальним чином збудувати свій графік, 
скориставшись, наприклад, нічним перельотом.289 

Усе більшою популярністю користується купівля-продаж туристичних послуг через 
Інтернет. Не доводиться витрачати час на телефонні розмови з тур агентствами, більша 
вірогідність того, що за даною системою бронювання та продажу авіаквитків, резервування 
готелів, оренди автомобілів клієнт отримає дешевші та зручніші варіанти.  

Діловий туризм – це те, на розвиток чого не в змозі вплинути навіть політичні та 
природні явища. Навпаки, саме у неспокійних точках ведуться переговори, діють гуманітарні 
місії та ін. У зв'язку з цим необхідно дуже відповідальне відношення до системи страхування. 
Страхові компанії багатьох країн розробили спеціальні поліси для учасників конференцій та 
виставок. Досить актуальним є страхування на випадок відміни заходу, що може бути 
спричинено чим завгодно – епідемією, погодними умовами, припинення енергопостачання, 
державним переворотом, страйком персоналу та ін. 

Особливу роль в організації ділового туризму грають конвеншн-бюро – спеціалізовані 
маркетингові компанії, які представляють та просувають туристичну територію на ринку 
подорожей. Ці МІСЕ – посередники мають повну інформацію про інфраструктуру ділового 
туризму, індустрію гостинності, компанії, що спеціалізуються на обслуговуванні ділових 
туристів, та всі заходи, що проходять у цьому місці. Спектр їх діяльності дуже широкий: 
консалтинг, навчання персоналу, просування та реклама продуктів, маркетинг, виставкова та 
конгресна діяльність, а також залучення інвестицій. Конвеншн-бюро, як правило, є 
некомерційними організаціями.  

Наприклад, у Сінгапурі конвеншн-бюроє підрозділом Департаменту з туризму. 
Фінансування таких бюро, в основному, здійснюється з муніципальних та федеральних 
бюджетів, а також коштів торгівельно-промислових палат (близько 75% річного бюджету). 
Приблизно 10-15% доходів формується з членських внесків. Конвеншн-бюро працюють на 
різних рівнях: міському (70% усіх бюро), регіональному (17%) та національному (13%). 
Найбільш активні на світовому ринку конвеншн-бюро США, Данії, Австрії, Бельгії, Німеччини, 
Японії, Нідерландів, Сінгапура, Сянгана (Гонконгу) та Філіппін. 

 
Рис. 3. Країни Європи, що найбільш активно приймають бізнес-туристів 
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Тісна та якісна взаємодія між суб'єктами індустрії ділового туризму забезпечується 
завдяки інноваційним рішенням, широкому використанню досягнень в області 
інформаційних технологій та систем зв'язку. 

Сучасні інформаційні технології та системи зв'язку неоднаково впроваджені у різних 
секторах ділового туризму. У секторі інтенсив-туризму вони використовуються професійними 
організаторами, менеджерами напрямків та постачальниками послуг, які за допомогою веб-
сайтів та електронної пошти налагоджують прямий та зворотний зв'язок з клієнтами – 
діловими туристами та їх представниками. 

В секторі виставок і конференцій новітні інформаційні технології та системи зв'язку 
мають більш помітне значення. Завдяки мережі Інтернет організатори виставок мають змогу 
продемонструвати оформлення залу, показати план виставки, забронювати та продати 
стендові площі та ін., а ділові туристи – зареєструватися в режимі реального часу. Ряд веб-
сайтів містять великий перелік виставкових заходів та їх учасників, вони оснащені потужними 
пошуковими системами. На веб-сайтах розміщуються «щоденники заходів», що дозволяють 
відвідувачам записатися на зустріч з експонентами та обговорити цікавлячи їх питання, 
наприклад, укласти угоду. 

Новітні інформаційні технології та системи зв'язку відкривають широкі можливості для 
реалізації виставкової продукції у режимі онлайн паралельно з реальними показниками. Це 
так звана кібер-конференція, тобто «цифровий супермаркет», через який учасники виставки 
можуть продавати у мережі свої товари та послуги у будь-який час цілий рік. Типовим 
прикладом слугує Європейська віртуальна ярмарка вакансій, яка дозволяє «відвідувачам» 
зустрітись з представниками кадрових агентств у режимі он-лайн та забезпечує доступ до 
чату, книжкових магазинів, до групи експертів, майстру складання резюме. 

Одним з найбільш яскравих прикладів нових напрацювань в області інформаційних 
технологій є конференц-зв'язок, головним чином, організація відео конференцій – 
спілкування двох та більше сторін з передачею відео ряду та голосу. Ця система знайшла 
застосування у секторі класичних зустрічей та конференцій. Як правило, фінансові 
взаємовідносини між учасниками відсутні, як при телефонній розмові (здійснюється оплата 
лише телефонного або Інтернет-трафіку). Відео-конференція надає ряд переваг ініціаторам 
проведення зустрічей: можливість залучення більш широкого кола учасників, економія 
витрат на їх перевезення, розміщення, харчування.290 

 

 
Рис. 4. Країни-постачальники клієнтів для ділового виду туризму 

 

                                                
290 TourismHighligts. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unwto.org. 
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З появою віртуального зв'язку постачальники послуг та організатори ділових 
подорожей остерігались, що ділові туристи перестануть переміщуватися у реальному 
географічному просторі. Однак останні американські дослідження показують, що індустрія 
зустрічей передчасно передбачила свій власний кінець.  

Сталося дещо цікаве: підвищення значення віртуального офісу лише підтвердило 
важливість контактів між людьми у веденні комерційної діяльності. Зі збільшенням ізоляції 
людей один від одного більш мотивованими стають відвідання торгівельних ярмарок, 
конференцій, корисних для обміну думками та особистих ділових контактів при вирішенні 
різного роду питань. 

Діловий туризм формує особливі потоки подорожуючих осіб, які мають цілком 
визначені напрямки та просторовий розподіл. Ці потоки зароджуються у країнах Європи, 
Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону і одночасно наближаються до них. 

Висновки. Туристична галузь впливаючи на такі ключові сектори господарства, як 
транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 
народного вжитку і багато інших, виступає каталізатором соціально-економічного розвитку.  

Отже, діловий туризм є важливим і необхідним інноваційним вектором розвитку 
туристичної сфери для сучасного суспільства. З урахуванням актуальності й перспектив 
ділового туризму в світі, сьогодні необхідно сприяти розвитку інфраструктури цієї галузі, 
створюючи інформаційну базу даних щодо пропозицій і споживачів послуг шляхом 
просування та розвитку світової концепції ділового туризму. 
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2.9. Innovative solutions of the nuclear power plant in deep pits during its modifications 
 
2.9. Инновационное решение создания атомной электростанции в глубоком карьере  

в процессе его доработки 
 
Введение. Экологическое состояние планеты постоянно ухудшается и львиную долю в 

его ухудшение вносит энергетический комплекс в виде тепловых электростанций и горных 
разработок по добыче угля. Нарушения экологического состояния окружающей среды 
настолько велики, что они приняли необратимый характер. Особенно эта проблема 
актуальна для Украины, где достаточно велик процент электроэнергии, вырабатываемой 
тепловыми электростанциями. 

Развитие мирового сообщества сопровождается непрерывным ростом его 
энергетического обеспечения, которое необходимо как для улучшения благосостояния, так и 
в связи с увеличением численности населения.  

С древнейших времен по мере развития технического прогресса изменяются виды 
энергетического обеспечения или их применяется одновременно несколько, образуя 
систему. Малопроизводительные или неэффективные виды энергетического обеспечения 
или их системы с течением времени заменяются другими, или их удельный вес в общем 
энергетическом обеспечении снижается. Эта замена сопровождается изменениями в 
технике и технологии, оказывает влияние на устойчивое развитие промышленности, 
экономики, социальное состояние общества. На основе анализа развития энергетических 
систем во времени и продолжительности их применения построена диаграмма (Рис. 1). 
Годы наиболее эффективного применения энергетических систем соединены кривой 1, 
которая названа зависимостью продолжительности эффективного использования вида 
энергетического обеспечения во времени. 

На основании прогноза увеличения населения Мира и его уменьшения в Украине, а 
также роста потребления электроэнергии на душу населения выполнен прогноз потребности 
в электроэнергии: к 2030 г. в Мире потребность в электроэнергии составит 55 х 1012 кВт.час, в 
Украине – 330 х 109кВт.час (при нынешних показателях 25 х 1012 кВт.час и 210 х 109кВт.час 
соответственно для Мира и Украины). Соответственно требуемая мощность электростанций 
должна увеличиться с 7,5 х 109 кВт до 13,7 х 109 кВт для Мира и с 55 х 106 до 82,5 х 106 для 
Украины. 

Таким образом, для обеспечения роста энергопотребления необходимым является 
развитие энергетической системы. 

Согласно публикации ООН, «единого пути к формированию будущей энергетической 
системы не существует, так как каждая страна имеет свой отдельный набор вариантов … 
развития энергетической системы».291 

Для Украины развитие энергетической системы с учетом снижения воздействия на 
окружающую среду возможно только путем изменения вида энергетического обеспечения, а 
мировой переход к атомной энергетике предопределяет это направление как наиболее 
перспективное. 

После аварий на крупных атомных станциях в Чернобыле (Украина), Фокусиме (Япония) 
и др., в энергетическом обеспечении появилось новое направление – разработка, создание 
атомных электростанций средней и малой мощности с обеспечением их безопасности, 
основанной на физических законах. Атомные электростанции, которые продолжительный 
период применяли на атомных подводных лодках, кораблях - ледоколах и др., 
предусматривают применять в широком диапазоне: в промышленности, в отдаленных 

                                                
291 Глобальная система отслеживания: прогресс ЕЭК ООН в области устойчивой энергетики. Серия публикаций 
ЕЭК ООН по энергетике, № 49.Организация объединенных наций, НЬЮ-Йорк и Женева, 2017. 
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районах, для отдельных энергоемких предприятий. Мощность таких электростанций 
изменяется от 10 до 1000 МВт. Переход на новые виды энергетического обеспечения 
является неизбежным и происходит ускоренными темпами. 

 

 
Рис. 1. Изменение во времени энергетического обеспечения:  

1- кривая эффективного применения видов энергетического обеспечения;  
2 – кривая прогноза эффективного применения видов энергетического обеспечения;  

ВдЭУ – водяные, ВтЭУ – ветровые, ПЭУ – паровые энергетические установки; ТЭС, ГЭС – 
тепловые и гидроэлектростанции; АЭС – атомные электростанции I и IV поколений  
(Поскольку продолжительность применения каждой последующей энергетической 

системы, например, паровой после ветровой и водяной, существенно уменьшается, то 
применение всех последующих систем на рисунке приведено в увеличеном масштабе) 

 
Анализ развития энергетических систем, основанных на использовании энергии 

атома. Мощные атомные электростанции, которые начали применять в середине прошлого 
века, по опыту строительства и эксплуатации характеризуются целым рядом недостатков, 
таких как: 

- большие капитальные вложения, продолжительные сроки строительства (достигают 
5-10 лет), что увеличивает себестоимость производимой ими электроэнергии; 

- риск радиационного загрязнения огромных территорий при авариях на крупных 
атомных электростанциях (чем выше мощность атомной электростанции, тем большую 
территорию ожидает возможное загрязнение).  

Проведенный анализ атомных реакторов и их параметров, которые разработаны в 
последние годы в США, Японии, Франции, Китае, России, свидетельствует о следующем: в 
атомной энергетике развиваются два главных направления: 

1 – разработка и создание атомных реакторов на быстрых нейтронах (вместо реакторов 
на тепловых нейтронах, которые используют в существующих АЭС); 
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2 – создание и использование мини атомных электростанций с маломодульными 
реакторами (АЭС ММР). 

В существующих атомных станциях используют высоко обогащенный уран и 
образуются отходы. В ядерных реакторах на быстрых нейтронах (БН) кроме основного 
выделения энергии за счет разделения 235U, происходит дополнительное в результате 
нейтронного излучения и преобразования 238U в 239Pu, который также является ядерным 
топливом. Это позволяет достичь замкнутого ядерного цикла, при котором отсутствуют 
отходы. В этих ядерных реакторах может быть использован обедненный уран, который 
остается в результате производства высокообогащенного урана для военных целей или как 
ядерное топливо. Также преимуществом является отсутствие замедлителей, которые 
охлаждаются теплоносителем.  

Атомные электростанции мощностью 1000 МВт и менее называют «мини». В ряде 
стран разрабатывают проекты и создают мини-АЭС мощностью от 10 до 1000 МВт. Крупные 
атомные электростанции обладают элементами активной безопасности, требующими для 
правильного функционирования взаимодействия с человеком. Малые модульные ядерные 
реакторы обладают элементами пассивной безопасности, основанными на физических 
законах. Малые модульные ядерные реакторы производят на заводах и транспортируют к 
месту размещения. Это снижает стоимость и сроки строительства. Мини атомные 
электростанции такого типа создают на основе ядерных реакторов, которые используют в 
атомных подводных лодках, ледоколах и др. Эти реакторы безопасные, продолжительный 
период работают при одной заправке ядерным топливом. Например, американский mPower 
(прототип атомного реактора, который располагают на военных кораблях) – это компактный 
легководный реактор мощностью 125 МВт размером 24 на 6 м и массой 500 т, который 
размещают под землей. Его загрузку топливом осуществляют раз в пять лет.  

Предусматривается строительство электростанции из 4-6 модулей mPower, которая 
должна заменить закрываемую угольную ТЭС в Ноксвилле, штат Теннеси. В США намечают 
закрыть в течение ближайшего десятилетия около 100 угольных энергоблоков и заменить их 
на мини-АЭС. 

В Японии разработан проект атомного реактора 4S – SuperSafe, Small, Simple 
(сверхбезопасный, маленький, простой). Это заглубленный в землю на 30 м цилиндр, в 
который загружается ядерное топливо, состоящее из смеси металлического урана, плутония 
и циркония. Он может функционировать на протяжении 30 лет на одной заправке ядерного 
топлива. К этому направлению относится ядерный реактор Hyperion, мощностью 70 МВт и 
др. 

Маломодульные атомные электростанции можно использовать:  
- как автономное энергетическое обеспечение отдаленных районов; 
- в качестве автономного энергетического обеспечения предприятий. 
- для замены существующих угольных ТЭС миниатомными модульными 

электростанциями, состоящими из нескольких блоков. 
Более низкая себестоимость электроэнергии, производимая атомными 

электростанциями, возможный переход в будущем к широкому использованию АЭС с мало-
модульными реакторами вместо ТЭС в ряде стран, может привести к импорту в Украину 
более дешевого энергетического угля. Такое положение может обусловить закрытие шахт 
Украины, добывающих энергетические угли. В перспективе возможно переоборудование 
украинских ТЭС также на АЭС с мало-модульными реакторами, что также приведет к 
закрытию шахт, добывающих энергетические угли. Для Украины более предпочтительным 
вариантом является реконструкция энергосистемы с заменой ТЭС на мини АЭС. Тогда 
производство или экспорт более дешевой электроэнергии позволит решить как социальные, 
так и экологические проблемы регионов. 
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В тоже время возможный риск аварий на мини АЭС предопределяет ограничения по их 
размещению. Перспективным направлением использования пространств отработанных 
карьеров является размещения в них энергетических комплексов. 

Обоснование возможности и целесообразности размещения мини АЭС в 
пространстве карьера при его доработке. В данной работе рассмотрена целесообразность 
и экономическая эффективность создания маломодульных атомных электростанций на 
примере глубокого карьера в процессе его доработки.  

Как правило, карьеры расположены вблизи городов и окружены другими объектами 
горнодобывающего комплексами – отвалами вскрышных пород, шламонакопителями, 
другими карьерами и пр.Таким образом, жилые районы и окружающая природная среда 
при добыче полезных ископаемых испытывают большую техногенную нагрузку.  

Перспективы развития горных работ в типовом железорудном карьере Украины. 
Для оценки возможности использования пространства карьера для размещения в нем мини-
атомной электростанции необходимо проанализировать перспективы его развития и 
существующее состояние, что выполнено на примере типового железорудного карьера 
Украины. 

Железорудные карьеры разрабатывают вытянутые крутопадающие залежи 
неокисленных железистых кварцитов сложного строения и качества руды. На карьере 
применяют комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ). Конвейерный тракт расположен 
на временно нерабочем борту карьера. При понижении горных работ под конвейерным 
подъемником и перегрузочными пунктами образовался целик. Он законсервировал часть 
запасов руды и разделил карьер на два участка: северный и южный. На южном участке 
залежь руды большей мощности. Дальнейшее понижение горных работ для добычи руды 
потребует выемки значительных объемов вскрыши с неизбежным увеличением расстояния 
транспортирования, что негативно отразится на себестоимости руды соответственно 
увеличении себестоимости концентрата. Развитию горных работ в западном направлении 
препятствуют внешние отвалы, а в восточном – существующие транспортные коммуникации. 
Горные работы производят при глубине карьера 350-380 метров, а граничная может быть 
около 450-500 метров, которая будет достигнута через 15-20 лет. При доработке карьера до 
граничной глубины, по экономическим показателям, его пространство постепенно будет 
заполнено высокоминерализованной водой, в результате чего повысится испарение, что 
приведет к изменению микроклимата. 

Исходя из этого, в пространстве отработанного карьера можно разместить различные 
энергетические комплексы, например, гидроаккумулирующую электростанцию292 или  
атомную электростанцию. 

Цель и задачи проекта размещения мини АЭС в карьере. 
Цель: 
а) повысить экономическую эффективность работы предприятия путем создания 

автономного энергетического обеспечения; 
б) продолжить работу карьера путем изменения направленности: экспортировать не 

концентрат, а электроэнергию; 
в) улучшить экологическое состояние района путем прекращения добычи руды и 

рекультивации карьера и отвалов; 
г) решить социальную проблему: создание энергетического комплекса, рекультивация 

карьера и отвалов позволит сохранить занятость населения. 
Задачи: 

                                                
292 Патент 22470А Е221С 41/00 від 20. 07. 1995 р. Спосіб доробки кар’єру / М. С. Четверик, В. І. Косенко, 
В. І. Дерев’янко. 
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1) обосновать вид энергетического комплекса, размещаемого в карьере, тип  атомного 
реактора, его мощность и безопасность; 

2) рассмотреть возможность сооружения атомной станции с одновременным 
ведением горных работ; 

3) обосновать расположение атомного реактора, при котором бы достигалось 
минимальное загрязнение окружающей среды. 

4) установить экономическую эффективность создания атомной станции в карьере. 
Обоснование выбора атомного реактора и его расположения. Атомную 

электростанцию и атомный реактор целесообразно принимать исходя из следующего. 
Производство железорудной продукции (концентрат, окатыши, агломерат) весьма 
энергоемкое (на одну тонну концентрата расходуется около 45кВтч электроэнергии).  
Поэтому атомный реактор должен иметь достаточно большую мощность. Карьер и отвалы 
вскрышных пород занимают большую земельную площадь, насыщены транспортными 
коммуникациями, некоторые участки подвержены оползневым процессам. Поэтому при 
выборе места размещения АЭС и атомного реактора необходимо учитывать эти 
особенности. Атомная станция и атомный реактор должны быть перспективными на 
несколько десятков лет. Необходимо принять такой атомный реактор, который хорошо 
апробирован за длительный период эксплуатации. 

Проведенный анализ параметров и применения атомных реакторов США, Японии, 
Китая, России, других стран, свидетельствуют о следующем. В существующих атомных 
станциях используют реакторы на тепловых нейтронах. При их использовании требуется 
высокообогащенный уран, и образуются отходы. Рассматривалась возможность размещения 
в карьере ядерного реактора СВБР-100 и ядерного реактора КЛТ-40. Преимуществом этих 
реакторов является высокая безопасность и длительный период работы(5-10 лет) при одной 
загрузке ядерным топливом. Однако они обладают малой мощностью, имеют ряд 
существенных других недостатков. Перспективным и достаточно апробированным являются 
атомные реакторы на быстрых нейтронах типа БН.293 Выбросы радиоактивных веществ для 
АЭС с РУ типа БН составляют доли процента от допустимых (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Выбросы инертных радиоактивных газов всех АЭС России с РУ различных типов  

(% от допустимых выбросов) 
 
Реакторы типа БН могут использовать в качестве топлива оксидное, плотное и другие 

виды топлива. Разрабатываемый головной энергоблок БН-1200 выполнен по принципу 
моноблока: один реактор – одна турбина. Система технического водоснабжения для 
энергоблока БН-1200 принята оборотной, с использованием для охлаждения технической 

                                                
293 Усынин Г. Б. Реакторы на быстрых нейтронах / Г. Б. Усынин, Е. В. Кусмарцев. – М.: Энергоатомиздат, 1985.   
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воды одной башенной испарительной градирни большой производительности. Энергоблок 
БН-1200 предназначен для работы в энергосистеме в базовом режиме. Мини АЭС, 
оборудованная реакторной установкой БН-1200 занимает размер 0,4 км2, а санитарно-
защитная зона принимает ограждением площадки АЭС. Безопасность такого реактора 
заявлена производителем с указанием возможных пределов доз облечения населения при 
авариях: 

- при проектной аварии (течь газовой системы 1 контура) – менее 1 мЗв/год; 
- при запроектной аварии (авария ULOF) – 5 мЗв.294 
Основными сооружениями, определяющими компоновку БН-1200, являются здание 

машинного зала и здание реактора (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Разрез здания реактора энергоблока БН-1200 

 
Здание реактора скомпоновано с учетом радиального расположения основного 

оборудования по отношению к РУ и выполнено в виде цилиндрического объема. 
Центральным объемом здания является реакторное отделение цилиндрической формы, 
перекрытое сферическим куполом, отметка верха +81,0. Строительная часть АЭС 
разработана с учетом землетрясения (МРЗ) интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64 и с 
учетом внешних природных и техногенных воздействий. Цилиндрическая компоновка 
здания реактора позволяет учесть возможность падения самолета массой до 400 т. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что энергоблок с реактором БН-1200 
базируется на большом положительном опыте разработки и эксплуатации реакторов на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. 

Проектные решения по созданию атомной станции в карьере. Необходимую 
мощность атомной электростанции целесообразно принять исходя из обеспечения 
электроэнергией: 

                                                
294 Безопасность АЭС с реакторами на быстрых нейтронах / И. А. Кузнецов, В. М. Поплавский; под общ. ред. 
В. И. Рачкова. – М.: ИздАт, 2012. 
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- всего технологического комплекса работающего в районе горно-обогатительного 
комбината; 

- населения в 30 км зоне бесплатной электроэнергией с учетом перехода на 
электрическое отопления и обеспечение горячей водой; 

- экспорта электроэнергии в объемах, которые бы позволили получить столько же или 
больше выручки, чем при экспорте железорудной продукции в объемах соответствующих 
производительности карьера. 

Мощность тепловых электростанций Украины колеблется от 260-800 МВт 
(Северодонецкая, Славянская) до 3600 МВт (Углегорская, Криворожская). Исходя из этого, 
мощность атомной электростанции можно принять (среднюю) 2400 МВт. Это соответствует 
мощности двух атомных энергоблоков БН – 1200. Непосредственно для производственных 
нужд горно-обогатительного комбината возможно достаточно мощности электростанции 
около 100МВт, что соответствует мощности ядерного реактора СВБР-100. 

Атомные электрические станции являются крупными потребителями воды, основное 
количество которой поступает в конденсаторы паровых турбин для конденсации 
отработавшего пара. Поэтому необходимым является создание в карьере специальных 
водоемов для обеспечения атомной электростанции водой. Суммарный расход 
охлаждающей воды (технической) при использовании турбины К-1200-130/3000 для одного 
энергоблока с учетом расхода и на другие нужды составляет 2,5 х 105 м3/ч. 

В работе рассматриваются два варианта создания атомной электростанции в карьере: 
Первый – создание АЭС в карьере производится в две очереди. При этом 

предусматривается доработка южного участка карьера. Сохраняется комплекс циклично-
поточной технологии (ЦПТ) при создании первой очереди. 

Второй – создание АЭС в карьере производится с учетом ликвидации комплекса ЦПТ. 
На этом участке создаются Северная и Южная дамбы. 

Суть первого варианта состоит в следующем. Исходя из принятой мощности, 
принимается создание атомной электростанции в карьере, состоящей из двух энергоблоков 
БН-1200. Их строительство и ввод в эксплуатацию следует осуществлять в две очереди. С 
целью обеспечения безопасности и независимости работы атомных электростанций их 
сооружение производится на разных участках карьера. 

I очередь. Учитывая развитие горных работ в карьере, положение внешних отвалов 
вскрышных пород, атомную электростанцию первой очереди с энергоблоком БН-1200 
предусматривается разместить на северном участке карьера (Рис. 4). 

Атомный реактор (см. Рис. 4) размещается частично в скальных и мягких породах на 
отм. +100 м. Над поверхностью (отметка +150 м) будет выступать 30 м устройства. Площадь 
атомной электростанции составит 0,4 км2. Для строительства и обслуживания будет 
использоваться существующий железнодорожный путь. Для обеспечения электростанции 
водой в северной части предусмотрено создание водоема. На горизонте +100 м поперечно 
карьеру сооружается дамба. Образовавшаяся емкость глубиной 180 метров экранируется и 
заполняется водой. Емкость 51 млн. м3  технической воды. 

II очередь. После пуска в эксплуатацию первой очереди, осуществляют строительство 
АЭС второй очереди. Ядерный реактор и атомная электростанция располагаются между 
западным бортом карьера и отвала (Рис. 5). Южную часть карьера предусмотрено разделить 
дамбой 7. 

При этом образуются вновь созданные два водоема 11 и 12 (Рис. 5). Водоем 11 не 
экранируется, и в него поступают подземные и поверхностные воды. Водоем 12 
экранируется, в нем размещаются пресные воды, после опреснения минеральных вод 
карьера, поступающих из водоемов 3 и 11. Емкость водоема 58 млн.м3. 
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Рис. 4. Схема расположения атомной станции (первый вариант, I очередь)  
с энергоблоком БН–1200 на северном участке карьера:  

1 – атомный реактор; 2 – атомная станция; 3 – водоем; 4 – железнодорожный путь;  
5 – дамба; 6 – конвейерный тракт комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) 

 
 

 
 

Рис. 5. Создание в карьере АЭС II очереди (первый вариант):  
1-6 – см. рис. 4; 7 – дамба; 8 – атомный реактор; 9 – атомная электростанция;  

10 – опреснительные устройства; 11 – водоем естественной минеральной воды;  
12 – водоем пресной воды; 13 – отвал солей, образовавшихся при опреснении воды 
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Таким образом, пространство карьера будет заполнено водой и отличается тем, что в 
неэкранированную емкость 11 непрерывно поступают подземные минеральные воды, 
которыми после опреснения заполняется емкость 12 для пресной воды и подпитывается 
пресной водой емкость 3, заполненная технической водой. Согласно данных проектного 
института ОАО «СПбАЭП» при эксплуатации атомных электростанций с атомными 
реакторами БН-1200 нет необходимости в создании санитарной зоны. Для безопасности 
достаточно ограждения. 

Суть второго варианта размещения мини АЭС в карьере заключается в следующем. 
Дамбы сооружаются на месте целика под конвейерным подъемником ЦПТ (Рис. 6), а 
ядерные реакторы и атомные электростанции располагаются между внешними отвалами и 
карьером. 

Достоинством этого варианта является то, что выбросы инертных газов полностью 
остаются в чаше карьера, поскольку ядерные реакторы (верх) ограничены отвалом высотой 
свыше 100 метров. 

 

 
Рис. 6. Создание в карьере АЭС, второй вариант: 

1 – ядерные реакторы БН-1200; 2 – атомные электростанции; 3 – опреснительные 
устройства; 4 – железнодорожный путь; 5 – дамба Северная; 6 – дамба Южная;  

7 – водоем технической воды; 8 – водоем пресной воды; 9 – водоем минеральной воды;  
10 – отвал солей, образовавшихся при опреснении воды; опреснительные устройства;  

11 – граница горного отвода 
 

Достоинства создания атомной электростанции в карьере. Создание атомной 
станции в карьере позволит решить ряд экологических и  социальных проблем: 

1) строительство атомной электростанции будет осуществляться в течение 7-10 лет. Для 
строительства будет востребовано значительное количество рабочей силы, а также техники, 
используемой на карьере.  

2) наличие больших объемов пресной воды позволит осуществить рекультивацию 
отвалов карьера; 

3) уменьшится потребление электроэнергии работающим горно-обогатительным 
комбинатом от существующей энергосети, что может быть решено также путем ее экспорта. 
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При оценке экономической эффективности размещения АЭС в карьере в процессе его 
доработки учитывалась принятая условно производительность карьера по руде в размере 
14 млн. т/год и 4,2 млн. т по концентрату, цена экспорта 1 т концентрата в размере 90 $/т. 
Рассчитывалась выручка от экспорта железорудного концентрата. Также при строительстве 
мини АЭС в две очереди учитывались мощности реакторов, количество их работы, объем 
вырабатываемой электроэнергии и ее распределение по принципу и в размерах, указанных 
в п. 2.5, и остаток на экспорт с принятой выручкой от экспорта 1 кВт электроэнергии в 
размере 0,06 доллара. 

При этом получена разность в эффективности экспорта электроэнергии и 
железорудного концентрата Эр. составит Эр.=4,83 - 3,8 = 1,03 миллиарда грн. 

Таким образом, экспорт электроэнергии вместо концентрата при создании первой 
очереди АЭС может дать ежегодную выручку 4,83 миллиарда грн., т.е. на 1,03 миллиарда 
грн. больше. 

После ввода второй очереди выручка от экспорта электроэнергии составит около 
1 миллиарда долларов. 

Согласно экспертным оценкам, среднемировая цена за киловатт мощности средней и 
малой генерации составляет около 5,5 тысячи долларов. Тогда стоимость сооружения одной 
атомной станции составит 6,6 миллиардов долларов, а двух – 13,2. Таким образом, 
стоимость атомной электростанции, состоящей из двух атомных реакторов, в случае 
экспорта электроэнергии может быть окуплена в течение 12-13 лет. Однако при этом 
необходимо учитывать возможности передачи электроэнергии энергетическими линиями за 
рубеж. 

Выводы. 
1. Создание атомных электростанций в отработанных карьерах, возле отвалов 

вскрышных пород позволяет выбросы инертных газов полностью разместить в чаше карьера, 
поскольку верхнюю часть ядерного реактора можно ограничить отвалом или верхними 
уступами карьера. Это повысит их экологическую безопасность. 

2. Экономически эффективно в Украине вместо экспорта железорудного концентрата 
экспортировать электрическую энергию, что позволит получать ежегодную выручку около 
1миллиарда долларов в год. На примере создания атомной электростанции в типовом 
железорудном карьере мощностью 2400 МВт показано, что это позволит не только 
восполнить потери от закрытия нерентабельного карьера, но и значительно снизить затраты 
на производство железорудной продукции на работающем горно-обогатительном 
комбинате, а также обеспечит бесплатной электроэнергией часть населения. 

3. Перепрофилирование карьера позволяет решить социальные проблемы путем 
трудоустройства высвободившегося населения. 

4. Уменьшится экологическая нагрузка на окружающую среду. 
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Part 3. The Impact of Information and Innovation Technologies  

on the Improvement and Development of Public Administration 

 

 

3.1. Geopolitical orientation of Belarus and its neighboring countries:  
results of economic development 
 

3.1. Геополитическая ориентация Беларуси и граничащих с ней стран:  
результаты экономического развития 

 
После распада СССР государства, соседствующие с Беларусью, выбрали разную 

политико-экономическую ориентацию. Вместе с Беларусью Россия и Украина вошли в СНГ 
(Содружество Независимых Государств). Польша, Литва и Латвия взяли курс на вступление в 
ЕС (Европейский союз).  

В 2013-2014 годах произошли события, которые наложили отпечаток на развитие 
экономик, прежде всего, России и Украины и, частично, Беларуси. Имеется в виду военные 
столкновения на украинском Донбассе и аннексия Крыма с участием России и последующие 
экономические санкции стран Запада в отношении России. Поэтому 2013 год стал последним 
годом относительно стабильной к тому времени геополитической и финансово-
экономической обстановки в регионе. Следовательно, настоящее исследование охватывает 
период с 2013 по 2018 год, чтобы показать, как сказался геополитический выбор государств 
на их развитии за последние пять лет. 

Из изменений глобального значения в этот период надо отметить обвальное падение 
цен на нефть с лета 2014 года и введение США и странами ЕС, к которым присоединилась и 
Норвегия, финансовых и секторальных санкций против России, на что она ответила своими 
контрсанкциями: ввела эмбарго на поставки из ЕС продовольственных товаров. 

Падение цен на нефть и санкции в итоге вызвали потерю Россией сотен миллиардов 
долларов экспортной валютной выручки, уменьшение ее золотовалютных резервов, резкую 
девальвацию российского рубля в конце 2014 года, всплеск инфляции, особенно рост цен на 
продовольственные товары, и снижение жизненного уровня населения. Реальные доходы 
россиян падают уже 6 лет подряд. Как известно, экономика Беларуси в наибольшей степени 
среди всех стран СНГ зависит от состояния дел в экономике России. Поэтому сокращение 
покупательной способности российского рынка, снижение внутреннего валового продукта 
(ВВП) России в 2015-2016 годах отразились непосредственным образом на экономике 
Беларуси, динамика ВВП которой также за указанные годы была отрицательной, что видно 
из графиков Рис. 1. 

Как показывают данные Табл.1, в 2018 году ВВП России, Беларуси и Украины еще не 
достигли своих значений 2013 года в долларовом эквиваленте. Более того, наибольшая 
глубина падения отмечена у ВВП России (-27,9%) и ВВП Украины (-27,2%). Экономика первой 
пострадала от западных санкций, экономика второй от выпадения из хозяйственного 
оборота Крыма и части украинского Донбасса. На обеих экономиках, безусловно, отразилась 
и бремя дополнительных военных расходов. 

Экономики Польши, Литвы и Латвии, соседей Беларуси, ставших полноценными 
членами ЕС, наоборот, развивались поступательно, что видно из показателей роста их ВВП. В 
отличие от Украины, России и Беларуси у них увеличивался и показатель ВВП на душу 
населения. В большей мере по этому удельному показателю сдала экономика России 
(29,6%). 
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Максимальный уровень ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте, как показывают 
данные графика рис.2, был достигнут в 2014 году (78 млрд. долл.). После его падения в 
кризисные 2015-2016 годы в 2018 году он почти достиг 60 млрд. долларов. Как видим, 
падение за эти годы было настолько глубоким (порядка 30%), что в 2017-2018 годах был 
только восстановительный рост экономики. В настоящее время властями Беларуси 
сформулирована целевая установка достичь в 2025 году объем ВВП в 100 млрд. долларов в 
эквиваленте. Чтобы выйти на заветный рубеж, необходимо обеспечивать ежегодный 
прирост экономики на 7,5%, а всего за 6 оставшихся лет – на 67%. По состоянию на июнь 
месяц 2019 года рост белорусского ВВП в пересчете на год составил всего 1%, при прогнозе 
правительства 3%. Реальных возможностей у экономики Беларуси повторить динамику ВВП 
2004-2008 годов на сегодня нет. Финансовое состояние белорусских предприятий 
неудовлетворительное. Их задолженность по кредитам и займам и кредиторская 
задолженность составляют 128 млрд. белорусских рублей, что сопоставимо годовым ВВП 
страны. Порядка 27% предприятий хронически убыточны. Среди них немало ведущих 
белорусских предприятий. Об этом свидетельствует следующая статистика.   

 

 
Рис. 1. Изменения внутреннего валового продукта Беларуси 

 
В 2018 году МАЗ (Минский автозавод) получил прибыль от реализации 31 млн. рублей 

при выручке 1 290 млн. Однако вывести МАЗ на чистую прибыль не удалось, поэтому чистый 
убыток МАЗа за прошлый год составил 80,4 млн. рублей. Завод несет чистые убытки уже 
5 лет подряд. Он остается одним из самых закредитованных предприятий Беларуси. На 
начало года обязательства по долгосрочным займам у МАЗа составила 470,7 млн. рублей, по 
краткосрочным – 102,5 млн. Помимо этого у предприятия большая кредиторская 
(343,2 млн.) и дебиторская задолженности (329,8 млн. рублей). В 2015 году власти спасали 
МАЗ от сбытового кризиса, связанного с обвалом российского рынка из-за санкций Запада, 
выделив 1 трлн. рублей (неденоминированных) помощи. Помимо этого, в 2014-2017 годах 
завод размещал четыре выпуска валютных облигаций, выкупленных банками. 

МТЗ (Минский тракторный завод) в 2018 году получил 1473 млн. рублей выручки и 
181,8 млн. рублей прибыли. Но за прошлый год у тракторного завода убытки от 
инвестиционной и финансовой деятельности выросли на 60% и в результате чистая прибыль 
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предприятия упала до мизерных 5,2 млн. рублей. Одновременно МТЗ резко увеличил 
запасы готовой продукции – с 86,4 млн. рублей в 2017 году до 139,6 млн. рублей в 2018-м. 
Заводу не платят: краткосрочная дебиторская задолженность достигла 869,6 млн. рублей. 
Долги по краткосрочным кредитам и займам на начало года составили 281,1 млн. рублей, по 
долгосрочным – 525,9 млн. рублей. 

 
Таблица 1. Показатели ВВП Беларуси и стран с ней граничащих 

Страны Номинальный 
внутренний 
валовой продукт 
в 2013 г., 
млрд. долл.  

Номинальный 
внутренний 
валовой продукт 
в 2018 г.,  
млрд. долл. 

Изменения, 
% 

Внутренний 
валовой 
продукт на душу 
населения в 
2018 г., долл. 

Изменения 
внутреннего валового 
продукта на душу 
населения по 
сравнению с 2013 г., % 

Беларусь 75,2 59,6 -20,8 6285 -20,9 

Россия 2295 1654 -27,9 11265 -29,6 

Украина 180 131 -27,2 3560 -10,7 

Польша 525 585 11,5 15230 11,7 

Литва 46,4 53,2 14,5 18990 20,9 

Латвия 30,3 34,8 14,9 18064 20,1 

 
Если в 2017 году «Гомсельмаш» показал незначительную чистую прибыль – 978 тысяч 

рублей, то за 2018 год  он понес убыток в 107,9 млн. рублей. Предприятие многократно 
получало государственную поддержку. Выручка снизилась с 495,3 млн. рублей в 2017 году 
до 413,2 млн. за прошлый год. Прибыль от реализации в 36,5 млн. рублей многократно 
перекрыта отрицательными курсовыми разницами и платежами по ранее полученным 
кредитам и займам. Убыток «Гомсельмаша» от инвестиционной и финансовой деятельности 
достиг 159,1 млн рублей. Пришлось оптимизировать персонал с 8 801 до 8 615 человек. 
Предприятию также не платят дебиторы – дебиторская задолженность выросла до 
596,4 млн. рублей. В 2017 году запасы готовой продукции были на 137 млн. рублей, в 
2018 году они стали 255,9 млн. «Гомсельмаш» сильно закредитован: долги по кредитам и 
займам – свыше 1 млрд. рублей. Кредиторская задолженность – 548,2 млн. Предприятие 
также размещало облигационные займы. 

 
Рис. 2. Динамика годового ВВП Беларуси 
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После модернизации у бобруйской «Белшины» остались огромные долги по кредитам. 
Она работает с убытками уже 3 года подряд. При выручке в 785,3 млн. рублей непокрытый 
убыток на 1. 01. 2019 достиг 314 млн. рублей. Прибыль от реализации продукции составила в 
2018 году всего 21,8 млн. рублей и была в многом «съедена» убытками от инвестиционной и 
финансовой деятельности, которые составили 11,8 млн. Убытки также образуются за счет 
курсовых разниц и процентных выплат по долгам. В результате чистый убыток за прошлый 
2018 год – 132 млн. рублей. Среднесписочная численность работников «Белшины» 
сократилась на 4,2%. 

Подобную безрадостную картину можно рисовать и по другим белорусским 
государственным предприятиям, многие из которых считаются флагманами белорусской 
экономики. Который год и в средствах массовой информации, и среди специалистов ведутся 
дискуссии на тему: что с ними делать? Бесконечно их реанимировать невозможно. 
Теоретически ответы на этот вопрос известны. Их дают примеры других государств, 
столкнувшихся с подобными проблемами: главный выход – продать государственные 
активы в частные руки. Конечно, с учетом индивидуальных особенностей каждого 
хозяйствующего субъекта.  

Небезизвестная чешская компания «Шкода» выпускала допотопную марку 
социалистического автомобиля. После ее продажи немецкому «Фольксвагену» стали 
производиться современные автомобили под той же чешской маркой. В свое время 
белорусский производитель радиотехники «Горизонт» хотел приобрести «Филипс», а 
«Интеграл» (производитель микросхем) – южнокорейцы. Не продали, хотели иметь свое. 
Сегодня эти предприятия находятся в стадии выживания.  

В процессе приватизации на государственное предприятие приходит желательно 
известный стратегический инвестор и скупает контрольный пакет акций. На эти средства и за 
счет других инвестиций, согласно одобренному бизнес-плану, инвестор проводит 
модернизацию, техническое перевооружение предприятия. Поэтому Беларуси нужны 
западные инвесторы. 

Зачастую белорусское правительство и не против продать ряд крупных 
государственных предприятий. Все выше приведенные флагманы и многие другие с 
контрольным пакетом акций, находящимся в руках у государства, давно выставлены на 
продажу. Основные проблемы – вопрос цены и 20-25 условий, которыми власти обставляют 
приватизационную сделку. Среди условий, к примеру, не сокращать рабочую силу, не 
трогать социально-культурную сферу предприятия, погасить долги предприятия. За 
«Беларуськалий», кстати, одно из успешных белорусских предприятий, глава государства 
просит 30 млрд. долларов. Россияне, взвесив мощности, таких своих однотипных 
предприятий, как «Уралкалий» и «Сильвинит», оценили «Беларуськалий» вдвое меньше.   

В свое время по «Гомсельмашу» договорились в однопрофильной китайской 
компанией о цене – 500 млн. долларов и стратегический инвестор со всеми вытекающими 
приходит на объединение. Однако, как потом писали, китайцы со своей стороны, также 
поставили условия. А именно, руководство предприятия будет китайское, персонал 
сокращается на треть и с долгами «Гомсельмаша» пусть разбирается белорусская сторона. 
Сделка не состоялась.  

А пока белорусские флагманы все глубже погружаются в трясину долгов, их основные 
средства из-за хронической недозакладки амортизации ветшают. Какой инвестор будет 
приобретать активы, обремененные астрономическими долгами, которые превышают 
ежегодную выручку предприятия? Все равно, в большой мере и, в конечном итоге, долги 
ложатся на бюджет и погашаются за счет белорусских налогоплательщиков. Как считают 
аналитики, белорусская экономика, находясь в таком качественном, нереформированном 
состоянии не в силах будет генерировать рост ВВП больше 2% в год. 
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Национальный банк Беларуси проводит довольно жесткую денежно-кредитную 
политику. Он не допускает излишнего прироста денежной массы для инфляционного 
увеличения ВВП, поскольку это вызовет ухудшение платежного баланса, который и так имеет 
отрицательное сальдо, закрываемое внешними заимствованиями. Россия все больше  
отказывает Беларуси в прежней финансовой поддержке. В частности, отказывается 
компенсировать потери от проводимого в российской экономике, так называемого, 
налогового маневра, который резко повышает цены на сырую российскую нефть, 
поступающую на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому в существующих 
условиях управления экономикой Беларуси достижение ею ВВП 100 млрд. долларов – 
задача не реальная. 

В Украине за последние пять лет и пять месяцев 2019 года, как следует из данных 
Табл. 2, гривна девальвировалась к доллару более чем в 3 раза, в 2 раза девальвировался 
российский рубль и в 2,2 раза рубль белорусский. В то время как девальвации польского 
злотого, например, выглядела более сдержанной. По достигнутой к маю месяцу 2019 года 
инфляции в годовом измерении лидирует экономика Украины, равно как и по росту цен за 
пять с лишним лет (162% или в 2,6 раза). В Польше за исследуемый период цены на 
потребительском рынке выросли всего на 4,45%. Незначительной инфляция была и в странах 
Балтии. 

 
Таблица 2. Динамика курса доллара, роста цен и среднегодовой месячной зарплаты  

в Беларуси и граничащих с ней стран 
Страны Изменение 

курса доллара 
с 2013 г. по 

май 2019 г., % 

Годовая 
потребительская 
инфляция, май 

2019 г., % 

Инфляция на 
потребительском 
рынке с 2013 г. по 

май 2019 г., % 

Среднегодовая 
месячная 

заработная плата 
в 2013 г., долл. 

Среднегодовая 
месячная 

заработная плата 
в 2018 г., долл. 

Беларусь 120 6,19 63,8 575 469 

Россия 100 5,13 45,1 942 691 

Украина 231 9,60 162 402 326 

Польша 27,8 2,40 4,45 1100 1350 

Литва 23,7 2,67 9,81 778 1012 

Латвия 23,7 3,35 10,6 802 1137 

 
Цель правительства любой страны должна заключаться, в первую очередь, в 

обеспечении роста жизненного уровня населения. За пять последних лет в этой области в 
Украине, Беларуси и России – полный провал. В этих странах среднегодовая месячная 
зарплата в долларовом эквиваленте существенно уменьшилась. Очевидно, что в России дали 
о себе знать экономические санкции стран Запада, падение или последующее замедление 
роста российского рынка сказалось и на экономическом развитии Беларуси. Только к лету 
2019 года средняя месячная зарплата в стране достигла 500-долларового эквивалента. 
Впервые этой отметки на достигала еще в декабре 2010 года, что видно из графика Рис. 3. 
Тогда как более высокие средние зарплаты в Польше, Литве и Латвии устойчиво росли: в 
Польше она превысила 1300 долларов в эквиваленте, что в 2,7 раза выше, чем в Беларуси. 
Максимальное долларовое значение среднемесячной зарплаты в Беларуси было 
зафиксировано в июле месяце 2014 года (626 долл.). Затем последовали годы кризиса 
экономики, косвенно вызванные экономическими санкциями Запада в отношении России. 
Лишь в декабре 2018 года средняя заработная плата в стране вновь достигла 500-
долларового рубежа, провозглашенного руководством государства в качестве целевой 
установки еще в 2008 году. Следовательно, с позиций роста жизненного уровня населения 
экономика Беларуси с конца 2010 года не имеет прогресса. Равно как не имеет прогресса и с 
точки зрения роста реальных доходов населения, поскольку в этих доходах заработная плата 
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занимает наибольшую долю (63,5%), что можно видеть из диаграммы Рис. 4. По данным 
официальной статистики, в мае 2019 года средняя начисленная зарплата в Беларуси 
составила 1072 белорусских рубля. В столице Минске она достигла 1472 рубля. Однако в 
115 регионах Беларуси из 128 административных единиц средняя зарплата была ниже 
1000 рублей. 

 

 
Рис. 3. Динамика среднемесячной заработной платы Беларуси в долларовом эквиваленте 

 
Золотовалютные резервы государства (ЗВР) или международные активы – это 

высоколиквидные активы в резервных (мировых) валютах и золоте (серебре и других 
драгметаллах, пересчитанных по ценам в золото) в распоряжении центральных банков и 
правительств стран. Их размер определяет, в известной степени, экономический потенциал 
государства, его возможности обслуживать международные обязательства, а также во 
многом обусловливает стабильность внутренней денежно-кредитной и валютно-финансовой 
системы. Обычно в государствах с большими запасами нефти и газа за счет поступлений 
валюты от экспорта углеводородов создаются стратегические государственные фонды. В 
России – это Фонд Национального Благосостояния и Резервный Фонд. Подобные фонды 
есть, к примеру, у Казахстана и Азербайджана. В Беларуси создан Фонд национального 
развития. Но поступлений туда от экспорта нефтепродуктов и российской сырой и 
белорусской нефти на сегодня практически нет, белорусские нефтеперерабатывающие 
заводы работают с убытками. 

Золотовалютные резервы Беларуси включают 28,1% монетарного золота (в слитках) и 
58,8% резервных валют. Остальное – валюта МВФ СДР и прочие активы. Для сравнения, в 
золотовалютных резервах России золота 19% и 78,9% валюты, в резервах Украины – золота 
лишь 5,2%, валюты – 94,8%. Абсолютные и удельные показатели золотовалютных резервов 
Беларуси и граничащих с ней стран представлены в Табл. 3.  

Россия как страна, обладающая большими природными запасами углеводородов и 
являющаяся экспортером нефти и газа мирового масштаба, по абсолютным и удельным 
показателям международных активов стоит вне конкуренции с показателями стран, 
вошедших в круг исследования. Наращивание золотовалютных резервов объявлено 
правительством Беларуси важной общегосударственной задачей, которую надо решать для 
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повышения экономической безопасности страны. Размер золотовалютных резервов как 
минимум должен покрывать трех месячный импорт государства. В Беларуси он покрывает 
не более чем двух месячный импорт. Как следует из данных Табл. 3, международные активы 
Беларуси в расчете на одного жителя наименьшие среди рассматриваемых стран 
(555 долларов на человека). Учитывая международные обязательства Беларуси, 
Национальный банк и Министерство финансов страны намерены улучшить структуру 
резервов в сторону сокращения заемной части и увеличения активов сформированных за 
счет собственных источников. 

 

 
Рис. 4. Размер и структура доходов населения Беларуси 

 
Что касается золотого запаса, то Беларусь не может и близко соперничать с такими 

огромными государствами как США (золотые резервы 8133,1 тонны – 1 место в мире) Россия 
(2066,2 т – 5), или Китай (1842,2 т – 6). Возьмем для сравнения близкие Беларуси по 
исторической судьбе страны СНГ и Восточной Европы. К примеру, у золотодобывающих 
Казахстана и Узбекистана золота соответственно 345,4 и 354,5 тонны. А у наших соседей 
Латвии и Литвы всего 6,6 и 5,8 тонны. Да и у Чехии всего 8,8 тонны. Как видим, наличие 
драгоценного металла еще ничего не говорит о благополучии жителей стран. Да и население 
России не сильно разбогатело со своими двумя тысячами тонн золота и других драгоценных 
металлов. 

 
Таблица 3. Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси и граничащих с ней стран,  

по состоянию на 01. 04. 2019 
Страны ЗВР, млрд 

долл. 
Золотые резервы, 
тонн 

ЗВР на душу 
населения, долл./чел. 

Золотые резервы на душу 
населения, грамм/чел. 

Беларусь 7,264 41,2 768 4,4 

Россия 482,6 2066,2 3290 14075 

Украина 20,22 24,3 555 0,6 

Польша 112,5 128,6 2930 3360 

Литва 4,450 5,82 1584 2,1 

Латвия 4,613 6,62 2390 3,4 
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Дело в том, что еще на Ямайской конференции 1976 года страны, входящие в МВФ, 
приняли решение о демонетизации золота: золото лишили платежно-расчетных функций в 
международной торговле, которая ведется с тех пор, главным образом, с использованием 
нескольких валют, которым МВФ придал статус мировых (резервных). Сейчас это доллар 
США, евро, английский фунт стерлингов, японская йена, швейцарский франк и китайский 
юань. Поэтому в большей мере об экономическом потенциале государства в наше время 
говорят не просто золотые, а золотовалютные резервы, по которым позиции Беларуси также 
весьма слабы. Надо еще иметь в виду, сколько ежегодно направляется валюты на 
обслуживание растущего государственного долга страны.  

Конечно, золото и другие драгметаллы можно всегда продать и пополнить валютную 
часть международных активов. Никто не застрахован от стихийных бедствий, войн и прочих 
ненастий. Например, Советский Союз во время Второй мировой войны рассчитывался с 
союзниками (США, Великобританией) за поставки вооружений по ленд-лизу в основном 
золотом. Потому и после, во времена «холодной войны», золотые резервы стран были 
государственными секретами. Сегодня можно считать, что золотые запасы государства 
припрятаны на «черный день». И кто даст гарантию, что он не наступит в нашем 
неспокойном мире? В расчете на одного человека по количеству золота в резерве 
государства Россия также вне конкуренции: более 14 кг, тогда как у Украины – менее 
1 грамма.   

Позиции Беларуси по валютным и золотым запасам весьма незавидны. Например, у 
нефтедобывающего Азербайджана они 44,4 млрд долларов, у Украины – 20,2, у маленькой 
Хорватии – 20,1, у Польши – 112,5 млрд долларов. По золотовалютным резервам на душу 
населения белорусские показатели еще более скромные. У Беларуси это 768 долларов, у 
бедных Армении и Грузии и то, соответственно 760 и 880 долларов, у России – 3290, а у 
Чехии – 13390 долларов. По большому счету белорусские золотовалютные резервы – всего 
ничего. Государство живет сегодняшним днем.  

Периоды снижения экономики Беларуси почти не отражалось на внешней 
задолженности. За пять лет она оставалась практически на одном уровне. Изменение 
внешней задолженности надо оценивать с двух сторон. С одной стороны, привлечение 
внешних кредитов может свидетельствовать об инвестиционной привлекательности страны. 
Особенно, если речь идет о кредитах реальному сектору экономики, или банковскому 
сектору. Но в состав валового внешнего долга (ВВД) входит и кредиты сектору 
государственного управления, который представлен, к примеру, в Беларуси 
республиканским и местными бюджетами (Рис. 5). Поэтому, с другой стороны, речь идет о 
государственном долге, обслуживание которого обременяет государственный бюджет. 

Естественно, самый большой валовой внутренний долг у России и он претерпел, как это 
можно констатировать из данных Табл. 4, наибольшее за пять лет сокращение. В принципе 
долг России сопоставим с ее золотовалютными резервами, которые достигли на 1. 07. 2019 
516 млрд. долларов. И отношение валового внешнего долга к ВВП у России самое щадящее 
(27,4%): она в любое время в состоянии его погасить целиком. Самый меньший долг на душу 
населения также у России. Наибольшие объемы внешних долгов набрала Латвия, которая за 
последние годы активно их погашала.  

Что касается Беларуси, при всем том, что она крайне нуждается во внешних 
инвестиционных кредитах, деньги стране нужны, чтобы отдавать ранее взятое в долг. 
Примерно 70-75% государственного долга ежегодно правительство рефинансирует. Иными 
словами, берет новые кредиты для погашения старых, то есть, перекредитовывается. За 
истекший период незначительное уменьшение долларового ВВД при существенном 
уменьшении ВВП привело к тому, что вырос процент отношения внешней валовой 
задолженности к размеру долларового ВВП – с 52,7% по состоянию на конец 2013 года до 
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65,5% по состоянию на конец 2018 года, то есть прирост этого показателя больше только у 
Латвии. 

 
Таблица 4. Динамика валового внешнего долга Беларуси и граничащих с ней стран 

Страны Валовой 
внешний долг 
в 2018 г., млрд 
долл. 

Изменения 
валового 
внешнего долга 
с 2013 г., % 

Валовой внешний 
долг в % к 
валовому 
внутреннему 
продукту 

Изменения 
соотношения валового 
внешнего долга к 
валовому внутреннему 
продукту с 2013 г. ,% 

Валовой 
внутренний 
долг на душу 
населения в 
2018 г., долл. 

Беларусь 39,04 -1,5 65,5 12,8 4120 

Россия 453,7 -37,7 27,4 -4,3 3095 

Украина 78,3 -19,3 87,8 8,6 3145 

Польша 365,2 -6,6 61,3 -11,9 9340 

Литва 29,6 19,5 76,2 3,2 14505 

Латвия 39,9 -2,7 117,6 -21,3 21310 

  
Как можно судить из диаграммы Рис. 5, основная доля внешнего валового долга 

Беларуси приходится на сектор государственного управления, которым ведает 
Министерство  

 

 
Рис. 5. Структура внешнего валового долга Беларуси 

 
финансов. Внешний государственный долг на 1 мая 2019 года составил 16,7 млрд 

долларов. За последние годы он колеблется между 16 и 17 млрд долларов, то есть 
практически не увеличивается. Зато растет внутренний государственный долг, который 
превысил 9 млрд белорусских рублей, причем 80% его представлено валютой. В 2018 году 
совокупный государственный долг Беларуси увеличился на 3,2 млрд. рублей, или на 7,6%. В 
2019 году страна должна направить на выплаты по госдолгу 8,7 млрд. рублей, в том числе: 
по внешнему – 5,8 млрд. рублей (естественно, в валюте), по внутреннему – 2,9 млрд. рублей. 
При этом почти треть платежей приходится на погашение российских кредитов. Выплаты по 
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госдолгу все более тяжким бременем ложатся на бюджет Беларуси. Если по методике МВФ 
добавить к совокупному государственному долгу внешние кредиты, выданные под гарантии 
правительства, а их набралось свыше 3 млрд долларов в эквиваленте, то доля такой 
задолженности подходит к 50% белорусского ВВП. Для развивающихся государств, к 
которым можно отнести Беларусь, это «красная черта». 

Более 80% накопленных внешних заимствований по госдолгу  Беларуси припадает на 
Россию (7,9 млрд долларо), затем на Китай (3,3 млрд долларов) и Евразийский фонд 
стабилизации и развития (2,68 млрд долларов), которым также распоряжяется Россия. У 
западных кредиторов Беларусь заимствовала 3 млрд долларов. В совокупности общая 
задолженность государства перед кредиторами превышает 20 млрд долларов. По данным 
Министерства финансов платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в 
2020 году оцениваются в 3,63 млрд долларов, в 2021-м – в 3,28 млрд, в 2022-м – 3,46 и в 
2023 составят 3,83 млрд долларов. В последующих двух годах платежи будут меньше 3 млрд. 
долларов. 

Как отмечалось, примерно три четверти белорусского госдолга ежегодно 
рефинансируется и только четверть гасится за счет собственных источников.  Уйти от этой 
проблемной пропорции Министерству финансов Беларуси никак не удается. И что будет с 
финансами Беларуси, если Россия не выдаст очередной кредит на то, чтобы ей 
своевременно отдали ее же долги? В лучшем случае, надо будет срочно 
перекредитовываться на мировом рынке. Опыт размещения облигаций на еврорынке 
(евробондов) у Министерства финансов уже есть. Но под 7-8% годовых! Тогда как МВФ 
кредитует меньше чем под 3%, но требует реформ. На мировом рынке, чем ниже 
финансовый рейтинг государства, тем большие облигационные проценты требуют 
потенциальные покупатели, страхуясь от риска. Естественно, Россия устала 
перекредитовывать Беларусь и поставила ультиматум о более тесной интеграции: перейти, 
по сути, на российское хозяйственное законодательство и российский рубль. Что тогда 
останется от белорусского суверенитета?  

Сейчас Министерство финансов Беларуси готово на все способы привлечения валюты. 
С внутреннего рынка, готово разместить облигации на российском рынке (предварительная 
сумма на 2019 год 10 млрд. российских рублей) и в Китае (так называемые, панда-бонды). 
Правда, на внешних рынках встает вопрос: под какие проценты? Китайцы, к примеру, не 
дали Беларуси желаемый рейтинг ААА и Министерство финансов страны воздержалось от 
размещения облигаций под высокую доходность для китайских инвесторов, которая ему 
предлагалась. На внутреннем рынке размещение государственных облигаций также идет  
трудом. В январе 2019 года, к примеру, единственный аукцион на бирже был признан 
несостоявшимся. И проценты по валютным облигациям приходится давать также не малые 
(свыше 5% годовых).  

Если государство постоянно рефинансирует большую часть своих долгов и эти долги 
постоянно растут, то оно находится в известной финансовой пирамиде. Ему приходится 
постоянно выкручиваться. И Беларусь здесь не оригинальна. Таких стран в мире – очень 
много. Развитые государства, такие как Япония, США, страны Западной Европы, могут 
позволить себе по долгам выходить за 100% ВВП (у Японии госдолг к ВВП – свыше 280%). Их 
мощные экономики в состоянии обслуживать свой государственный долг. К тому же у них 
нет проблемы валюты, которую Беларуси приходится с таким трудом зарабатывать. Мировая 
валюта находится у них в обращении. Но вот совсем не мощная экономика Греции попала в 
долговую ловушку, из которой трудно выйти. Поэтому хотелось бы, чтобы  белорусское 
Министерство финансов, правительство думали, нигде и как разместить свои облигации, а 
как остановить рост государственного долга. 
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По мнению экспертов МВФ и Всемирного банка Беларуси крайне необходимы 
структурные экономические реформы. Особенно в секторе корпоративного управления 
государственными предприятиями, которые по-прежнему составляют основу белорусской 
экономики. Государственный бюджет постоянно оказывает в разных формах поддержку 
ведущим государственным предприятиям. За многие из них по полученным внешним 
кредитам приходся рассчитываться государственному бюджету. 75,8% обязательств перед 
Министерством финансов приходится на агропромышленный комплекс. Белорусы по-
пржнему живут не по средствам. 

Таким образом приведенные данные таблиц, графиков и диаграмм ярко 
свидетельстуют о том, что страны-соседи Беларуси, имевшие псле рапада Советского Союза 
и социалистического лагеря практически одинаковое стартовое экономическое положение, 
а по некоторым позициям у Беларуси оно было даже предпочтительнее, выбрали разную 
геополитическую ориентацию. Тем не менее, одни из них, такие как Польша, Литва и Латвия, 
сумели решительно провести структурные экономические реформы в напрвлении перехода 
своих экономик на рыночные станддарты, другие – Беларусь, Россия и, отчасти, Украина – в 
своих рыночных реформах были медлительны и неполедовательны. Во могом, в частности, 
Россия и Беларусь, опирались в своей экономике на нефтяную ренту. Экономика Беларуси в 
большой степени  остается зацентрализованной, с чрезмерным присутствием государства в 
реальном секторе и требует ускоренных инфраструктурных преобразований. 
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3.2. Increasing the role of the state in forming the system of stimulation  
of intellectualization of metallurgical enterprises in Ukraine 

 
3.2. Повышение роли государства в формировании системы стимулирования 

интеллектуализации металлургических предприятий в Украине 
 
Производство востребованных обществом товаров и услуг осуществляется 

предприятиями всех секторов экономики, а их состояние предопределяет уровень решения 
социально-экономических проблем. Развитие предприятий реального сектора, обеспечение 
эффективного функционирования рынков, инновационной системы – задачи, стоящиекак 
перед государствами со сформированной информационной, постиндустриальной 
экономикой, так и тех, которые только становятся на путь ее развития. Установлено, что 
схожие методы стимулирования развития предприятий реального сектора, применяемые 
для различных стартовых условий могут давать различныерезультаты. Примером тому 
может служить влияние активно предпринимаемых правительством Украины реформ, 
направленных на дерегуляцию и либерализацию экономических отношений. В результате 
проводимых реформ и позитивных изменений в оценках услуги ведения бизнеса по данным 
ежегодных рейтингов Doing Business существенного роста инвестиций и совершенствование 
их структуры не наблюдается.  

Исходя из этого действующая в реальном секторе экономики Украины модель 
инвестирования требует целенаправленной трансформации, способствующей повышению 
роли промышленности в экономике, сохранению конкурентоспособности отечественной 
продукции на внутреннем и международном рынках, общему увеличению инвестиционной 
активности предприятий. Международные обязательства правительства по либерализации 
конкуренции, устранению коррупционных действий ограничивают возможности 
использования традиционных инструментов государственной поддержки предприятий 
реального сектора экономики, как (прямое финансирование, налоговые преференции, 
субсидии и займы, секторальная поддержка). Использование косвенного стимулирования 
развития реального сектора экономики, которые прошли апробацию и закреплены в 
нормативных актах Европейского Союза в условиях Украинытребует обоснования 
механизмових применения, определения готовности отечественных предприятий к работе в 
новых условиях. 

Возможности развития промышленных предприятий зависят от «траектории прошлого 
развития»295, результатом которой является их современное положение и готовность к 
восприятию новой экономической реальности, в основе которой – процессы 
интеллектуализации производства в соответствии с общими трендами развития экономики и 
общества.  

В Украине реализуются меры государственной поддержки отдельных отраслей, 
введенные в конце 90-х начале 2000-х годов, частное возмещение стоимости оборудования 
отечественного производства сельскохозяйственным предприятиям за счет 
государственного бюджета; выделение бюджетных средств на реструктуризацию угольной 
отрасли; предоставление льгот по уплате налога на прибыль предприятий; акцизов на 
топливо и НДС судостроительной и самолетостроительной промышленности и тому 
подобное. 

Соблюдение международных обязательства по предотвращению искажения условий 
торговли и конкуренции 296, ставит задачи внедрения новых инструментов стимулирования 

                                                
295 Вишневський В. П., Князєв С. І. Як підвищити готовність промисловості України до смарт-трансформацій. 
Nauka Innov. 2018. № 14 (4). С. 57. 
296 Например, в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС для Украины были предусмотрены 
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развития реального сектора экономики. Одним из направлений реформирования 
государственной промышленной политики является внедрение инструментов 
стимулирования использования в реальном секторе экономики, в промышленности 
инновационных технологий (информационно-коммуникационных, возобновляемой 
энергетики и других) и финансирования инициатив, нацеленных на переход к Industry 4.0.  

Становление Интернета вещей (Internet of Things), углубление возможностей Больших 
данных (Big Date), развитие искусственного интеллекта (Artificial Intelligence), робототехники 
(Robotertechnik), дополненной реальности (Augmented reality) – объективная реальность 
следующего этапа развития экономики. Интеллектуализация производства, как процесс 
объединения (конвергенции) интеллектуальных передовых и традиционных технологий 
расширяет возможности для развития предприятий и одновременно несет в себе 
потенциальные угрозы: углубление дифференциации доходов, сужение рынков, 
кибербезопасности и др. 

Однако следует учитывать, что по стартовым позициям относительно перспектив 
трансформации промышленности по типу, который бы отвечал вводимой в странах с 
развитой экономикой концепции Индустрии 4.0, Украина значительно отстает от стран ЕС. По 
ключевым драйверами развития технологий и инноваций в рейтинге 100 стран мира по 
готовности промышленности к будущему, оцененными Всемирным экономическим 
форумом в докладе «Readiness for the Future of Production», Украина занимает лишь 
74 место. В связи с этимвозникает необходимость методологического обоснования 
инструментария содействия интеллектуализации реального сектора экономики, 
учитывающего его специфику, структуру, способствующего развитию перспективных 
отраслей за счет тех, которые сейчас имеют высокие конкурентные позиции на мировом 
рынке. По данным Государственной службы статистики в Украине около 1/5 от общего 
количества всех активных промышленных предприятий – это машиностроительные и 
металлургические предприятия. Сейчас в Украине работает около 3,8 тыс. металлургических 
предприятий и 4,5 тыс. машиностроительных предприятий. Металлургическая отрасль 
Украины насчитывает 570 предприятий, специализирующихся на металлургическом 
производстве и 3393 предприятия, основной вид деятельности которых – производство 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Потребителями продукции 
металлургических предприятий – являются предприятия машиностроительной, 
транспортной и строительной отраслей. 

Мощный горно-металлургический комплекс, унаследованный независимой Украиной 
от СССР, одним из первых вышел из трансформационного кризиса 90-х годов. Основной 
проблемой предприятий металлургии, как и большинства предприятий других отраслей, 
был, как известно, разрыв кооперационных связей между технологически связанными 
предприятиями – потребителями и производителями продукции. Недостаточность 
внутреннего рынка, неплатежеспособность отечественных потребителей металлургической 
продукции из-за дефицита оборотных средств вследствие галопирующей инфляции 90-х 
годов, свертывание бюджетного финансирования развития предприятий способствовали 
переориентации металлургических предприятий на внешние рынки. 

Как свидетельствуют приведенные в Табл. 1 данные, объем реализации продукции 
металлургическими предприятиями составляет 15-20% от общего объема промышленной 

                                                                                                                                                            
конкретные и четкие обязательства создать механизмы предоставления помощи с использованием 
государственных ресурсов, которые бы делали невозможным искажение либо угрозу искажения конкуренции 
путем предоставления несовместимых с должным функционированием данного соглашения преимуществ как 
отдельным предприятиям, так и производству определенных товаров, а также обеспечить прозрачность в 
сфере государственной помощи, в том числе в отношениях между органами государственной власти и 
государственными предприятиями. 
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продукции в Украине; удельный вес созданной добавленной стоимости 7-13% созданной в 
промышленности добавленной стоимости; на металлургических предприятиях работает 10-
12% всех занятых в промышленности работников; экспорт продукции отрасли – 22-34% от 
общего экспорта товаров за пределы страны.297 
 

Таблица 1. Некоторые показатели деятельности металлургических предприятий 
 в 2010-2018 годах 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем реализованной промышленной продукции, млн грн. 

Промышленность 1043110,8 1305308 1367925,5 1322408,4 1428839,1 1776604 2158030 2625862,7 3018087,5 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Перерабатывающая 
промышленность, 

млн. грн. 
703340,0 852537,4 871146,6 817734,3 903735,3 1139213,2 1312729,0 1627504,3 1872387,0 

% 67,4 65,3 63,7 61,8 63,3 64,1 60,8 62,0 62,0 

Металлургическое 
производство 

200001,9 241884,7 223294,1 207305,3 237393,0 278502,8 318195,9 411372,3 490386,2 

% 19,1 18,5 16,3 15,7 16,6 15,7 14,8 15,7 16,2 

Добавленная стоимость, млн грн. 

Промышленность 244167,0 286843,0 305688,0 377780,2 465357 488256,8 651913,4 812468,5 н/д 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Перерабатывающая 
промышленность, 

млн. грн. 
142700,0 154675,0 173912,0 191573,9 275855,4 303489,3 335069,4 446002,9 н/д 

% 58,4 53,9 56,9 50,7 59,3 62,2 51,4 54,9 - 

Металлургическое 
производство 

н/д н/д н/д 29993,4 58510,1 55788,2 60692 95678,9 н/д 

% - - - 7,9 12,6 11,4 9,3 11,8 - 

Количество занятых работников на предприятиях, тис. чел. 

Промышленность 3091,8 3045,9 3026,4 2924,9 2429,6 2252,1 2176,9 2151,6 н/д 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Перерабатывающая 
промышленность, 

млн. грн. 
1980,7 1964,1 1961 1874,2 1620,3 1480,2 1429,7 1445 н/д 

% 64,1 64,5 64,8 64,1 66,7 65,7 65,7 67,2 - 

Металлургическое 
производство 

360,2 339,2 343,8 315,6 280,5 258,7 233,5 223,1 н/д 

% 11,7 11,1 11,4 10,8 11,5 11,5 10,7 10,4 - 

 
Еще в 2011 г. эксперты отмечали, что «результатом структурных изменений в 

украинской промышленности стало доминирование горнодобывающего, энергетического и 
металлургического секторов национальной экономики. Для этих секторов не характерна 
активная инновационная деятельность, поскольку их технологии относительно стабильны, а 
продукция неразнообразна. В середине 1990-х годов официальный показатель ВВП Украины 
уменьшился более чем на 60% по сравнению с 1990 годом. Исчезли целые 
высокотехнологичные отрасли промышленности (например, отрасль электроники). Резко 
сократился объем внутреннего спроса на многие группы товаров, особенно 
высокотехнологичных. Отрасли тяжелой промышленности с низкой интенсивностью НИОКР 
(черная металлургия, производство основных химических веществ, угледобыча) являются 
основой национальной экономики в последние годы. Научно-исследовательская политика 
сосредотачивается на поддержке государственного научно-исследовательского сектора и 
подготовке исследователей, но имеет относительно малое влияние на экономическое 

                                                
297 Данные за 2010-2018 годы. 
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развитие».298 До 2019 г. кардинальных изменений не наблюдается. Активизация экспортной 
активности производителей металлопродукции, поддержанная государством путем 
предоставления налоговых льгот и реализации мягких бюджетных ограничений, а также 
конъюнктура на внешнем рынке способствовали финансовому оздоровлению предприятий 
и приобретения металлургической отраслью статуса мощного «валютного донора» 
государства. Удачно используя сырьевые и ресурсные преимущества, металлургическая 
отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике Украины в целом и в ее 
промышленном комплексе по показателям объемов производства, доли отрасли в ВВП и 
внешнеторговом балансе, численности занятых работников. 

Ориентация украинских металлургических предприятий на внешние рынки сбыта в 
высококонкурентной среде мирового рынка металлопродукции без соответствующей 
модернизации на инновационной основе производственных мощностей привела к 
изменению структуры производства. Более 85% экспорта продукции металлургии – черные 
металлы, и этот показатель постоянно растет. Сокращение сложности готовой продукции, 
ориентация на экспорт низкотехнологичных полуфабрикатов и проката, (в то время, когда в 
странах с развитой экономикой еще в конце прошлого века отказались от мартеновского 
способа производства в пользу кислородно-конвертерного и перешли на выплавку 
электростали с высокой добавленной стоимостью) негативно влияет на будущую 
конкурентоспособность отечественных предприятий и готовность к будущему производству. 

В современном мире ведущим фактором развития экономических отношений 
становятся информационно-коммуникационные технологии, а информация приобретает 
роль одного из важнейших ресурсов. Развитие инфосферы, – сферы деятельности, в рамках 
которой осуществляется производство и потребление информации; совокупности 
информации, информационной структуры, субъектов информационных отношений, а также 
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений299, – 
информационного пространства меняют практически все отрасли экономики: производство, 
торговлю, финансы, транспорт и тому подобное. Предприятия становятся частью 
динамического информационного пространства, вступая во взаимодействие с другими его 
субъектами. От эффективности его освоения зависят текущие результаты деятельности 
предприятий и потенциал развития в будущем. 

Эксперты указывают на общие тенденции к интеллектуализации производства – роли, 
применения и использования знаний, информации инновационного характера в 
производственной деятельности предприятий 300. Увеличение роли знаний в 
производственно-экономических отношениях приводит, прежде всего, к изменениям, 
связанным с информатизацией, цифровизацией процессов производства. Информационно-
коммуникационные технологии, расширяя возможности создания распространения 
информации, данных, знаний, идей, требуют введения эффективных инструментов 
управления предприятиями, нацеленных на обеспечение эффективной коммуникации, 
повышение способности к капитализации возможностей будущего производства. 
Диагностика современного состояния предприятия, эффективности его производственной, 
сбытовой, инвестиционной и других видов деятельности, а также ресурсного обеспечения, 
должна быть дополнена оценкой готовности предприятия к изменениям, которые 
ожидаются в будущем и связанные с интеллектуализацией производства. 

                                                
298 Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. Том 3. Інновації в Україні: пропозиції 
до політичних заходів. Київ: Фенікс, 2011. 76 с. 
299 Соловьев И. В. О происхождении и содержании понятия «инфосфера». Инфосфера как объект исследования 
наук об информации. Технические науки. 2013. № 6. С. 69. 
300 Булеев И. П., Брюховецкий Я. С. Интеллектуализация труда – основа развития современной экономики. 
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: зб. наук. пр. Київ: ІЕП НАНУ, 2016. С. 3. 
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Промышленные предприятия Украины стоят перед задачей улучшения продукции и 
повышения эффективности использования ресурсов. Для сохранения 
конкурентоспособности необходимы постоянные изменения и совершенствование 
производства в соответствии с общими трендами отраслевого развития. Кардинальные 
изменения финансовой, коммерческой и социальной коммуникации, которые происходят 
под влиянием бурного развития информационно-коммуникационных технологий, 
распространяются и на промышленный сектор. Действенным фактором повышения 
конкурентоспособности предприятий реального сектора становится интеллектуализация 
производства – процесс эффективного сочетания информационных и традиционных 
технологий производства. Вместе с тем, темпы внедрения информационных технологий 
отечественными промышленными предприятиями отстают от темпов интеллектуализации 
финансовой сферы. Причинами этого является низкая инвестиционная активность 
промышленных предприятий, отсутствие перспективного планирования и стратегического 
управления на многих предприятиях, низкая мотивация топ-менеджмента к внедрению 
нововведений, отсутствие эффективной системы сбора и передачи передового опыта в 
производство ИТ-систем и ИТ-инфраструктуры в практику организации и автоматизации 
внутренних процессов, что затрудняет для ИТ-компаний реализацию проектов создания 
корпоративных информационных систем и приводит к повышению их стоимости для 
предприятий. 

Рынок информационно-коммуникационных технологий предлагает ряд 
инновационных решений, которые могут стать основой трансформации систем управления 
производством на предприятиях машиностроения301, среди которых можно выделить: 

 MRP (manufacturing resource planning) – планирование производственных ресурсов;  

 BI (business intelligence) – компьютерные методы и инструменты обработки и 
анализаделовойинформации; 

 EAM (enterprise asset management) – прикладное программное обеспечение 
управления основными средствами предприятия;  

 MDM (master data management) – совокупность процессов и инструментов для 
непрерывногоуправленияданнымипредприятия; 

  ACM (adaptive case management) – система управления проектами и сотрудниками 
в режиме «реального времени»;  

 ATS (applicant tracking system) – программное обеспечение, нацеленное на 
автоматизацию решений рекрутинговых задач;  

 Другие решения и технологии. 
Инертность отечественных предприятий реального сектора экономики во внедрении 

информационных технологий снижает готовность предприятий к производству будущего, 
тенденции к формированию которого проявляются уже сегодня. Расширение ассортимента 
продукции предприятий, кастомизациия производства, пространственное и субъектное 
«растяжение» цепей добавленной стоимости, снижение специализации предприятий на 
фоне тенденций к стиранию границ между производством и услугами – эти изменения 
приводят к увеличению информационных потоков предприятий, попытки обработать 
которые «вручную» в результате неготовности к восприятию будущего оборачиваются 
потерей конкурентных преимуществ. 

Необходимость диагностики готовности промышленных предприятий к 
интеллектуализации производства обусловлена необходимостью определения 
возможностей и ограничений отечественного реального сектора экономики к интеграции в 

                                                
301 Современные IT-решения для управления бизнесом // IT-Interprise: офіційний сайт, 2019. – URL:  
https://www.it.ua. 
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технологические, производственные, организационные, управленческие и бизнес-процессы, 
модели и структуры в материальном производстве будущего, которые трансформируются 
уже сегодня.  

Примером внедрения металлургических инновационных технологий в Украине 
является современный металлургический завод «Интерпайп Сталь» (г. Днепр), построенный 
во времена независимости,введен в эксплуатацию в 2012 г. Строительство завода стало 
результатом модернизации мартеновского цеха Нижнеднепровского трубопрокатного 
завода. Продукция предприятия – непрерывно литая недеформированная заготовка из 
углеродистой и легированной стали, производимой по технологии электродуговой выплавки 
стали и соответствует стандартам ISO 14-1-235-91. Как свидетельствуют данные, 
представленные на официальном сайте завода, результатом реализации инвестиционного 
проекта по строительству завода «Интерпайп Сталь» стал годовой рост платежей в 
бюджетные и внебюджетные фонды в размере около 150 млн. грн., сокращение ежегодного 
потребления природного газа в Днепропетровской области на 60 млн. м3 в год, сокращение 
валовых выбросов вредных веществ в атмосферу более чем в 2,5 раза по сравнению с 
мартеновским производством, создание более 700 новых рабочих мест302. 

Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что основными проблемами 
стимулирования интеллектуализации металлургических предприятий в Украине, решение 
которых должно быть положено в основу реформирования отрасли являются: 

- наличие избыточных, технологически устаревших мощностей горно-
металлургического комплекса, отсутствие программ и планов их модернизации; 

- низкий уровень автоматизации, роботизации; 
- значительный уровень физического и морального износа оборудования; 
- низкая производительность труда наряду с высокими материало- и энергоемкостью 

производства вследствие использования устаревших технологий; 
- сокращение объектов работ по разведке промышленных сырьевых запасов: 

железной руды и коксующегося угля, огнеупоров; 
- неопределенность экономической сущности партнерского взаимодействия 

государства и бизнеса, отсутствие единой терминологии и понятийного аппарата, 
ограниченность сфер применения и форм реализации государственно-частного партнерства 
делают неконкурентоспособным сотрудничество государственных и частных субъектов; 

- недостаток высококвалифицированных кадров для металлургической 
промышленности, отсутствие предложений отечественных профессионально-технических и 
высших учебных заведений, направленных на пожизненную систему переподготовки 
специалистов, согласованную с предприятиями. 

Кроме того, ограниченным является привлечение предприятий отечественной 
машиностроительной отрасли к решению проблем повышения готовности металлургии в 
интеллектуализации из-за нехватки предложений высокотехнологичного оборудования, 
которое соответствует уровню современного развития металлургии в странах с развитой 
экономикой. Использование интеллектуализированных систем управления технической 
подготовкой и выпуском современных изделий, создание и внедрение модулей совместной 
работы в едином информационном пространстве конструкторско-технологических, 
производственных, экономических подразделений, служб снабжения, контроля качества, 
сервисного обслуживания и руководства предприятиями требует соответствующего 
обновления оборудования. 

 

 

 

                                                
302 http://interpipesteel.biz/about/o-zavode. 
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3.3. Correlation of mechanisms of public administration and state regulation  
in developing state regulatory policy 

 
3.3. Співвідношення механізмів державного управління та державного регулювання  

при виробленні державної регуляторної політики 
 
Історія регуляторної політики – це не історія послідовної державної стратегії, а скоріше, 

історія реакції на мінливі цілі та вимоги в різних країнах, галузях і політичних ситуаціях. Після 
швидкого зростання сфери і масштабу регуляторних втручань упродовж більшої частини 
двадцятого століття зміни в економічному середовищі почали чітко виявляти приховані 
раніше витрати, пов’язані із застарілими та неефективним регуляторними структурами. 
Проте, хоча проблеми, зумовлені низькоякісним регулюванням, ставали все більш і більш 
очевидними, реформу постійно відкладали або блокували. 

Складність проведення реформи і невизначеність з її очікуваними результатами були 
перешкодами на шляху до прогресу. Частково це було пов’язано з політикою уряду, якому не 
вистачало здібностей координації та планування, необхідних для вироблення «дорожньої 
карти» реформ. Уряд також мало надавав уваги перегляду, оновленню та усуненню 
непотрібних або застарілих видів регулювання. Значну кількість видів регулювання, 
використовуваних сьогодні, запроваджено ще на початку двадцятого століття, коли 
економіко-соціальні умови кардинально відрізнялися від сьогоднішніх. 

Регуляторна політика – це систематичне розроблення і застосування 
загальнодержавних засобів та інститутів з метою формування методів використання 
державою своїх регуляторних повноважень. Це передбачає інтегрування політики 
конкуренції та ініціативи відкритості ринку у сфері регуляторної політики та зміну культури 
регуляторних органів завдяки гнучкості та використання підходів, орієнтованих на 
результат303. 

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності (далі – державна 
регуляторна політика) – напрям державної політики, спрямований на вдосконалення 
правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між 
регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами 
господарювання, недопущення ухвалення економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів, зменшення втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання та 
усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у 
порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією304 та законами України305. 

Однак, як визначає у своїх дослідженнях О. Х. Юлдашев306, невирішеним є питання 
регуляторної діяльності Президента України як регуляторного органу. З одного боку, 
Президент України, згідно зі статтею 1 Закону належить до регуляторного органу, акти 
Президента України, відповідно до статті 3 Закону не виключено зі сфери дії Закону, а з 
іншого – ані Закон, ані будь-який інший акт законодавства не внормовує регуляторну 
діяльність Президента України. У законодавчому полі України відсутні механізми реалізації 
регуляторної політики Президентом України при виданні ним регуляторних актів. Таке 

                                                
303. Радейко Р. І. Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку. [online]. [Cited 
01. 07. 2019.] Available online: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/32936/1/16-100-104.pdf. 
304. Конституція України: Основний Закон України від 28. 06. 1996 року. [online]. [Cited 01. 07. 2019.] Available 
online: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
305. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11 вересня 
2003 року № 1160-IV. [online]. [Cited 01. 07. 2019.] Available online: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15. 
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становище фактично надає можливість «ручного управління» у сфері регуляторної політики з 
боку Президента України. 

Нині в Україні продовжуються трансформаційні процеси, спрямовані на розвиток 
ринкової економічної системи, що зумовлює потребу активного регулювання з боку 
держави. Численними науковими дослідженнями у сфері державного управління доведено, 
що в країнах із трансформаційною економікою необхідність державного регулювання вища, 
оскільки самоорганізація (а ринок становить класичний зразок самоорганізації) властива 
досить стійким системам і малоефективна в період переходу від однієї системи до іншої, 
ураховуючи, що трансформаційні процеси ускладнюються загостренням соціальних 
проблем, які потрібно пом’якшити307. 

З метою коректного визначення та уточнення поняття «механізм регуляторної 
політики», проаналізуємо сутність не тільки цього поняття, але й дефініцій «механізм 
державного регулювання» та «механізм державного управління»308. 

Слід зазначити, що більшість учених не встановлюють чіткі межи між категоріями 
«управління» та «регулювання», через що не повністю розкривається сутність конкретного 
підходу до визначення. 

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства – це система 
типових заходів законодавчого, виконавчого та контрольного характеру, здійснюваних 
державними органами та громадськими організаціями з метою стабілізації та пристосування 
існуючої соціально-економічної системи до змінних умов. 

У науковій літературі терміни «механізм управління» та «механізм регулювання» є 
досить широко вживаними, однак їх зміст і структуру науковці і практики трактують по-
різному. 

Науковець В. П. Приходько надає такі значення цих термінів309: 
Механізм державного управління – це система, що призначена для практичного 

здійснення державного управління та досягнення поставлених цілей, яка має певну 
структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим, 
нормативним та інформаційним забезпеченням. 

Механізм державного регулювання – це сукупність функцій, етапів і послідовних 
процедур регуляторного впливу на організаційну систему, що супроводжується досягненням 
певного результату цього впливу, який може бути зіставлений з індикаторами-показниками 
для визначення рівня досягнення управлінських (програмних) цілей функціонування 
системи. 

Сам термін «механізм» застосовується в техніці, де він означає пристрій, що передає 
або перетворює рух. Ще значення цього терміна пов’язується із внутрішньою будовою 
машини. Це слово застосовують також як визначення внутрішньої будови, системи чого-
небудь, а ще воно може застосовуватися для характеристики сукупності станів і процесів, із 
яких складається певне явище310. 

У процесі наукового пошуку теоретико-правової дефініції поняття механізму держави 
Н. П. Харченко зазначає, що будь-який механізм – це сукупність взаємозалежних і 
взаємодіючих частин або елементів за наявності, з одного боку, внутрішньої впорядкованості 
й узгодженості між ними, а з іншого – диференціації та відносної автономності. Дослідник 
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наголошує на тому, що механізм − це система в дії, а не дія системи, тому слід розвивати 
термінологічний зміст поняття «механізм» у теорії державного управління311. 

Етимологічний зміст цього терміна та результати наукових досліджень у сфері 
формування механізмів державного управління дозволяють зробити висновок, що рацію 
мають ті науковці, які розглядали механізм як систему, серед них Р. М.  Рудницька, 
О.Г. Сидорчук, О. М. Стельмах312;, О. В. Федорчак 313. 

Досить глибоко досліджував зміст і структуру механізму державного управління 
О. В. Бойко-Бойчук. Дослідникові вдалося визначити всю сукупність ознак механізму як 
системи, серед яких виокремлено стимули, засоби, важелі, а також формування нових 
інститутів, організаційних структур тощо314. Це дозволило авторові шляхом їх узагальнення 
структуризувати змістовну і формотвірні складові загальної моделі механізму, які можна 
використовувати під час обґрунтування механізму державного регулювання економіки. 

О. В. Бойко-Бойчук погоджується з думкою О. В. Радченка в тому, що механізмів 
державного управління може бути стільки, скільки є функцій у держави, водночас кожна 
функція державного управління потребує існування відповідного механізму її реалізації315. 

Таким чином, можна обґрунтовано стверджувати про потребу утворення ефективного 
механізму державного регулювання економіки, оскільки він є однією з функцій державного 
управління. При цьому правомірне застосування напрацьованих у сфері державного 
управління теоретико-методологічних підходів. 

Сутність механізму державного регулювання економіки виражає відносини суб’єктів, 
що утворюють цілісну систему, що включає органи державної влади, учасників господарської 
діяльності та зовнішнє середовище у вигляді потреб, інтересів і цілей суб’єктів економічної 
діяльності. У зв’язку з цим механізм державного регулювання економіки як загальної 
категорії являє собою відносини між суб’єктами господарювання та органами державної 
влади з приводу господарської діяльності. Зміст же механізму державного регулювання 
економіки – це сукупність економічних форм, методів, способів і правових норм, за 
допомогою яких органи державної влади впливають на економічні процеси, забезпечують 
розв’язання суперечностей у соціально-економічних системах, тим самим автор розкриває 
структурну складову досліджуваного процесу. 

На основі теоретичного дослідження можна зробити певні висновки: 
− державне регулювання економіки – важлива функція державного управління, для її 

реалізації потрібний дійовий механізм, в основу якого можна покласти методологічні під-
ходи; 

− з урахуванням значення терміна «механізм» і результатів наукових досліджень 
провідних економістів механізм державного регулювання економіки має розглядатися як 
система, що характеризується набором певних компонентів, які утворюватимуть його 
структуру; 
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− нинішнього часу на теоретико-методологічному рівні формування та функціонування 
механізму державного регулювання економіки поки що не відпрацьовано. 

За визначенням Т. А. Піхняк, механізм державного регулювання – це спосіб організації 
економічних відносин між державою і підприємствами, населенням, іншими країнами та 
міжнародними інституціями для стабілізації соціально-економічної ситуації в країні та 
створення передумов для економічного зростання316. Для забезпечення цих економічних 
відносин потрібні суб’єкт (за даним визначенням – це держава) та об’єкт (підприємства, 
населення, інші країни та міжнародні інституції). Об’єктами державного регулювання 
економіки також можуть бути регіони, галузі та сектори економіки. 

Отже, суб’єкти та об’єкти − обов’язкові елементи механізму державного регулювання 
економіки. Суб’єкти державного регулювання економіки: Президент України, Кабінет 
Міністрів України, Верховна Рада України, державні органи виконавчої влади різних рівнів, 
Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна 
України, органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи, об’єднання, союзи та 
асоціації громадян і бізнес-структур. 

Саме тому механізм державного регулювання економіки розглядаємо як систему, що 
становить компонентну структуру. Її складові − це цілі, завдання, принципи, функції, суб’єкти 
й об’єкти, методи і форми державного регулювання економіки, які у своїй взаємодії та 
взаємозв’язку обумовлюють економічну політику країни, а її реалізація сприятиме 
досягненню стратегічної мети й виконанню регуляторної функції держави у сфері 
державного управління. Відповідно до цього механізму розкривається сутність державного 
регулювання економіки, що проявляється в забезпеченні відносин між суб’єктами 
державного регулювання та об’єктами, які утворюють цілісну систему з асиметричним 
впливом її елементів. 

Чітка державна політика у сфері регуляторної діяльності мобілізує діяльність органів 
влади, підвищує ефективність, здатність реагувати і результативність державного управління. 
Реформа може бути ризикованим заходом і не завжди знаходити підтримку серед 
державних службовців, зокрема коли зацікавлені групи відкрито підтримують збереження 
статус-кво. Для подолання внутрішнього опору і захисту реформ від впливу інших 
зацікавлених осіб необхідна політична підтримка. 

Вироблення детальної регуляторної політики є надзвичайно важливим кроком щодо 
державного управління. Це означає, що держава робить прозорими цілі і стратегії своєї 
програми реформування і так сприяє контролю за результатом / відповідальністю. У цьому 
разі відповідальність передбачає як показник відповідальності держави перед громадянами, 
так і відповідальність регуляторних органів перед урядом за реалізацію заявленої 
політики317. 

Так, Л. Ю. Вдовиченко було запропоновано зміст механізму інформаційних відносин у 
сфері регуляторної діяльності як сукупність організаційних, економічних, правових і 
інформаційних засобів цілеспрямованого впливу суб’єктів державного регулювання і впливу 
на їх діяльність, що забезпечують узгодження інтересів взаємодіючих учасників державного 
регулювання (суб’єктів регуляторного процесу) через отримання ними один від одного 
інформації у сфері регуляторної діяльності, та налаштовані на вирішення протиріч розвитку 
системи здійснення регуляторної діяльності важелі та інструменти для ефективного прямого 
або опосередкованого впливу держави через органи державного управління на інших 
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суб’єктів цього процесу з метою досягнення необхідного у сфері господарювання результату 
на центральному, регіональному та місцевому рівнях318. 

Зміст такого механізму визначають взаємодії суб’єктів регуляторного процесу та їх 
інформаційні відносини у цьому процесі, завдяки яким ці суб’єкти можуть впливати на зміст 
регуляторних рішень. Суб’єктів процесу здійснення регуляторної діяльності відповідно до їх 
ролі в цьому процесі автором у його дослідженні319 було поділено на п’ять груп: група А – 
регуляторні органи, група Б – регуляторні органи вищого рівня державного управління, група 
В – погоджувальні органи, група Г – інші органи державного управління, група Д – суб’єкти 
регулювання, група Є – адміністративні суди, серед яких групи А, Б, В та Г – це органи 
державного управління. 

Механізм інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності є формою прояву 
загального механізму ухвалення державою регуляторних рішень. Елементами механізму 
ухвалення державою регуляторних рішень за визначенням Л. Макарової320 є: 

1) політичний елемент, у межах якого визначаються цілі державного регулювання, та в 
різних ролях ухвалюють участь усі суб’єкти регуляторної діяльності (групи А, Б, В, Г, Д, Є); 

2) процедурний елемент, яким через регуляторні рішення визначаються цілі та напрями 
державного регулювання, отже цей процес находиться в компетенції органів державного 
управління (групи А, Б, В, Г). При цьому ухвалені регуляторні рішення є визначеною мірою ще 
й компромісом між інтересами різних органів державного управління; 

3) макроекономічний елемент, на якому реалізуються чинні регуляторні рішення і який 
може представлено у вигляді обміну податків суб’єктів регулювання (група Д) на «продані» 
органами державного управління блага (групи А, Б, В, Г). 

Постає питання щодо оцінки ефективності механізму ухвалення державою 
регуляторних рішень, що стикається з такими складнощами. Більшість дослідників при такій 
оцінці ефективності державної політики визначають: 

 політичну ефективність, під якою розуміють виконання суб’єктами політичної влади 
функцій, які покладають на них більшість населення321; 

 соціальну ефективність – досягнення позитивних та недопущення негативних змін у 
суспільстві322. 

Отже, основними питаннями, що постають у процесі розроблення методики 
дослідження механізму здійснення регуляторної діяльності, є розкриття інформації у сфері 
здійснення регуляторної діяльності через засоби інформаційно-комунікаційних технологій; 
підвищення ступеня відповідальності реального процесу здійснення регуляторної діяльності 
із встановленим Законом; підвищення ефективності механізму здійснення регуляторної 
діяльності її суб’єктами; організація в процесі здійснення регуляторної діяльності 
регулярного ефективного каналу зворотного зв’язку від суб’єктів регулювання до органів 
державного управління. 

                                                
318. Вдовиченко Л. Ю. Теоретичні підходи до визначення змісту державного регулювання інформаційних 
відносин у сфері регуляторної діяльності. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ 
[голов. ред. М. М. Іжа]. Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 1 (53). С. 9-12. 
319. Вдовиченко Л. Ю. Механізм здійснення регуляторної діяльності її суб’єктами: стан та існуючі проблеми. 
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Як зазначає А. В. Іванченко, механізм регулювання є самостійною підсистемою у будь-
які системі регулювання. Більш того, саме механізми регулювання об’єднують суб’єктну і 
об’єктну підсистеми в цілісну систему регулювання323. Таке бачення представляє механізм як 
технологію впливу, що включає різнорідний інструментарій: мету, принципи, інформаційне 
забезпечення, нормативне та правове забезпечення, методи та важелі. Тобто, за позицією 
Іванченка А. В. механізм є інтегрованим у загальну систему. Це підтверджує, що будь-який 
механізм має бути вбудований в економічну систему і взаємодіяти як із внутрішнім, так і 
зовнішнім середовищем. 

Досить важливим для регуляторної політики є соціальний механізм, який відбиває 
соціальну природу суспільства загалом. Під соціальним механізмом розуміється сукупність 
дій, вчинків, відносин, невід’ємних від їх суб’єктів – носіїв, завдяки яким відбувається те чи 
інше соціальне явище, здійснюється соціальний процес, і які становлять внутрішній каркас їх 
(явища, процесу) існування (функціонування) або перетворення. Структура соціального 
механізму складається з таких чинників (елементів), як субстрат дії чи процесу (суб’єкт – 
носій) у вигляді окремих індивідів чи спільнот; взаємодія індивідів і спільнот у межах певної 
діяльності чи певного процесу в об’єктивно (спонтанно) чи свідомо заданому напрямі; 
способи і засоби дій індивідів і спільнот, за допомогою яких здійснюється соціальний процес 
або сукупна діяльність. Останній чинник поєднує в собі систему набутих норм і цінностей, 
організацію (як діяльність і стан), а також соціальні ін-ти. Інтегруючим, структуро-
утворювальним елементом соціального механізму є взаємодія соціальних суб’єктів, до якої 
залучаються всі інші його елементи й чинники – мотивація поведінки, правові й моральні 
норми, політ, переконання, соціальний статус і соціальна позиція, організаційно-управлінські 
дії, інституційні засоби324. 

Так, І. В. Колупаєва проаналізувала і узагальнила важелі регуляторної політики як 
основні інструменти дієвості механізму. У результаті, за характером впливу важелі 
поділяються на стримувальні / дестимулювальні; компенсаційні / вирівнювальні; 
стимулювальні / заохочувальні; та за типом – державно-адміністративні та нормативно-
правові; фінансово-кредитні та монетарні; податкові; соціально-психологічні; бюджетні. 

На думку автора, механізм регуляторної політики в наочному вигляді має 
віддзеркалювати взаємодію суб’єктів та об’єктів управління, ураховувати вплив зовнішнього 
та внутрішнього середовища, а його дія визначається наявним інструментарієм, тобто 
принципами, функціями, важелями, методами і впливами ресурсного, організаційного та 
аналітичного забезпечення325. 

У цілому, механізм регуляторної політики можна розглядати як систему 
взаємопов’язаних і взаємодіючих інструментів та заходів, що ґрунтуються на принципах, 
функціях, законах, методах державного управління і спрямовані на створення умов, 
необхідних для вдосконалення збалансування інтересів всіх суб’єктів управлінської 
діяльності, підвищення якості державного управління, забезпечення гідних умов життя 
вітчизняної економіки зі світовою, а також досягнення економічного зростання326. 

У висновку можна сказати, що механізми регулювання, формування та реалізації 
регуляторної політики є є підлеглими (складовими) до механізмів державного управління. 

                                                
323. Іванченко А. В. Формування та розвиток механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні: 
дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.02. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Класичний 
приватний університет. Запоріжжя. 2015. 201 с. 
324. Соціологія короткий енциклопедичний словник. [online]. [Cited 01. 07. 2019.] Available online:  
https://subject.com.ua/sociology/dict/272.html. 
325. Колупаєва І. В. Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави. 
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2004. 704 с. 
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А важливим практичним інструментом реалізації механізму вироблення регуляторної 
політики є забезпечення: організаційне (інституційне), інформаційне, правове та ресурсне. 
Крім того, велику роль має відігравати інтелектуальний та людський капітал, оскільки в 
сучасному інформаційному суспільстві, що базується на економіці знань, акцент у 
конкуренції належить інтелекту, ідеям, вмінням.  
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3.4. Proactive formation of the spatial development program 
 
3.4. Проактивне формування програми просторового розвитку 

 
Проблема визначення сутності та формування адекватних методів управління 

розвитком економічних систем соціального спрямування (ЕСС – економіко-соціальних 
систем) в останній час набула особливої актуальності. До числа ЕСС можна віднести 
глобальну економічну систему, економіку регіону чи території, а також суб’єкт господарської 
діяльності. 

З понятійної точи зору категорія «розвиток» повинна охоплювати не лише економічну і 
соціальну, але й екологічну, філософську та інші грані її сутності. Саме цим пояснюється 
наявність розмаїття підходів до трактування розвитку на загал та розвитку ЕСС зокрема. 

Ряд дослідників під розвитком розуміють процес кількісних, якісних і структурних змін 
внутрішнього середовища системи, чи результативності її діяльності. Одночасно цей процес 
перманентних змін має відносно незворотний, цілеспрямований і закономірний характер, 
що опосередковано впливає на стан зовнішнього (ринкового) середовища.327,328,329,330 

Інші науковці пропонують розглядати розвиток як розв’язання системи протиріч. При 
цьому наголошується, що протиріччя є основою кількісних і структурних змін, проте їх 
наявність не є необхідною умовою розвитку.331 Управління розвитком ЕСС доцільно 
розглядати як процес усунення протиріч між природною спрямованістю організації до 
вдосконалення та мінливими цілями розвитку і випадковими змінами середовища її 
функціонування. 

Деякі вчені пов’язують розвиток з адаптацією до бізнес-середовища.332 Проте адаптація 
не тотожна розвитку, а лише є властивістю, яка впливає на розвиток. У фундаментальній 
праці наголошується, що про економічний розвиток можна стверджувати лише тоді, коли 
зміни відбуваються з власної ініціативи ЕСС, а не ґрунтуються на факті зміни умов, 
спричинених мінливістю зовнішнього середовища.333 

Узагальнюючи виокремленні підходи до тлумачення розвитку ЕСС, можна 
стверджувати, що вони радше доповнюють, ніж суперечать один одному. Логічним можна 
вважати визначення розвитку як процесу змін, який призводить до переходу системи в 
новий стан. При цьому розвиток пов’язується із появою чогось якісно нового, або нового 
поєднання існуючих елементів системи, що призводить до появи нового результату. 

Необхідною умовою розвитку ЕСС є наявність потенціалу, що здатний забезпечити 
досягнення бажаного (прогнозного, планового) результату в існуючій системі зовнішніх 
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«Академія», 2002. – Т. 3. – 952 с. 
329 Управління соціально-економічним розвитком підприємств: методологія та інструментарій: монографія / 
Р. В. Фещур [та ін.]; за наук. ред. проф. Р. В. Фещура; Нац. універ. "Львівська політехніка". – Львів: Вид-во "Растр-
7", 2016. – 226 с. 
330 Погорелов Ю. С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : монографія. – Харків: АдвА, 2010. 
– 512 с. 
331 Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку: навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с. 
Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: [монографія]. – Харків: 
«ІНЖЕК», 2006. – 496 с. 
332 Погорєлов Ю. С. Розвиток підприємства: поняття та види [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://masters.donntu.edu.ua/2011/iem/bashkevich/ library/tez7.htm. 
333 Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та 
економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер; пер. [з англ.] Василя Старка. – К.: Києво-Могилянська академія, 2011. 
– 242 с. 
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обмежень. Тобто потенціал представляє собою можливість досягнення певного результату 
(певної мети) і одночасно – здатність до її втілення.334 До складових елементів потенціалу 
економіко-соціальної системи відносять: ресурси (матеріальні, нематеріальні, фінансові, 
інформаційні, природні тощо), характерною властивістю яких є здатність до перетворення; 
можливості, які обумовлюються зовнішнім середовищем; властивості, які сприяють 
досягненню бажаного результату. 

Зміст розвитку економіко-соціальної системи наведено в концептуальній моделі 
(Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальна модель розвитку економіко-соціальної системи 
 
Потенціал системи реалізується через її функціонування, що спрямоване на досягнення 

встановлених місії та цілей. Результативність розвитку впливає не лише на трансформацію 
внутрішнього, але й на зміну зовнішнього середовища. 

Очевидними ознаками розвитку системи можуть слугувати: 
- зростання – розширення масштабів діяльності, потенціалу, а також просторових 

розмірів ЕСС; 
- активізація – підвищення ділової активності шляхом налагодження комунікації та 

узгодження інтересів стейкхолдерів, а також дотримання принципів соціально 
відповідальної діяльності як акселератора сталого розвитку; 

- структуризація – перетворення організаційної структури управління, впровадження 
технології електронного менеджменту, перебудова функціональних взаємозв’язків між 
структурними елементами без порушення цілісності системи; 

- інтенсифікація – підвищення результативності діяльності системи (рентабельність, 
ресурсоощадність, продуктивність праці тощо). 

Зазначимо, що позитивні зміни в системі принаймні за однією із наведених ознак за 
сталості або навіть негативних змінах за іншими ознаками можна вважати свідченням 
розвитку. Скажімо, якщо темпи економічного зростання є нестабільними, однак 
спостерігається підвищення результативності діяльності, то можна стверджувати про 
розвиток економіко-соціальної системи. 

                                                
334 Тимощук М. Р. Планування соціально-економічного розвитку підприємств: [монографія] / [М. Р. Тимощук, 
О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, Р. В. Шуляр, Н. Ю. Подольчак, І. Б. Олексів]. – К.: УБС НБУ, 2007. – 449 с. 
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Встановити, який саме вид розвитку характерний для системи за певний проміжок часу, 
можна за наведеними у наукових працях типологіями розвитку.335 

Зважаючи на мету дослідження виокремимо такі види розвитку: 
- рефлексивний – внаслідок реакції системи на виникнення поточної проблеми щодо 

потенціалу, функціонування чи результативності діяльності системи; 
- ситуаційний – залежить від ринкових умов функціонування та стану зовнішнього 

середовища. Може бути активним, що спрямований на протидію загрозам, або пасивним – 
спрямованим на пристосування до зміни умов функціонування системи; 

- проактивний – орієнтований на передбачення (прогнозування, планування) 
можливих змін. Може відбуватися шляхом послідовних трансформацій (програми розвитку) 
або дискретних дій (проектів розвитку). 

Здійснення проактивного, а не рефлексивного чи ситуаційного, розвитку 
забезпечується імплементуванням методології проектного менеджменту в діючу систему 
управління ЕСС. Стійке зростання значущості проектів, програм і портфелів розвитку 
зумовлюють доцільність використання методології проектного менеджменту, що стає не 
просто конкурентною перевагою, а необхідним інструментом обґрунтування та 
впровадження управлінських рішень щодо розвитку ЕСС. Подібна трансформація системи 
управління забезпечує методичну, організаційну та ресурсну підтримку розроблених 
проектних рішень, скорочення тривалості, зниження витрат на проектну діяльність та 
підвищення ефективності проектів, а на загал – досягнення цілей розвитку економіко-
соціальної системи. 

Необхідно зазначити, що кожна економіко-соціальна система у процесі розвитку може 
перебувати на певному стані життєвого циклу. Очевидно також, що певні системи мають 
більший досвід управління проектами, вищу результативність діяльності, зрештою, вищий 
потенціал розвитку порівняно з іншими. Тому їх необхідно ідентифікувати на відповідність 
певній моделі зрілості щодо управління проектами (моделі Керцнера, моделі Берклі, моделі 
ОРМММ та ін.).336 

Розглянемо прикладні аспекти формування програми проактивного просторового 
розвитку ЕСС з урахуванням наведених вище теоретичних положень.337 

Під ЕСС будемо розуміти об’єднання територіальних громад (ОТГ), в розпорядженні 
якого є обмежені ресурси (природні, фінансові, людські та ін.). 

Головною метою (місією) ОТГ є забезпечення високої якості життя населення шляхом 
раціонального використання обмежених ресурсів. Програма розвитку об’єднання 
територіальних громад, яка слугує інструментом досягнення встановленої мети, формується 
як сукупність проектів, вибраних із множини альтернативних проектів, що надійшли на 
розгляд до ОТГ. Формальним відображенням мети розвитку є встановлені граничні значення 
індикаторів розвитку територіальних громад. 

До числа найвагоміших показників розвитку територіальних громад відносять: індекс 
грошових доходів домашніх господарств, індекс умов життя населення регіону, індекс 
ділової активності на території, індекс економічної активності населення, природний приріст 
(скорочення) населення та індекс комп’ютеризації (інформатизації) населення 
(територіальної громади). 

                                                
335 Бушуєв С. Д. Інноваційні механізми управління програмами розвитку / С. Д. Бушуєв, Ф. О. Ярошенко. – 
«Самміт-Книга», 2012. – 528 с. 
336 Верба В. А. Рівні розвитку процесної компанії // Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету. Серія «Економічні науки», випуск 22, частина І, 2009. – С. 90-93. 
337 Міняйленко І. В. Просторовий розвиток регіону: еволюція сучасних уявлень щодо сутності категорії / 
І. В. Міняйленко. // Ефективна економіка. – 2013. – № 11. – Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_74. 
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Індекс грошових доходів домашніх господарств характеризує динаміку суми грошових 
доходів та натуральних надходжень у грошовому вимірі. В структурі грошових доходів 
населення України питома вага заробітної платні та доходу від підприємницької діяльності 
перевищує 50%, а середній темп приросту наявного доходу у розрахунку на 1 особу 
перевищує 20%. 

Індекс умов життя населення характеризує зміну в часі стану навколишнього 
(природного) середовища та охоплює ряд показників, у тому числі відновлення екосистеми, 
утилізації відходів, використання природних ресурсів та вторинної сировини. Відповідальне 
ставлення до навколишнього середовища є передумовою сталого просторового розвитку. За 
статистичними даними в Україні утилізується до 35% утворених відходів. Аналізуючи 
тенденцію водопостачання можна стверджувати, що зниження обсягів забраної води з 
природних водних ресурсів та спожитої свіжої води викликане загальним падінням обсягів 
промислового виробництва, а не соціально відповідальною діяльністю суб’єктів 
господарювання. У той же час тривожною є тенденція до збільшення викидів діоксиду 
вуглецю в атмосферне повітря (+1,3%). 

Цей факт у поєднанні з негативною тенденцією щодо нарощення утворених (+2,2%) та 
наявних (+4,6%) відходів свідчить про зростаючу загрозу для умов життя населення.338  

Ділова активність на території об’єднаних територіальних громад опосередковано 
характеризується обсягами грошових надходжень до бюджету, які безпосередньо залежать 
від створення сприятливих умов для розміщення бізнесу на території та здійснення 
підприємницької діяльності населенням. 

До основних показників економічної активності населення відносять зайнятість та 
рівень безробіття. Зайнятість населення характеризується тривалістю робочого часу та 
співвідношенням числа зайнятих і безробітних. Безробіття класифікують за такими ознаками: 

- причина виникнення – структурне, кон’юнктурне, сезонне, технологічне, фрикційне; 
- тривалість часу безробіття – довгострокове, короткострокове (до року). 
Навантаження не зайнятого трудовою діяльністю населення на вільні робочі місця 

щорічно зростає. У той же час щорічно зростає і рівень безробіття (+0,15%), тому створення 
нових робочих місць на території є одним із пріоритетних завдань ОТГ. 

Показник природного приросту (скорочення) населення характеризує загальний 
природний приріст чисельності населення, тобто його відтворення (розширене, просте, 
звужене). При його загальному характері можливі відчутні регіональні відмінності 
природного приросту населення. Якісні оцінки значень загальних коефіцієнтів 
народжуваності, плідності та сумарної плідності, які містяться в статистичних щорічниках 
України, можна трактувати як загрозливі для суспільства та економічного розвитку держави. 

Індекс комп’ютеризації (інформатизації) населення характеризує динаміку 
спроможності населення до опанування та використання сучасних інформаційних технологій.  

Дослідження динаміки наведених вище показників та встановлення їх прогнозних 
оцінок дозволяє визначити напрям стратегічного просторового розвитку ЕСС та обчислити 
відповідні кількісні орієнтири. 

Зважаючи на вищезазначене при формуванні програми просторового розвитку 
економіко-соціальної системи доцільно враховувати інтереси стейкхолдерів (суспільства, 
бізнесу, територіальних громад) та дотримуватися вимог щодо раціонального використання 
обмежених ресурсів. 

                                                
338 Управління соціально-економічною взаємодією підприємств: методологія та інструментарій: монографія / 
Р. В. Фещур [та ін.]; за наук. ред. проф. Р. В. Фещура; Нац. універ. "Львівська політехніка". – Львів: Вид-во "Растр-
7", 2016. – 230 с. 
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Формування програми просторового розвитку ОТГ в умовах обмеженості ресурсного 
забезпечення, наявності проектних альтернатив та визначеності прогнозних значень 
індикаторів розвитку є складним і багатоваріантним завданням.  

Проактивне управління розвитком ОТГ охоплює такі послідовні етапи:  
- Етап 1. Встановлення бачення і мети розвитку;  
- Етап 2. Аналізування можливостей та встановлення напрямів розвитку;  
- Етап 3. Оцінювання потенціалу розвитку та тенденцій зміни зовнішнього 

середовища; 
- Етап 4. Формування сукупності альтернативних програм розвитку; 
- Етап 5. Формування Парето-ефективної програми розвитку.  
На першому етапі встановлюють бачення і мету розвитку ОТГ, що передбачає 

концептуальне співтворення та формальне представлення очікувань органів місцевого 
самоврядування, населення та бізнесу щодо розуміння мети розвитку територіальних 
громад. Другий етап передбачає аналізування можливостей та встановлення напрямів і 
ризиків розвитку, а третій охоплює завдання оцінювання потенціалу та встановлення умов 
розвитку щодо забезпечення подальших цілеспрямованих змін.  

Оскільки програму розвитку ОТГ можна представити у вигляді сукупності проектів двох 
видів (бізнесових, соціальних), кожний з яких впливає на його стан, то виникає необхідність 
обґрунтування з різних точок зору (населення, бізнесу, інвесторів) вибору оптимальної 
програми розвитку. Подібні задачі належать до класу задач математичного програмування, 
змінні величини в яких можуть набувати цілочислових значень «нуль» або «одиниця». 
Особливістю наведеної задачі є наявність декількох критеріїв оптимізації, з допомогою яких 
відображають інтереси основних стейкхолдерів.  

Розв’язання поставленого завдання можливо здійснити методами математичного 
моделювання. Для цього побудуємо базову багатокритеріальну оптимізаційну модель такого 
вигляду: 

1. Критерії оптимізації  
- максимальні надходження фінансових коштів в бюджет ОТГ від реалізації бізнесових 

проектів 

1( ) max   i i

i

F y c y ,      (1) 

- створення максимальної кількості робочих місць для населення території від 
реалізації програми розвитку 

2( , ) max     i i j j

i j

F x y s y s x ,     (2) 

- забезпечення максимального сталого розвитку ОТГ від впровадження бізнесових 
проектів соціального спрямування 

3( , ) max     j j i i

j i

F x y a x a y ,    (3) 

- забезпечення максимального розвитку соціальної інфраструктури території 

4( ) max   j j

j

F x d x ,     (4) 

2. Система обмежень на ресурсне забезпечення 
- на раціональне використання територіальних ресурсів 

    rj j ri i r

j i

в x в y B ,     (5) 

- на фінансові надходження в бюджет ОТГ від впровадження бізнесових проектів 

  i i

i

c y I ,       (6) 
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- на раціональне використання фінансових ресурсів 

   j j o

j

f x I I ,      (7) 

3. Обмеження на змінні величини 

 0;1iy ,  0;1jx .      (8) 

В економіко-математичній моделі (1)-(8) ужито такі позначення: 

і – індекс бізнесового проекту; j – індекс проекту соціального спрямування; ic  – обсяг 

надходження коштів у бюджет ОТГ від впровадження і-го проекту; is  – кількість нових 

робочих місць, які утворяться від впровадження і-го бізнесового проекту;  js  – кількість 

нових робочих місць, які з‘являться після впровадження j-го проекту соціального 

спрямування;  ia , ja  – експертні оцінки впливу впровадження відповідних проектів на 

сталий розвиток території; jd  – експертна оцінка впливу впровадження  j-го проекту на 

рівень розвитку соціальної інфраструктури ОТГ; riв , rjв  – витрати ресурсів r-го виду на 

реалізацію проектів; rB  – обсяг ресурсного забезпечення, який можна використати для 

впровадження програми розвитку ОТГ; I  – обсяг фінансових надходжень до бюджету ОТГ 

від впровадження програми розвитку; jf  – витрати коштів (вартість проекту) на реалізацію j-

го проекту; oI  – власні кошти ОТГ, які можна залучити до реалізації програми розвитку ОТГ; 

iy  – бізнесові проекти; jx  – проекти соціального спрямування (розвитку соціальної 

інфраструктури). 

В моделі (1)-(8) до критеріїв оптимізації віднесено функції 1( )F y , 2( , )F x y , 3( , )F x y , 

4( )F x з допомогою яких відображено інтереси стейкхолдерів (територіальної громади, 

бізнесу). Критерій 1( )F y  відображає інтереси територіальної громади, однак 

опосередковано також інтереси бізнесу, оскільки обсяг надходження коштів в бюджет ОТГ 

прямо пропорційний масштабу ділової активності бізнесу. Критерій 2( , )F x y  спрямований на 

вирішення гострої соціальної проблеми – підвищення рівня зайнятості населення території. 

За критерієм 3( , )F x y  забезпечується сталий (з огляду на екологічні наслідки) розвиток 

території від впровадження бізнесових і проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

Оптимізація за критерієм 4( )F x призведе до отримання програми розвитку ОТГ соціального 

спрямування. 
Обмеження (5) відображає умову раціонального використання обмежених 

територіальних ресурсів (людських, природних), які використовуються у проектах розвитку 
ОТГ. Обмеження (6) дає змогу встановити обсяг фінансових надходжень в бюджет ОТГ від 
впровадження бізнесових проектів. Оскільки впровадження проектів розвитку соціальної 
інфраструктури вимагає відповідного фінансового забезпечення, то обмеження (7) описує 
його структуру та умову раціонального використання фінансових ресурсів. Зазначимо, що 

змінні величини  iy , jx  можуть набувати лише дискретних значень двох категорій – нуль або 

одиниця, що відповідає не включенню або включенню відповідного проекту в програму 
просторового розвитку території. 

У якості інструментального забезпечення щодо розв’язання задачі оптимального 
планування може слугувати стандартна програма Excel. Щодо інформаційного забезпечення, 
то у процесі розроблення проектів просторового розвитку ОТГ встановлюються значення 
таких величин: js  – потенційна кількість нових робочих місць; ja  – експертна оцінка впливу  
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j-го проекту на сталий розвиток території; jd  – експертна оцінка впливу  j-го проекту на 

розвиток соціальної інфраструктури; jf  – витрати на реалізацію j-го проекту; rjв  – витрати 

територіальних ресурсів. 
Аналогічно враховуються значення параметрів бізнесових проектів, з допомогою яких 

характеризують вплив цих проектів на розвиток ОТГ, а саме: ic  – надходження коштів у 

бюджет ОТГ від впровадження і-го проекту; is  – потенційна кількість нових робочих місць від 

впровадження проекту; ia  – експертна оцінка впливу і-го проекту на сталий розвиток 

території; riв  – витрати територіальних ресурсів на впровадження і-го проекту. 

Цілком очевидно, що значення oI  та rB  можна встановити шляхом прогнозування або 

експертного оцінювання, а значення обсягу фінансових надходжень у бюджет ОТГ є 
розрахунковою величиною, що залежить від структури програми розвитку. Наголосимо 
також, що використання спеціальних (маркетингових) методів (SWOT-аналіз, PEST-аналіз та 
ін.) у процесі розроблення проектів, створює інформаційне підґрунтя для впровадження 
методів оптимального планування. 

Економіко-математична модель формування оптимальної програми просторового 
розвитку (1)-(8) належить до класу лінійних, полікритеріальних, цілочислових. Розв’язком 
такої задачі слугуватиме вектор, компонентами якого будуть значення змінних величин 

iy , jx , тобто вектор P ( iy ; jx ). Розв’язуючи задачу (1)-(8) за кожним критерієм оптимізації, 

отримаємо чотири альтернативні програми просторового розвитку ОТГ, а саме – P1, P2, P3, P4 ( 

або Pl, 1,4l , l – індекс оптимальної програми розвитку). Цим оптимальним розв’язкам 

відповідають максимальні значення критеріїв *
1F , *

2F , *
3F , *

4F  (або *
kF , 1, 4k , k – індекс 

критерію оптимізації). 
Формально цю умову можна відобразити так 

*max ( ; ) ( ) k i j k l kF y x F P F , 

де k=l. 
Наявність альтернативних варіантів розвитку породжує проблему їх порівняння за 

значеннями Fk (Pl) та встановлення найбільш пріоритетного варіанта за значенням зведеної 

(інтегральної) оцінки lI , розрахунок якої базується на зведенні різновимірних величин до 

відносного (безрозмірного) виду. 

Першочергово формують початкову матрицю оцінок програм розвитку lkF  

*
1 12 13 14 1

*
21 2 23 24 2

*
331 32 3 34

* 4
41 42 43 4

 
 
 

  
 
 
 

lk

F F F F P

F F F F P
F

PF F F F

PF F F F

, 

де Flk= FК (Pl), а діагональним елементам (l=k) відповідають екстремальні (у загальному 

випадку) значення критеріїв оптимізації ( * k lkF F , l=k). 

Для подолання проблеми різновимірності критеріїв оптимізації ( грошові одиниці, 

бальні оцінки) елементи початкової матриці  оцінок програм розвитку lkF перетворюють до 

відносного виду (нормують) за формулою 

*
 lk

k

F

lk
F

f  

та утворюють перетворену матрицю відносних оцінок lkf  
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12 13 14 1

21 23 24 2

31 32 34 3

41 42 43 4

1

1

1

1

 
 
 
 
 
 

lk

f f f P

f f f P
f

f f f P

f f f P

 

елементи якої набувають значень з проміжку [0; 1]. 
Зведену (інтегральну) оцінку програми розвитку Іl  встановлюють за такою формулою 




 
 







lk

k
l

k lk

k

f

I
f

 

де k  – коефіцієнт вагомості ( 1  k

k

; 0<k <1). 

Оскільки кожній програмі розвитку Pl відповідатиме певна оцінка Il, то програми 
впорядковують за спаданням значень інтегральних оцінок. При цьому більшому значенню 
оцінки Il відповідатиме вищий пріоритет програми просторового розвитку Pl. 

Зазначимо, що у процесі скаляризації встановлені програми розвитку Pl не піддаються 
трансформації. Перетворенню підлягають лише їх оцінки Flk. Наявність альтернативних 
програм розвитку може стати передумовою виникнення ризику вибору не найкращого 
варіанта, оскільки програми можуть відрізнятися за часовими параметрами, критеріями 
результативності та ризику. Тому вибір остаточного варіанта програми просторового 
розвитку завжди залишається за топ-менеджерами, як групою осіб, що приймають рішення 
та відповідають за їх впровадження. 

З метою встановлення компромісної (Парето-ефективної) програми просторового 
розвитку ОТГ за багатьма критеріями доцільно скористатися методом рівномірної 
оптимізації, який дає змогу збалансувати інтереси сторін взаємодії (територіальної громади, 
бізнесу та ін.). 

Зазначимо, що полікритеріальність як відображення інтересів стейкхолдерів у бізнес-
просторі може стати передумовою виникнення ризику формування програми просторового 
розвитку ОТГ. У таких випадках стверджують про наявність конфлікту інтересів 
заінтересованих сторін. 

Подолання проблеми полікритеріальності на 5-му етапі шляхом пошуку компромісного 
рішення дозволяє знизити рівень ризику програми просторового розвитку ОТГ. За методом 
рівномірної оптимізації для знаходження компромісного розв’язку P5 слід утворити 
доповнену модель з критерієм оптимізації F5(z) – «мінімізація відносних відхилень значень 

критеріїв Fk для компромісного розв’язку (P5) від оптимальних значень критеріїв *
kF ». 

Доповнена модель має такий вигляд: 
1. Критерій оптимізації 
 

5( ) min F z z ,      (9) 

2. Додаткові обмеження 
 

* *
1 1 1  z F z F ,      (10) 

* *
2 2 2  z F z F ,      (11) 

* *
3 3 3  z F z F ,      (12) 

* *
4 4 4  z F z F ,      (13) 

 

, за однакової вагомості критеріїв оптимізації, 

 

, за різної вагомості критеріїв оптимізації, 
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3. Допоміжні обмеження 
 

1   i i

i

z c y ,       (14) 

2     i i j j

i j

z s y s y ,     (15) 

3     i i j j

i j

z a y a y ,     (16) 

4   j j

j

z d x ,      (17) 

4. Система обмежень на ресурсе забезпечення 
- на раціональне використання територіальних ресурсів 

 

    ri i rj j r

i j

b y b x B ,     (18) 

- на раціональне використання фінансових ресурсів 
 

1   j j o

j

f x z I ,      (19) 

5. Обмеження на змінні величини 
 

1 2 3 4, , , 0z z z z ,      (20) 

 

 0;1iy ,  0;1jx .     (21) 

В економіко-математичній моделі (9) – (21) позначення відповідають раніше введеним. 
Додаткові позначення: 
z – змінна величина, що характеризує мінімальне відносне відхилення значень 

критеріїв Fk(P5) від оптимальних значень *
kF ; z1 – змінна величина, що характеризує обсяг 

надходження фінансових коштів у бюджет ОТГ від впровадження бізнесових проектів; z2 – 
кількість створених робочих місць від впровадження програми просторового розвитку ОТГ; z3 
– оцінка сталого розвитку ОТГ від впровадження програми просторового розвитку; z4 – 
оцінка розвитку соціальної інфраструктури ОТГ. 
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3.5. Mechanism of control and management of financial risks in enterprising activities 
 
3.5. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у  

підприємницькій діяльності 
 

Фінансово-господарська діяльність будь-якого  підприємства тісно пов‘язана з багатьма 
як внутрішніми, так і зовнішніми ризиками. Їхній вплив особливо відчутнім є сьогодні – в 
період, коли в Україні існує загострена політична ситуація, коли господарюючі суб‘єкти 
ведуть нестабільну підприємницьку діяльність, мають великі простої та заборгованості перед 
кредиторами. Серед різного виду ризиків, які пов’язані із господарською діяльністю, 
фінансові ризики є основними, так як їх негативними наслідками є значні фінансові втрати, 
тому пошук нових підходів щодо шляхів їх нейтралізації, побудови механізму контролю та їх 
управління є основною проблемою для успішної діяльності підприємства, оскільки дія 
фінансових ризиків, як правило, спричиняє у більшості випадках погіршення фінансових 
результатів і фінансової стійкості виробничо-господарської структури. 

Як відомо, ризик виникає тоді, коли приймаються рішення в умовах невизначеності,  
конфліктності, а особа, яка приймає рішення, зацікавлена в його результатах. Вважається, що 
ризик – це не лише збитки, які супроводжують реалізацію господарського рішення, а й 
можливість відхилення від цілей, заради яких приймається рішення, тобто відсутність 
сподіваних результатів. Тобто ризик породжується невизначеністю та конфліктністю, що 
існують незалежно від їх усвідомлення особами, які приймають рішення. Відсутність 
невизначеності та конфліктності при обранні того чи іншого рішення є передумовою 
відсутності ризику, зокрема фінансового. 

Вивчення достатньої кількості літератури, яка присвячена даній проблемі показало, що 
багато науковців акцентувало свою увагу на проблемі управління фінансовими ризиками та 
їх нейтралізації. Значний наголос на сутності фінансових ризиків, методах їх оцінювання та 
мінімізації приділяли такі вчені: С. М. Баранцева, Т. Б. Хлевицька339, Б. В. Вишнівська340, 
О. Є. Кузьмін341, А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк342, Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко343. Проте, 
незважаючи на постійні наукові дослідження дане питання потребує постійного 
удосконалення та оновлення в аспекті побудови сучасного механізму діагностики, контролю 
та оптимального управління фінансовими ризиками.  

Так як будь-яка фінансова діяльність на суб‘єкті господарювання пов’язана з ризиком, 
то питання управління фінансовими ризиками набуває останнім часом дедалі більшої 
актуальності. Погляди на сутність поняття «фінансовий ризик» дуже різноманітні: 
1) фінансовий ризик – це ризик, який виникає при здійсненні фінансового підприємництва чи 
фінансових угод, виходячи з того, що у фінансовому підприємництві в ролі товару виступають 
або цінні папери, або грошові кошти; 2) фінансовий ризик – це вірогідність уникнення 
несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу або капіталу в ситуації 
невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності; 3) фінансовий ризик – це ризик, 
який виникає при фінансових угодах, пов‘язаний із неотриманням доходів або із втратою 
грошей та за своєю сутністю є спекулятивним344. Проаналізувавши дані визначення можна 
зробити висновок, що всі вони певною мірою мають спільні і відмінні риси. Спільність така 

                                                
339 Баранцева С. М. Ризикологія, c. 15. 
340 Вишнівська Б. В. Методи мінімізації фінансових ризиків, c. 59. 
341 Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту, c. 24. 
342 Загородній А. Г.  Фінансово-економічний словник, c. 24. 
343 Партин Г. О. Фінансовий менеджмент, c. 224. 
344 Конопліна Ю. С. Критичний аналіз понять «фінансові ризики підприємства» та «управління фінансовими 
ризиками підприємства», с. 429. 
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полягає у тому, що наслідком реалізації ризику у підприємницькій діяльності, як зазначалось 
раніше, є фінансові втрати. Відмінності характеризуються такими компонентами, як причини 
виникнення, тип ризику, суб’єкти, які схильні до нього. 

Шляхи виникнення фінансових ризиків у фінансово-господарській діяльності 
підприємства різноманітні. Поява таких ризиків може виникати спонтанно, або ж у процесі 
його діяльності. Виявивши найменшу ознаку наявності ризику, необхідно нейтралізувати 
його або зменшити вплив на основну діяльність підприємства. Тому для того, щоб правильно 
управляти фінансовими ризиками з метою зменшення їх негативного впливу на фінансово-
господарську діяльність підприємства необхідно насамперед провести їх поетапний аналіз 
(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Поетапний аналіз фінансового ризику з метою прийняття правильного 

управлінського рішення щодо його контролю і нейтралізації345 
 
Розрізняють такі основні узагальнені види ризику: виробничий – цей вид ризику 

виникає у процесі виробництва продукції, товарів, послуг із здійсненням будь-яких видів 
виробничої діяльності; комерційний – виникає під час реалізації продукції підприємства; 
фінансовий – виникає під час відносин підприємств з банками та іншими фінансовими 
установами346. 

Контролювання впливу фінансових ризиків на виробничо-господарську діяльність 
підприємства займає одне із найважливіших місць в системі фінансового менеджменту 
підприємства. Причини появи фінансових ризиків можуть утворюватися під дією внутрішніх 
чинників, тобто тих, які виникають в середині підприємства та зовнішніх, дія яких 
поширюється під впливом зовнішніх факторів. 

                                                
345 Хома І. Б. Фінансові ризики: принципи управління та механізми нейтралізації, с. 146-158. 
346  Ігнатенко А. В. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації, 
136-144. 
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До основних факторів, які ззовні впливають на причини появи фінансової кризи на 
підприємстві можна віднести такі: високі темпи інфляції, нестабільну економіку, політичну 
ситуацію, зниження цін на світовому ринку, підвищення рівня конкурентної боротьби, 
поведінку контрагентів тощо. Усі ці причини мають зовнішній вплив на підприємство і тому їх 
підприємство контролювати не може. 

Внутрішні причини виникнення фінансових ризиків на підприємстві можуть бути 
зумовлені зростанням рівня витрат, боротьбою з конкурентами, які виготовляють аналогічну 
продукцію, недоліками в системі управління ризиками, організацією виробництва продукції, 
нераціональним співвідношенням власних та позикових коштів, оскільки значна частка 
позикових коштів у складі власного капіталу може призвести до значних витрат на 
повернення кредитів. За таких умов підприємство може стати неплатоспроможним і, як 
результат, збанкрутує. 

Особливість фінансового ризику проявляється в тому, що він переважно виникає через 
людський фактор, а також характеризує ймовірність настання збитку в результаті проведення 
яких-небудь операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій з 
фондовими цінними паперами, тобто ризику, що випливає з природи цих операцій.347  

Проблеми оцінки ризиків підприємства є актуальними, особливо у сформованих 
умовах фінансово-економічної нестабільності. Причини появи фінансових ризиків 
різноманітні. Тому для ефективного механізму управління ними необхідно чітко визначити 
джерела їх утворення та розробити дієві заходи щодо зниження їх несприятливого впливу на 
діяльність підприємства. Основні з таких причин, а також негативні наслідки їх прояву 
наведені в Табл. 1.  

 
Таблиця 1. Джерела виникнення ризиків та негативні наслідки їх прояву348 

№ Джерела виникнення Негативні наслідки їх прояву 

1 

Відсутність планування 
фінансової діяльності 

підприємства на 
довгостроковий період 

Відсутність довгострокового планування на підприємстві гальмує 
виробничо-господарські процеси, що може призвести до значних 
простоїв виробництва та великих запасів готової продукції на 
складах, яка в подальшому може не окупитися 

2 
Наявність на підприємстві 

неліквідної продукції 
Наявність такого джерела виникнення ризику може призвести до 
зменшення обсягу обігових коштів та оборотності обігових коштів 

3 

Відсутність 
висококваліфікованих 

працівників у сфері 
прийняття управлінських 

рішень 

В результаті відсутності кваліфікованих працівників середньої 
ланки управління збільшується ймовірність виникнення ризику, 
через обмеженість знань у сфері прийняття управлінських рішень 
по відношенню до шляхів його  нейтралізації 

4 
Високий рівень 

дебіторської 
заборгованості 

При збільшенні рівня дебіторської заборгованості виникає ризик 
щодо недотримання коштів за відвантажену продукцію чи надані 
послуги 

5 
Низький рівень 

інноваційної 
активності підприємств 

Підприємства не є активними в пошуках нових підходів для 
нейтралізації ризиків, в той час, як підприємства-аналоги активно 
працюють у сфері інноваційної діяльності 

6 
Високий рівень 
кредиторської 
заборгованості 

Із зростанням кредиторської заборгованості зростає рівень ризику 
неплатоспроможності підприємства через неможливість 
повернення заборгованості, що в подальшому може призвести до 
банкрутства 

7 
Наслідки фінансової та 

економічної кризи 

Через низьку купівельну спроможність населення продукція не 
буде користуватися широким попитом, а відтак на підприємствах 
скоротяться обсяги виробництва готової продукції, що є джерелом 
фінансового ризику 

                                                
347 Диба М. І. Основні джерела фінансових ризиків, с. 102. 
348 Хома І. Б. Фінансові ризики: принципи управління та механізми нейтралізації, с. 146-158. 
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Відсутність планування і прогнозування фінансової діяльності підприємства на 
довгостроковий період є ключовим моментом зародження непередбачених фінансових 
ризиків. 

Причому навпаки при наявності планування і прогнозування можна:  
- визначити напрям найдоцільнішого використання фінансових ресурсів; 
- завчасно оцінити ймовірність виникнення фінансового ризику; 
- виявити додаткові джерела для формування ресурсів; 
- дізнатись про майбутній фінансовий стан; 
- визначити період досягнення очікуваного результату та шляхи розвитку діяльності 

тощо. 
Фінансове прогнозування виявляє недоліки, які в подальшому повинні бути об’єктом 

дослідження при розробці фінансового плану. Точні прогнози є запорукою раціонального 
використання коштів підприємства та контролю за ризиком.  

Для адекватного та ефективного прогнозування фінансового стану підприємства, 
зокрема з елементами фінансового ризику, потрібно визначити основні його етапи, які 
відображені на Рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Основні етапи проведення фінансового прогнозування 

 з елементами фінансового ризику на підприємстві349 
 

Завдяки фінансовому плануванню мінімізуються ризики стосовно фінансової діяльності 
для суб’єктів господарювання відносно зовнішнього середовища. На сьогоднішній день 
керівники зацікавлені в тому, щоб самостійно оцінювати фінансовий стан свого підприємства 
та здійснювати фінансове планування. На великих підприємствах планування фінансової 
діяльності здійснюється частіше, а ніж на малих. Проте останні більше потребують 
планування, оскільки більш чутливі до змін у зовнішньому середовищі та частіше мають 
потребу у залученні позикових коштів і стикаються з реальним фінансовим ризиком. 

Хоча планування фінансової діяльності є важливим чинником, проте існують фактори, 
які обмежують його застосування вітчизняними підприємствами. 

До них відносять350: 
- високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов‘язаний з глобальними 

змінами у всіх сферах суспільного життя; 
- відсутність ефективної нормативно-правової бази у сфері внутрішньовиробничого 

фінансового планування та контролю фінансових ризиків; 

                                                
349 Хома І. Б. Прогнозування та планування фінансової діяльності підприємств, с. 171-180. 
350 Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. 
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- обмежені фінансові можливості підприємств для здійснення серйозних фінансових 
розробок у галузі планування тощо. 

Згідно з факторів, які наведені вище, можна стверджувати, що фінансове планування 
потребує подальшого розвитку та вдосконалення. 

Для будь-якого підприємства планування фінансової діяльності потрібне, щоб зберегти 
його фінансову стабільність та допустиму величину фінансового ризику, а також, щоб 
уникнути накопичення надлишкових ліквідних засобів. Варто зазначити, що фінансове 
планування відповідно до часового фактору поділяється на: оперативне (розробляється на 
декаду, місяць чи квартал), поточне (здійснюється на 1 рік) та перспективне (проводиться на 
термін більше 1 року).  

Фінансове планування, яке частково дозволяє контролювати ризики, потребує значних 
зусиль та часу, оскільки є досить складним процесом, який має ряд основних етапів, що 
відображені на Рис. 3351. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Взаємозв’язок етапів фінансового планування на підприємстві 
 

Етапи процесу фінансового планування на підприємстві обов‘язково мають включати  
аналіз і контроль не тільки за фінансовими показниками, їх співставленням та визначенням 
відхилень, але і за величиною фінансового ризику та виконанням фінансового плану в 
цілому. Розглядаючи етапи проведення фінансового прогнозування та планування, 
спостерігаємо, що в двох випадках проводиться аналіз фінансового стану та фінансового 
ризику, проте при плануванні оцінка показників і фінансового ризику є у більшій мірі 
достовірнішою, ніж при прогнозуванні. Оскільки при плануванні оцінюються показники і 
ризик, на які підприємство має безпосередній вплив, а при прогнозуванні – показники і 
величина ризику, на які суб’єкт господарювання вплинути немає змоги, лише свідомо їх 
використовує.  

Етапи проведення фінансового прогнозування з елементами прогнозу фінансового 
ризику спрямовані на більш поверхневий та різносторонній прогноз, а етапи фінансового 
планування є більш конкретизованими, тобто чітко визначеними. Фінансове прогнозування 
та планування інколи ототожнюють, проте це не так. Схожість прогнозування та планування 
полягає у тому, що з початку формується ціль, яку потрібно реалізувати у майбутньому, а 
відмінність полягає у ймовірнісному характері прогнозування та факторі часу. 

Для того, щоб ефективно здійснювати фінансове планування та прогнозування 
застосовують певні методи, тобто способи за допомогою яких можна вплинути на фінансову 

                                                
351  Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент.  
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та виробничу діяльність підприємства з елементами мінімізації фінансових ризиків, 
характеристика методів відображена у Табл. 2. 

 
Таблиця 2. Характеристика методів фінансового планування та прогнозування352,353,354 

Метод Зміст Переваги Недоліки 

Фінансове планування: 

Балансовий Збалансування доходів з 
ризиком та витратами, 
визначення конкретних 
фінансових ресурсів для 
покриття кожної статті 

витрат 

Здійснюється контроль за 
дохідною та витратною 
частинами з метою їх 

збалансування 

Не враховуються 
чинники зовнішнього 

середовища 

Оптимізації 
планових 

рішень 

Багатоваріантність 
планових розрахунків, що 

дає змогу обрати 
найоптимальніший варіант 

планових розрахунків 

Можливість вибору 
оптимального варіанту 

плану 

Ймовірність відхилення 
фактичних показників 

від планових 

Економіко- 
математичного 
моделювання 

Дозволяє визначити 
кількісне вираження ризику 

та взаємозв’язків між 
фінансовими показниками 

та чинниками, які на них 
впливають 

Найточніший 
математичний опис 

чинників 
Великі затрати часу 

Фінансове прогнозування: 

Експертне 
(суб’єктивне) 

прогнозування 
Заплановані показники 
визначаються на основі 

експертних оцінок 

Досить проста 
організація обстеження, 

береться до уваги знання 
та досвід кожного з 

експертів 

Весь колектив бере на 
себе відповідальність за 

правильність та якість 
прогнозування 

Каузальне 
прогнозування 

Розрахунок запланованих 
показників здійснюється на 

основі оцінки причино-
наслідкових зв’язків з 
іншими показниками 

Досліджується 
взаємозалежність між 

показниками та 
здійснюється 

обґрунтування щодо їх 
поведінки 

Застосування методу не 
можливе без 

обчислювальної техніки 
та певного програмного 

забезпечення 

Методи 
екстраполяції 

На основі динаміки 
показників попередніх 

періодів розробляються 
висновки щодо значень 
прогнозних показників, 

зокрема і ризику 

Більшість спеціалістів 
надають перевагу 

даному методу через 
простоту дослідження та 

швидкості виконання 
розрахунків 

Метод застосовують 
при відносно стабільній 
діяльності підприємства 

та не здійснює точних 
прогнозів на значний 

термін 

 
Кожне підприємство, вибираючи той чи інший метод, повинне враховувати його 

переваги та недоліки. Також при виборі потрібно враховувати певні фактори: рівень 
кваліфікації фінансових менеджерів; обсяг інформаційної бази; правильність підбору 
інформації; мету та завдання, які ставить перед собою суб’єкт господарювання. 

Найпоширенішим методом у процесі прогнозування виступає величина ковзна 
середня, яка є різновидом екстраполяційного методу. У разі, якщо ковзна середня (Kct) 

                                                
352 Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств, с. 230-233. 
353 Панасенко О. В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-
математичних моделей, с. 445-455. 
354 Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, 554  с. 
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обчислюється як середня арифметична проста, то можна використати такий алгоритм її 
розрахунку: 
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,                                                                 (1) 
де t – границя числового ряду (порядковий номер останнього звітного періоду);  
n – досліджуваний інтервал ряду динаміки;  
хі – значення досліджуваного показника в і-му періоді. 
 

Таким чином, фінансове планування та прогнозування в умовах сучасної ринкової 
економіки відіграє важливу роль для оцінки та контролю фінансового ризику і для діяльності 
підприємств загалом. Це сприяє досягненню господарюючого суб’єкта високого рівня 
управління діяльністю, яке забезпечує йому успіх на фінансовому ринку. 

Хоча прогнозування та планування існують незалежно одне від одного, проте 
прогнозування є підґрунтям для прийняття планових рішень, однак мета об’єднує 
прогнозування та планування, а ступінь невизначеності розділяє їх. Необхідність фінансового 
прогнозування зумовлена тим, що альтернативні шляхи розвитку підприємства 
розробляються на її основі. Кожен із розглянутих методів прогнозування має певну точність 
прогнозів, проте жоден неспроможний забезпечувати постійно абсолютно точні результати 
майбутніх показників діяльності підприємства. 

Для побудови механізму контролю та управління фінансовими ризиками необхідний  
також ґрунтовний аналіз певних принципів управління ризиками, які згруповані на Рис. 4355. 

 

 
Рис. 4. Принципи управління фінансовими ризиками підприємства 

                                                
355  Піскунова О. В. Аналіз та оцінка фінансових ризиків діяльності малих підприємств, 119-129. 
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При управлінні фінансовим ризиками використовують насамперед стратегію уникнення 
ризику, яка передбачає розробку таких заходів внутрішнього характеру, які повністю 
виключають конкретний вид фінансового ризику. До таких заходів відносять: відмову від 
здійснення фінансових операцій, рівень ризику яких надмірно високий; відмову від 
продовження господарських відносин із партнерами, які систематично порушують 
контрактні зобов’язання; відмову від надмірного використання у високих обсягах позикового 
капіталу; відмову від використання тимчасових вільних грошових активів у короткострокових 
фінансових інвестиціях356. 

Важливу роль у механізмі управління фінансовими ризиками підприємства відіграють 
методи контролю, діагностики і як наслідок – заходи нейтралізації ризиків, які поділяють на 
зовнішні та внутрішні. Зовнішній механізм передбачає страхування фінансових ризиків у 
страхових компаніях. Страхові компанії страхують такі види фінансових ризиків як: кредитні, 
товарні, експортні тощо; інноваційні та депозитні; відповідальності; на випадок недосягнення 
планового рівня рентабельності тощо. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків 
– це система методів мінімізації їхніх негативних наслідків, що обираються й здійснюються у 
рамках самого підприємства. До внутрішніх механізмів нейтралізації ризиків відносять ті 
механізми, які реалізуються в межах самого підприємства. Основними з яких є: лімітування – 
це встановлення граничних сум витрат, продажу, кредиту активів у високоліквідній формі, 
товарного кредиту, який надається одному покупцеві, депозитного вкладу тощо (такий 
механізм нейтралізації є найбільш поширеним, оскільки не потребує великих затрат); 
хеджування – ґрунтується на використанні похідних цінних паперів (опціонів, ф’ючерсних та 
форвардних контрактів, свопів та інших деривативів), які засвідчують право придбати чи 
продати в майбутньому цінні папери, матеріальні, нематеріальні активи, кошти на умовах, 
визначених в них; диверсифікація – це процес розподілу капіталу між різними об’єктами 
вкладення,  які безпосередньо не пов’язані між собою. Диверсифікація нейтралізує внутрішні 
ризики, однак не дає ефекту в нейтралізації зовнішніх ризиків. У зв’язку з цим застосування 
цього способу є обмеженим.   

Залежно від конкретних напрямків і видів діяльності підприємство може 
використовувати диверсифікацію з метою зменшення таких видів ризику як: виробничий 
ризик (диверсифікація видів діяльності й асортименту продукції); депозитний ризик 
(диверсифікація депозитного портфеля шляхом розміщення вільних залишків грошових 
коштів не в одному, а в декількох банках); кредитний ризик (диверсифікація кредитного 
портфеля шляхом надання відстрочок платежу більшому колу покупців продукції з 
одночасним лімітуванням обсягу кредиту в розрахунку на одного клієнта); валютний ризик 
(диверсифікація валютного портфеля шляхом формування «валютного кошика» з метою 
уникнення ризику вибору валюти); ризик фінансового інвестування (диверсифікація 
портфеля цінних паперів за видами фінансових інструментів, строками інвестицій, галузями 
та регіонами діяльності емітентів тощо); розподіл ризику – полягає у передаванні частини 
фінансових ризиків партнерам у фінансових операціях.  

Виділяють такі напрями розподілу ризиків: розподіл ризику між підприємством і 
постачальниками сировини та матеріалів (під час транспортування); розподіл ризику між 
учасниками інвестиційного проекту; розподіл ризику між учасниками лізингової операції; 
самострахування – передбачає резервування підприємством частини фінансових ресурсів 
для оперативного подолання тимчасових труднощів фінансово-комерційної діяльності. У 
такому разі підприємець економить на витратах коштів на страхування. 

Окрім того застосовують й інші методи нейтралізації ризиків: встановлення додаткової 
премії за ризик  (чим вищим є рівень ризику, тим більшою повинна бути норма прибутку на 

                                                
356 Нєкрасова А. В. Управління фінансовими ризиками в Україні в сучасних умовах, с. 112 -121. 
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капітал); розроблення системи штрафних санкцій; скорочення переліку форс-мажорних 
обставин тощо357.  

Перевагою використання внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків є 
високий ступінь альтернативності ухвалених управлінських рішень, незалежних, як правило, 
від інших суб‘єктів господарювання. Вони враховують конкретні умови здійснення фінансової 
діяльності підприємства та його можливостей, дозволяють врахувати вплив чинників на 
рівень фінансових ризиків у процесі нейтралізації їхніх негативних наслідків358. 

Таким чином, для того, щоб удосконалити методику управління фінансовими 
ризиками, в період, коли спостерігаються великі простої підприємств, коли спостерігається 
зростаюча динаміка кредиторської заборгованості, необхідно проводити постійний контроль 
появи нових методів і механізмів оцінки й аналізу нейтралізації фінансових ризиків, оскільки, 
щоб вижити в сучасному економічному середовищі необхідно приймати сміливі, а іноді й 
ризикові рішення. Проте прийняття таких рішень підвищує рівень фінансового ризику. Тому 
підприємства мають правильно і своєчасно виявити, оцінити та управляти ризиком з метою 
обмеження його негативного впливу на діяльність самого суб’єкта господарювання.  

Інколи діяльність підприємства в умовах ринку може бути абсолютно не передбаченою, 
так як під впливом різноманітної кількості внутрішніх і зовнішніх чинників вона, як правило, 
змінює траєкторію, попадаючи в зону невизначеності. У цій зоні зазвичай можливе 
виникнення ще більшої кількості ризиків, зокрема й ідентифікованого в ринковому 
середовищі одного з різновиду фінансового ризику - це ризику втрати прибутків у результаті 
зародження широкого кола конфліктних ситуацій у підприємницькій діяльності.  

Цей вид ризику найчастіше спонтанно дестабілізує загальну прибутковість 
господарюючого суб‘єкта та підриває сталість сформованої системи його економічного 
захисту. Тому вкрай необхідною є побудова ефективного поетапного механізму діагностики, 
контролю та управління за фінансовими ризиками, зокрема і за ризиком втрати прибутків 
суб‘єкта господарювання в результаті виникнення конфліктних ситуацій, які можна 
ідентифікувати за окремими ознаками у процесі неперервної підприємницької діяльності та 
максимально точно обчислити реальну величину ризику з використанням елементів 
економіко-математичного моделювання, кількісних методів оцінювання і, у тому числі, 
методів теорії ймовірностей, враховуючи методику обчислення значення математичного 
очікування, дисперсії, стандартного відхилення як в абсолютних одиницях виміру, так і у 
відносних одиницях через коефіцієнт варіації, що дає характеристику відповідної 
діагностованої величини ризику втрати прибутків господарюючого суб‘єкта.  

Загалом можна припустити, що стан економічного захисту будь-якого підприємства в 
межах допустимого ризику є інтегрованою величиною, що відображає рівень захищеності 
одночасно і стану конкурентоспроможності, ліквідності, платоспроможності, 
кредитоспроможності, фіксуючи паралельно виконання властивостей ефективності, 
надійності, гнучкості, дієздатності, стабільності та стійкості, що корелюються систематичними 
і несистематичними видами ризиків надходження загроз. Сумарна величина цих загроз 
характеризує кількісний вимір можливих відхилень від очікуваного результату, у тому числі 
від відповідної величини прибутків за рахунок їх втрат з урахуванням контрольованих і 
неконтрольованих чинників, які діють неперервно з боку основних видів діяльності 
виробничо-господарської структури.   

Відомо, що кількісне оцінювання ризику є спробою подолати невизначеність, 
характеризуючи будь-яку випадкову величину відповідним єдиним показником. Згідно з 
Вітлінським В. В.359, найчастіше за цей показник беруть прибутковість або збитковість 
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підприємства, що корелюється безпосередньо і з величиною ризику втрати прибутків, і 
відображає стан поточної захищеності або незахищеності відповідного суб’єкта 
господарювання.  

Наявність більшості бізнес-конфліктів призводить до припинення усіх можливих 
договірних відносин на підприємстві, хоча і при неоднозначній їх природі зародження. 
Проте, слід враховувати, що вони виникають завжди при однакових умовах: при 
неспівпадінні інтересів різних сторін угод між партнерами-підприємцями, контрагентами, 
кредиторами тощо, що вимагає більш виваженого до них ставлення з боку їх врегулювання 
та оцінювання. Неспівпадіння інтересів може виникати або відразу, або через деякий 
проміжок часу від початку укладання бізнес-угод та буде характеризуватись частковою або 
повною втратою певного рівня взаємодії партнерів на ринку, що у подальшому може 
призвести до серйозних економічних проблем, насамперед, розбалансувати рівновагу 
створених стосунків внаслідок одержання набагато меншого прибутку або виявлення навіть 
економічних збитків.  

Усі бізнес-конфлікти та їх наслідки межують з ризиком, що виникає там, де є низка 
невідомих факторів, які заздалегідь важко передбачити, зокрема при перебігу 
підприємницької діяльності та оцінки її фінансових результатів.  

Сама по собі невизначеність – це неповноцінність чи неточність інформації про умови 
реалізації розроблюваних підприємством проектів, бізнес-угод, програм, у тому числі 
пов‘язаних з поточними витратами і кінцевими не прогнозованими результатами, зокрема 
прибутком. У більшості випадках на практиці урахування невизначеності здійснюється 
трьома способами: перевіркою стійкості розробленого проекту, бізнес-угоди, програми; 
коригуванням параметрів проекту і економічних нормативів; формалізованим описом 
невизначеності360.  

Всі бізнес-конфлікти є динамічними з притаманними їм різними рисами у кожний 
момент часу, але їх об’єднує наявність потенційного одночасного впливу  на рівень ризику 
втрати очікуваних прибутків підприємства. У нашому випадку, діагностика ризику втрати 
прибутків підприємства – це ще один різновид економічної діагностики, який є, своєю 
чергою, похідним, але теж повноправно незалежним керівним елементом результативної 
діагностики усіх видів ризику, які виникають у підприємницькій діяльності в результаті 
наявності конфліктних ситуацій. 

Загалом діагностику ризиків підприємства необхідно здійснювати так, щоби ще на 
ранніх стадіях (унаслідок систематичної перевірки) за цілеспрямовано введеними 
функціональними складовими можна було би виявити (ідентифікувати) і якомога швидше 
ліквідувати негативний вплив різних видів деструктивних факторів та вжити необхідних 
заходів для запобігання їхньому шкідливому впливу і нанесенню економічних збитків 
підприємству в цілому361. Як показують дослідження, діагностика ризику може мати три 
основні функції: пошукову, діагностичну й оцінкову362363. 

Вчасне виявлення та уникнення конфліктних ситуацій потребує наперед повної 
диференціації їх ознак. Ознак виявлення бізнес-конфліктів на підприємствах є декілька: 
ідентифікація більшої величини економічного збитку, ніж запланована, внаслідок 
конфліктних ситуацій або відповідної величини втрати прибутків; ідентифікація нульової 
результативності укладених бізнес-угод; недосягнення узгодженості та рівності сторін бізнес-
угоди; невиконання принципу узагальнення ділових стосунків або неможливість 
диференціювати комерційний ризик у результаті укладання бізнес-угод; порушення умови 

                                                
360  Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання, с. 102. 
361  Донець Л. І. Економічна безпека підприємства, с. 52. 
362  Лук’янова В. В. Діагностика ризику діяльності підприємства. 
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домовленостей при перебігу бізнес-угод (неможливість застосування багатокритеріальної 
оптимізації інтересів сторін бізнес-угод) тощо364365.  

Проте, однією з основних ознак є ідентифікація відповідної величини втрати очікуваних 
прибутків або ідентифікація більшої величини економічного збитку підприємства, ніж 
запланована, внаслідок конфліктних ситуацій, тобто:  

                                                            
01

ЕЕЕ ЗЗЗ  ,                                                         (2) 

де 
0

ЕЗ  – економічний збиток підприємства за базовий період, 
1

ЕЗ  – економічний збиток підприємства за звітний період;  

ЕЗ  – абсолютна величина зміни економічного збитку підприємства за звітний та базовий 

період, яка має поділ за рівнями його «проблемності», а саме: 
1

ЕЗ ; 
2

ЕЗ  ; 
3

ЕЗ ; 
4

ЕЗ , де 

 1

ЕЗ  0;1  – 0-рівень «проблемності» підприємства;  

 2

2 ;0  ЕЗ  – 1-рівень «проблемності» підприємства;  

[3  ЕЗ 32 ;  – 2-рівень «проблемності» підприємства;   

 43

4 ; ЕЗ
 – 3-рівень «проблемності» підприємства, який фіксує наявність перевищеного 

економічного збитку внаслідок бізнес-конфлікту, де 4321 ;;;   – введені граничні величини 
діапазону допустимого та недопустимого економічного збитку на підприємстві. 
 

Дана ознака конфліктних ситуацій та їх наслідків перешкоджає продовженню наступних 
договірних відносин на підприємстві, вносячи дисбаланс в його цілісність системи захисту. 
Проте, наперед володіючи інформацією про можливі наслідки бізнес-конфліктів, можна 
вчасно їх виявити, тобто здійснити діагностику такого виду фінансового ризику підприємства, 
як ризик втрати прибутків та зробити систему контролю за конфліктними ситуаціями та 
ризикованістю повністю передбаченою та швидко регульованою. Структура 
рекомендованого поетапного механізму діагностики величини ризику втрати прибутків на 
підприємстві подана на Рис. 5. 

Проблема контролю точності діагностики ризику втрати прибутків у підприємницькій 
діяльності полягає у тому, що не завжди можна вчасно спрогнозувати саму втрату величини 
запланованих прибутків при виникненні спонтанних бізнес-конфліктів з суттєвими 
фінансовими втратами. Це можна виявити вже при фактичній на поточну дату ідентифікації 
відповідної абсолютної величини втрати очікуваних прибутків або більшої величини 
економічного збитку підприємства, ніж запланована, внаслідок конфліктних ситуацій. Дана 
ознака перешкоджає нормальній підприємницькій діяльності і вносить дисбаланс в цілісність 
системи захисту господарюючого суб‘єкта.  

Проте, наперед володіючи інформацією про можливі фінансові втрати, можна вчасно їх 
виявити, тобто контроль точності діагностики такого виду ризику підприємства як ризик 
втрати прибутків покращується, а сама система контролю стає більш ефективною, якщо 
можна: 1) завчасно локалізувати зону невизначеності втрати прибутків в умовах 
ідентифікованої ймовірності виявлення конфліктних ситуацій на підприємстві; 2) завчасно 
оцінити можливі негативні наслідки у господарській діяльності; 3) передбачити зародження 
підозри щодо виникнення ризику втрати прибутків на підприємстві, що потребує виваженої 
кількісної оцінки; 4) провести контроль межі недосягнення або втрати очікуваної величини 
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прибутку підприємства внаслідок виникнення бізнес-конфліктів; 5) чітко передбачити 
розподіл очікуваного прибутку або збитку за різними варіантами перебігу підприємницької 
діяльності; 6) застосувати завчасно кількісну оцінку ризику втрати прибутків за елементами 
економіко-математичного моделювання та, зокрема, теорії ймовірностей, розраховуючи 
величини ризику втрати прибутків як в абсолютній величині, так і у відносній (проводити 
обчислення помісячно або поквартально значення математичного очікування, дисперсії, 
стандартного відхилення та коефіцієнта варіації на основі можливих всіх варіантів одержання 
прибутку, що з економічної точки зору означатиме визначення випадкової величини 
очікуваного прибутку в результаті ведення підприємницької діяльності за звітний період з 
певною ймовірністю виникнення бізнес-конфліктів та коливання величини прибутку у гірший 
та кращий бік; 7) контролювати завчасно розподіл ймовірностей виникнення конфліктних 
ситуацій, які впливають на величину ризику втрати прибутків при укладанні бізнес-угод та 
враховуючи інформацію, що керівництво підприємства оперує одночасно декількома 
варіантами щодо одержання прибутку, де кожний з цих варіантів є дієвим і внаслідок певної 
існуючої ймовірності виникнення конфліктів потребує точної ідентифікації величини ризику 
втрати очікуваних прибутків, прийняти остаточне рішення про результат діагностики.  

 
Рис. 5. Механізм діагностики та контролю ризику втрати прибутків 

 на підприємстві366 
 
Таким чином, механізм контролю точності величини ризику втрати прибутків з 

елементами її вчасної діагностики може стати системним і дозволятиме ефективно 
управляти фінансовими ризиками в цілому у підприємницькій діяльності та мінімізувати їх 
негативні наслідки. Зокрема, вагому роль буде відігравати метод прийняття рішення 
стосовно одержання і збереження в подальшому максимально очікуваної величини 
прибутку при розрахунковому значенні ризику втрати прибутків у процесі діагностики, що 
вплине в перспективі на пошук шляхів оптимізації фінансових ризиків під неперервною дією 
різноманітних конфліктних ситуацій та встановлення взаємозв‘язку між поточним 
діагностованим його виміром та інтегрованим рівнем економічної захищеності 
підприємства.  
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3.6. Peculiarities of innovative development of industrial sector enterprises due  
to integration of education, science and production 

 
3.6. Особливості інноваційного розвитку підприємств промислового сектору  

за рахунок інтеграції освіти, науки і виробництва 
 
Стрімкий розвиток наукомістких виробництв, скорочення циклів відновлення 

промислового устаткування, прискорення впровадження інноваційних наукових розробок в 
масове виробництво, зміна вимог роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів за 
структурою і змістом висувають нові вимоги до науки, освіти і виробництва. У цих умовах 
вони не можуть більше ефективно розвиватися і адаптуватися до змін ізольовано, незалежно 
один від одного. Інтеграція є одним із шляхів більш швидкого включення нового знання, що 
генерується наукою, за допомогою освіти в господарську практику. 

Розвиток виробництва і бізнесу в даний час неможливо уявити без розвитку науки і 
освіти, внаслідок чого формуються інтеграційні системи, які включають взаємодію між його 
суб’єктами. У даних умовах для успішного розвитку підприємства зацікавлені в виробничих 
інноваціях і розширенні послуг, що неможливо без участі наукових і освітніх установ. Отже, 
наука і освіта є важливими ланками в процесі взаємодії між бізнесом і промисловістю, 
забезпечуючи успішний розвиток всієї системи. Особливістю процесу інтеграції є 
багатогранність, суперечливість внутрішнього змісту, що обумовлює актуальність питання 
про дослідження інтеграції науки, освіти та виробництва як основи інноваційного розвитку 
підприємств промислового сектору.  

Питання інноваційного розвитку підприємства, інтеграції науки, освіти і виробництва в 
різних аспектах розглядалися багатьма дослідниками, серед яких можна визначити таких 
вчених, як: В. Васильєва, 367 М. Войнаренко, 368 Л. Волощук, 369 В. Геєць, 370 С. Ілляшенко, 371 
Й. Петрович,372 Р. Толпежніков, 373 С. Філиппова.374 Незважаючи на значну кількість публікацій 
з досліджуваної проблеми, деякі питання щодо виокремлення основних проблем, які 
перешкоджають інноваційному розвитку підприємств промислового сектору, та визначення 
напрямів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств промислового сектору через 
інтеграцію науки, освіти і виробництва ще недостатньо досліджені й потребують детального 
вивчення. 

Тому метою дослідження є визначення особливостей інноваційного розвитку 
підприємств промислового сектору за рахунок інтеграції освіти, науки і виробництва. 

                                                
367 Vasylieva. V. Y. (2018). Attraction of external intellectual resources and functionality of an innovation-oriented 
business partnership for industrial enterprises. Economics: time realities. Scientific journal, № 1 (35), 130-134 [in 
Ukrainian]. 
368 Voynarenko, M. P., Cherep, A. V., Oleynikova, L. G., & Cherep, O. V. (2010). Innovative development of industrial 
enterprises: analysis and evaluation. Khmelnytskyy: KHNU [in Ukrainian]. 
369 Voloschuk L. O. (2015). Innovative development and economic security of industrial enterprises: integrated 
management problems. Odesa: Bondarenko M. O. [in Ukrainian]. 
370 Heyets, V. M. (2015). Innovation Ukraine 2020: the main provisions of the national report [online]. Available online:  
http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/15086.2.032.pdf [in Ukrainian]. 
371 Іllyashenko, S. M., & Shiputіna, Yu. S. (2011). Development of theoretical and methodological ambushes for the 
transition of companies to innovative development. Marketing і menedzhment іnnovatsіy, 4, 103-112 [in Ukrainian]. 
372 Petrovich, Y. M., & Savonina, N. S. (2018). Innovative foundations of the modernization of production activities 
organizing of industrial. Economics: time realities. Scientific Journal, № 2 (36), 5-16 [in Ukrainian]. 
373 Tolpezhnikov, R. O. (2015). Formation of the mechanism of business partnership of industrial enterprises 
associations. Bulletin of the Priazovsky State Technical University: Zb. sciences works Series: Economic Sciences. 
Mariupol [in Ukrainian]. 
374 Filippova, S. V., & Voronzhak, P. V. (2015) Innovative development of domestic industrial enterprises: main 
problems and trends. Economic innovations, О.: National Academy of Sciences of Ukraine, 60, 336-341 [in Ukrainian]. 
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Економічний стан промислового сектору України в останні роки перебуває у вкрай 
неоднозначної ситуації. З одного боку, спостерігається якісний прорив у забезпеченні 
зростання даного сектора національної економіки, в його переході на більш ефективну 
модель розвитку. Разом з тим вітчизняні підприємства змушені діяти на тлі сильного тиску з 
боку зовнішніх умов і обмежень. Важливою перешкодою, яка блокує розвиток промислового 
сектору, виступає недостатній рівень конкурентоспроможності продукції. У ситуації, що 
склалася забезпечити успішний розвиток промислового сектора країни можливо лише за 
умови інноваційного розвитку та забезпечення високої інноваційної активності підприємств. 

Забезпечення конкурентоспроможності ставить перед підприємствами промислового 
сектору цілий спектр завдань, вирішення яких неможливо без нових форм співпраці та 
ефективної взаємодії з системою ЗВО і наукових установ. З одного боку підприємства 
потребують технологічних інновацій, які неможливо отримати без проведення пошукових і 

прикладних НДДКР; з іншого  без системи підготовки кваліфікованих кадрів впровадження 
будь-якої інновації приречене на невдачу. На шляху здійснення важливих заходів в області 
взаємодії підприємств промислового сектору зі сферою ЗВО і наукових установ зустрічається 
безліч перешкод і труднощів, обумовлених певними відмінностями в специфіці формування 
кожної з систем, основні з яких представлені у Табл. 1. 

 
Таблиця 1. Основні відмінності в специфіці формування науково-освітньої сфери 

 і сфери виробництва (розроблено автором) 
Сфера виробництва  Науково-освітня сфера 

Виробництво змушене якомога суворіше 
дотримуватися термінів закінчення конкретних 
проектів 

Робота в вищій школі орієнтована на 
довгострокову реалізацію 

На виробництві все повинно бути організовано з 
урахуванням рішень проблем, що виникають в 
різних, але взаємопов’язаних областях 

Відсутність гнучкості в навчальних планах, 
професійна освіта організується навколо 
дисциплін, між якими часто вельми слабкі 
зв’язки 

Потреба у високій швидкості прийняття 
управлінських рішень 

Сильно зміцнений адміністративний механізм 

Обмеження доступу сторонніх осіб на 
виробництво для збереження конкурентних 
переваг в технології і організації технологічних 
процесів 

Прагнення якомога швидше опублікувати свої 
роботи і зробити їх надбанням широкого кола 
читачів 

Обмеження у залученні додаткових фахівців Зацікавленість в переході результатів 
фундаментальних досліджень в основу 
прикладних досліджень 

 
Одна з істотних труднощів взаємодії науково-освітньої сфери і сфери виробництва 

полягає в тому, що суб'єкти взаємодії відносяться до різних форм власності, мають різне 
підпорядкування, тому узгодження цілей їх діяльності, формування узгоджених 
цілеспрямованих заходів щодо підвищення якості підготовки фахівців, а також встановлення 
постійно діючих прямих і зворотних зв’язків вимагають спеціального проектування і 
розробки відповідного організаційно-правового забезпечення. 

Для вирішення завдань в області взаємодії промислових підприємств зі сферою ЗВО і 
наукових установ вивчимо особливості інноваційного розвитку підприємств промислового 
сектору, поділивши на дві групи: проблеми, які негативно позначаються на інноваційному 
розвитку підприємств промислового сектору, та напрями, що сприяють його інноваційному 
розвитку.  
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Наявність ряду проблем і безлічі чинників, що визначають рівень інноваційного 
розвитку підприємств промислового сектору, актуалізує завдання формування ефективно 
функціонуючої системи взаємодії всіх учасників інноваційного процесу.  

Проблеми, які негативно позначаються на інноваційному розвитку підприємств 

промислового сектору, мають дворівневий характер. Перший рівень  загальноукраїнські 
проблеми. Проблеми, що входять у цей блок, характерні для підприємств усіх секторів 
економіки і пов’язані з макроекономічним регулюванням в Україні. До них можна віднести: 
зростання безробіття, низький рівень життя населення, високий курс валют, інфляція, високі 
ставки за банківськими кредитами і податками, недосконалість законодавства. Другий 

рівень проблем  проблеми підприємств промислового сектору в інноваційній сфері. 
Проблеми, що входять у цей блок, можна поділити на дві групи: проблеми ресурсів та 
організаційні проблеми. 

До першої групи проблем можна віднести: 

 декваліфікація кадрового потенціалу та нестача висококваліфікованих кадрів: 
кадрове забезпечення інноваційного процесу не завжди відповідає сучасним вимогам; 

 деформована вікова структура конструкторських і винахідницьких кадрів; 

 не завжди в змозі кваліфіковано визначити на довгострокову перспективу потребу в 
кваліфікованих кадрах; 

 потреба у формуванні навичок виробництва нових знань, але також і компетентності 
в управлінні процесом їх комерційного використання; 

 недостатня концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках; 

 відсутність інститутів підтримки та реалізації великих проектів; 

 технічна відсталість, що виявляється в понад зношеності основних фондів; 

 висока ресурсомісткість продукції; 

 обмежені можливості диверсифікації виробництва; 

 складний фінансово-економічний стан підприємств: через брак фінансування 
більшість закінчених і готових до впровадження результатів НДДКР, необхідних 
підприємствам для модернізації виробництва і випуску конкурентоспроможної продукції, 
залишаються незатребуваними, а з часом і морально застарівають. 

До другої групи проблем можна віднести: 

 низька інноваційна інформованість менеджменту, що перешкоджає прийняттю 
інноваційних рішень; 

 відсутність ринку інноваційних розробок і необґрунтовано низький рівень їх 
капіталізації; 

 незначні темпи оновлення продукції, що випускається;  

 відсутність регулярного моніторингу та оцінки заходів інноваційної політики; 

 нерозвиненість трансферу технологій; 

 низький рівень реального захисту інтелектуальних прав і слабкий розвиток 
механізмів розпорядження цими правами, не використовується повною мірою 
інтелектуальна власність; 

 низький рівень попиту на товари і послуги інноваційної сфери; 

 слабкість опрацювання маркетингових питань на стадії проектування, НДДКР і 
відсутність маркетингового супроводу. 

Логіка і механізми інноваційного розвитку суттєво відрізняються від звичайної 
економічної діяльності. В промисловому секторі, де створюються і використовуються 
принципово нові продукти і технології, в тому числі і організаційні інновації, необхідно 
орієнтуватися і планувати з горизонтом у кілька десятиліть. Це вимагає зовсім інших і 
стратегій, і алгоритмів, і кадрів. У даному дослідженні визначимо напрями, що сприяють 
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інноваційному розвитку підприємств промислового сектору через інтеграцію науки, освіти ї 
виробництва. Під ними будемо розуміти сукупність заходів, що дозволяють регулювати і 
стимулювати проведення впорядкованих і незворотних змін, за допомогою яких буде 
досягнення такого рівня інноваційного розвитку, який дозволить підприємству промислового 
сектору здійснювати свою діяльність у зовнішньому середовищі найкращим чином у 
порівнянні з конкурентами за показниками, які істотні в поточній ринковій і прогнозованій 
ринковій ситуації.  

Для подолання виявлених проблем та послаблення відмінностей між науково-освітній 
сфери і сфери виробництва першочерговими заходами з метою підвищення рівня 
інноваційного розвитку підприємств промислового сектору через інтеграцію науки, освіти та 
виробництва повинні бути наступні: 

 цільова підготовка спеціалістів для інноваційної діяльності: спираючись на 
запропонований стандартом набір компетенцій узгоджуються з співробітниками 
підприємств план-графік із зазначенням термінів та етапів професійної підготовки та освітні 
програми, які інтегруються в навчальні плани всіх університетських спеціальностей; нові 
дисципліни, пов'язані з управлінням інноваційною діяльністю, розробкою, охороною і 
комерціалізацією інтелектуальної власності, авторським правом, трансфером технологій, 
маркетингом нових продуктів і ін.; 

 сумісне формування механізмів підвищення якості знань і компетенцій 
висококваліфікованих кадрів; 

 взаємозв’язок підготовки кадрів і циклу «життя техніки», яка в своєму розвитку 
проходить наступні етапи: розробка, проектування, випробування, виробництво, 
експлуатація та списання. Кожен з вище описаних етапів циклу вимагає достатню кількість 
фахівців певного рівня підготовки і профілю; 

 система дистанційної та безперервної освіти або організація структурних підрозділів 
на підприємстві зі залученням фахівців науково-освітній сфери для підвищення кваліфікації 
та перепідготовки фахівців підприємств трансферу технологій, інтелектуальної власності, 
інноваційного менеджменту, маркетингу нових продуктів та ін.: впровадження системи 
проходження курсів безперервної освіти пов’язане з постійною зміною структури 
виробництва, інтернаціоналізацією виробництва, розвитком нових технологій; 

 введення обов’язкової персональної кваліфікаційної сертифікації керуючих, 
менеджерів, головних інженерів, головних технологів, головних фахівців за видами робіт та 
підтвердження наприкінці кожного року їх професійної підготовленості; 

 проведення постійного опитування роботодавців щодо виявлення потреби у фахівцях 
та подальшого формування найбільш важливих компетенцій фахівця; 

 проходження виробничих практик студентами, аспірантами, викладачами на 
підприємстві: через бази практики в освітній процес привноситься корпоративна культура 
підприємства, засвоюються правила поведінки в професійному середовищі, що прискорює 
процес адаптації випускників; 

 розробка варіантів рішення проблем виробництва інноваційного підприємства в 
рамках реального курсового і дипломного проектування; 

 відкриття наукових лабораторій та філій кафедр на виробництвах для введення в 
навчальний процес студентів та аспірантів елементів виробничої діяльності, активізації та 
підтримки наукових розробок, що також прискорює процес адаптації випускників; 

 викладання робітниками підприємства у ЗВО з використанням проектно-командного 
підходу підготовки фахівців: формування команди студентів, аспірантів для підготовки і 
подальшої реалізації конкретних проектів; 

 використання SMART-підходу до навчання, основою якого є подача теоретичного 
матеріалу під вирішення реального бізнес-завдання; 
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 делегування фахівців на різні профільні інформаційні заходи (науково-технічні 
конференції, симпозіуми, семінари та ін.); 

 проведення дискусії в рамках спільних заходів  науково-практичних конференцій, 
круглих столів, ділових зустрічей; 

 формування критеріїв для оцінки оптимальності механізмів відтворення та оновлення 
висококваліфікованих кадрів; 

 спільне використання наукової, дослідно-експериментальної і приладової бази та 
розробка заходів щодо її ефективного відтворювання, надання приміщень та обладнання в 
оренду на пільгових умовах; 

 створення широкої мережі науково-технічних та інноваційних центрів на 
підприємствах із залученням фахівців вищої кваліфікації (докторів, кандидатів наук); 

 здійснення постійного інформаційного забезпечення в частині періодичного і 
поточного кваліфікованого аналізу та надання відомостей підприємствам про зарубіжних і 
вітчизняних досягненнях в частині розробок; 

 формування механізмів регулярного обміну інформацією між підприємствами 
промислового сектору та науковими і університетськими центрами; 

 створення загальної мережі інформаційних баз і ресурсів для забезпечення 
оптимального функціонування; 

 використання спеціальних хмарних сховищ даних для регулярного збору ідей, 
раціоналізаторських пропозицій та інноваційних проектів від працівників підприємства та 
представників науково-освітньої сфери та введення системи стимулювання і заохочення 
інноваційної активності залежно від величини очікуваного і отриманого економічного ефекту 
від реалізації нововведення, його важливості і стратегічної спрямованості; 

 проведення внутрішніх (закритих) і зовнішніх (відкритих) конкурсів ідей, 
раціоналізаторських пропозицій та інноваційних проектів; 

 сумісне кваліфіковане проведення технологічних аудитів та виявлення розробок, що 
мають комерційний потенціал; 

 вирішення проблеми прав на використання результатів наукової діяльності, 
створених за рахунок бюджетних коштів, допомога представників науково-освітньої сфери у 
створенні системи ефективного управління, обліку, оцінки, аудиту, моніторингу 
використання інтелектуальних ресурсів на підприємстві; 

 надання послуг з боку представників науко-освітній сфери в частині проведення 
дослідно-промислових випробувань, перевірки і доведення результатів досліджень до 
практичної реалізації; 

 консультування представників науково-освітній сфери з питань формування 
асортиментної (і в її складі продуктової), виробничо-технологічної і майнової (її технічної 
частини) стратегій, які передбачають застосування прогресивних або інноваційних технологій 
в процесі своєї реалізації; 

 консультування представників науково-освітньої сфери з питань маркетингу, 
сертифікації, ліцензування, патентування, фінансування інноваційних проектів, пошук 
партнерів при формуванні і реалізації проектів; 

 наявність багаторазових, повторюваних угод, а значить скорочення витрат взаємодії і 
можливість використання стандартних методів в управлінні контрактами. 

Отже, інтеграція освіти, науки і виробництва  це спільне використання інноваційного 
потенціалу освітніх, наукових установ та промислових підприємств у взаємних інтересах. При 
цьому спостерігається чітко виражена конвергенція процесів наукових досліджень, процесів 
формування та впровадження нових технологій і виробничих процесів. Це одночасно 
вимагає постійного попереджувального поновлення теоретичних знань і практичних навичок 
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фахівців в різних сферах діяльності, як функціонального, так і організаційно-управлінського 
характеру. Інтеграція дає можливість промисловим підприємствам ефективно брати участь у 
створенні та оснащенні проектів навчання, закладати в вимоги кваліфікації власні науково-
технологічні «платформи», стрімко ознайомлюватися з майбутніми випускниками, 
притягаючи їх з метою проходження практики і ролі в проектах згідно власної проблематики. 
Розвиток конкурентоспроможності в різних сегментах ринку вимагає вибудовування системи 
інтеграції з науковими та освітніми центрами не тільки в частині підготовки кадрів. Метою 
інтеграції повинна з’явитися інфраструктура, що дозволяє ефективно реалізовувати цикл від 
пошукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт до впровадження нових технологій 
в промислове виробництво, що функціонує на єдиній науково-промислової бази. В даний час 
в основі інноваційного розвитку підприємств промислового сектора лежать нові стратегічні 
тренди науково-технічного прогресу, які визначаються посиленням взаємозв’язків між 
різними галузями науки, які потім через науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи і 
інновації транслюються в виробничу сферу, а потім пропонуються ринку. Спільна діяльність 
закладів вищої освіти, великих і малих інноваційних підприємств в переозброєнні 
виробництва, в розробці нових видів продукції, науковому обслуговуванні виробництва 
може принести серйозний економічний ефект. Особливу значущість для розвитку 
інноваційних процесів і, відповідно, для інтеграції освіти, науки і виробництва набувають 
механізми управління інтелектуальною власністю, загальна кадрова політика з цільовими 
установками, які будуть сприяти розвитку інноваційної діяльності організацій і пов’язаного з 
ним зростання професійного рівня працівників. 
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3.7. Modern informative and innovative principles of nature management  
in the context of creating the latest economic picture of the world 

 
3.7. Сучасні інформативні та інновативні засади природокористування  

у контексті творення новітньої економічної картини світу 
 
Вступ. Оприлюднений ЮНЕСКО у травні ц.р. Звіт Міжнародної науково-політичної 

платформи з біорізноманітності та екологічних систем (IPBES) став найвичерпнішою 
глобальною оцінкою стану природи, зробленою за останні 15 років. 145 вченими з 50 країн 
світу задокументоване безпрецедентне зниження біорізноманіття та небачені за історію 
людства масштаби екологічної загрози.  

У Звіті відзначається, що згубні для людства тенденції можна змінити, але це 
потребуватиме «трансформативних змін» у кожному аспекті взаємодії людини з природою. 
Із результатів дослідження науковців, котрі працювали над узагальненням Звіту, випливає 
невідкладність формулювання узгодженої фахової думки щодо причин стану, що склався, та 
стратегії заходів з його подолання.375 

Стає дедалі необхіднішою конструктивна протидія, адекватна руйнаціям, завданим 
людством біорізноманіттю та екологічним системам Землі. Передовсім необхідна суттєва 
зміна глобальної моделі природокористування, котра своєю чергою потребує заміни чинної 
наукової картини світу на нову. Її творення стає передумовою новітніх підходів, насамперед 
економічних, до розв’язання проблем, що набули планетарних вимірів. 

Методологія. Фундаментальною основою методології розв’язання досліджуваних 
проблем є природничі засади. Світоглядною підвалиною, на якій ґрунтується дослідження, є 
дефініція сучасної світової економічної науки, "від якої залежить життя на Землі". Ці 
положення кладуться нами в основу новітньої наукової картини світу, подальшого 
обґрунтування економічних та управлінських складових цієї картини і надання на цих засадах 
нових інформативних та інновативних підходів до розв’язання еколого-економічних 
проблем. 

Результати дослідження. Зафіксовані у Звіті загрози планетарному довкіллю та 
спричинені цим еколого-економічні проблеми зумовлені вадами господарського освоєння 
планетарних ресурсів. За акад. В.Вернадським ці ресурси належить поділяти на ресурси 
живого, неживого й розумного.  

Стає все очевиднішим, що руйнації, заподіяні біорізноманіттю та екологічним системам 
Землі, пов’язані передовсім із невідповідністю діючої моделі господарювання інтересам 
майбутніх поколінь. Побудова цієї моделі, адекватної глобальним викликам існуючому 
природокористуванню, потребує творення принципово нового світоглядного бачення. 

Вихідним для даного дослідження є бачення структури сучасної економічної картини 
світу, основу якої утворюють дві класичні економічні теорії: одна із них створена Ф. Кене, 
інша – А. Смітом.376 Ф. Кене витворив французьку наукову школу фізіократів – складову 
європейської фізіократії, яку слід вважати визначальною для долі континентальної 
економічної думки. 

У досліджуваному контексті потребує розгляду й інша гілка загальнолюдського 
економічного надбання – та, одним із фундаторів якої є А. Сміт. Сучасний український 

                                                
375 Міжнародна науково-політична платформа з біорізноманітності та екологічних систем – Вікіпедія 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment/Міжнародна науково-політична платформа з 
біорізноманітності та екологічних систем (IPBES). 
376 Руденко М. Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії і космології / М. Руденко. – К.: Кліо, 2015. – 
680 с. 

https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
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мислитель, письменник і правозахисник М. Руденко свого часу дав діалектичний аналіз 
"сили і слабкості" смітіанства.  

Йому також належить фундаментальна (заснована на природничих засадах) критика 
марксизму, насамперед його "наріжного каменя" – теорії додаткової вартості. Спадщина 
українського мислителя також засвідчує безкомпромісну критику смітіанства і марксизму, 
хибне визначення субстанції вартості якими "зробили ХХ століття найкривавішим періодом 
земної історії". 

Здобутки Ф. Кене не знайшли визнання з огляду на відставання природознавства від 
світоглядних підвалин фізіократизму.377 Знадобилося більше століття для появи природничих 
ідей, суголосних із фізіократичними. Для досягнення цього "досить об'єднати відкриття Кене 
з відкриттям Майєра". М. Руденко показав, що в такий спосіб "легко дістанемо те, що дістав 
С. Подолинський". А через два десятиліття довів, що "Ф. Кене плюс С. Подолинський – це вже 
не часткова, а повна Істина". 

Нині належить стверджувати, що видатний український науковець-новатор 
С. Подолинський поєднав фізичне з економічним, витворивши фізичну економію, і 
започаткував принципово нову наукову парадигму. Його ідеї використані засновником і 
першим президентом Української академії наук акад. В. Вернадським при обгрунтуванні 
учень про біосферу та ноосферу. Завдяки творчому синтезу здобутків видатних подвижників 
з'явилося економіко-філософське учення М. Руденка. Сьогодні це дозволяє вести мову про 
економіко-природознавчий симбіоз, яким є українська наукова школа фізичної економії.  

Отже, з одного боку синтез європейської фізіократії та української наукової школи 
фізичної економії утворюють феномен із більш, ніж чвертьтисячолітньою історією – 
континентальну наукову фізико-економічну школу. З іншого боку, досягнуті на цих засадах 
здобутки наших сучасників – француза М. Аллє й українця М. Руденка, створюють основу 
новітнього економіко-філософського феномену – сучасної світової фізико-економічної думки. 

Тож симбіоз природознавчої та економічної наук продовжує бути актуальним із часів 
Ф. Кене аж донині.378 Екстраполяція здобутків Ф. Кене на сучасне природознавство дозволяє 
"підняти його ідеї до рівня Космічної ери". 

У попередніх публікаціях ми вказували, що ідеї подвижників європейської фізіократії та 
української наукової школи фізичної економії збіглися в часі з появою низки управлінських 
парадигм ХVIII-ХХI ст., зокрема, фундаментальних наукових розробок у галузі теоретичної і 
прикладної кібернетики, котрі відповідали економічним викликам. Відтак належить вести 
мову про поєднання значного і до цього часу незадіяного потенціалу фізико-економічних та 
управлінських ідей Ф. Кене і А.-М. Ампера379, С. Подолинського380 і Б. Трентовського381, 
Вернадського382 та Н. Вінера383, М. Руденка і В. Глушкова384. Симбіоз їхніх новацій істотно 
змінює існуючу парадигму теорії і практики управління економікою.385 Її утвердження 
потребує керованості влади вже не просто розумом, а рятівним знанням. 

                                                
377 Физиократы. Избранные экономические произведения. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с. 
378 Там само. 
379 Ampere A.-M. Essai sur la philosophie des scientes... – Paris, Bachelier, 1834. – 272 p. 
380 Подолинський С. Вибрані праці. Упорядник Л. Я.Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с. 
381 Trentowski Bronisław Ferdynand. Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem. Poznań, 1843. – 
196 s. 
382 Вернадський В. І. Кілька слів про ноосферу / У кн.: Філософія: Хрестоматія. Навч. пос. – К.: Знання, 2009. – 
С. 217-225. 
383 Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Пер. с англ. под ред. Г. Н. Поварова. – 
2-е издание. – М.: Наука, 1983. – 344 с. 
384 Енциклопедія кібернетики: у 2 т. / Гол. ред. Глушков В. М. – Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. 
385 Там само. 
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Побудова сучасної економічної картини світу потребує врахування особливостей 
управлінської науки, котра є похідною щодо фізичної чи політичної економії. Теоретичну і 
прикладну управлінську науку найдоцільніше поєднувати із тим сегментом 
загальнолюдського економічного надбання, котре відповідає критеріям достатності, 
набуваючи рятівного сенсу. 

З огляду на необхідність побудови вказаної картини, потребує новітнього аналізу 
внесок А.-М. Ампера у становлення континентальної кібернетики. Видатний французький 
фізик визначав кібернетику як науку про управління державою. Нині стають важливими 
розбір поглядів Ампера на цю науку та її порівняння із сучасним станом теорії і практики 
управління. Дедалі необхіднішою стає проекція кібернетичних уявлень часів Ампера на 
фізіократію та фізичну економію, особливо – порівняння симбіозу економічних та 
управлінських ідей ХVІІІ-ХІХ століть із новітніми концепціями управління.  

Природничий підхід залишається визначальним для подальшої побудови новітньої 
наукової картини світу. Людство набуватиме здатності запобігати загрозам життю на Землі, 
опановуючи діалектику взаємодії фізіократизму з технократизмом. Бо якщо самоізоляція 
прирікає фізіократизм на забуття, то нехтування фізіократизму технократизмом прирікатиме 
землян на загибель. І якщо за Ф.Кене мета економіки полягає у примноженні «чистого дару 
природи», тобто абсолютної додаткової вартості чи (за М. Руденком) енергії проґресу, то 
кібернетика, зміст якої тоді розкривав А.-М. Ампер, має скеровувати державу і суспільство на 
їхнє збільшення. 

Для забезпечення повноти новітньої наукової картини світу нині залишається важливою 
і продовжує набувати значущості спадкоємність європейської лінії класичного наукового 
знання. Бо незалежно від своїх французьких попередників її утверджували представники 
слов'янства – українець С. Подолинський і поляк Б. Ф. Трентовський.  

Найпосутніша відмінність здобутків доктора С. Подолинського від фізіократичного 
доробку Ф. Кене полягає в тому, що не знаючи сутності фотосинтезу, фізіократи виводили 
додатковий продукт (отже, й додаткову вартість) із здатності землі нарощувати нову, справді 
додаткову органічну речовину. Але якщо Ф.Кене відкрив економічні закони з боку землі, то 
С. Подолинський відкрив їх з боку Сонця.  

Основою теорії С. Подолинського є закон збереження і перетворення енергії та наука 
про фотосинтез. Саме він розробив науковий апарат фізичної економії і дав справжнє 
наукове пояснення додаткової вартості. Його твердження про те, що це є додаткова енерґія 
Сонця, яка споживається землянами через землеробство, має бути покладеним в основу 
предметної області сучасної кібернетики. 

1843 року і незалежно від Ампера у Познані (що перебувала під владою тодішньої 
Прусії) побачила світ оприлюднена польською мовою книга «Ставлення філософії до 
кібернетики як до мистецтва керування народом». Автором книги був народжений в Ополє 
польський філософ, романтик та інтуїтивіст Броніслав Фердинанд Трентовський. 

На відміну від А.-М. Ампера, прагнення якого полягали у намірах надати управлінню 
суспільством науковість у визначенні цілей та виборі засобів, позиція Б. Ф. Трентовського 
відрізнялася від його французького попередника. Бо якщо політичну науку ("політичну 
філософію") Б. Ф. Трентовський наділив якостями творчої розбудови ідеалів і примирення 
суперечливих поглядів, то практичну політику (тобто власне "кібернетику") він вважав 
областю вільної дії, що виходить за межі всякої теорії і визначається волею правителя, 
іменованого кібернетом. 

Обидва європейські інтелектуали – і французький фізик, і польський гуманітарій – 
окреслювали властиве континентальній традиції світоглядне бачення кібернетики.                
А.-М. Ампер робив це, імплементуючи кібернетику в осмислювану упродовж життя 
класифікацію наук, а Б. Ф. Трентовський – даючи кібернетиці філософську інтерпретацію. 
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Творчо продовжуючи континентальний характер мислення, обидва дослідники усвідомлено 
іменували відроджувану ними науку кібернетикою. У такий спосіб вони апелювали до 
античної світоглядної традиції, підвалини якої понад два 1000-ліття тому були обгрунтовані 
давньогрецькими мислителями. 

Викладені положення закладають основу для подальшого творення новітньої наукової 
картини світу через поєднання надбань української наукової школи фізичної економії з 
доробком подвижників сучасної світової та української кібернетики.  

На новітній науковій основі фізико-економічні ідеї С. Подолинського творчо розвинув 
видатний натураліст і мислитель ХХ ст. акад. В. Вернадський. Ідеться про термодинамічні 
процеси, над проблемами котрих, як зазначав сам учений, працювали Р. Майєр, В. Томсон 
(лорд Кельвін) та Г. Гельмгольц. Їх «короткі, проте цілковито ясні вказівки, думки і факти 
енергетичної відмінності живого й мертвого … не були зрозумілі й поціновані. Вже пізніше 
С. А. Подолинський зрозумів всю значущість цих ідей». 

Його світовий пріоритет полягає у застосуванні ідей енергетичної відмінності живого і 
мертвого до вивчення економічних явищ. З’ясована С. Подолинським відмінність між живим 
і неживим розвинута акад. В. Вернадським і покладена в основу його фундаментальних 
учень. 

Як і С. Подолинський,що поділяв буття на сфери живого, неживого й розумного, акад. 
В. Вернадський вибудував засади учень про гео-, біо- та ноосферу. За В. Вернадським 
економіку доречно вважати господарським освоєнням кожної із цих сфер, а управлінням 
економікою вважати керовану розумним проекцію живого на неживе. 

...Зазираючи у прийдешність, він висловив передбачення, які донині зберігають свою 
актуальність. В. Вернадський був переконаний, що перед сучасною йому людиною 
"відкривається величезне майбутнє". У той же час видатний мислитель застеріг: "Якщо вона 
зрозуміє це і не буде використовувати свій розум і свою працю для самознищення". 

Всупереч його передбаченням людство, озброєне результатами індустріального 
освоєння неживого, стає дедалі активнішим антагоністом живого. На противагу 
підпорядкуванню законам природи руйнівний характер господарювання унаслідок їх 
порушення робить украй проблематичним захист інтересів нащадків. Антропо- і техногенний 
тиск на довкілля спричиняє усе більше втручання у природу та її руйнування. 

Дотримання передбачень В. Вернадського потребує невідкладного запровадження 
завдяки людині управлінських можливостей, що скеровують розум і працю на гармонійне 
освоєння живого, неживого й розумного, підпорядковане законам природи й узгоджене з її 
розвитком. 

Нині стають все актуальнішими й інші застереження акад. В. Вернадського. Він 
обґрунтував пришвидшене становлення людини як потужної геологічної сили, за зростанням 
могутності якої ховаються загрози самознищення. Цю загрозливу могутність мислитель і 
натураліст пов'язував не з матерією, а з розумом і спрямованою цим розумом людською 
працею. 

Нині у цих застереженнях видатного мислителя належить розгледіти унікальну зміну 
парадигмального характеру. Ще в першій половині ХХ ст. акад. В. Вернадським констатовано: 
людина з природою міняються ролями! Це докорінно змінює місію людини і покладає на неї 
відповідальність, котра потребує усвідомлюваного людством принципово нового 
трактування і керованості своїх дій. Ідеї кібернетики, що з'явилася якраз у той час, мали 
відповісти на ці грандіозні виклики. 

Як вказував один із її подвижників американець Н. Вінер, він свого часу написав 
"спеціальну книгу під заголовком «Кібернетика», оприлюднену 1948 року. Трохи згодом, 
"відповідаючи на висловлені побажання зробити її ідеї доступними для нефахівців, [він] 
оприлюднив 1950 року перше видання книги "Людське використання людських істот"". 
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Додаючи слово "людина" до назви підзаголовку "Кібернетики" Н. Вінера, можна 
певною мірою наблизити його кібернетичну (управлінську) парадигму до відповідних 
уявлень українських мислителів другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. про живе, 
неживе й розумне. Значно вагоміші результати можна отримати завдяки поєднанню 
фундаментальних учень акад. В. Вернадського з доробком Н. Вінера, викладеним, зокрема, в 
його названих книгах. 

Коли Н. Вінер у Передмові до книги «Кібернетика і суспільство» осмислює Всесвіт, він 
значною мірою зачіпає проблематику еволюції. Зауважимо, що за В. Вернадським 
властивість еволюції притаманна тільки живому. 

У Передмові до згаданої книги про кібернетику і суспільство Н. Вінер висловлював 
думки про долю Всесвіту. Американський учений вважав, що "Всесвіту загалом ... властива 
тенденція до загибелі".  

Оптимістичніші погляди мав акад. В. Вернадський. Він доводив, що жива речовина 
існує протягом усього геологічного часу, тобто геологічно вічно. А геологічно вічне існування 
живої речовини являє собою апробовану упродовж попередньої історії підставу для 
продовження до безконечності життя на планеті. У той же час внаслідок людської 
життєдіяльності незначна за вагою, тонка і вкрай вразлива оболонка живої речовини Землі 
забруднюється, руйнується і нищиться, що посилює пріоритетність екологічного імперативу. 

Украй важливою залишається висунута акад. В. Вернадським новаторська ідея 
геологічної вічності розумного. Він вказав на ту неспростовну частину науки, "котра є 
науковою істиною і переживає віки і тисячоліття, можливо, навіть є творенням наукового 
розуму, яке виходить за межі історичного часу – непорушне в часі геологічному – "вічне". У 
такий спосіб мислитель обґрунтовував безальтернативну для збереження планетарної 
спільноти парадигму незнищенності і живого, і розумного.  

Досягненню повноти новітньої наукової картини світу істотно сприяє внесок вже 
згаданого українського мислителя, письменника і правозахисника М. Руденка у розвиток 
національної наукової школи фізичної економії. Він самобутньо творив питомо українське 
економіко-філософське знання, засноване на фундаментальних природничих засадах, 
започатковане доктором С. Подолинським і творчо продовжене академіком В. Вернадським. 
Як зазначав сам мислитель, його внесок полягав у поширенні на економіку закону 
збереження і перетворення енергії. 

Глобальне бачення українського інтелектуала охоплювало і гумусний шар планети, і 
селянську ниву. Він наголошував, що "не гіганти індустрії зроблять нас багатими, а найкращі 
в світі чорноземи". Бо був переконаний, що "багатою вона (Україна) стане лише тоді, коли 
кожен гектар її землі родитиме по 80-100 центнерів добірного збіжжя". А "продукувати 
заможне майбутнє нашого народу" ми почнемо тоді, коли "100 мільйонів тонн товарного 
зерна стануть живою реальністю", – "в той час, коли народи, що сидять на газових і нафтових 
трубах, бездумно його проїдають". 

Основоположне поняття, запроваджене М. Руденком у науковий обіг – це енергія 
прогресу. Нею мислитель іменував фізичний аналог абсолютної додаткової вартості, яка 
"породжується самою Природою як щорічний додаток сонячної енергії, що має місце 
виключно в хліборобстві". З позицій фізичної економії природничі засади суспільного 
збагачення енергією прогресу полягають в найсуворішому дотриманні законів кругообігу 
благ, сукупність яких (землі, зерна і соломи, худоби, органічних добрив (гною, сидератів, 
бур'янів тощо) є абсолютним капіталом. 

М. Руденко визначав найпосутнішу ваду сучасної цивілізації – її шалену ентропійність, 
якою іменував розсіювання енергії у світовому просторі, – бо вона "майже всю здобуту від 
Сонця енергію розсіює в космічному просторі, лишаючи в елеваторах непомірно малі 
залишки енергії прогресу". Мислитель не лише бачив, "де саме панує ентропія", в якій 
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"ховається виснаження і смерть земної цивілізації", але і знав, "як можна їх уникнути". Один 
із варіантів його формули енергії прогресу визначає граничний рівень ентропії – це 
безпековий поріг, який неприпустимо переходити ні окремим господарствам чи 
суспільствам, ні людству загалом. 

Завдяки подвижництву М. Руденка на українство покладається чи не 
найвідповідальніша місія – компенсувати брак природничо-господарської складової в 
загальнолюдському економічному знанні. Це дозволяє стверджувати, що створена 
М. Руденком економіко-філософська система як складова національної наукової школи 
фізичної економії істотно доповнюють новітню наукову картину світу. Адже вони являють 
собою питомо українське знання, котре є рятівним для українства і людства.  

…Український подвижник кібернетики акад. В. Глушков був також рідкісним ученим у 
галузях математики і обчислювальної техніки, ініціатором та організатором створення 
комплексів для інформатизації, комп'ютеризації і автоматизації господарської і оборонної 
діяльності країни. Як очільник наукової школи кібернетики в Україні, він заснував і впродовж 
20 років очолював Інститут кібернетики НАН України. 

Під безпосереднім керівництвом акад. В. Глушкова розроблені та впроваджені в 
практику унікальні автоматизовані системи управління, що на той час не мали аналогів у 
світі. Практично всі розроблені під його науковим керівництвом ЕОМ у свій час майже не 
поступалися закордонним аналогам і мали оригінальну архітектуру. 

Акад. В. Глушков запропонував принцип макроконвейерної архітектури ЕОМ з багатьма 
потоками команд та даних. Саме в таких новаторських архітектурах він вбачав перспективи 
розвитку систем з надвисокою продуктивністю обчислень. На той час це були найбільш 
швидкодіючі в СРСР системи. Вони не мали аналогів у світі. 

Під його керівництвом створена унікальна «Енциклопедія кібернетики» (українською в 
1973, російською в 1974 році), яка не мала аналогів у світі. Саме вона стала першою 
фундаментальною працею, в якій висвітлювались теоретичні аспекти кібернетичної науки, її 
застосування до таких галузей як економіка, біологія, техніка. 386 

В. Глушковим були розроблені принципово нові підходи до створення систем обробки 
інформації, які кардинально змінили уяву про теорію систем управління та теорію 
обчислювальних систем, підготували основу для нового етапу розвитку науки про 
інформацію. Учений ініціював дослідження з моделювання інтелектуальної діяльності.  

В. Глушков мав прогностичне бачення і володів рідкісним передчуттям прийдешньої 
управлінської культури модерних суспільств. За його безпосередньої участі в Інституті 
кібернетики проводились інтенсивні розробки автоматизованих систем управління. 
1962 року він розпочав роботи над проектом, масштаби якого не мали і не мають аналогів по 
сьогодні – Загальнодержавної автоматизованої системи (ЗДАС).  

Це було намагання створити науково-технічну базу керування економікою країни й 
організацію інформаційної індустрії, аналогічну тій, яка нині успішно функціонує у провідних 
країнах Заходу. Це був безпрецедентний виклик звичним канонам керування господарством 
країни. Під керівництвом В. Глушкова колективом спеціалістів багатьох інститутів був 
створений ескізний проект Єдиної мережі обчислювальних центрів.  

Доробок М. Руденка і В. Глушкова вказує на появу у другій половині ХХ ст. українських 
подвижників, котрі творили передумови симбіозу фізичної економії з новаторськими 
управлінськими парадигмами. Із самобутністю М. Руденка-мислителя унікально поєднується 
В. Глушков – науково значуща постать світового рівня, що залишається неперевершеною 
дотепер, упродовж більше, ніж третини століття. 

                                                
386 Енциклопедія кібернетики: у 2 т. / Гол. ред. Глушков В. М. – Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. 
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Унікальним внеском у творення новітньої наукової картини світу є симбіоз їх доробку. 
Це не тільки зміна парадигми управління економікою модерних суспільств, не лише внесок у 
розвиток новітніх управлінських технологій. Це поєднання питомо української економіко-
філософської та управлінської культури, що проголошує принцип керованості знанням, яке 
має статус життєствердного.  

Поєднання фізико-економічних ідей М. Руденка та кібернетичних новацій В. Глушкова 
потенційно змінюють існуючу парадигму теорії і практики управління економікою. Її 
утвердження забезпечує керованість влади вже не просто розумом, а рятівним знанням. 

Вибудувана на фундаментальних природничих засадах новітня наукова картина світу та 
обґрунтовані економічна й управлінська складові цієї картини надають основу для нових 
інформативних та інновативних підходів до розв’язання еколого-економічних проблем. 

Тут важливо акцентувати увагу на двох аспектах теоретичного і практичного управління 
– функціональному та об’єктному. Перший аспект належить розглядати у розрізі функцій 
управління. Він узгоджується з інформативними підходами до розв’язання досліджуваних 
проблем. Принципово нові інформативні підходи полягають у наданні рятівних смислів 
потокам інформації в системах управління освоєнням сфер живого, неживого й розумного.387 

Надання рятівних смислів потокам нормативної інформації слід пов’язувати з 
прогнозуванням, плануванням та нормуванням освоєння цих сфер. Прогнози, плани чи 
норми господарського освоєння сфери живого мають брати до уваги довготривале 
становлення на території теперішньої України кількох цивілізаційних прототипів.  

Ці прототипи базуються на біологічній енергії, яка засвоюється через фотосинтетичну 
здатність акваторій, диких трав та зернових культур. Потужність кожного цивілізаційного 
прототипу М. Руденко пропонував вимірювати у біоенергетичних одиницях. Так, потенціал 
прототипів, заснованих відповідно на фотосинтетичній здатності акваторій та диких трав, 
складає по 2 одиниці, а прототипу, заснованого на зернових культурах, – 5 одиниць. Надання 
рятівних смислів потокам позитивної інформації пов’язується з обліком і статистикою, 
контролем та аналізом господарського освоєння сфер живого, неживого й розумного. 
Зокрема, ми інтерпретуємо контроль в онтологічному, гносеологічному та кібернетичному 
вимірах. Водночас викладені вище теоретико-економічні положення змінюють чинну 
парадигму контролю. Дотримання його природничих підвалин ми розглядаємо як 
становлення фізико-економічної компаративістики (від лат. comparativus). 

Нині необхідні об’єктивація й "опредмечування" контролю на природничих засадах. Це 
потребує докладного розбору вказаних сфер, насамперед – з’ясування складу благ, із 
сукупності яких складається кожна із них. Метою контролю стає з’ясування структури 
ресурсів, процесів та результатів освоюваних сфер, дотримання норм контролю, вивчення 
причинно-наслідкових зв'язків між цими сферами, а також бачення їхніх взаємовпливів тощо 
для забезпечення їх захищеності. 

З погляду управління економікою фактографічним джерелом цього типу 
компаративістики має слугувати облік, спроможний виконувати місію фізико-економічного 
рахівництва. Досліджуваний тип компаративістики покликаний охоплювати сукупність 
контрольних функцій, здатних забезпечувати захищеність сучасних господарюючих суб’єктів, 
господарських систем і модерних суспільств – аудит, експертизу, інспектування, моніторинг 
та інші форми нагляду і стеження за перебігом контрольованих економічних процесів. 
Продовженням досліджуваного типу компаративістики має бути фізико-економічна 
аналітика, яка включає новітні складові аналітичної методології, здатні істотно збагатити 
існуючий потенціал економічного аналізу, – проектний аналіз, функціонально-вартісний 
аналіз та ін. 

                                                
387 Menschheit braucht bald zwei Planeten // Frankfurter Rundschau, 15 Mai 2012. 
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Фундаментальні природничі засади надають контролю, інтерпретованому у складі 
фізико-економічної компаративістики, принципово нову методологічну спрямованість. Вони 
перетворюють його на життєствердний інструмент забезпечення захищеності сучасних 
господарюючих суб’єктів, господарських систем і модерних суспільств.  

Пропонований підхід дає змогу з’ясовувати структуру вказаних благ і складає основу 
господарювання у кожній із досліджуваних сфер. Викладений підхід також перетворює 
бачення статики господарюючих суб’єктів, господарських систем і модерних суспільств на 
фізико-економічне, що, зокрема, дозволяє по-новому розглядати і тлумачити структуру 
ресурсів і результатів освоєння вказаних сфер.  

Пропоновані положення надають поштовх подальшій трансформації чинної парадигми 
контролю в управлінні економікою. Існуюче дослідження їх динаміки змінюється на фізико-
економічне. Відповідно це спричиняє зміну підходів до розгляду структури ресурсів, процесів 
та результатів освоюваних сфер, дотримання норм контролю, вивчення причинно-
наслідкових зв'язків у сферах живого, неживого й розумного та між цими сферами, а також 
бачення їхніх взаємовпливів одна на одну. 

Об’єктом фізико-економічної компаративістики стають ресурси, процеси та результати 
суспільно-господарського освоєння сфер живого, неживого й розумного, а предметом - 
керована розумним проекція живого на неживе. Безпековий контекст дослідження 
відкриває перед сукупністю охоплюваних нею контрольних функцій управління економікою 
принципово нові дослідницькі можливості. 

Основоположний характер природничих засад істотно збагачує методологічний 
потенціал фізико-економічної компаративістики. Навіть традиційно усталені контрольні 
пріоритети (з'ясування структури ресурсів, процесів та результатів освоюваних сфер живого, 
неживого й розумного, дотримання норм контролю, вивчення впливів на досліджувані 
явища тощо) отримують принципово нове "наповнення".  

Завдяки цим засадам фізико-економічна компаративістика стає функцією рятівного 
знання, виконує місію забезпечення захищеності ресурсів, процесів та результатів, а відтак - 
адекватних управлінських рішень і регулятивних дій. Вивчення досліджуваних явищ дає 
змогу з’ясовувати структуру абсолютних, відносних та інтелектуальних багатств, якими 
диспонують економічні системи модерних суспільств, їхню статику і динаміку, даючи їм 
здатність окреслювати перспективи свого розвитку. Пропоноване бачення фізико-
економічної компаративістики стає передумовою життєствердного окреслення перспектив 
розвитку господарюючих суб’єктів, господарських систем, модерних суспільств і людства 
загалом. 

Другий аспект теоретичного і практичного управління передбачає інновативні підходи 
до розв’язання еколого-економічних проблем. Він являє собою забезпечення керованості 
господарського освоєння живого, неживого й розумного як досліджуваних сфер буття. 

Модерні суспільства і земне людство, уособленням поступу яких є інновації, здатні 
прогресувати в умовах відповідності інноваційного розвитку життєствердним намірам і цілям 
планетарного соціуму. Адже інновації віддзеркалюють досягнення і суперечності, що понині 
супроводжують розвиток цивілізації.  

Як складники інноваційного процесу і кінцеві результати інноваційної діяльності, 
інновації потребують керованості, необхідність якої зростає в умовах науково-технічного 
прогресу. В утвердженні природничих засад інноваційного розвитку особливу роль відіграє 
доробок подвижників національної наукової школи фізичної економії. Заснований на 
природничих засадах інновативний підхід є одним із видатних їхніх досягнень. 

Не осягненою до цього часу інновативною цінністю продовжує залишатися глобальний 
підхід С. Подолинського до розгляду людини як теплової машини. Новаторство вченого 
проявилося в тому, що, іменуючи людство тепловою машиною, С. Подолинський дав його 
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цілісний розгляд, називаючи "досконалою машиною ... людство, взяте разом з усім його 
господарством, тобто нивами, стадами, машинами й ін." 

Рідкісною інновативною цілісністю відзначалися підходи акад. В. Вернадського до 
оцінки сучасного йому людства. Мислитель стверджував, що "людство своїм життям стало 
єдиним цілим", і відкрив принцип "єдності всіх людей як закон природи". Він вказував на 
"питання про перебудову біосфери" та наближення до нового її стану – ноосфери – "в 
інтересах людства як єдиного цілого". На основі цих узагальнень мислитель зробив висновок 
про людство як могутню, потужну, найбільшу в планетарній історії геологічну силу. 

Наш сучасник М. Руденко запропонував варіант формули енергії прогресу, що описував 
«практичне продукування могутнього надлишку біологічної енергії», яку уособлюють зерно 
(3 біоенергетичні одиниці) та солома (2 біоенергетичні одиниці). Майбутнє людства 
мислитель уявляв як продукування таких велетенських обсягів біоенергетичних одиниць, що 
дві із п'яти лишаються неспожитими на земній кулі – їх споживають космічні міста,а Земля 
стає житницею Сонячної системи. 

Нині ці ідеї українських класиків фізичної економії доречно розглядати як "ескізи" 
реального інновативного розвитку людства. 

Позиціонуючи свою формулу енергії прогресу як світову константу, наш сучасник 
показав, що додавання енергії у процесі виготовлення промислової продукції являє собою 
поглинання енергії, накопиченої землеробством. Воно не може бути безмірним, а має 
певний пороговий рівень. За М. Руденком, граничний поріг розсіювання енергії 
промисловістю складає 0,2 акумульованої землеробством абсолютної додаткової вартості, 
фізичним аналогом якої є енергія прогресу.  

У той же час вимагає критичного аналізу поширене в економічній науці і господарській 
практиці положення, згідно з яким вартість "додається в процесі виробництва товарів до 
вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії руху товарів від виробника до 
споживача". Ця теза як ознака інноваційної економіки і прояву інноваційного типу розвитку, 
суперечить покладеним в основу даного дослідження природничим підходам. 

Нам вже доводилося посилатися на експертів Frankfurter Rundschau, які самокритично 
вказують, що планетарна екстраполяція німецького та американського рівнів споживання 
спричиняє потреби ресурсного забезпечення в обсягах 2-4 планети. З огляду на те, що 
інновації здатні бути не тільки розбудовчим, але й руйнівним проявом науково-технічного 
прогресу, вимагає рішучої протидії марнування ресурсів, сховане під личиною доданої 
вартості. 

Фундаментальні природничі положення фізичної економії здатні докорінно змінити 
інноваційну парадигму управління. Керована розумним проекція живого на неживе – так 
виглядає заснована на природничих засадах концептуальна модель управління інноваціями. 
Адже через дотримання природничих засад новітнє управління інноваціями здатне 
забезпечувати уподібнення економіки природі та "вписування" господарювання у довкілля.  
У перспективі свідомо керований розвиток економіки з одночасним дотриманням 
природних законів господарювання має визначати життєствердний зміст управління 
інноваціями. Прагнення до надання подальшої керованості економіці ХХІ ст., дотримання 
природничих засад свідчитимуть про окреслення новітнього тренду в теорії і практиці 
інноваційного управління, покликаного стати рятівним для теперішніх і майбутніх поколінь. 

Висновки. Звіт Міжнародної науково-політичної платформи з біорізноманітності та 
екологічних систем (IPBES) став глобальним попередження про рух людства до 
самознищення. Оприлюднені штаб-квартирою ЮНЕСКО факти засвідчують суперечність 
принципам розвитку, іменованого сталим і покликаного служити інтересам майбутніх 
поколінь. 
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Одним із найістотніших чинників впливу на стан планетарного довкілля є криза 
природокористування: переважно воно призводить до руйнування біорізноманіття та 
екологічних систем Землі. Практика ХХ-ХХІ століть вказує на кризу невідповідності 
глобального господарювання інтересам нащадків. Різноманіття підходів до побудови 
наукової картини сучасного світу не передбачає економічної та управлінської складових. 

Імплементація фундаментальних природничих засад здатна компенсувати неповноту 
цієї картини як основу розв’язання еколого-економічних проблем. Відтак найсуттєвішою 
характеристикою новітньої світоглядної картини стає рятівний зміст фізико-економічного 
знання. 

Побудова новітньої світогосподарської картини також передбачає поєднання 
управлінських підходів із природничими засадами економічного знання. Завдяки цим 
фундаментальним засадам релевантна для управління економічна інформація здатна 
набувати статус рятівного знання. Це дозволяє наповнювати рятівним змістом нормативну 
інформацію, покликану забезпечувати прямі зв’язки в системі еколого-економічного 
управління, покладені на функції прогнозування, планування, нормування тощо, та зворотні 
зв’язки, які надають функції обліку і статистики, контролю, аналізу та ін. 

Творення новітньої наукової картини сучасного світу передбачає органічне включення 
теоретико-економічної та практично-господарської складових. Природничі положення 
сучасної економічної науки надають життєствердного виміру інноваційній парадигмі 
управління.  
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3.8. Prerequisites for the innovative business – university partnership development  
between Poland and Ukraine 

 
Introduction. As the EU countries pay a great attention to regional policy of innovative 

development, it is important for Ukraine to move in this direction and adapt its legislation in 
accordance with the regional component of national innovative policy for international and cross- 
border cooperation.  

Poland is one of the bright samples of such successful countries. It could serve as a model in 
the implementation of the decentralization reform, establishing a true institutional and financial 
decentralization for local public interest and local community innovative development (Bilouseac, 
2015). Two decentralization waves for last 25 years, researched by Marcin Sakowicz (2017), 
followed by analysis of current sub- national government system including public finance and 
innovative development of civil service. He described main opportunities and challenges within 
the local communities. Ukraine faces similar challenges nowadays like citizens’ insufficient 
participation and low level of trust in society. Therefore, Poland's experience of decentralization 
and innovation in border regions is particularly important for the success of such reforms in 
Ukraine.  

However, 11 border regions of Ukraine are losing these opportunities, as their regional 
development strategies often do not correspond to the provisions of the national level strategic 
documents on cross-border cooperation, while some regional strategies do not consider cross-
border cooperation at all, as a tool for local development.  

The research was prepared with support of the project "Community Synergy", funded by the 
European Union and implemented by the International Renaissance Foundation. The experts of 
the Association of Regional Analytical Centers in the study "Synergy of Cross-border Cooperation 
and Regional Development Strategies in Ukraine – A Window of Opportunities for Border Regions" 
(2018), came to such conclusions: only L’viv oblast, on the basis of a well-established system of 
partnership, cross-border and international networking for entrepreneurial development may 
boast of a successful programs and projects, supported by foreign companies and EU funds. The 
information and communication infrastructure and social networking play a crucial role in the 
development of innovative cross-border cooperation such, as L’viv IT cluster in Ukraine and 
Subcarpathian IT cluster in Poland (Goshchynska, 2016). 

Today, as Ukraine is given new chances to accelerate reforms due to a change in power, 
decentralization and innovation development will play a special role. The border regions have 
additional opportunities to increase the living standard through Polish – Ukrainian partnership 
programs, supported by EU Commission for the innovative cross-border cooperation and spatial 
socio-economic networking. 

The main goal of this study is to determine the prerequisites of cross-border interaction 
between business, universities and local community enhancement in bordering and adjoining 
regions of Ukraine and the EU countries.  

The concept of innovative ecosystem. The concept of innovative ecosystem or 
entrepreneurial ecosystem has gained popularity through publications of books and articles by 
scholars, such as Bramwell A. et al. (2012), Fedulova and Marchenko (2015), Mercan and Goktas 
(2011), Stam E. (2016), Spigel (2015, 2016) and others. Among them, Ukrainian business book 
Innovative entrepreneurship: creativity, commercialization, ecosystem (2015). This book was 
prepared by the team of scholars from Ukraine, Belarus and three EU countries, that were 
participants of the international TEMPUS IV–5 Project «Innovation Laboratories: using an open 
innovation learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the 
engagement & innovative capabilities of universities in post-socialist societies». The project was 
devoted to strengthening the interaction between business-science and education – for the 
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construction of regional innovation ecosystems in Ukraine and Belarus. It contains studying of key 
components of modern innovative entrepreneurship: methods to stimulate and practical 
applications of creative thinking, models of innovation management and entrepreneurial activities 
development on the level of enterprises and regions, as well as practical aspects of the modern 
innovation clustering systems formation as an element of ecosystem in the regions of Western 
Ukraine.  

The term "innovative ecosystem" is mostly used as a set of conditions that ensure the 
successful establishment and development of enterprises, provided by scientists and researchers, 
the scientific community, innovation managers, and investors (Kopeikina, 2008). An innovative 
ecosystem has specific functions such, as exchange and critique of ideas, search for investors, 
commercialization of innovations or the creation of structures that will implement these 
innovations, and the purpose - the new type of innovation cooperation (Yakovleva, 2009). 

An entrepreneurial ecosystem concept is considered as a dynamic structure consisting of 
interconnected "populations" of organizations (small firms, corporations, universities, public 
sector organizations, etc.), within which there are processes of cooperation and competition at 
the same time (Innovative entrepreneurship, 2015). 

Talking about entrepreneurial ecosystem on the regional level Spigel define it as 
‘combinations of social, political, economic, and cultural elements within a region that support the 
development and growth of innovative startups and encourage nascent entrepreneurs and other 
actors to take the risks of starting, funding, and otherwise assisting high-risk ventures’ (Stam and 
Spigel, 2016:7).  

According to Fedulova and Marchenko (2015), its determine legal, economic, organizational, 
and social conditions of an innovative process and provide innovative activities on an enterprise 
level, as well as on a level of a region according to the self-organization principles. 

The entrepreneurial ecosystem model developed by Stam and Spigel (2016) may be adapted 
for the cross – border innovative partnership model through the interaction of two vectors and 
two levels of ecosystem development: the basic preconditions and system-forming factors in 
border regions (Fig. 1).  

The methodological base of the innovative ecosystem’s cross-border development concept 
consists of:  

- the new growth theory, according to which effective exchange of knowledge and 
technologies between academic institutions and enterprises is determined based on ‘open 
innovation’ approach;  

- the evolutionary theory, which examines regularities and historical heredity through 
technological and innovative dynamics;  

- the neo-institutional theory, which analyzes issues related to development and 
coordination of institutions, interrelations between market and non-market institutions and 
institutional dynamics. 

The main markers of regional ecosystems development in EU regions. As indicated in the 
Communication from the Commission … (2017) the “EU has a crucial role to play in supporting all 
regions and Member States to activate their potential for innovation, competitiveness and 
sustainable jobs and growth. This is at the core of the various initiatives already undertaken, on 
the regulatory side as well as through the Investment Plan to create a stable pipeline of projects 
linked to the key EU priorities. Moreover, in recent years the Commission has called on national 
and regional authorities to develop smart specialization strategies for research and innovation. 
The aim was to encourage all European regions to identify their specific competitive advantages, 
as a basis for prioritizing research and innovation investment under cohesion policy in 2014-2020. 
Subsequently, the European Parliament, the Council of the European Union and the Committee of 
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the Regions have highlighted the need to further build on this approach to raise the innovation 
potential of all regions”.388 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In this document the Commission take the smart specialisation approach one step further 

and tackle the following main challenges: boosting the innovation and competitiveness potential 
of European regions, as a basis for a sustainable growth model; increasing interregional 

                                                
388 Council Conclusions (10 June, 2016) on "A more research and innovation friendly, smart and simple Cohesion Policy 
and the European Structural and Investment Funds more generally", European Parliament resolution of 14 January 
2014 on smart specialisation: networking excellence for a sound Cohesion Policy (2013/2094(INI)), European 
Parliament resolution of 13 September 2016 on Cohesion Policy and Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation (RIS3) (2015/2278(INI)), The Committee of the Regions opinion of 22 March 2017 on "Smart 
Specialisation Strategies (RIS3): impact for regions and inter-regional cooperation". 

Fig. 1. Key elements of the cross-border innovative ecosystem 
Source:  own evaluation based on Stam and Spigel (2016). 
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cooperation, which is a key element in globalized economies; strengthening the focus on less 
developed and industrial transition regions; improving and building on joint work across EU 
policies and programs supporting innovation (Communication ..., June 2017, p.1). While smart 
specialisation is relevant to all regions, less developed regions require specific attention with 
regard to human capital, skills development and a more inclusive innovation process. Innovation 
actors in less developed regions are often not very well connected to the wider research and 
innovation community and global value chains. 

Under its Lagging Regions project, the European Commission and World Bank experts, 
together with Polish national and local authorities, have been working over the past year on 
identifying solutions to boost economic development in the low-income regions of Podkarpackie, 
Lubelskie, and Świętokrzyskie Voivodships in Eastern Poland. Actions include the transfer of 
knowledge from academia to local business, upgrading the regional environment for businesses, 
and improving the skills of the local labour force. In this context, smart specialisation strategies are 
already making a difference by improving the quality of cohesion policy investment in innovation 
and have thus become an integral part of Europe's approach to innovation and entrepreneurial 
ecosystem development. It is also making a difference in the way European regions are designing 
and implementing their innovation policies and involving businesses. Such approach may be 
replicated to the Euroregion Carpathians if the priorities of cooperation in cross-border 
cooperation with the border regions of Ukraine will coincide with the selected regional 
development strategies within the EU.  

When the European integration processes started within the EU, researchers from Austria 
(Kaufmanna A., Tödtlingb F., 2002) indicated that the main problems of supporting innovative 
firms on the regional level was that direct financial support focuses on R&D, but not on the 
commercialization of innovation and promoting them on the foreign markets. Most small and 
medium-sized enterprises practically did not interact with knowledge providers (for example, 
universities).  

Thus, in the process of implementation of the Polish-Ukrainian cross-border cooperation 
programs in addition to financial support, it would be focused on the processes of information 
exchange and knowledge dissemination. Centers for knowledge and technology transfer (such as 
innovative laboratories), would be aimed on creating exchange platforms for innovation related to 
resources and information from outside the regions. In general, high-tech transboarder innovative 
projects were the best way for attracting foreign investors. Today the bordering regions in Austria 
have developed dynamically since borders were opened up. The Cooperation programs are 
growing in the Austrian-Slovak trans-border region. Cross-border Cooperation Operational 
Program between Austria and Slovakia for the period 2007-13 involved providing community 
support as part of the European Regional Development Fund (ERDF) for specific Austrian and 
Slovakian regions that lie along their common border. Next, the cooperation program 'Interreg V-A 
Slovakia-Austria' focuses on smart and sustainable growth in the Austrian-Slovak border region.389. 
First, the program aims at contributing to smart specialization and cross-border research, driven 
by initiatives in the twin-capital region of Vienna and Bratislava. Secondly, it will promote the 
sustainable management and protection of natural resources in the natural area along the former 
"iron curtain" and initiate new, sustainable transport solutions. These main objectives will be 
complemented by efforts to strengthen governance and institutional cooperation, which shall lead 
to a better-integrated border region.  

To implement the innovation strategy, the European Commission has developed 30 detailed 
operational plans and proposed a multi-level governance structure to integrate the innovative 

                                                
389 Interreg V-A – Slovakia-Austria. Territorial co-operation. Accessed from  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/austria/2014tc16rfcb003. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/austria/2014tc16rfcb003
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policies of the region's participants. One of the priorities of regional development is the formation 
of clusters, the development of e-services. 

The some methods stimulating (attracting) investments to innovative business development 
in boarder regions in European and world practice were investigated by a number of authors 
(Fedirko 2007, Bachevska 2014, Yefimov 2018). Among its the most interesting are: 

- creation of the regional public investment funds for the financing of small and medium 
enterprises (SMEs) (Finland, Belgium); 

- co-financing projects for the innovative SMEs - providing state guarantees to creditors by 
the state and private capital (Germany);  

- Government-created venture capital pools (USA) to finance high-tech enterprises; 
- state preferences system introduction – for innovative manufacturing enterprises;  
- the mechanism of accelerated depreciation, tax holidays, and preferential taxation of 

funds aimed at innovation, etc. 
Prerequisites for the development of cross – border innovative ecosystem. To assess the 

entrepreneurial ecosystems prospects on the regional level in Ukraine, it is necessary to find out 
what preconditions already exist.  

The important elements for the development of regional innovative ecosystem in our 
opinion are: 

1. Accessibility of the financial resources; 
2. Innovative infrastructure development, innovative clusters existing and the ability to join 

them; 
3. The ability of local entrepreneurs to communicate with one another, trust each other, 

create networks. 
The presence of these factors in the border regions of Ukraine is considering below.  
One of the prerequisites for the development of innovative entrepreneurship (whether in 

the form of clusters or innovative ecosystem) in the market is the presence of an investor. Among 
the main models of innovative firms financing are: venture investors; business angels; contests; 
business accelerators; crowdfunding; Smart money; strategic investors; state subsidies. 
Considering the military conflict in eastern Ukraine, the last two sources are limited in access. 

On the other hand, there is one more powerful source that works in Ukrainian conditions – 
the domestic investor. Due to the emergence of new data on labour migration from Ukraine on 
the basis of a survey of the State Statistics Service, as well as on the volume of private money 
transfers to Ukraine, assessed by the central banks of Poland and Russia, The National Bank of 
Ukraine has changed the methodology for calculating the volume of private money transfers to 
Ukraine For example, if according to the NBU's preliminary estimates, the amount of transfers 
from Poland to Ukraine by official and unofficial channels amounted to $ 1.35 billion in 2017, 
according to the latest estimates by the NBU, this amount was more than doubled by 
$ 3.123 billion, according to the National Bank of Poland. Based on the updated methodology, the 
annual volumes of private transfers for the last three years were increased: in 2015 – by 
$ 1.8 billion to $ 7 billion, in 2016 – by 2.1 billion dollars to 7.5 billion dollars, in 2017 – by 
$ 2 billion to $ 9.3 billion.390 

Sas and Spyak (2014; 198) indicate that the sectoral structure of venture investments is 
deformed in Ukraine, and its dominant recipients are the fields of computer technology and 
financial services. According to the Ukrainian Association of Investment Business, only 1% of 
investment in venture funds falls on innovative technologies. As a result, we observe the intense 
growth of IT companies and the creation of IT clusters in the border and adjacent regions of 
Ukraine. For the first time Ukrainian IT companies united in a cluster in 2010 in L’viv, and today 

                                                
390 Source: https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/. 

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
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such organizations operate in 12 cities of Ukraine: in addition to L’viv, it is Kharkiv, Lutsk, Cherkasy, 
Odessa, Kiev, Ivano-Frankivsk, Dnipro, Vinnytsia, Mykolayiv, Ternopil and Konotop 
(Donchenko, 2017). 

Today, cluster technologies ensure the development of not only domestic regional markets, 
but also mainly contribute to strengthening the situation at the interregional, cross-border levels.  

A study of the possibilities of internationalization and transnationalization of specialized 
markets for goods and services in the western regions of Ukraine has identified the prospects for 
the development of possible clusters on a regional level. For example, the lack of production 
specialization and trends in the concentration of innovation-oriented services in the Ternopil 
region give the chances of developing an innovative medical and tourist cluster, which, unlike 
traditional industrial clusters (consisting of producers of products, their suppliers and 
intermediaries), includes so-called institutes of knowledge (Bakushevych and Martyniak, 2010). 
These include research centres and universities of medical, technical, and tourist profiles, research 
centres and other regional institutions, which already closely cooperate with many research 
centres from Poland and other EU countries. As generators of new knowledge and innovation, 
they provide a high educational level, attracting many foreign students and scholars to Ternopil 
region. It makes possible to coordinate efforts and financial resources to create an innovative 
products and technologies for the further development of the ecosystem in the region and to 
enter foreign markets. Numerous international conferences, seminars, forums show the presence 
and positive impact on the development of innovative ecosystem in the region of such a factor as 
the plurality of economic agents. 

The third factor can be realized through the institutional component as the speed up of the 
further successful development of cross-border co-operation. 

Cross-Border Association the Carpathian Euroregion, as a joint advisory and coordination 
unit, has been set up to promote border cooperation between the border regions of Hungary, 
Poland, Slovakia, Romania and Ukraine. The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & Beyond (2015) 
was developed with the priority No1 – “Lively, active, competitive economy of the Carpathian 
Euroregion & attractive investment area”. In the years 2015-16, a new project was implemented in 
Lviv oblast to improve the efficiency of the process of community consolidation and improve local 
development management skills in a context of decentralization in the different territories under 
the initial conditions and potential of pilot communities: 

Cross Border Cooperation Strategy of the Lubelskie Voivodship, Lviv, Volyn and Brest Oblasts 
for 2014 – 2020 (2014) is one of the striking results of well-functioning cooperation between the 
border areas of the Euroregion Bug. It has a functional character and constitutes an attempt to 
create a coherent set of ideas and propositions for the interested regions of all three states. The 
process of creating the Strategy document is based on five main principles. These are: 

-  partnership principle, signifying the joint and equal engagement of Polish, Belarusian and 
Ukrainian partners; 

-  coherence principle of other strategic documents prepared on regional, national and 
European levels; 

-  flexibility principle based on adjusting to the changing external conditions and 
endogenous potential, which marks the necessity to monitor the realization of documents and, if 
so required, to perform updates; 

-  principle of thematic concentration selects several areas most important to the 
functioning of the cross border region and outlines spatial concentration of ecosystem’s key 
elements, by indicating the cross border areas of strategic intervention, within which the 
realization of the strategic directions shall be undertaken, 

- data credibility principle as regards the data used in the process of creating the 
document, coming both from statistical and other sources (Cross Border Cooperation Strategy, 
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2014). Further development requires the process of harmonizing the methods of collecting and 
processing statistical data on both sides of the border. 

The system of entities engaged in its realization includes four basic sectors: public sector 
(government administration, self-governments),private sector (business entities),social sector 
(non-governmental organizations),research and development sector (institutes of higher 
education, research institutes).Each of those has at its disposition different forms and instruments 
suited for cross border entrepreneurial ecosystem development. Such forms may be: 

- business angels active participation in the cross border innovative project management; 
- formation of cross-border innovative structures, in particular technological parks 

technological and scientific parks) and innovative business incubators; 
- creation of "innovative laboratories" as models of virtual business partnership for 

business-education – science cooperation; 
- stimulating networking, in particular, innovative regional and cross-border clusters as a 

voluntary partnership of market participants, which are usually localized in one region 
(Bakushevych, 2015). 

Perspectives of the innovative partnership in the trans-border ecosystem development of the 
bordering regions in Ukraine. Border and adjacent territories in Ukraine have similar chances of 
development of regional innovative ecosystems. However, in the process of decentralization 
without the proper support by local and foreign governance, relevant strategies for cross border 
cooperation, without knowledge and skills diffusion this process is not easy and very slow. The lack 
of stability and predictability of government policy in the economic and legal spheres greatly 
complicates the development of entrepreneurship in the region. Most entrepreneurs-specialists 
from various sectors of the social-economic profile (physicians, medical technicians, social workers 
– entrepreneurs etc.) often complain of insufficient level of their entrepreneurial, as well as skills 
and lack of communication skills with foreign partners and investors.  

In the process of Ukraine's integration into the EU the mechanism for the development of 
cross border cooperation through the creation of a "smart cross border region", which has been 
applied in Austria-Slovakia's cross -border regions, may also be an effective for the development of 
an innovative ecosystem in the Euroregion Carpathians between Poland and Ukraine.  

Conclusion. The model for the development of cross-border innovation ecosystems assumes 
elements such, as business leadership, networking, finance, talent, knowledge, and supporting 
services (see on Fig. 1). In our opinion, the key role will belong to Polish and Ukrainian business 
leaders in newly formed united communities ready to take the initiative, as well as the 
responsibility to promote their ideas on the special virtual platform created by scientists from 
Polish and Ukrainian universities, to prepare projects searching of partners, donors and investors. 
The virtual platform model and mechanism of its implementation was developed during the 
Innovative Laboratories (2015)391 project. The platform allows universities and innovative 
enterprises to work with each other, and get students and academics involved in challenges 
confronting businesses. It can also enable a better understanding and further development of 
their innovation ecosystem. 

The main steps that leading entrepreneurs must follow for cross border innovative 
ecosystem developments are: 

1. Innovative idea presentation on a virtual platform that can be developed by Polish and 
Ukrainian universities, businesspersons, entrepreneurs, state and public service and non-
governmental organizations. The concept of a business idea with the calculations, based on the 
industry analysis, in which the innovation project is planning to implement, should be available for 

                                                
391 INNOLAB Project (2015), Accessed from http://www.innolabs.org/ This project has been funded with support from 
the European Commission. 
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the perception of other possible start-up counteragents and reflect the benefits that would be of 
interest to potential investors. 

2. Cross-border marketing of the future innovative product. This mean a systematic activity 
in the development and promotion of products, services and technologies on the cross-border 
market to meet the demand of newly established local communities in Ukraine (AHs) and in 
Poland (‘gminas’).  

3. Social networking support and communication to promote innovative ideas, innovative 
projects and innovative products. In these matters, the most effective is cooperation with public 
organizations, profile associations and professional associations, through registration on their 
sites, visiting open meetings, taking part in the work of committees, and, if possible, personal 
contact with the founders and members of these organizations. Advertising through social 
networks is the most affordable way to distribute information for a start-up, since it does not 
require additional investment. 

4. Culture and business climate. No less important is the influence of the community’s 
cultural traditions concerning entrepreneurship, moral and actual support of entrepreneurs 
among the local population, and the formation of a favourable business climate in the region. The 
best way is organizing an interactive dialogue between government, business and science 
representatives to develop a trans-region development strategy that would address the 
administrative boundaries of the regions and would address the prospects of integration, in 
contrast to the existing strategies for the development of time-based areas. Next issue will be 
identification of institutions that would be tasked with implementing the developed strategy and 
lobbying for the interests of the region, rather than individual business groups or political parties. 

5. Knowledge. Firstly, common efforts need for the partnering educational institutions from 
Poland and Ukraine to establish a flexible system for obtaining entrepreneurial knowledge by 
students of different non-economic specialties. The accent should be pointed on specific practical 
skills of a business beginner. The important element is the dialogue between educational 
institutions and business on what exactly competences are needed for the entrepreneurship 
development in the region. Typically, these are language skills, stress tolerance, teamwork skills. 
After all, many firms today offer their own system of training and re-staffing of personnel. The 
other way is the dissemination of knowledge of innovation orientation, the formation of a positive 
attitude towards cooperation for the emergence of cluster initiatives among entrepreneurs in the 
region 

Regarding the role of other elements in the cross-border innovative ecosystem 
development, they must form the region's brand as a supportive environment for business, 
housing and investments. This means formation of a favourable "investment face of the territory", 
internal and external branding of the territory. 

The proposed model of innovative Ukrainian-Polish cross-border ecosystem would maintain 
the optimal cooperation of local businesses, government, and both countries’ communities as 
well, as physical and virtual innovative infrastructure to ensure cultural and territorial integrity, to 
realize their own potential, implement regional strategies, to accelerate the international project 
management, social and entrepreneurial skills development in the border regions.  
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Annotation 

 
 

Part 1. Information Component of Innovative Management  
of Enterprise and State Economy 

 

1.1. Pavlo Horyslavets, Nazar Dobosh. Formation of investment portfolios by Ukrainian 
non-life insurers. 
The purpose of this research is to study specific features of Ukrainian insurance 
companies’ activity as compared with the EU insurance market, review its trends and 
patterns and develop recommendations to improve investment policy of Ukrainian 
non-life insurers. It has been proved that structure of a company's investment portfolio 
depends substantially on internal factors generated by insurer's specific features, as 
well as external factors, i.e. conditions of government regulation of assets’ quality and 
diversity, situation on financial markets and characteristics of investment instruments. 
Recommendations on improving insurers’ investment portfolios have been developed 
taking into consideration "bottlenecks" of insurance business. 
 

1.2. Artem Kazarian, Khrystyna Beregovska, Vasyl Teslyuk. Data analysis model and forms 
of cloud analytical functions for “smart” house systems. 
The paper considers the principles of information analysis in the context of "smart 
home" systems and propose architectural solutions that can be applied in such systems 
to ensure their scaling, performance and reliability. 
 

1.3. Olha Khaietska. Development of creative abilities of the managers as a factor of 
increase the commodities’ sales on the market. 
The article deals with the essence of the concept of creativity, the means of 
implementing the management process, describes the forms and features of 
adaptation of personnel to the conditions of the production environment, investigates 
the mechanisms of making rational creative decisions and assessing the quality of the 
management process in enterprises. The proposed pathways have introduced creative 
strategies for selling products on the market for the effective development of the 
economy produced in markets established by groups of factors that significantly 
require the efficiency of enterprises. 
 

1.4. Мykola Kravets, Inna Shramko. Using information technology in accounting of 
working hours workers of agricultural enterprises. 
The specificity of agricultural enterprises influences on constantly monitoring the 

workers' working hours some categories, for example, milkmaids, cattlemen, field 

crews. Enterprises Dnipropetrovs’k region aimed at production of the most profitable 

crops of wheat, sunflower and meat products. However, the percentage of 

computerization business area is not great. For the organization of working time staff 

should recommend the introduction of electronic cards for employees as a means to 

automatically control of working hours, first, for a numerous category of workers pig 

and poultry farmers easier to organize points of access control on farms. Were studied 

the possibilities of information technology for accounting of working hours of 

employees of agricultural enterprises. Modern information technologies collect and 
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process information about the object working automatically if it has a special device to 

read certain information. For example, electronic cards, chips, bar codes. For automation 

accounting of working hours should be used on farms electronic checkpoints. For small 

businesses with up to 50 people ideal scanner that reads fingerprints connected to the 

computer. For enterprises with up to 60 people and are more suitable complex control 

system. In this case, set at the entrance turnstile, magnetic card readers and «controller 

turnstile». The program «1C: Enterprise h.h.» is recommended for accounting. The 

system is configured for a specific company and is suitable for large, small and medium 

agricultural enterprises. Time of coming to work and departure transmitted in specialist 

accounting. The effectiveness of the introduction of the system of access control is 

measured by a mixed type, containing financial and non-financial components. The 

introduction of electronic access points to agricultural enterprises will increase control 

of workforce; reducing labor time forming and processing timesheets; will synchronize 

managerial accounting and accounting records; receive data in real time to improve 

management accounting. 

 
1.5. Viktoriya Onegina, Olha Kravchenko, Ihor Babaiev. Assessment of competitiveness of 

agricultural product: methodological aspects. 
The purpose of the research is to generalize and develop the methodological 
approaches to the assessment of competitiveness of agricultural product. The main 
criterions of its competitiveness, indicators and steps of evaluation have been 
developed. The express technology of assessment of the competitiveness of Ukrainian 
agricultural product due to the efficiency criteria on the base of alternative value of 
resources has been developed and offered. 
 

1.6. Olena Polova. Development of innovation processes in agriculture.  
The article is devoted to the formation and development of the innovation process in 
agriculture, taking into account a set of measures aimed at systematic updating of 
financial, technological, organizational, economic, legal, technical, marketing, 
management, logistical components that are focused on increasing the quality and 
competitiveness of agricultural products. The main reasons that hamper scientific and 
technological progress in agriculture are identified. Innovative strategies for the 
development of the agricultural sector of the economy are substantiated. It is 
established that organizational and managerial factors, which are connected with the 
availability of developed innovative infrastructure, have a great influence on 
innovation development. The role of information and consulting support to the 
subjects of agricultural sector of the economy, which is oriented to the promotion of 
innovative projects, is substantiated. 
 

1.7. Olena Smihunova, Olha Podolska, Kateryna Bogomolova. Management of activities 
of enterprises of the tourism industry on the basis of modern informational 
technologies.  
The article deals with a current trend of the role of information technologies in the 
sphere of tourism, reveals the special importance of their application and the influence 
on increase of investment attractiveness of enterprises of tourism industry. The 
practical tool of application of information technologies in the tourism business is 
analyzed. The role and place of information technologies in management and 
marketing of tourist enterprises are determined. The results of researches of dynamics 
of tourist streams of Ukrainian tourism on the basis of statistical data are considered. 
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The main measures to create an operating system for the use of various types of 
information technologies in tourism are described. The offered directions of 
improvement of information technologies in tourism and the administrative system of 
the state policy on increasing the efficiency of "Incoming tourism". 
 

1.8. Lesia Zastavetska, Taras Zastavetskyi. SMART-technology for census of population 
the world's experience for Ukraine. 
In the nowadays world the new technologies are beginning to be actively applied to the 
process of census, a gradual transition to an electronic survey and a complete refusal 
from the paper version of the questionnaire are foreseen. Information technology 
allows to optimize and accelerate the process of collecting and processing statistics in 
the censuses, significantly reducing the cost of this process. At the same time, there 
are many risks and threats (long-term preparation for such a census, submission of 
inaccurate information that is difficult to verify, possible "leakage" of personal data, 
lack of specialists who will receive and process the census data. In 2020, the All-
Ukrainian Population Census is planned to be implemented using SMART-technologies. 
Based on the foreign experience of pioneering countries in the industry (USA, Canada, 
Bulgaria, Lithuania, Brazil, etc.), the publication analyzed the advantages and 
disadvantages of the online census. 
 

1.9. Victoria Melnyk. Information and communication technologies as a factor of 
development organizations “5-th order” (or higher degree) in a new 
Enlightenment 2.0. 
The analysis of information and communication technologies is presented as a factor of 
development of organizations in the conditions of the new Enlightenment 2.0, which 
speed of changes is growing exponentially. The old ways of organizing are dying out, 
and new ones are emerging that require the design and modeling of organizations, the 
formation of a new organizational paradigm in the context of the new 
Enlightenment 2.0. This is facilitated by profound changes in consciousness, culture 
and social systems that require a recession from the limited paradigm of the 
organizational paradigm and the transition to the paradigm of evolution and 
development of the organization as a coherent system. This type of organizational 
paradigm has a certain set of new values, needs, motivations, moral attitudes, 
worldviews, structures, cultural complexes, other basic characteristics. This type of 
organization is based on the theory of evolution and development, which required the 
restructuring of consciousness and the New Enlightenment 2.0, which is based on the 
development of ideals of reason, science, humanism, intelligence. This type of 
organization is a factor of the development of information and communication 
technologies that contribute to the integrity of organizations, based on the model of 
"four quadrants" – outlook, culture, behavior and systems. 
 

1.10. Yuri Pozdnyakov, Maria Lapishko. The use of informative-metrological paradigm in 
independent expert valuation theory. 
The article behaves to the field of applied econometrics, more precisely – to assets and 
property rights independent expert appraising / valuation. Theoretical bases, on those 
expert valuation economic measurements methodology is grounded, are examined. 
Possible directions of further improvement of evaluation methodologies are analyzed. 
Base terms, limitations, original assumptions at evaluation works methodologies 
optimization are certain. In particular, attention is accented on the informative-
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metrological approach to valuation results uncertainty degree exposure. It is shown 
that it gives an opportunity to obtain the valuation results uncertainty degree by 
objective quantitative indexes, as these results errors estimates. It is well-proven that 
the level of valuation results errors at economic measurements implementation can be 
set on the basis of information theory and measurements errors theory laws 
application. The importance of those researches for the further development of the 
independent valuation methodology informative-metrological paradigm is considered. 
Some recommendations in relation to priority directions of further researches are 
offered. 
 

 

 

Part 2. Organizational and Managerial Support of Innovative Development  
of Economic Systems of Different Levels 

  

 

2.1. Nataliia Andreeva, Vasyl Lukashchuk. Formation of the innovation process in Ukraine 
in the context of the green economy ideology implementation.  
The article proposes measures to improve the ecological position of Ukraine and 

stimulate the attraction of innovations in the resource-ecological realm of management. 

The principles of environmental management on which the concept of green economy 

should be based are given. The national economic and ecological priorities of the “green 

economy” are indicated. 

 
2.2. Kostiantyn Afanasenko, Anton Huriev, Olha Savchenko. An innovative approach in 

the field of activity management in the identification of facilities of increased danger 
in the territory of Ukraine in accordance with Directive 2012/18/EC of the European 
Parliament and of the Council (SEWESO III). 
This paper analyzes the normative documents of Ukraine and the Directive 2012/18/EC 
of the European Parliament and of the Council on the identification of facilities of 
increased danger, identifying their main differences. The analysis of quantity and 
"quality" of FID in the territory of Ukraine is conducted. Algorithm for identification of 
high-risk objects in accordance with the SEVESO Directive III has been developed. 
Recommendations for amendments to Ukrainian legislation have been developed. It is 
estimated number of FIDs in the territory of Ukraine is substantiated, taking into 
account the requirements of the SEVESO Directive 3. 
 

2.3. Nataliia Bryukhovetskaya, Dariya Samodurova. Concept Industry 4.0: essence and 
comparative analysis of management lead countries initiatives. 
Currently, industrial production is due to global competition and the need for quick 
adaptation of production to constantly changing market requirements. Industry 4.0 is a 
promising approach based on the integration of production and business processes, as 
well as the integration of all participants in the value chain of the company (suppliers 
and customers). The purpose of the article is to review the concept of "Industry 4.0": 
the history of origin, development plan, current state, goals and elements. In order to 
show how the combination of technology and the Internet can create new 
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opportunities to overcome industrial problems. Management initiatives of various 
countries of the world regarding Industry 4.0 are considered. The level of preparedness 
of foreign companies for the fourth industrial revolution is investigated. The problems 
of introducing the concept of "Industry 4.0" in Ukraine are identified. 
 

2.4. Liudmyla Bukharina, Oksana Onyshchenko, Andrii Karpenko. Innovative 
entrepreneurship as a basis for socio-economic development of the society. 
A characteristic feature of the current stage of the world economy is the paramount 
importance of innovative activities implemented by national enterprises in the 
domestic and international markets in order to achieve high quality economic growth, 
scientific, technological and social progress at national and global levels. That is why 
the development of innovative, scientific and technical spheres of activity becomes of 
strategic importance. The paper contributes to a broader understanding of the origin 
and evolution of the terminology of innovative entrepreneurship. The essence and 
specific features of innovative entrepreneurship are presented as signs of the 
development of an innovatively oriented society. 
 

2.5. Irina Mayorova, Larica Syvolap. Management of the industrial infrastructure of 
industrial production. 
Taking into account the existing points of view of scientists and own research, the 
article presents a look at the innovative infrastructure of a modern industrial 
enterprise, which takes into account the peculiarities of its functioning, interaction 
with the external environment, and the organization of its own internal infrastructure, 
capable of ensuring the reproduction and implementation of innovations, product 
development and technology. According to the research of domestic and foreign 
experts, a summary of the functioning of the national innovation market, the problems 
faced by industrial enterprises in implementing innovations and organizing interaction 
with the national innovation infrastructure are presented. The author's contribution is 
a proposal to include suppliers and buyers in the components of the industrial 
enterprise's innovation infrastructure. Scientific approaches to the organization of 
interaction between an industrial enterprise and the external environment have been 
improved. The authors propose approaches that allow the industrial enterprise to 
manage suppliers and provide the conditions under which it is possible, and to educate 
buyers of their own innovative developments and products. 
 

2.6. Oksana Nikishyna, Tetiana Lozova. Methodological bases of innovative logistics of 
the commodity market. 
The essence and components of the innovative conception of the commodity market 
logistics in the context of realization of national interests and providing economic 
security of the state in the conditions of globalization are substantiated. The 
methodological bases of innovative logistics of the commodity market on the basis of 
synthesis of three scientific approaches: reproduction, integration and regulatory, are 
developed. The composition of the reproduction, integration and regulatory groups of 
the principles of formation of effective logistic chains of commodity markets is 
substantiated, the nature of the principles and the peculiarities of their 
implementation in Ukraine, are researched. 
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2.7. Iryna Topalova. Innovative logistic approaches on commodity markets: regional 
aspects. 
This research identifies the main innovation approaches (technologies) of logistics, 
which are systematized by the author in terms of three levels, namely: at the state 
level, at the regional level and at the enterprise level. The necessity of using modern 
information technologies in the formation of logistic chains of regional commodity 
markets has been analyzed and substantiated. The problems and advantages of 
introducing information approaches in the market logistics are determined. The 
directions of further development of smart logistics in the formation of regional 
logistics system and strategic regional planning are formed. 
 

2.8. Victoria, Tsypko. Business tourism as an innovative aspect of development the 
tourism sector of modern society. 
The article considers the relevance of the development of business tourism as an 
innovative type of tourism industry. The efficiency of implementation of various 
spheres of business tourism in modern society, the specifics of business tourism and its 
manifestation in the relations between tourists and organizers are determined. The 
expediency of interaction between the subjects of the industry of business tourism, 
under the influence of information technologies has been proved. 
 

2.9. Mykhailo Chetverik, Olena Bubnova. Innovative solutions of the nuclear power plant 
in deep pits during its modifications.  
Continuous scientific and technological progress and the growing environmental 
requirements for energy supply contribute to the change of energy systems. The 
analysis of the development of atomic energy showed that the most promising and 
rapidly developing ones are low-modulus reactors and fast neutron reactors. In the 
conditions of Ukraine, it is proposed to place miniatomic power plants with low-
modulus reactors in spent quarry spaces, which will provide a solution to the 
ecological, economic and social problems of the regions. In the work on the example of 
a typical open pit, the possibility of constructing a miniatomic station with 
simultaneous mining operations is justified and economic efficiency is shown.. 

 

 

Part 3. The Impact of Information and Innovation Technologies  
on the Improvement and Development of Public Administration 

 
 
3.1. Boris Zheliba. Geopolitical orientation of Belarus and its neighboring countries: 

results of economic development. 
The results of the economic development of Belarus and its neighboring countries – 
Russia, Ukraine, Poland, Lithuania and Latvia – over the past five years are being 
studied. After the collapse of the Soviet Union and the socialist camp, these countries 
have chosen different geopolitical ways of developing their economies. Some entered 
the Commonwealth of Independent States, others – into the European Union. The 
analysis of economic indicators clearly indicates a more successful development of 
Poland and the Baltic countries, which consistently and vigorously carried out the 
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reform of their economies. They provided a higher standard of living for the population 
and high growth rates of gross domestic product and other indicators. Belarus, Russia 
and Ukraine failed to transform their economies in a timely manner towards market 
standards and found themselves in stagnation and stagnation. 
 

3.2. Lilia Ivanenko, Irina Bryl, Yaroslav Bryukhovetsky. Increasing the role of the state in 
forming the system of stimulation of intellectualization of metallurgical enterprises in 
Ukraine. 
During the years of Ukraine's independence, the metallurgical complex was reformed 
and the entities of management transformed their property into private and joint-
stock. Enterprises lose their competitiveness in international markets and reduce 
foreign exchange earnings, while remaining the main exporters of metallurgical raw 
materials. To restore their positions in the markets of metallurgical enterprises can by 
means of technical re-equipment of production, intellectualization of labor and 
technology. The authors of this work describe the results of the study of the role and 
potential of the state in stimulating the intellectual development of non-state 
ownership enterprises. 
 

3.3. Ivan Lopushinskyi, Mykola Durman. Correlation of mechanisms of public 
administration and state regulation in developing state regulatory policy. 
The article deals with the correlation of mechanisms of public administration and state 
regulation in developing state regulatory policy. The analysis of regulatory mechanisms 
from the point of view of different scholars is given. There are quite a lot of public 
administration structures that regulate the objects of regulation: the Verkhovna Rada 
of Ukraine, the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, central 
executive authorities and their territorial divisions, local self-government bodies and 
their executive bodies, etc. It is indicated that state regulation is one of the subsections 
of the mechanisms of public administration and can be considered as a system of 
interconnected and interacting instruments and measures based on principles, 
functions, laws, and methods of public administration. 
 

3.4. Roman Feshchur, Myroslava Tymoshchuk, Serhii Shyshkovskyi, Artur-Lubomyr 
Manila. Proactive formation of the spatial development program. 
The article deals with the notion of managing the development of economic and social 
systems, as a process of eliminating contradictions between the natural orientation of 
an organization to perfection and the changing goals of development and random 
changes in the environment of its functioning. The conceptual model of economic and 
social system spatial development is developed. The features of system development 
are highlighted. The typology of development is distinguished. The step-by-step 
planning for the proactive development of the united territorial communities is 
developed. 
 

3.5. Iryna Khoma, Oleksii Poburko. Mechanism of control and management of financial 
risks in enterprising activities. 
The purpose of this study is a systematic analysis of financial risks, and in particular 
assessment of the risk of loss of profits, sources of their occurrence and the possibility 
of their neutralization, taking into account the negative consequences of their 
manifestation at the enterprise. The main stages of conducting financial forecasting 
and planning on the subject of management with elements of mandatory prediction of 
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risk situations are considered, and a mechanism for control and management of 
financial risks with a preliminary diagnosis of their size in entrepreneurial activity is 
proposed. 
 

3.6. Lіubov Shatskova. Peculiarities of innovative development of industrial sector 
enterprises due to integration of education, science and production. 
The main differences in the specifics of the formation of scientific and educational 
sphere and production sphere are presented. The peculiarities of innovative 
development of Ukrainian enterprises are identified and divided into two groups: 
problems that negatively affect the innovative development of industrial enterprises, 
and areas that contribute to the innovative development of industrial enterprises 
through the integration of education, science and production.  It is determined that the 
problems that have a negative impact on the innovative development of industrial 
sector enterprises are of two levels: first level – all-Ukrainian problems, which are 
characteristic of enterprises of all sectors of the economy and related to 
macroeconomic regulation in Ukraine; second level – problems of industrial sector 
enterprises in the innovation sphere, which are divided into two groups: resource 
problems and organizational problems. 
 

3.7. Volodymyr Shevchuk. Modern informative and innovative principles of nature 
management in the context of creating the latest economic picture of the world.  
The report of the international science and policy platform on biodiversity and the 
ecological system (may this year) is a preliminary to the threat of self-determination of 
people. The current state of the environment is conditioned by the crisis of nature 
management and contradicts the principle of development, called stalis. The 
inadequacy of the world master, in turn, perceives a broad crisis scientific picture of a 
world that is not used by future generations. It is shown for the first time that its lack 
of completeness will be able to compensate for the solution of environmental and 
economic problems on the basis of fundamental natural principles. The symbiosis of 
the economic and managerial components of this picture, based on natural principles 
and based on the principles of classical cybernetics, provides the basis for new 
informative and innovative approaches to solving the problems under study. 
 

3.8. Ivanna Bakushevych, Yaroslav Bakushevych, Olha Slyusarchuk, Yuriy Slysarchuk. 
Prerequisites for the innovative business – university partnership development 
between Poland and Ukraine 
The purpose of the study is to investigate the level of existing business – university 
partnership (BUP) in border regions between Ukraine and Poland, and prerequisites for 
innovative ecosystem developing process. The research methodology based on the 
expert evaluation and modelling of the business’ readiness for strategic partnerships 
between business, education and local community for the cross-border innovative 
cooperation process. The model of the BUP for the innovative potential development 
in the border and adjacent territories between Poland and Ukraine is proposed with 
four main pillars: 1) spatial demand and strategic marketing of boarder regions; 
2) cultural cohesion and social networking; 3) physical and information infrastructure 
enhancement; 4) an interactive cross-border dialogue between formal institutions such 
as local government, business, university and community leaders to promote diffusion 
of ideas, knowledge, experience. 
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