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Сучасні виклики світової економіки та інноваційна 
периферійність вітчизняної економіки беззаперечно обумовлюють 
для України необхідність формування нової парадигми науково-
технологічної та інноваційної політики для реалізації національних 
політико-економічних інтересів у євроінтеграційному та 
геостратегічному вимірах. Слід зазначити, що впродовж Новітньої 
доби державна влада фактично звела нанівець нарощування 
потенціалу стратегічних можливостей продуктивного та 
конкурентоспроможного науково-інноваційного соціально-
економічного розвитку країни. Не вбачаючи в науково-технологічній 
сфері рушійної сили, спроможної ефективно нарощувати 
вітчизняний інноваційний потенціал для проектування 
конкурентного середовища майбутнього, структурування майбутніх 
своїх конкурентних переваг (компетенцій, недоступних іншим 
суб’єктам економічних відносин) за рахунок науково-інноваційного 
продукування багатства суспільних цінностей, вона, прямо чи 
опосередковано, по суті, накопичувала («консервувала»)  невирішені 
проблеми її ефективного функціонування.   
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Переконливим свідченням означеного можуть слугувати 
результати дослідження Всесвітнього економічного форуму про 
стратегічний та ще більш поляризований наукоємний розвиток 
світової економіки, про що йдеться у доповіді «Готовність до 
майбутнього виробництва 2018» (The Readiness for the Future of 
Production Report 2018) [1]. У дослідженні використовується 
шість драйверів та два структурних фактори виробництва. Серед 
цих компонент у стратегічному контексті наукоємного розвитку 
доцільно виділити ті із них, які, з одного боку, мають найкращі 
міжнародні експертні оцінки, а, з другого, також і ті, що мають 
найгірші.  

Виходячи із означеного, серед шести досліджуваних 
драйверів можна акцентувати увагу на таких драйверах як 
«технології та інновації» (його питома вага серед усіх шести 
використаних драйверів виробництва складає 20%), «людський 
капітал» (його питома вага теж складає 20%) та «інституційна 
структура» (питома вага складає 20%). В інтегральній оцінці їхня 
сукупна питома вага складає 60%. Серед двох структурних 
факторів виробництва доцільно зосередитись на «складності 
виробництва», питома вага якого складає 60%. 

Так, за драйвером «технології та інновації» (оцінюється рівень 
розвиненості, безпечності та пов’язаності з ІКТ інфраструктури 
задля підтримки впровадження нових технологій у виробництві) 
Україна отримала достатньо низькі оцінки – 3,5 бала із 10 можливих 
та посіла 74 місце серед 100 досліджуваних країн світу. При цьому 
за оцінкою стану розвитку в країні «технологічних платформ», яка 
включає оцінки наявності ІКТ, використання ІКТ, цифрової безпеки 
та конфіденційності даних, отримала 5,0 балів та 75 ранг. За оцінкою 
«можливостей для впровадження інновацій», що базується на оцінці 
ефективності промислової діяльності, інтенсивності досліджень та 
доступності фінансування, отримала 2,0 бала та 68 ранг. Отже за 
міжнародною експертизою соціально-економічні умови в Україні 
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для впровадження нових технологій у виробництві відповідають 
периферії світового науково-інноваційного розвитку. 

Якщо за драйвером «технології та інновації» українська 
економіка отримала досить низькі оцінки у контексті методології 
та інструментарію дослідження готовності країн до майбутнього 
виробництва, то за драйвером  «людський капітал» отримала 
оцінки достатньо конкурентоспроможні – 5,8 бала та 34 ранг. 
Загалом за означеним драйвером оцінюється спроможність 
країни  реагувати на зміни на виробничому ринку праці, 
спричинених Четвертою промисловою революцією, враховуючи  
як наявний потенціал можливостей робочої сили, так і 
довгострокову здатність розвивати належні навички та таланти 
майбутньої робочої сили. 

Високу оцінку економіка України отримала і за таким 
структурним фактором виробництва як  «складність виробництва» ‒ 
6,0 балів та 41 ранг. За «складністю виробництва», на думку авторів 
дослідження, оцінюється поєднання та унікальність продуктів, які 
може виготовляти країна в результаті обсягу (суми) корисних знань, 
що накопичені (впроваджені) економікою, реалізовані в продуктах, 
які вона виготовляє та способи, якими ці знання об'єднуються [1, с. 
5-8, 43]. Вважається, що країни з більш складною структурою 
виробництва більшою мірою сьогодні готові до майбутнього, 
оскільки вони вже мають виробничу базу, на якій розвиватимуться у 
майбутньому. 

Натомість вражаюче низьку оцінку Україна отримала за 
драйвером «інституційна структура» ‒ 3,4 бала та 94 ранг. За цим 
драйвером оцінюється ефективність державних інститутів у країні 
та якою мірою інституційне середовище сприяє розвитку нових 
технологій, нових підприємств та бізнесів, а також передового 
виробництва. Отже, базуючись на означеній оцінці можна вважати, 
що в Україні впродовж усіх років Незалежності практично не 
сформована ефективна система державного управління науково-
інноваційним розвитком.   



ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

13 
 

Загалом за означеним дослідженням Україна, на жаль, 
входить до групи 58 країн, яка об’єднує світових аутсайдерів 
високотехнологічного індустріального розвитку.  

Тому, враховуючи співвідношення конкурентоспроможних, 
та аутсайдерських позицій інноваційності вітчизняного 
господарства, слід визнати, що нам потрібна амбітна цивілізаційна 
стратегія наукоємного індустріального розвитку, політика 
реалізації якої забезпечувала б Україні входження в групу 
провідних країн світу з сильними лідерськими позиціями для 
майбутнього виробництва на базі технологій «Індустрії 4.0». І вже 
на цій основі в подальшому нарощування наукоємного потенціалу 
української економіки загалом.  
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Прийняття на глобальному рівні Цілей сталого розвитку 

(ЦСР) у 2015 році та їх адаптація до українських реалій, 
обумовили урахування ЦСР у процесах стратегічного 
планування, макроекономічного прогнозування та програмного 
розвитку країни [1]. В основу ЦСР та Стратегії сталого розвитку 
України до 2030 року покладено вирішення нагальних проблем 
людства при досягненні інклюзивного росту та раціонального 
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управління природними ресурсами. Переважна  більшість країн 
запровадила інклюзивний розвиток, як сучасну ознаку відповіді 
на виклики глобалізації, який поєднує досягнення глобалізації з 
національними особливостями, створюючи можливості для 
розвитку міжнародної спільноти та окремої держави. Україна з її 
земельним потенціалом є тим унікальним локальним регіоном, 
який стане потенційним донором продовольства у світі. Тому 
країна повинна сформувати таку модель суспільного устрою, яка 
б створювала умови інклюзивного розвитку, який базується в 
узагальненому розумінні на соціо-економіко-екологічній 
стабільності, в основу якої покладено науково-технічний прогрес, 
модернізацію економічної та соціальної сфер. Інклюзивне 
зростання передбачає: участь людей як робітників, споживачів та 
власників бізнесу в економічному житті та підвищення добробуту 
нації; рівні можливості та рівний доступ до суспільних благ для 
всіх груп населення, включаючи бідних та соціально 
незахищених; трансформація економічної системи для 
поліпшення життя всіх верств населення; зростання стабільності і 
стійкості економічних систем до будь-якого роду потрясінь; 
відновлювання здатності природи відтворювати екосистему.  

Означені напрямки актуальні для сільських територій, 
значна частина яких занедбана і втрачає свій потенціал, а 
населення потерпає від економічного та соціального занепаду. В 
таких умовах сільський спосіб життя втрачає свою 
привабливість, людський потенціал та соціальний простір. Все це 
потребує визначення нової моделі розвитку, яка враховувала б 
цивілізаційні цілі.  

В основу формування нової парадигми секторального 
економічного розвитку України може бути покладено втілення  
кращих практик та світового досвіду, можливість взаємодії 
бізнесу та влади в кожному конкретному напрямку, реалізація 
інноваційних проектів.  Ці напрямки підтверджуються тим, що 
спостерігається тенденція вибору українськими підприємствами 
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моделі діяльності, в основу якої покладено інклюзивні інновації 
та екологоорієнтовне підприємництво. Саме малі та середні 
підприємства повинні створювати можливості для всіх верств 
населення, у тому числі для жінок, молоді, внутрішньо 
переміщених осіб, ветеранів АТО, людей з обмеженими 
можливостями щодо започаткування бізнесу та створення нових 
робочих місць в агросфері. В основу повинно покласти імпакт-
інвестування (інвестування впливу) таких точок росту як 
продовольче виробництво, освіта, охорона здоров’я, 
нетрадиційна енергетика, соціальна інфраструктура, відродження 
природного капіталу шляхом, що має потужній подвійний вплив 
на соціальні чинники або навколишнє середовище поряд з 
інвестуванням компаній, організацій, фондів, що мають на меті 
отримання доходу. В розвинутих країнах частка сільського 
населення з часом зменшується, оскільки розвиток сільських 
територій  асоціюється з інтенсифікацією агровиробництва, а не з 
територією проживання сільського населення та якістю його 
життя  [2, с.52]. Тому в українських реаліях імпакт-інвестування 
в об’єкти невиробничого характеру створить умови для 
активізації інклюзивних моделей агробізнесу [3, с.135]. Ці 
інвестиції здійснюються з метою отримання соціальних ефектів у 
формі підвищення якості життя, створення робочих місць, 
розширення професійних здібностей, зниження соціальної 
нерівності, шкідливого впливу на навколишнє середовище і 
підвищення особистого добробуту людей Число фондів, які 
здатні інвестувати росте, а інвестиції впливу за прогнозами 
експертів протягом наступного десятиліття збільшаться майже в 
10 разів. 

До основних інклюзивних моделей розвитку в агросфері 
відносимо: 

- у виробничий сфері – фінансування екологічно чистих 
технологій, зокрема в агросфері з метою отримання безпечного 
продовольства, створення сировинних зон; 
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- в сфері охорони довкілля – роздільний збір вторинної 
сировини та утилізація відходів, зелені облігації та впровадження 
екологічних проектів, відновлювальна енергетика, збереження 
водних ресурсів, енергоефективність, «зелені» будівлі, чистий 
транспорт; 

- відтворення людського та соціального капіталу – 
створення стартапів в галузі охорони здоров'я, освіти, мобільних 
та ІТ-технологій, фінансів та сільського господарства, створення 
різних платних сервісів для користувачів, надання послуг 
незахищеним верствам населення, що проживають в сільській 
місцевості, підтримка соціальних проектів. 

Необхідними умовами інклюзивного розвитку виступають 
ефективне державне управління, визначення пріоритетних потреб 
країни, оцінка можливостей країни, впровадження політики 
соціального захисту, скорочення масштабів зубожіння шляхом 
підтримки стійкого і всеосяжного економічного зростання.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 4.0 И ЕЁ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

 Кухарская Н. А.,  д. э. н., профессор, 
Одесский национальный  экономический университет 

 
Усиливающаяся интеграция национальных экономик и 

обществ во всем мире путем обмена товарами и услугами, 
информацией и знаниями, технологиями и культурными 
ценностями, быстрое развитие транспорта и промышленности – 
неизбежные явления в ХХІ веке. Исторически процесс 
глобализации условно можно разделить на следующие этапы. 

Глобализация 1.0 (1492-1800 гг..). Драйверами на этом этапе 
стала грубая сила – мускульная, лошадиная, ветряная, паровая. 
Движущей силой глобализации 1.0 были страны. 

Глобализация 2.0 (1800-2000 гг.., с перерывами на две 
мировые войны). Роль драйверов сыграли промышленные 
революции и транснациональные компании с их стремлением к 
освоению новых рынков сбыта и снижению издержек 
производства.  

Глобализация 3.0 (начиная с 2000 г.). Движущей силой этого 
этапа становится отдельная личность, индивидуум.  

Новую стремительную волну глобализации можно назвать 
глобализацией 4.0. Драйвером является цифровая революция, 
диджитализация экономики, которая улучшает образование и 
развивает инфраструктуру региональных экономик, с целью 
создания достаточного количества рабочих мест и успешных 
предприятий.  

К 2022 г. 54-м процентам рабочих в мире необходима будет 
переквалификация или, по крайней мере, дополнительное 
образование, т.к. из-за роботизации значительное количество 
специальностей сегодняшнего дня могут оказаться 
невостребованными. Уже в настоящее время студентов следует 
готовить к тем типам работы, на которые будет спрос в 
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следующие 20 лет. Например, в Новой Зеландии внедряют 
национальный технологический учебный план, чтобы научить 
студентов быть авторами, а не только потребителями цифровых 
технологий.  

Девиз «Глобализация 4.0: создание глобальной архитектуры 
в эпоху четвертой индустриальной революции» (4IR) впервые 
прозвучал на ВЭФ в Давосе в январе 2019 г., где ищут 
долговременные стратегии развития. Можно предположить, что 
Глобализация 4.0 – это следствие 4-й промышленной революции 
как новый этап развития общества и экономики. И рассматривать 
Глобализацию 4.0 в отрыве от Индустрии 4.0 (которая берет свое 
начало с 2011 г. с промышленной ярмарки в Ганновере), 
невозможно. Индустрия 4.0 предполагает широкое сочетание 
современных информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) с промышленным производством, в отличие от третьей 
промышленной революции, которая базировалась только на 
компьютеризации и автоматизации. 

Важными элементами нового типа производства являются 
кибер-физические системы, big gata, искусственный интеллект, 
3D-печать и т.д. Именно поэтому можно говорить об изменении 
парадигмы в производстве и о новой промышленной революции. 
Будущими тенденциями является то, что технологии, связанные с 
4IR, могут повысить производительность труда, доходы 
работников, увеличить их свободное время, улучшить качество 
товаров, что будет способствовать повышению 
конкурентоспособности промышленности. Изменения касаются 
не только технологий и производства, но и общества, культуры и 
ряда других сфер. Например, начиная с 2011 г. в странах ЕС 
запущен ряд очень перспективных проектов (таблица).  

В 2015 г. Еврокомиссия представила общественности 
Стратегию единого цифрового рынка для Европы (A Digital 
Single Market Strategy for Europe), которая будет способствовать 
использованию новых технологий и переход к Индустрии 4.0.  
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Таблица – Программы 4.0 в странах Евросоюза [1] 

Страна Проект/стратегия Год 
запуска Результаты  

Германия 
Platform Industrie 4.0 (на 

основе Хай-тек стратегии 
2020) 

2011 
В платформе более 300 

участников, 200 проектов,  
в т. ч. 99 производственных 

Франция 

Alliance pour I’Industrie du 
Futur (на основе стра-

тегии «Новая промыш-
ленная Франция») 

2015 

Кредиты для 800 компаний, 
диагностика модернизации 

производства 3400 компаний 
(на 2017 г.). 

Италия 
Intelligent Factory Cluster 
(CFI) (в рамках Дорож-
ной карты инноваций) 

2012 

Создана платформа 
сотрудничества, реализованы 

4 приоритетных 
исследовательских проекта 

Австрия 

Platform Industrie 4.0 
(основатели – 
Министерство 

транспорта, инноваций и 
технологии Австрии и 
несколько отраслевых 

ассоциаций) 

2015 

В 2015-2017 гг. расширена 
сеть Платформы Индустрия 

4.0 (с 6 до 41 члена), развитие 
сотрудничества между биз-
несом и наукой, 80 публика-
ций о промышленности 4.0, 

создание базы данных с 
соответствующими 

стандартами и нормами 

Венгрия 

Инициатива «Индустрия 
4.0. национальная 
технологическая 

платформа» (I4. 0 NTP) 
(на основе стратегии 
реиндустриализации  

2016 

В Платформе 
(зарегистрированной как 

ассоциация) около 70 членов, 
подготовлена аналитическая 
работа о будущем Индустрия 

4.0 в Венгрии (на 2017 г.). 

 

Глобализация 4.0 ориентирована на человека, ибо сейчас 
фактически происходит борьба между роботами и людьми, и 
последние могут стать «рабами» новых технологий. Поэтому 
Глобализация 4.0, кроме ориентации на человека, должна быть 
более всеохватывающей. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Ангел Е., Кравчук В. Какая промышленная политика необходима 

Украине для перехода к Индустрии 4.0? / Е. Ангел, В. Кравчук // Зеркало 
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НЕОЭКОЛОГИЗАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Степанов В. Н., д. э. н.,профессор  
Институт проблем рынка и экономико-экологических 

исследований  НАН Украины 
 

Тенденции развития процессов экологизации 
общественного производства в настоящее время рассматривается 
как особо важный современный феномен. Этот феномен 
проявляется в следующем: 1) человечество все в большей 
степени осознает опасность расширения масштабов 
экологического кризиса, который приобретает качественно 
новый – глобальный,  планетарный – характер; 2) с другой 
стороны, крупномасштабный процесс глобальной экологизации  
рассматривается как мир явлений всемерной, всеобъемлющей и 
непрерывной экологизации «всего» и «вся» в пространстве и 
времени. В этом контексте следует отметить, что с понятием 
«феномен экологизации» можно использовать такие родственные 
понятия: как «ноумен экологизации», рассматриваемое как 
«умопостигаемое», как предмет умозрительного знании, как 
предмет мировоззренческого характера, как неоэкологизация, 
отражающая новый (инновационный) этап преобразования 
отношений общества и природы. 

Неоэкологизация в широком плане может трактоваться в 
следующих аспектах, а именно: как форма достоверных научных 
знаний о явлениях и процессах экологизации общественного 
бытия, дающих ценностное представление о закономерностях и 
существенных характеристиках объектов экологизации; как 
особая форма человеческой деятельности и результатов, 
представляющие собой совокупность экологических, экономико-
экологических и иных смежных идеологем, взглядов, концепций, 
учений  об окружающей реальности – экосфере. 
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Считаем необходимым обратить внимание на то, что 
современные определения экологизации являются 
многочисленными и неоднозначными, что обуславливается 
разнообразием контекстов этого определения – биологиеским 
(экологическим), экономическим, социальным, медицинским, 
техническим и др. Понятие экологизации  применительно к 
экономическим системам можно трактковать как 
целенаправленный процесс преобразования экономики,  
связанный со снижением интегрального экодеструктивного 
воздействия  процессов производства и потребления товаров и 
услуг в расчете на единицу совокупного общественного 
продукта. 

По нашему мнению, более высокий уровень обобщенного 
понимания экологизации общественного развития может 
обеспечить кибернетический концепт  данной проблемы. В этом 
плане неоэкологизация (в кибернетическом смысле), 
рассматривается как: наука об  общих закономерностях, 
принципах и методах инновационного подхода к управлению 
процессами экологизации объектов (систем) любой природы – 
экономической, социальной, технической и др., развиваемое в 
контексте всеобъемлющего обновления; сознательное 
целенаправленное воздействие со стороны субъектов на объект 
(экономические, социальные и др.), осуществляемое в целях  
минимизации негативных (экодеструктивных) воздействий и 
максимизации эффектов инноватизации рационального 
использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов. 
Понятие «неоэкологизация» – это не просто гибрид процесса 
экологизации с наукой. Это – единое целое в развитии всей 
совокупной науки, новых технологий и  практики экологизации,  
которое можно определить как экоинноватика. К числу важных 
направлений экоинноваций можно отнести: создание новых 
товаров и услуг с высоким уровнем добавленной стоимости, в 
том числе  выраженной в форме высокого уровня эффективности  
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экологизации,  повышающей добавленную стоимость и товаров 
(услуг); увеличения возможностей повышения экологического 
качества жизни людей; расширения возможностей использования 
экологизированных инновационных технологий в развитии 
общественного производства.  

В своей основе «неоэкологизация» как научное направление 
(или наука) включает в себя определенное множество понятий, 
которые в совокупности характеризуют понятийно-
категориальной базис теории неоэкологизации. Этот базис 
включает в себя такие понятия (категории) как: неоэкологизация, 
экоинновации, базисные экоинновации, экоинновационный 
потенциал, экоинновационный фонд, экоинновационное развития 
системы и др. Естественно, что этими понятиями методология 
неоэкологизациия не исчерпывается. Например, в управлении 
неоэкологизацией важное место занимает вопрос управления 
фактором времени, которое согласно  оригинальной работы 
Г.А.Архангельского определяется как «управление временем» 
(организация времени, тайм-менеджмент).  В данной работе 
управление временем, с одной стороны, рассматривается как 
комплексная технология организации деятельности, 
акцентирующая внимание на необратимости времени, а с другой, 
– связывается с аналогией хорошо известного в мировой 
практике «Тотальным управлением  качеством» (ТУК). 
Методология ТУК, по нашему мнению, в полной мере отвечает 
задачам управления неоэкологизацией, как комплексной 
технологией организации по экологизации общественного 
производства, акцентирующего внимание на повышении качества 
экологизации.   

В этом плане процесс восходящего  развития процесса 
экологизация общества (общественного производства и жизни  в 
целом) можно разделить  на четыре стадии: стадия 1 – исходное 
положение состояния экологиеского уклада, от которого 
начинается процесс управляемого развития экологизации; стадия 
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2 – создание условий и формирования предпосылок для 
устойчивого повышения взлета экологического качества 
общества; стадия 3 – экологический «взлет» общественной 
системы, характеризующийся активным и устойчивым ростом 
экологического качества в общественной жизни (этот период 
условий можно назвать как «экологическая революция»); стадия 
4 – путь к зрелости, представляющий собой процесс устойчивого 
возрастания Т2 экологического качества общественного 
производства; стадия жизни общества. 

 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ 
  

 Лайко О. І., д. е. н., с. н. с., 
 Талпа В. П., аспірант 

 Чехович З. В., провідний інженер 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України 
 

Глокалізація процесів економічного розвитку проявляється в 
Україні особливо чітко завдяки активному просуванню реформи 
децентралізації. Врахування локальних особливостей з 
перспективою участі в процесах міжнародного економічного 
обміну для територіально-господарських систем базового рівня 
стає однією з необхідних умов в аспекті реалізації економічних 
пріоритетів реформи місцевого самоврядування [1]. Активізація 
інноваційних процесів в даному аспекті має виключну 
значущість, оскільки саме реалізовані новації є найбільш 
суттєвим рушієм соціально-економічного розвитку та 
комплексних трансформацій в економіці територіальних систем. 

Інституціональну рамку для стимулювання інноваційних 
процесів в умовах глобалізації та децентралізації різними 
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способами, в тому числі і податковими, становлять: Європейська 
політика інвестиційного розвитку [2], Європейська стратегія 2020 
[3], Концепція реформування системи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні [1], Закони України 
«Про добровільне об'єднання територіальних громад» [4] та «Про 
співробітництво територіальних громад», Податковий та 
бюджетний кодекси України [5], та проект Стратегії сталого 
розвитку «Україна-2030».  

Досягнення завдань і цілей регіонального розвитку, 
визначених в Стратегії ЄС до 2020 року передбачається за 
рахунок залучення нових інвестиційних ресурсів з метою 
підвищення рівня зайнятості населення (доведення показника 
працевлаштованості людей віком 20-64 років до рівня 75%), 
активізації наукових розробок (досягнення 3%-го рівня ВВП). 
Ключові аспекти соціально-економічного розвитку, актуальні для 
країн ЄС також визначені для національної системи 
господарювання в проекті Стратегії сталого розвитку «Україна-
2030», ключові вектори якої, відповідають положенням 
міжнародних документів щодо провадження сталого розвитку, а 
також корелюють із завданнями реформи децентралізації [1]. 

Одним із потужних фінансових інструментів державної 
підтримки і заохочення до участі в інвестиційній діяльності 
підприємств та підприємців є податкові пільги. Згідно із 
законодавством України, надання податкових пільг є 
інструментом національної політики, регіони не мають в своєму 
розпорядженні прямих податкових інструментів, однак міста і 
громади, що входять до складу областей такі інструменти вже 
мають, завдяки реформі децентралізації. Саме так і можуть бути 
реалізовані положення інноваційного розвитку територіально-
економічних систем в умовах глокалізації. Право регулювати на 
локальному рівні розмір ставок стосується деяких місцевих 
податків [5]. Місцевими радами вже переглядається кожного року 
і встановлюється ставка єдиного податку для підприємців і за 
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допомогою таких повноважень можна суттєво стимулювати 
інноваційну активність і підвищувати ступінь залученості 
підприємців до інноваційного розвитку.  

Вплив на підприємницьке середовище з метою активізації 
діяльності щодо реалізації інвестиційних проектів в інноваційній 
сфері за допомогою податкового важеля – єдиного податку з 
підприємців-фізичних осіб є цілком реальним і законодавчо 
оформленим заходом, який не застосовується місцевими 
громадами. Так, для прикордонних регіонів України можливою 
стала б підтримка формування підприємницьких мереж з 
ефективною логістикою та ланцюгами створення доданої 
вартості, що дозволило б приймати участь місцевим підприємцям 
в транскордонному співробітництві на економічно вигідних для 
себе та для національної економіки засадах. 
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ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ ЯК НОВИЙ НАПРЯМ ГАЛУЗІ  
ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ  

 
 Волкова Н. І., к. е. н., доцент, 

 Задорожнюк Н. О., к. е. н., доцент, 
Одеський національний політехнічний університет 

 
На початку ХХІ ст. у розвитку людської цивілізації 

визначились тенденції до зближення країн і народів, до 
виникнення єдиного економічного та інформаційного простору в 
планетарному масштабі, а також до інтенсивного обміну 
знаннями та технологіями. Посилення господарських 
взаємозв’язків та взаємозалежності держав об’єктивно визначає 
підвищення ролі багатостороннього регулювання 
світогосподарських зв’язків, які сприяють більш широкому 
використанню переваг міжнародного розподілу праці. Але 
масштаби і напрямки розвитку багатостороннього регулювання в 
значній мірі залежать від конкретних інтересів держав, політики 
їх урядів, діяльності державних і недержавних, а також 
суспільних органів, які беруть участь в цьому процесі. У зв’язку з 
цим виникає науковий і практичний інтерес до дефініції 
«економічні студії». 

Для розуміння економічної студії як нового напряму галузі 
економічних знань, необхідно визначити її об’єкт і предмет 
дослідження. Об’єктом дослідження економічних студій виступає 
система знань про сучасну економіку. Предметом дослідження 
економічних студії виступають економічні відносини між 
суб’єктами господарювання на регіональному, національному та 
міжнародному рівнях, обумовлені закономірностями, 
тенденціями та специфікою функціонування глобальної 
економічної системи. 

Економічні студії – це термін, який, на наш погляд, доцільно 
використовувати при дослідженні та моніторингу процесів, які 
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проходять в сучасній економіці під впливом основополагаючих 
факторів її формування (система техніко-економічних, соціально-
економічних, організаційно-економічних відносин). 

На наш погляд економічні студії – це синтезуюча 
дисципліна, яка включає такі логічно пов’язані напрями. 

1. Дослідження фундаментальних змін, які відбуваються 
у світі під впливом дії в економіці принципу технологічного 
детермінізму, що дає змогу проаналізувати динаміку розвитку 
економіки, а отже і суспільства в цілому, з точки зору минулого, 
реального теперішнього і передбаченого майбутнього. 

2. Економічні студії, як свідчить сучасність, – це не 
моноконцептуальна, а поліконцептуальна система знань. Її 
розвиток пов'язаний з постійним виникненням, обґрунтуваннями, 
розширенням впливу одних теорій, спростуванням інших, їх 
протиборством. Отже дослідження сучасних економічних теорій, 
вміння орієнтуватися в масиві економічної інформації та 
класифікувати її за ідеологічно-теоретичним спрямуванням є 
необхідним напрямом дослідження економічних студій як систем 
наукових знань про економіку. 

3. Прагматизація теоретичних основ становлення та 
розвитку економічних студій через дію багатогранних форм 
економічних організацій. Ускладнення характеру питань, які 
повинні вирішуватися в повсякденному економічно-
господарському життю, обумовлює необхідність їх оперативного 
рішення за допомогою інституціонального, постійно діючого 
механізму. Таким механізмом виступають як урядові (державні) 
так і міжурядові (міждержавні) організації, до складу останніх 
можна віднести об’єднання виробників, компаній, фірм, наукових 
товариств. Також в систему комунікацій економічних студій 
включаються різного роду конференції, конгреси, семінари, 
проекти, програми тощо. 

Метою економічних студій є формування культури 
економічного мислення в розумінні системно-синергетичного 
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характеру певної країни та світових економічних процесів. 
Напрям «Економічні студії» тісно пов’язаний з іншими 
економічними дисциплінами, а саме з: 

- інституціональною економікою, яка, спираючись на 
принципи цивілізаційної парадигми суспільствознавства, 
обґрунтовує цілісну систему наукових категорій, понять, 
моделей, методів дослідження та дозволяє більш повно та глибше 
відображати власні об'єкти та предмети досліджень, 
застосовувати нові методи наукового аналізу [1]; 

- сучасними економічними теоріями, що дозволяють 
систематизувати знання щодо сутності та механізмів 
функціонування господарських систем з позицій основних шкіл 
сучасної економічної теорії [2]; 

- глобальною економікою, яка формує комплекс знань щодо 
природи і закономірностей становлення глобальної економіки; 
механізмів функціонування глобальних ринків; процесів і 
моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах [3] 
тощо. 

Таким чином, економічні студії, як явище в сучасному 
економічному світі є об’єктивним процесом у регіональному, 
національному та глобальному розвитку.  
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Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України 

 
З урахуванням енергозалежності країни, існуючих 

енергетичних, екологічних та соціальних загроз безпечному 
розвитку внаслідок підвищення тарифів на тепло і 
електроенергію та зростання цін на продукцію і послуги всіх 
секторів економіки виникає необхідність визначення 
стратегічних напрямків управління у паливно-енергетичному 
секторі, вибір яких набуває сьогодні особливої актуальності. 

Комплекс механізмів екологоорієнтованого управління 
повинен включати в себе наступні етапи управлінських рішень 
[1]: 1.Аналіз інформації про потенціал екологобезпечного 
розвитку паливно-енергетичного сектору із урахуванням 
модернізації діючих енергоблоків, оптимізації виробничого 
навантаження на ТЕС, впровадження альтернативних технологій. 
2.Розробка концепції державного регулювання з орієнтацією на 
екологобезпечний розвиток паливно-енергетичного сектору та на 
її основі стратегії розвитку альтернативної енергетики, перевірка 
можливості її використання. 3.Вироблення важелів 
організаційно-економічного, фінансово-економічного та техніко-
технологічного впливу, фінансової підтримки, впровадження 
системоутворювальних регуляторів для досягнення нового стану. 
4.Моніторинг індикаторів екологобезпечного розвитку паливно-
енергетичного сектору та оцінювання відхилень фактичних даних 
від нормативних показників. 

                                                             
1 Публікація виконана в рамках наукового проекту «Розробка стратегій інноваційного розвитку для 
регіонів України на засадах глокалізації (на прикладі Одеської області)» за рахунок коштів бюджетної 
програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230) 
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Організаційно-управлінські заходи забезпечення дієвості 
управлінських важелів включають механізми техніко-
технологічного регулювання: 1) система стандартів, норм, 
регламентів орієнтованих на застосування прогресивних 
технічних засобів та технологій енергозабезпечення; 2) 
нормативи (ліміти) на викиди забруднюючих речовин у повітря 
та скиди у водні об’єкти, що відповідають  прогресивним 
техніко-технологічним засобам. 

До економічних регуляторних механізмів слід віднести:  
1) цінові механізми та методи нарахування виробничих 

витрат та собівартості тепла. Що стосується політики 
ціноутворення енергетичної продукції, особливо теплової енергії, 
то вона повинна бути направлена на внутрішнє реформування 
всіх аспектів даної галузі та особливо підсилювання всіх 
чинників стратегічного розвитку альтернативної енергії, 
враховуючи її високий потенціал. Таким чином, нами 
пропонується перехід до нормативного методу формування 
собівартості тепла з орієнтацією на використання прогресивного 
енергетичного обладнання, у тому числі альтернативного для 
скорочення витрат органічного палива та викидів в атмосферу, 
що приведе до зниження собівартості тепла у централізованому 
теплопостачанні. Крім статті матеріальних витрат у формуванні 
собівартості одиниці теплової енергії, потребує перегляду ще 
одна, не менш важлива стаття операційних витрат, – амортизація 
основних засобів. За даними Державної служби статистики 
України рівень загального зносу основних засобів 
теплоенергетичного комплексу є більше 60%, за окремими 
об’єктами теплопостачання цей показник досягає до 97,5%. Такі 
показники не сумісні з вимогами стандартів Європи, що свідчить 
про довгий шлях до зменшення тарифів на тепло. З економічної 
точки зору, амортизація основних засобів підприємства є одним 
із джерел самофінансування господарської діяльності. Проте 
високий рівень зносу основних засобів пояснює низький рівень 
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забезпеченості фінансування за рахунок амортизаційних 
відрахувань. Відповідно до того, що у різних регіонах нашої 
країни ціна тепло є різною, то зниження собівартості 1 Гкал 
залежить саме від затвердження інвестиційної складової у 
регіонах, а саме: оновлення; санація мереж; відновлення; 
введення альтернативних джерел енергії. 

2) амортизаційна політика та норми амортизації для 
прогресивних екологічно безпечних техніко-технологічних 
засобів. Зменшення частки матеріальних витрат у структурі 
собівартості можливе за рахунок заміщення частки традиційних 
паливно-енергетичних ресурсів альтернативною енергією 
(низько- та середньопотенційною енергією, ВЕР, енергією сонця, 
ґрунту, води, тощо), яка є, на даний час, безкоштовною. Стаття 
«амортизація основних засобів» може бути скорочена за рахунок 
техніко-технологічних зрушень, тобто заміни основних фондів 
енергозберігаючими екологічно безпечними технологіями, що 
підвищить коефіцієнт придатності основних засобів, який на 
окремих об’єктах генеруючих джерел становить близько 3%. Це 
й обумовлює великі витрати теплової енергії вже на етапі 
виробництва тепла, але попереду ще теплова мережа, 
технологічний стан якої некращий. На наш погляд, є доречним 
визначити не тільки мінімальний строк корисного використання 
основних засобів, а ще й максимальний, або ступінь 
максимального зношення обладнання. Тоді підприємства будуть 
змушені вести чіткий облік амортизації своїх основних фондів, 
ухвалювати оптимальні рішення стосовно інвестицій та 
підвищувати рівень енергоефективності. Саме проектам 
інноваційно-технологічного розвитку, найбільше відповідає 
метод прискореної амортизації, що дозволяє розширювати 
можливості для інновацій. Перевага цього методу полягає в тому, 
що протягом перших років використання обладнання 
накопичується необхідна сума коштів для його відновлення. 
Даний метод дає можливість відшкодувати до 60 – 70% вартості 
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обладнання  протягом першої половини корисного строку його 
використання. 
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Найважливішим завданням національної економіки в 

сучасних умовах є забезпечення випуску високоякісної 
конкурентоспроможної продукції. Від вирішення цього завдання 
залежать темпи економічного розвитку країни та її національний 
престиж. Конкурентоспроможність країни є показником стану і 
перспектив розвитку господарської системи, що визначає 
характер участі цієї країни в міжнародному поділі праці, виступає 
гарантією економічної безпеки і забезпечує здатність країни в 
умовах міжнародної конкуренції виробляти товари і послуги, які 
задовольняють вимогам світового ринку. 

На етапі постіндустріального суспільства 
конкурентоспроможність національних економік все в більшій 
мірі визначається здатністю до інновацій і сприйняття нових 
досягнень. В даний час наша країна володіє значним 
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інноваційним, інтелектуальним і творчим потенціалом, який не 
має поки що  істотного впливу на економіку. Причина цього – 
провали влади в формуванні інноваційної політики, 
стимулюванні інноваційної діяльності, які базуються на виборі 
стратегічних напрямків та орієнтирів науково-технічного та 
соціально-економічного розвитку. 

Для країн з трансформаційною економікою активізація 
інноваційних процесів є основою посилення 
конкурентоспроможності на світовому ринку. У зв'язку з цим 
актуального значення для України набуває формування 
інституційних механізмів та інфраструктури інноваційної моделі 
економіки на різних рівнях: національному, регіональному і 
локальному. При цьому необхідно враховувати позитивний 
досвід країн, що мають високий рівень інноваційної активності в 
створенні ефективно функціонуючої національної інноваційної 
системи. 

Серед передумов розвитку інноваційних систем «можна 
виділити: 

- технологічний розвиток суспільства, вдосконалення форм і 
методів міжнародної торгівлі товарами, яке повинно 
супроводжуватися поданням нових видів високотехнологічних 
послуг; 

- глобалізацію світової економіки, розширення виробничої 
активності компаній різних країн, яке вимагає пошуку і 
впровадження нових інноваційних методів організації та 
управління їх діяльністю на глобальному ринку» [1, c. 21]. 

Україна володіє значним інноваційним інтелектуальним і 
творчим потенціалом, який, однак, істотного впливу на економіку 
поки не має, що є результатом помилок в проведенні інноваційної 
політики, стимулювання інноваційної діяльності, що базується на 
виборі стратегічних напрямків і орієнтирів науково-технічного та 
соціально-економічного розвитку. 
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У той же час ринковий механізм, особливо такий, який 
недостатньо сформувався, що характерно для економіки України, 
не може сам по собі стимулювати і забезпечувати інноваційну 
активність економічних агентів. Він повинен бути розширений за 
рахунок системи державного впливу для створення сприятливих 
умов для інноваційних процесів. Відповідно до цього в 
сукупності заходів регулювання інноваційної активності 
необхідно виділити два їх види: по формуванню 
загальноекономічних чинників і умов, які сприяють 
нововведенням, а також за впливом на інноваційний процес. 

У світовій практиці накопичений великий досвід 
державного регулювання інноваційної сфери. Такий досвід 
корисний при дослідженні інноваційних процесів, що 
відбуваються в Україні. 

Шляхи вирішення завдань інноваційного розвитку в кожній 
окремій країні мають свої особливості, пов'язані з конкретними 
економічними умовами, існуючим технологічним укладом, з 
накопиченням наукового і науково-технічного потенціалу, з 
кадровими, фінансовими, організаційними, природними та 
іншими ресурсами. 

В даний час має бути реалізована інноваційна промислова 
політика на базі науково-інноваційних заділів, створених 
вітчизняною фундаментальною наукою відповідно до 
довгострокової стратегії розвитку конкурентоспроможної 
наукомісткої промисловості, заснованої на знаннях і інноваціях. 
Така програма повинна стати базисним документом щодо 
реалізації державної промислової політики на довгостроковий 
період. У стратегічному плані розвиток промислових 
інноваційних процесів в Україні можна звести до чотирьох 
основних напрямків, які значно розрізняються в процесі 
розгортання довгострокової стратегії розвитку наукомісткої 
промисловості: перше – відновлення і організація 
високотехнологічних виробництв, що ґрунтуються на 
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українських інноваційних технологіях, конкурентоспроможних 
на світовому ринку; друге – імпортозаміщення зарубіжних 
високотехнологічних товарів вітчизняними на основі розкриття їх 
унікальності (у порівнянні з зарубіжними аналогами) при нижчій 
собівартості; третє – відновлення розширеного відтворення 
наукомістких засобів виробництва; четвертий напрям – розробка 
структурно-орієнтованої інвестиційної політики. 
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CONTEXT OF GLOBAL TRANSFORMATION PROCESSES 
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In his work [1], P. Sheremeta offers three key strategic decisions 

which most of all promote the building of a modern development 
strategy of higher educational institution: 

1) Decision on offer uniqueness (focusing on differentiation of 
services from others and their uniqueness); 

2) Decision on what never to do (support of image and 
reputational capital along with understanding of incompatibility of 
certain types of activities); 

3) Synergy of all activities (competitive advantages of the 
educational institution are accumulated, rather than mutually 
exclusive). 



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

36 
 

There is no doubt that the model of the Renaissance medieval 
university (the end of XII-beginning of XIII century) as absolutely 
autonomous educational and think tank of humanities and technical 
sciences (including a full distance from the military, judicial and other 
systems) today is updated again. Thus, O. B. Hutsuliak indicated that 
futurologists proved the fact of creating "... the worldwide network of 
"megalopolises under the dome" where people exclusively useful for 
scientific progress would live, and everything else would be provided 
to their personal development (grow sheep, sew pants, work out 
details on outdated 3D printers that they would be sold out of mercy 
by merchants from Elisium, etc. (futuristic innovation cluster, 
emphasis added, composite author)" [2]. The division of global 
economic environment by source [3] into producer countries of 
innovations; countries – global workshops and mines, removes 
Ukraine from the world socio-economic equation [3], as "... 
everything else, suitable for nothing so far ..." [3, p. 26]. Thus, the 
most innovative higher educational institutions will play a leading role 
in the transition of Ukrainian state to the knowledge economy, where:   

(1) creative work already prevails over mechanical approaches 
of the industrial economy to it [4], because "... We live in an era of 
experience economy and the industries of future will be creative 
industries." [5, p. 25];  

(2) the lion's share of social and economic systems is in the 
VUCA environment (Eng. VUCA – volatility, uncertainty, complexity, 
ambiguity) [5], which is characterized by ambiguity, complexity, 
uncertainty and volatility; 

(3) stable linear structures of being and thinking typical for 
classical European culture are gradually replaced by flat structures 
(networks), or rather – "civilization of mycelium" or "civilization of 
rhizomi" (Fr. rhizome – rootstock) [6, pp. 656-660];  

(4) lumpen consumers are entering the market as new target 
audiences (often generations Z and C), to whom information about 
environmental events is delivered mainly via e-channels (see also 
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"inforkorm" as a new kind of growth medium into which a person is 
immersed from childhood [7, p. 215]). Thus, "... turning to the digital 
format, such derivatives of post-industrial economy as sharenomics 
and experience economy are transformed into "glamorous 
discursive vamp economy" [7] as the simulacrum (copy of reality) and 
are a materialise metaphor of "The Consumer Society", J. Baudrillard. 
The person is turning into what the Internet pumps through it." [7, p. 
409]. 

Thus, all of the above actualizes "... introduction in strategic 
plans of social and economic systems of the real, ecologically live 
concept of objectivity of globalization process that also lies in the 
plane of cultural use of intellectual resources ..." [7, p. 410]. 
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PROSPECTS OF UKRAINIAN-CHINESE TRADE AND 
ECONOMIC RELATIONS 
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The opening up of the Chinese economy meant broadening 

ties with the rest of the world, reflected in increasing its share in 
world trade, global markets for individual goods and capital flows. 
Open economy of the People's Republic of China also affected 
Ukraine [1].  

China ranks second place in terms of trade turnover with 
Ukraine. The situation with the trade balance in cooperation 
between the two countries since 2003. is in favor of Chinese 
business. 

The first attempt of bilateral contacts between Ukraine and 
China took place in October 2014, when Foreign Minister of 
Ukraine Pavlo Klimkin and his Chinese counterpart, Wang Yi, met 
on the ASEM Summit (Asia-Europe Forum). Soon, there was a 
more high-level meeting of the leaders of the two countries, Petro 
Poroshenko and Xi Jinping, which took place o in April 2016 at the 
fields of the nuclear security summit in Washington. After these 
facts were examined, we concluded that, that foreign trade 
cooperation between Ukraine and China has a lot of prospects. 

First of all, one of the main prospects for the Ukrainian-
Chinese trade and economic relations is the establishment of a free 
trade zone [2]. The main benefits of the FTA are: simplification of 
the visa regime, easier regulation of norms and laws, mutual trade; 
revival of trade in goods and services; an increase in the volume of 
investments. In addition, the Chinese side proposed the introduction 
of a two-way visa-free regime with Ukraine, which will be a huge 
advantage in trade relations for both countries. 
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One of the prospects for developing relations between Ukraine 
and China is cooperation in the field of space and military-technical 
cooperation between our states. Ukraine remains a promising and 
interesting partner in high technology for the PRC. A confirmation 
of this is a series of meetings of representatives of agencies and 
enterprises of the space industry of Ukraine and China, which 
resulted in the signing of a number of conceptual documents [3]. 
Cooperation between two countries has gained new meaning after 
the signing in April 2016 of the Long-Term Program of Ukrainian-
Chinese Cooperation in the Space Industry for 2016-2020. The 
document foresees the joint implementation of more than 70 
projects, most of which relate to the development of rocket and 
space technologies [4]. 

Among the promising areas to be developed, there is a 
cooperation in the field of the creation of combat aircraft and sea 
high-speed floating platforms. It is possible to start the development 
and joint production of combat aircraft, which are in urgent need for 
the Armed Forces of Ukraine [5]. Another promising prospect is 
cooperation in the field of the creation of sea high-speed floating 
platforms for the so-called "mosquito fleet" of Ukraine. 
Construction of the national Ukrainian corvette project 58250 takes 
a long time (the State Target Defense Program of Ukraine was 
extended until 2028) and requires considerable resources (about 32 
billion UAH for the construction of four ships). Ukraine should 
work with China and negotiate to acquire or jointly build small, 
high-speed maritime platforms that can provide security [6]. 

After examining the issue of Ukraine's participation in large-
scale Chinese projects, we concluded that "One Belt, One Way" 
could be one of the most attractive geo-economic projects for 
Ukraine. Participation of Ukraine in this project is still a declarative 
one. But according to the results of the meeting, Prime Minister of 
Ukraine Maia Kay and prime minister of Ukraine Volodymyr 
Groisman, which took place in December 2017, Ukraine and China 
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are moving to a new strategic level of interaction, which involves 
the implementation of joint projects for a total amount of about $ 7 
billion. 

To make the conclusion, we want to admit that Ukraine and 
the People’s Republic of China have a real opportunity for 
improvement of mutually beneficial cooperation in trade, economy 
and other sectors. The leaders of these countries must arrange 
meetings in greater number, discuss all possible prospects for the 
development of the relations of their states, be more loyal and to a 
certain degree change the foreign policy to each other. 
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Being historically well supplied with native born low paid 

skilled labour force Ukraine now faces new challenges in this sphere. 
Employers claim shortage of specialists in certain industries and 
overall deficit of competitive labour for reasonable price. This may 
lead to mistakes in project analyses and failures in realization of some 
projects due to reduced output and increased labour cost.  

In this paper we are trying to summarize basic factors, 
influencing labour market in the country nowadays. 

Labour market is a very competitive one both from the demand 
and supply side. Two types of competition exist on the labour market: 
firstly employers are competing for the workers with certain skills and 
qualifications and secondly potential employees are compete for the 
most promising work places, taking into consideration nonpecuniary 
factors—such as work environment, risk of injury, personalities of 
managers, perceptions of fair treatment, and flexibility of work hours. 
[1] Both of them affect the price of labour.  

Supply of labour is determined by the objective factors such as 
population and their desire to participate in the labour market. Latest 
fully depends on the difference between the people’s reservation wage 
and wage offered by the companies. When the wage is high, 
opportunity cost of labour time grows, stimulating people to offer 
their workforce on the market [2]. 

According to the recent data number of economically active 
population in Ukraine has gradually dropped to 17 939,5 mln people 
with a small increase in 2018 by 0.5% with similar tendency in the 
Number of employed.  
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Number of unemployed attained the maximum in 2014 and since 
that time was merely stable with a 7% drop in 2018 which resulted in 
a drop of unemployment rate to the level of 8.8% [3]. 

Ukrainian labour force demonstrates relatively stable 
participation rate at the level of 62%. Reduction of workers happens 
both due to natural reasons (negative population growth rates) and 
economic migration.  

Despite official claiming positive net migration rates, Ukrainian 
labour force steadily leaves the country, not always following the 
official procedure and without informing government bodies [4]. 
Development of modern technologies provides easy communication 
with the potential employer, facilitating less costly employment 
process together with reduced risks of moving abroad. 

Information technologies extend possibilities for remote work 
and leads to the essential growth of the number of self employed 
simultaneously reducing proposition of labour at the local labour 
market.  

Demand for labour is formed by the companies of the different 
sizes. Fig.1 demonstartes changes in the total number of the 
enterprises in economy, and changes in the total number of employed 
is shown in Fig.2. 

 

 
Figure1 – Number of the enterprises by size (growth rate) 
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Figure 2 – Number of employed by company size (growth rate) 

 
According to the statistical data number of large (with more then 

250 employees) and middle-sized (50-249 employees) companies has 
gradually grown but they present growth rate below 1 for the number 
of employed whereas small and micro enterprises became fewer, but 
showed some increase in the number of personnel. 

More people are employed by small companies ranging from 10 
to 49 employees. 

Considering that increased number of bigger enterprises did not 
lead to the increase of the number of personnel hired by them we may 
speak of the corporate downsizing. This is accompanied with a growth 
of average wage by more than 10% each year and makes big 
companies economize through the layoffs. 

Micro companies still providing employment for 26% of the 
labour force make just 5% in the official volume of labour cost which 
is now under the careful attention by the government.  

In conclusion we may say that supply of labour remains 
relatively stable in Ukraine as well as the number of employed and 
unemployment is gradually reducing. Despite reduced number of 
small and micro enterprises they still employ 66% of the labour force 
officially spending on them less than 23% of all companies’ expenses 
for labour.   
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Both 10% annual increase in average salary together with 
increased employment indicates growing demand for labour and more 
severe competition on the labour market among the companies. 
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Світовий досвід залучення іноземного капіталу у формі 

інвестицій свідчить, що інвестиції надходять насамперед у ті 
країни, в яких створена стабільна й ефективна законодавча база 
щодо режиму залучення і використання іноземних інвестицій. 

Детальніше розглянемо досвід регулювання іноземних 
інвестицій, що забезпечує процес сталого розвитку у даних 
країнах. З огляду на те, що США залишається великим 
експортером капіталу, уряд цієї країни вдається до певних 
обмежувальних заходів щодо його вивезення і створив систему 
заохочувальних важелів для використання капіталу переважно у 
вітчизняній економіці. Серед таких важелів можемо виокремити: 



ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

45 
 

високі рівні ставок за позикою, низькі показники інфляції, 
скасування податків на дивіденди, податково-амортизаційна 
політика, а також надання земельних ділянок для будівництва та 
у приватну власність [1]. Система таких важелів дає можливість 
створити привабливий інвестиційний клімат для інвесторів, що у 
свою чергу стимулює сталий розвиток в країні. Високі рівні 
ставок за позикою разом з низькими показниками інфляції та 
сприятливими прогнозами підвищення цін зумовлюють значний 
приплив іноземних інвестицій в американську економіку. 
Скасування податків на дивіденди, що сплачуються іноземними 
власниками цінних паперів, сприяло розповсюдженню акцій 
серед іноземців. Згідно із законом про оподаткування у США 
гарантується відсутність будь-якої дискримінації, що зумовило 
створення більшістю іноземних інвесторів філій у цій країні [2, с. 
353-354]. 

Залученню іноземних інвестицій в економіку Франції 
сприяють: зростання валового прибутку фірм, які господарюють, 
податкові та кредитні пільги, невисокий рівень процентної ставки 
за кредити тощо. Уряд Франції здійснює жорстку політику 
регулювання іноземних інвестицій стосовно держав, які не є 
членами ЄС. У цій країні існує ефективна система заохочення як 
власних, так і іноземних інвестицій, спрямованих на розвиток 
пріоритетних і провідних галузей промисловості. У країні також 
існує преференційний податковий режим для підприємств, що 
працюють у так званих зонах підприємництва Франції. У Франції 
державне регулювання економіки – це досконало продумана 
система стратегічного індикативного планування, управління 
цінами, контролю за оплатою праці, заохочення конкуренції. 
Головним напрямом регулювання інвестиційної сфери в цій 
країні є податкова політика [2].  

Великий інтерес становить англійська система залучення 
іноземних інвестицій. Велика Британія є значним отримувачем 
іноземних інвестицій, що надходять у Європу як із Заходу, так і зі 
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Сходу. Цьому сприяють такі чинники, як ефективна структурна 
перебудова і поліпшення внутрішньоекономічної ситуації у 
країні, бажання іноземних фірм зайняти нові ринки збуту для 
своїх товарів, висока норма прибутку за рахунок порівняно 
низьких витрат на робочу силу. На інтенсивність процесу 
залучення іноземних інвестицій також впливає наявна у Великій 
Британії система оподаткування. Відчутним інвестиційним 
стимулом є відсутність податків на капіталовкладення в 
обладнання, а також їх зниження на інвестиції в будівництво 
споруд [3, 4].  

На наш погляд, досить цікавим є досвід Німеччини, зокрема, 
у сфері заохочення та стимулювання діяльності іноземних 
компаній у регіонах, які відстають за своїм економічним 
розвитком. Щоб подолати різницю у розвитку земель, у 
Німеччині було створено систему стимулювання інвестиційної 
діяльності. Держава запропонувала у зв’язку з цим переважно 
такі стимулюючі інструменти, які, з одного боку, базувалися на 
скороченні податкових надходжень, а з іншого – не вимагали 
суттєвих бюджетних витрат.  

Значний інтерес представляє досвід Швеції з питань 
використання державної системи податкових пільг на 
інвестиційні резерви. Відповідно до цієї системи фірмам 
дозволялося відчисляти в інвестиційні резерви до 40% 
комерційних доходів, що не підлягають оподатковуванню. 
Формування інвестиційних резервів сприяє прискоренню 
науковотехнічного прогресу. Податкова політика ефективна 
тільки за умови використання її як засобу стимулювання 
виробництва, що відповідно розширює податкову базу. 
Формування податкової політики в Україні в нових економічних 
умовах має здійснюватися у країні в перехідний період [1]. 

На нашу думку, використання вищевказаного досвіду не 
достатнє  для успішного інвестиційного розвитку. Оскільки 
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першочерговим є створення в країні сприятливого інвестиційного 
клімату.  
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Галузь освіти являє собою процес опанування навичками та 
знаннями, які взаємопов’язані в контексті соціалізації особистості 
та спрямований на відтворення інтелектуального потенціалу 
нації. Саме функціональне призначення освіти зумовлює основне 
її місце серед економічних галузей. 

Рівень освіти являється показником, який залежить від 
економічного розвитку та забезпечує конкурентоспроможність 
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країни на світовому ринку. На розвиток освіти впливає багато 
факторів, які потребують постійного аналітичного вивчення, 
дослідження, прогнозування та вдосконалення. Роль освіти та її 
стан роблять напрям державної політики основними та 
пріоритетними. 

Початок ХХІ сторіччя характеризується появою для 
українських закладів вищої освіти новими труднощами, які 
пов’язані, в першу чергу з підвищенням запитів студентів. 
Держава очікує, що університети та інститути будуть допомагати 
суспільству у вирішенні економічних та соціальних питань, але 
не надають їм достатньої фінансової підтримки. 

Дослідницька база закладів вищої освіти створює та 
використовує нові методи надання освітніх послуг та збільшує 
кількість спеціальностей. Вплив запитів на освітні послуги 
вимагає також модернізації матеріальної бази та обладнання. 

Інформатизація суспільства суттєво вплинула на розвиток 
сфери освіти. Останні роки характеризуються модернізацією 
вищої освіти та всього суспільства, які орієнтуються на розвиток 
та становлення ринкових відносин.  

Сьогодні однією з основних тенденцій трансформації 
освітніх послуг є її комерціалізація. Наприкінці ХХ сторіччя 
з’явилась галузь світового господарства  міжнародний ринок 
освітніх послуг, який включає щорічний обсяг продажів в розмірі 
кількох десятків мільярдів доларів та обсягом споживачів в 
кілька мільйонів.  

Отримання вищої освіти за кордоном для студентів стало 
новою галуззю експорту. Основним лідером на ринку експорту 
освітніх послуг є США, Великобританія, Німеччина, Франція. За 
останні роки спостерігається розширення ринку освітніх послуг, 
що формується під впливом глобалізації та збільшення обсягів 
споживання. Ці фактори впливають на перебудову структури 
суспільства та змін в кожній її сфері – освіті, економіці, політиці. 
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Комерціалізація освіти насамперед передбачає надання 
послуги за яку треба платити. І це питання завжди гостре, має 
багато контекстів, від морально-етичного до економічного та 
соціального. За радянські часи, вважалось що це питання було 
вирішене і освіта повинна бути безкоштовною, для тих хто її 
отримує. Перехід до ринкової економіки змусив повернутися до 
цього питання, але одностайності в його вирішення немає й до 
сього дня. Здавалось якщо ринок, то безумовно треба платити, 
проте разом з незалежністю з’явилося соціальне розшарування 
українського суспільства, зубожіння більшості населення та 
відсутність можливості платити за навчання. А відтак платна 
освіта, в цих соціальних умовах, не є справедливою та є 
недосяжною для талановитих дітей незаможних верств. На наш 
погляд питання взагалі не повинно так формулюватися, бо в 
несправедливій державі (де індекс співвідношення доходів 20% 
найбагатших громадян і 20% найбідніших, що демонструє рівень 
соціальної справедливості, становить в Україні 40 до 1, на 
відміну від Японії, де цей показник складає 4 до 1, а в Гондурасі 
38 до 1), ставити питання про створення справедливої системи 
освіти є утопією. Світовий досвід теж по різному ставиться до 
цієї проблеми, існує щонайменше три підходи до фінансування 
вищої освіти. Перший, коли створення ВНЗ та їх функціонування 
відбувається за рахунок держави. Ця модель використовується в 
Німеччині та Великобританії. Другий передбачає фінансування 
виключно за рахунок приватних коштів. Цим шляхом пішла 
американська освіта, успішність цієї моделі демонструють 
університети «Ліги плюща». Однак приватне фінансування не 
виключає можливості отримувати державні гранти від штатів та 
федерального уряду. Й нарешті третій підхід, передбачає окрім 
приватного фінансування використання громадських коштів, 
саме в такий спосіб фінансується більшість японських вишів [2]. 

Розширення фінансування вищої освіти сьогодні набуває 
особливу роль, оскільки на державному рівні все менше 
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бюджетних коштів виділяється на підтримку вищої освіти. 
Освітні послуги, корім того, що являється одночасно і послугою і 
товаром, є соціальним благом, доступ до якого має право кожна 
особа. Право на освіту являється обов’язком, тому що наявність 
освіти є основою для саморозвитку та вдосконалення не лише 
окремої особи, а й усього суспільства.  
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Інвестиції та фінансування відіграють важливу роль у 
підтримці переходу до низьковуглецевого, ресурсоефективного 
та соціально інклюзивного розвитку туризму. В сучасних умовах 
існує необхідність переходу до інвестиційної та фінансової 
практики, що підтримує сталий туризм, зокрема інституції та 
інструменти для зеленого фінансування та інвестицій.  

Інвестиції в туризм – це розміщення капіталу інвесторів у 
туристичному бізнесі з метою одержання прибутку. Оскільки 
капітал є одним із головних факторів виробництва, можливості 
туріндустрії виробляти продукти прямо залежать від обсягу 
капіталу, який інвестується [1]. Інвестиційні можливості для 
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підтримки зелених інновацій у туризмі полягають у наступних 
напрямках [2]. 

1. Енергоефективний перехід: в секторі туризму є 
достатньо можливостей для інвестицій в екологічні показники, 
включаючи вдосконалення системи охолодження, телебачення та 
відео, кондиціонування, опалення та прання. 

2. Управління водними ресурсами: є можливості для 
фінансування «зелених» виконавців, які підвищують 
ефективність внутрішньої води на одного туриста. 

3. Управління відходами: існує багато аспектів, на яких 
покращення управління відходами може підвищити стійкість 
туризму, підвищити ефективність використання ресурсів, 
підвищити привабливість напрямків і створити можливості для 
працевлаштування. 

4. Біорізноманіття: підтримка екосистем лежить в основі 
сталого туризму. Є можливості для зелених виконавців і зелених 
новаторів у захисті природної ресурсної бази при одночасному 
включенні сталого туризму. 

5. Культурна спадщина: інвестиції, які підтримують 
культурну спадщину, пропонуючи можливості для продовження, 
омолодження або підвищення традицій, покращують туристичну 
пропозицію та сприяють розподілу переваг туризму серед 
місцевого населення. 

Джерела фінансування для сталого туризму інвестицій 
можуть бути як державними або приватними, національними або 
іноземного походження.  Наразі в деяких країнах існує 
підвищення мотивації для державного і приватного секторів 
інвестувати в створення сталого туризму, і ринок зелених 
облігацій та інших джерел зеленого фінансування розширюється. 
У Фінляндії, наприклад, 25% європейських регіональних фондів 
розвитку в даний час спрямовані на фінансування бізнесу щодо 
скорочення викидів вуглекислого газу, в тому числі і в 
готельному секторі.  
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Державні установи можуть розширити субсидії для 
екологічних і соціальних проектів. Розглянемо світові практики, 
які стимулюють і підтримують перехід до екологічно чистих і 
кліматично стійких туристичних економік. Зокрема, Північний 
інвестиційний банк фінансує розробку стійких проектів всіх 
розмірів в Балтійському регіоні, в тому числі зелених проектів 
дорожньої інфраструктури в Фінляндії і екологічних проектів для 
малих і середніх підприємств в Норвегії. Станом на жовтень 2017 
року, фінансуються п'ять проектів, пов'язаних з туризмом. У 
Норвегії місто Берген має 20 річну кредитну програму у розмірі 
108 млн євро для фінансування системи очищення стічних вод, 
де туризм зростає. Місто вітає близько 500 000 відвідувачів і 350 
круїзів в рік. В Ісландії вигоди сектор туризму (поряд з 
рибальством, нерухомості і сільського господарства) від 
програми кредитування в 66,6 мільйона євро за 7 років для 
фінансування інвестицій та екологічних проектів для малого і 
середнього бізнесу, а також програму кредитування 10 років на 
суму 12 мільйонів євро для фінансування R&D і інфраструктура 
ІКТ. 

Підтримку туризму в рамках Ініціативи з навколишнього 
середовища здійснює Triodos банк, який, наприклад, надає 
кредити для стійкого бізнесу туризму, інвестуючи в покупку і 
розвиток нерухомості, поновлювані джерела енергії і зелений 
туризм. Він підтримує розвиток стійких готелів в Сполученому 
Королівстві, в тому числі надання кредиту на Wheatland ферму 
встановлення вітрових турбін Balebarn Eco Lodge. Triodos банк 
надає кредити тільки для підприємств, які були або знаходяться в 
процесі, сетрифікації зеленого туризму. Це забезпечує процентну 
знижку ставки 1% для підприємств, що працюють в напрямку 
сертифікації. В Іспанії, Міністерство енергетики, туризму і 
Digital Agenda, недавно представили ініціативу-грант на суму 60 
мільйонів євро для сприяння цифровізації і енергетичній 
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ефективності з використанням ІКТ в місцевих туристичних 
напрямках.  

Участь державного сектора у фінансуванні сталого розвитку 
туризму необхідно, щоб розблокувати фінансування, створити 
стимули та потенціал. Про це свідчить діяльність 
наднаціональних, національних і субнаціональних державних 
фінансових установ, в тому числі зелених інвестиційних банків, 
які націлені на фінансування для залучення приватних інвестицій 
в низьковуглецеву інфраструктуру.  
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Бухгалтерський облік займає одну з головних частин у 
єдиній системі господарського обліку. Його можна розглядати як 
галузь наукових знань, а також як вид практичної діяльності, 
оскільки він організовується на кожному підприємстві незалежно 
від форми власності. Бухгалтерський облік надає інформацію про 
стан і рух засобів суб'єкта господарювання, джерела їх утворення 
і господарські процеси, пов'язані із постачанням матеріалів, 
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виробництвом продукції та її реалізацією, а також про фінансові 
результати господарської діяльності. 

Бухгалтерський облік в Україні регулюється державою, 
перш за все Законом України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV 
(зі змінами та доповненнями). 

Зараз трендом  власне є розвиток інноваційного 
підприємництва (стартапи). Пропоную розглянути, що ж заважає 
стартапам грамотно вести бухгалтерський облік та які наслідки 
цього.  

Розвиток startup-компаній, особливості сфери їх діяльності, 
фінансування, ризики та масштаби вимагають відповідного 
відображення в бухгалтерському обліку та звітності. За 
статистикою, близько 90% таких компаній вмирають [1]. Часто 
це стається через непрофесійність команди та відсутності 
необхідних навичок для моніторингу ситуації, фінансової 
звітності, та навіть складання балансу.  

Адже питання особливостей бухгалтерського обліку 
стартапів в Україні та закордоном практично не висвітлені. 
Правильне розмежування стартапу, як перспективного проекту, 
здатного до швидкого зростання, та малого бізнесу в локальній 
сфері з ризиками дозволить інвестору вкладати кошти 
безпосередньо в розвиток економіки в середині країни та 
визначитись з ключовими аспектами організації фінансового та 
податкового обліку. 

Важливий аспект обліку стартапів полягає також у 
відображенні джерела фінансування проекту. Інвестиції можуть 
здійснюватись на індивідуальній або колективній основі 
(краудфандінг або спільнокошт), як наприклад, за допомогою 
Міжнародної платформи Crowdfunding International (Нідерланди) 
[2], за якою у більше ніж 160 країнах світу можуть отримати 
понад 35 тис. осіб дотації на свої бізнес-проекти та ідеї.  
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Бухгалтерський облік стартапів у Європі інтегрований з 
завданнями управління і постійного онлайн аналізу показників 
діяльності та реалізації проекту. Бухгалтерські програми або 
аутсорсингові послуги спеціально адаптовані та включають такі 
функції, як: вибір форм реєстрації стартапу як юридичної особи 
(Sp.z.oo, G.mit.B.H., NIP, REGON, KRS), консультації та 
супровід, відкриття банківського рахунку та організація 
розрахунків за платіжними інструментами, забезпечення 
електронного документообігу, вибір стандартів та системи 
ведення обліку і складання звітності (МСБО, МСФЗ для малих і 
середніх підприємств, національні стандарти відповідної країни), 
кадрове діловодство, складання податкових декларацій, 
фінансове планування і контроль, юридична підтримка, 
формування внутрішньої управлінської звітності. 

Висновком є наступне: міжнародний досвід це гарний 
прикладом для нас. Щоб, розвивати інноваційне підприємництво, 
потрібно вміти поєднати той фундамент на якому будується 
бізнес із креативністю та новими ідеями. Адже без належного 
обліку підприємництво не зможе існувати. Бухгалтерський облік 
насамперед важливий для самих підприємців. Також важливим 
фактором є простота та зрозумілість. Поєднання бухгалтерського 
обліку разом з іншими процедурами або ж створення єдиних 
програм є гарним рішенням, яке полегшує роботу команді.  
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Негативні зміни в екзогенному середовищі, що призводять 

до втрати підприємством його позицій на конкурентному ринку, 
все більше актуалізують необхідність забезпечення стійкості 
підприємства. Під стійкістю підприємства розуміється здатність 
системи протидіяти негативному впливу, джерелом якого є 
внутрішні та зовнішні загрози [1]. Комплексність будь-якої 
системи, її складність, особливості функціонування, динамічність 
здійснення виробничої та комерційної діяльності, а також різні 
функціональні категорії зумовили виокремлення різних видів 
стійкості. У сучасних умовах на стійкість підприємства не аби як 
впливає саме людський фактор, тобто діяльність підприємства в 
певній мірі знаходиться під впливом усіх її учасників. Це 
пояснює  ключову роль у забезпеченні стійкості підприємства 
кадрової компоненти. За таких обставин  особливої ваги набуває 
відповідність кадрового потенціалу, зокрема, знань та навичок 
персоналу, новим умовам, що виникли в процесі розвитку 
підприємства. 

Під впливом факторів як зовнішнього,  так і внутрішнього 
середовища нормальний стан функціонування підприємства може 
порушуватись, відхилятись від планових чи бажаних параметрів 
роботи [2]. Серед внутрішніх чинників, що впливають на 
економічну стійкість підприємства, поряд з технологічними, 
організаційними, фінансово-економічними, особливої значущості 
набувають соціальні чинники, які визначають розвиток 
підприємства та його потенціал у соціальному аспекті, а саме: 



ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

57 
 

матеріальний добробут працівників, розвиненість соціальної 
інфраструктури, кадрове забезпечення, умови праці, 
демографічна ситуація тощо [3]. 

За функціональною ознакою складові економічної стійкості 
підприємства поділяють на: фінансову, виробничу, кадрову, 
маркетингову, інвестиційну, інноваційну та управлінську. 
Кадрова стійкість полягає у здатності підприємства підтримувати 
гнучкість системи управління, забезпечувати підприємство 
висококваліфікованими кадрами, підтримувати низький рівень 
плинності кадрів та високий рівень мотивації працівників; 
забезпечувати нормальні умови для відтворення робочої сили. 

Розробка механізму забезпечення кадрової стійкості є 
достатньо специфічним та індивідуальним завданням для 
кожного підприємства. Його система, а також принципи 
побудови повинні враховувати значну кількість факторів, серед 
яких найважливішими є націленість діяльності підприємства, 
потреба в креативності, потенційні витрати на персонал, 
очікувані коротко та довгострокові результати тощо. Проте 
загалом, будь-яка система повинна орієнтуватись на досягнення 
таких цілей [4]: допомога підприємству у досягненні його 
стратегічних цілей і тактичних завдань; забезпечення 
підприємства висококваліфікованими й зацікавленими в його 
ефективності працівниками; управління працівниками з 
максимальним використанням їх майстерності та можливостей; 
забезпечення реалізації цілей працівників завдяки роботі на 
даному підприємстві; надання можливостей кар’єрного зростання 
й підвищення професіоналізму для працівників; сприяння 
прагненню до максимального задоволення персоналу своєю 
роботою, до найбільш повного самовираження; допомога у 
побудові та збереженні сприятливого морального клімату в 
колективі. 

Система показників оцінювання стійкості підприємства 
повинна вміщувати показники ефективності використання 
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ресурсного потенціалу та якості організації й управління ним [5]. 
В процесі оцінювання організаційно-кадрової стійкості 
враховуються такі показники: рівень освіти персоналу; 
коефіцієнт використання робочого часу; коефіцієнт 
співвідношення прийнятих на роботу та звільнених працівників; 
коефіцієнт плинності кадрів. 

Суттєвий вплив на економічну стійкість підприємства 
спричиняє неспроможна його кадрова політика, яка призводить 
до дисбалансу процесів відновлення і збереження  чисельного і 
якісного складу кадрів, у його розвитку відповідно до потреб 
самого підприємства, вимог  діючого законодавства, стану ринку 
праці. 

Кадрова компонента у забезпеченні економічної стійкості 
підприємства – це складова її ендогенних факторів, а саме 
соціальних, які в основному, потребують матеріального або 
морального заохочення. Не завжди підприємство може виділити 
кошти на матеріальне заохочення працівників, тому, необхідно 
розпочинати з виявлення потреб працівників, проблем їх 
мотивації. Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, 
усвідомлюючи завдання, що ставляться перед нею, і знаючи ту 
винагороду, яку вона може одержати за їхнє вирішення, зіставляє 
це зі своїми потребами, можливостями і здійснює певну 
діяльність [6].  Комплекс заходів для прийняття рішення 
випливатиме з виявлених факторів мотивації працівників, які 
підприємству необхідно розробити. Це дасть змогу втримувати та 
залучати високоякісний кадровий склад, знизити плинність 
кадрів, збільшити кадровий потенціал.  

Відтак, забезпечення кадрової компоненти 
підприємства передбачає  оцінку професійного рівня підготовки, 
рівня конфліктності колективу, стилю керівництва менеджерів, 
забезпечення високих стандартів корпоративної соціальної 
відповідальності, можливостей професійного розвитку та 
задоволення соціокультурних інтересів, соціально-психологічних 
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методів впливу тощо. Підхід, зорієнтований на важливість 
кадрової компоненти, дозволяє виявити резерви покращення та 
зміцнення економічної стійкості підприємства.  

Важливість кадрової складової полягає і в тому, що від 
корпоративної культури, інтелекту колективу залежить 
конкурентоспроможність підприємства, що в свою чергу 
визначається конкурентоспроможністю продукції, що 
виробляється та реалізується підприємством [3]. Відтак, у 
підприємства з’являється шанс відкрити нові можливості за 
умови підвищення мотивації персоналу. 
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Модернізація економіки на основі технологічного 

інноваційного оновлення стимулює інвестиції, викликає 
необхідне піднесення або «хвилю» інвестиційних 
витрат.Основною метою формування інвестиційних ресурсів 
підприємства є задоволення його потреб у придбанні необхідних 
інвестиційних активів та оптимізація їх структури з позиції 
забезпечення ефективності інвестиційної діяльності. Ефективне 
формування інвестиційних ресурсів щодо окремих джерел є 
найважливішою умовою фінансової стійкості підприємства. У 
свою чергу, обсяги та джерела формування інвестиційних 
ресурсів багато в чому визначаються структурою капіталу, що 
склалася на підприємстві в процесі його господарської 
діяльності, а також вартістю залучення капіталу [1, 2]. 

Серед джерел фінансування інноваційних програм 
найчастіше використовуються власні джерела підприємств (якщо 
такі мають місце) та спостерігається стійка тенденція до 
зниження інвестицій за рахунок бюджетних засобів (особливо, з 
державного бюджету). Однак через зниження економічної 
активності в країні реального нагромадження власних ресурсів 
підприємств також не відбувається. За даних обставин 
інноваційним підприємствам слід звернути увагу на позичкові 
джерела залучення коштів. Світова практика використання 
довгострокових позик та кредитів виділяє їх, як основні, серед 
позичкових джерел фінансування інвестицій. 

Класифікувати позичкові кошти для фінансування 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств можна у 7 
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основних позицій [3]: 1) бюджетна фінансова підтримка, що 
здійснюється на державному та регіональному рівнях за рахунок 
Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки 
Крим (до 2014 року), місцевих бюджетів у межах коштів, 
передбачених відповідними бюджетами; 2) фінансові ресурси 
спеціальних позабюджетних фондів, які формуються органами 
місцевого самоврядування та підприємствами; 3) кредитні 
ресурси комерційних банків; 4) іноземні інвестиції; 5) кошти від 
реалізації облігацій підприємства; 6) кошти вітчизняних та 
іноземних інноваційних та інвестиційних фондів і банків; 7) 
кошти «бізнес-ангелів». 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій 
(рисунок), як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, за рахунок яких у 2017 році освоєно 69,9 відсотка 
капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у 
загальних обсягах капіталовкладень становила 5,3 відсотка. За 
рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 12,7 відсотка 
капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів 
становила 1,4 відсотка усіх капіталовкладень, частка коштів 
населення на будівництво житла – 7,8 відсотка. Інші джерела 
фінансування становлять 2,9 відсотка [4]. 

Інвестиційні ресурси, необхідні для створення нових 
виробничих потужностей, підвищення технічного і 
організаційного рівня виробничого процесу і стійкості 
підприємства в цілому, можна обрати серед розмаїття позичкових 
коштів. Однак для того, щоб вітчизняні підприємства могли 
матеріалізувати нововведення і підтримати інноваційні процеси, 
держава повинна реалізовувати ефективну інвестиційну політику 
– стимулювати традиційні галузі народного  
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Рисунок – Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування, % 

 
господарства, великі технологічні підприємства, 
мікроелектроніку, телекомунікаційні підприємства і заохочувати 
їх до роботи за допомогою нової технічної бази. Недосконалість 
законодавчої бази, скорочення фінансування інноваційних 
програм з боку держави має деструктивний вплив на економіку 
країни в цілому. 
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Сучасна фармацевтична галузь є однією з найскладніших 

галузей хімічної промисловості, яка представлена величезною 
кількістю різноманітних аспектів. Продукція фармацевтичної 
промисловості в наш час, та й за часів її становлення, має 
величезне значення для забезпечення і підтримки здоров'я всього 
людства. 

Виникнення світового фармацевтичного ринку відноситься 
до другої половини XIX ст. і пов'язано з  промисловим 
переворотом що відбувся в цей період в більшості країн під 
впливом науково-технічної революції. При цьому виділяють три 
етапи розвитку фармацевтичного ринку 

Перший етап у розвитку світового фармацевтичного ринок 
почався з другої половини XIX ст., характеризувався товарним 
наповненням ринку. Другий етап у розвитку світового 
фармацевтичного ринку обмежений періодом з 1920-х по 1950-і 
рр. Початок третього етапу в розвитку сучасного 
фармацевтичного ринку відноситься до 1960-м рр. Ринок 
лікарських засобів увійшов у фазу зрілості, відбувається його 
фрагментація. З початку третього етапу вже пройшло більше 50-
ти років (рисунок). І за цей час фармацевтичний ринок сильно 
зріс, а одні лідери змістили інших [1]. 

Темпи зростання у 2008 р. (на тлі світової кризи) кілька 
сповільнилися в порівнянні з попереднім періодом – 6,5% проти 
7,5%, проте в цілому тенденція зростання збережена. У 2018 року 
обсяг ринку перевищив 1,2 трлн. дол. США, а до 2020 року 
світовий фармацевтичний ринок може вирости до 1,5 трлн. дол. 
США. Якщо подивитися на діаграму з історичної точки зору, то 
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можна відзначити залежність обсягів доходу від різних 
політичних подій [3]. 

 

 
Рисунок – Розвиток фармацевтичного ринку, млрд. доларів [2] 
 
Фармацевтичний ринок України на сьогодні залишається 

другим за обсягом серед країн СНД. Структура продажів на 
ринку, як і в минулі роки, в основному складається з готових 
лікарських засобів (84% від загального обсягу продажів у 2017 
році), виробів медичного призначення, косметики та дієтичних 
добавок. 

Однією з важливих тенденцій в 2016-2017 рр. є зміна 
негативної динаміки скорочення обсягів продажів в 
натуральному вираженні на позитивну з подальшим 
прискоренням темпів зростання. Грошовий вираз зростання 
фармацевтичного ринку постійно зростає, на жаль, в основному 
за рахунок зростання цін на всі види фармацевтичної продукції. 

Важливо відзначити, що частка українських виробників на 
фармацевтичному ринку країни в грошовому вимірі продовжує 
збільшуватися. За підсумками 2017 року цей показник склав 
43,3% (у 2016 році – 43,0%, у 2015 – 41,5%). Наразі перше місце 
на нашому фармацевтичному ринку займає Дарниця, у якій на 
рахунку 122,5 препаратів. Дарниця виробляє якісні аналоги 
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препаратів світового рівня, доступні для гаманця українського 
споживача [4]. 

На особливу увагу в розвитку фармацевтичної галузі 
України заслуговують такі напрямки як: препарати для 
проведення вакцинації дітей, для лікування діабету, 
туберкульозу, кору та інші. 

З огляду на значну сезонність фармацевтичного ринку 
можна зробити «стримано-оптимістичний» прогноз його 
розвитку. Але оптимістичний сценарій розвитку, тобто 
припинення спаду і поява тенденцій до зростання, буде 
можливий тільки при дотриманні декількох умов – стабільної 
економічної ситуації в країні, відсутності значного коливання 
валютного курсу, своєчасної виплати зарплат і пенсій населенню. 
І саме тоді Україна стане конкурентоспроможною країною на 
світовому фармацевтичному ринку. 
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В умовах швидкого глобального економічного розвитку 

дослідження трансформаційних економічних процесів стають все 
більш актуальними. Беручи до уваги той факт,що посилення ролі 
інноваційно-технологічних змін у структурі світової економіки 
рушійною силою соціально-економічного розвитку значної 
кількості країн виступають знання, інновації та науково-технічні 
розробки. Від стану інноваційно-технологічного потенціалу 
країни залежать швидкість та якість перетворень національної 
економіки, і, разом з тим, рівень соціального забезпечення 
населення. 

Україна, тримаючи курс на інноваційний розвиток 
економіки, зобов’язана вирішити ряд проблем, які властиві усім 
країнам з перехідною економікою. Тому, для вирішення даних 
проблем потрібно проаналізувати досвід розвинених країн у 
розробці механізму сприяння інноваціям і встановити задовільні 
для України інструменти стимулювання розробки та реалізації 
інновацій на макрорівні, регіональному рівні та на рівні суб’єктів 
господарювання [1]. 

Інноваційна система України, на сьогоднішній день, 
переживає не найкращі часи свого становлення та розвитку, що, 
перш за все, пов'язано з політичними подіями та постійними 
процесами перерозподілу влади на рівні Кабінету Міністрів 
України. Незмінний перерозподіл сфер впливу як міністерствами, 
відомствами, так і їх керівниками, не дає можливості створити 
цю систему як систему організаційно-економічного та 
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інформаційного забезпечення розвитку інноваційних процесів на 
рівні держави, а тим більше – дати змогу цій системі розвиватися, 
розповсюджуватися і ефективно функціонувати на ринку України 
[2]. 

Проблеми, що уповільнюють розвиток інноваційних 
процесів в Україні: 

 відсутність науково-методологічної бази формування 
інноваційної системи; 

 відсутність системності у заходах, які проводить держави, 
що пов’язані з реалізацією інноваційного потенціалу 
національної економіки; 

 відсутні чітко сформульована стратегія науково-
технологічного та інноваційного розвитку державного управління 
інноваційною діяльністю, інтеграл її реалізації, послідовність та 
виважені зовнішня та внутрішня економічна політика;  

 система пріоритетів розвитку науково-технологічної 
сфери є недостатньо дієвою; 

 неефективне використання наявних фінансових та 
інвестиційних ресурсів для реалізації державної науково-
технічної та інноваційної політики;  

 повільне формування в Україні сучасного і масштабного 
ринку інноваційної продукції, інфраструктури інноваційної 
діяльності. 

Для створення збалансованої структури в економіці України 
потрібно подолати енергетичні обмеження економічного 
зростання шляхом розвитку ресурсозаощдуваних технологій та 
інновацій. Потрібно змінити характер взаємозв’язків 
капіталоутворюючих галузей з паливно-енергетичним 
комплексом. Структурні зрушення можуть забезпечити розподіл 
інвестицій на користь галузей, що забезпечують економічне 
зростання на новій технічній основі та інновацій [3]. 
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 Отже, ключовими чинниками, що мають бути підгрунтям 
інноваційного розвитку, повинні стати:  

 створення фінансово-промислових груп, зокрема 
транснаціональних, а також холдингових компаній, науково-
технічних центрів, технополісів і технопарків, лізингових фірм (у 
перспективі вони повинні стати стрижнем інноваційного 
процесу);  

 проведення дієвої податкової політики, що забезпечить 
тісний зв'язок доходів суб’єктів господарювання з кінцевими 
результатами їх діяльності у сфері НТП, що передбачає надання 
підприємствам пільг під час створення і освоєння на виробництві 
прогресивних технологій і нових видів продукції;  

 розроблення інноваційної політики, яка являє собою 
сукупність принципів і заходів, що забезпечать створення 
сприятливого інноваційного клімату у державі;  

 збільшення витрат на підготовку фахівців, тренінги, 
курси;  

 мотивація працівників до інноваційної діяльності, 
зменшення міграції науковців, зупинення так званого процесу 
«відтік умів»;  

 врахування зарубіжного досвіду, який свідчить, що 
періоди уповільнення економічного зростання у державах не 
знижують, а навпаки, збільшують витрати на науку і 
технологічне переоснащення виробництва. Особлива увага 
повинна приділятися підготовці кадрів, орієнтованих на 
інноваційну діяльність. 
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КНР У ВСЕСВІТНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

 
Купенко В. Ю., студентка, 

Науковий керівник  –  Черепанова Н. О. ст. викладач, 
Одеський національний політехнічний університет 

 
  Значні успіхи, досягнуті в КНР в ході проведення 

господарських реформ, привертають увагу всього світу. Це 
пов'язано зі значними досягненнями, яких набуло керівництво 
країни за 30 років проведення реформ і політики «відкритості»: 
економічні показники за цей час зросли в кілька десятків разів. 
Зараз КНР займає лідируючі позиції серед країн, що 
розвиваються.  Одним із пріоритетів Китаю є побудова 
суспільства «малого благоденства», що має на увазі підвищення 
рівня життя населення у всіх регіонах без винятку на основі 
швидких темпів зростання економіки.   

Середні річні темпи зростання ВВП КНР становлять 9,8%. У 
період світової фінансової кризи, що почалася в 2008 році, темпи 
зростання ВВП впали тільки до 8,7%, що більше ніж в 
середньому по світу. Зовнішня торгівля – один із способів 
співпраці Китаю з іншими країнами. За загальним обсягом 
торгівлі, Китай знаходиться на лідируючих позиціях. У 1980 році 
обсяг зовнішньої торгівлі становив всього 381 млн. доларів США. 
За даними статистики головного митного управління Китаю до 
2011 року зовнішньоторговельний оборот склав 36420,6 млн. 
доларів, при цьому частка імпорту склала 52,1%.  Імпорт в 
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порівнянні з 2010 роком збільшився на 20,3% і склав 18986 млн. 
доларів США, а експорт – на 24,8% і склав 17434,6 млн. доларів 
США.Таким чином, ключовим для зовнішньоекономічної 
стратегії Китаю є питання підвищення його 
конкурентоспроможності, а саме створення нової – з метою 
замінити або доповнити традиційний експорт одягу, текстилю та 
іграшок – групи висококонкурентних трудомістких виробів 
масового попиту, таких як телевізори, холодильники тощо, а 
також  освоєння капіталомістких і наукомістких виробництв [1]. 

 Для забезпечення умов економічного підйому Китаю в ХХІ 
ст.  необхідно домагатися збереження міжнародного миру і більш 
справедливого і раціонального порядку в світовій економіці. На 
шляху до процвітання Китаю необхідні: тверде політичне керівне 
ядро Компартія Китаю і загальна національна політична мета: 
незмінне проходження по шляху загального соціалістичного 
благоденства [2]. 

 У березні 2018 року по підсумками розслідування торгового 
представника США по крадіжці інтелектуальної власності 
Китаєм було виявлено, що Китай використовує дискримінаційні 
практики, що завдають шкоди американській торгівлі.  22 березня 
президент США Дональд Трамп ухвалив підготувати і 
опублікувати список мит, які будуть підвищені у зв'язку з 
підсумками розслідування, а також ініціювати розгляд за 
виявленими фактами в рамках СОТ і обдумати заходи, що 
стосуються обмеження інвестицій КНР в стратегічні галузі 
економіки США . На початку квітня був випущений список 
приблизно з 1300 товарів, мита на ввезення яких з Китаю повинні 
зрости на 25%. Список включав різноманітні товари – 
електроніку, запчастини для літаків, супутники, медичні товари, 
обладнання та інше – загальний обсяг імпорту в США з Китаю 
яких становив близько 50 млрд. доларів (таблиця). 1 квітня Китай 
відповів на дії американців, обклавши додатковими митами 
імпортовані з США м'ясо, фрукти та інші товари.  Зокрема, на 
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свинячі продукти і алюмінієвий брухт була введена 25% мито, на, 
близько 120 різних товарів (від горіхів до яблук і ягід) – 15% 
мито.  Імпорт подібних товарів в Китай з США склав в 2017 році 
3 млрд. доларів [3]. 

 
Таблиця – Найважливіші макропоказники розвитку Китаю [1] 

 1952 1957 1965 1978 1985 1990 1995 2000 2005 
Населення, 
млн осіб 

575.0 646.0 725.0 955.0 1058.0 1143.0 1211.0 1267.5 1307.6 

Зайняте 
населення 
в млн осіб 

 
207.3 

 
237.7 

 
286.7 

 
401.5 

 
498.7 

 
639.1 

 
623.9 

 
711.5 

 
758.3 

Інвестиції 
в основний 
капітал, у 
% від ВВП 

 
21.0 

 
25.0 

 
27.0 

 
34.0 

 
28.4 

 
24.3 

 
34.2 

 
36.5 

 
48.2 

Частка 
послуг у 
 ВВП, % 

 
31.9 

 
34.6 

 
30.3 

 
23.8 

 
33.2 

 
36.1 

 
37.2 

 
39.3 

 
40.2 

 
Сьогодні, не зважаючі на зовнішні перепони, економіка КНР 

поступово розвивається і демонструє приклад економіної системи 
нового рівня, яка може бути стабільною навіть в умовах санкцій і 
криз. 
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Україна входить до п’яти провідних країн на ринку 

космічних послуг і технологій. До української ракетно-космічної 
галузі входять 40 підприємств. Провідним центром серед них є 
всесвітньо відоме конструкторське бюро «Південне» та 
виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод» у 
Дніпропетровську. Там створюють та серійно виробляють 
ракети-носії, космічні апарати, системи управління, орієнтації і 
траєкторних вимірювань. Великими досягненнями українських 
фахівців стало створення космічних апаратів «Січ-1», «Океан-О», 
«АУОС» та «Мікрон», ракетоносіїв «Зеніт-3SL», «Дніпро», 
«Циклон-3» [1, 2]. 

Космічна індустрія відноситься до високих технологій - це 
технології, розроблені на основі новітніх наукових знань, які за 
своїм технологічним рівнем перевищують кращі вітчизняні та 
іноземні аналоги і конкурентоспроможні на світовому ринку 
наукомісткої продукції. Українське державне підприємство КБ 
«Південне» займається розробкою ракетних комплексів та 
ракетно-космічних систем. Зокрема, у світі добре відомі 
українські ракети-носії «Зеніт» та «Циклон».  

Україна сама намагається активно розвивати космічну 
галузь, вона ще й виробляє безліч комплектуючих для космічного 
устаткування: це і ракетно-космічні комплекси, і самі ракети-
носії, і космічні апарати, а також двигуни, агрегати і вузли до 
ракетоносіям, і окремі системи космічних апаратів. 

Найбільший завод «Південмаш» відновив виробництво 
ракет-носіїв «Зеніт». Зараз передбачається створення 12 ракет-
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носіїв, які будуть використовуватися в міжнародних програмах 
«Морський старт» і «Наземний старт» для досліджень і 
використання космосу в мирних цілях. Завод тісно співпрацює з 
іншими країнами і постачає їм комплектуючі та обладнання. 
Серед основних замовників – компанії з США, Кореї, Італії, Індії 
і т. ін. Завод «Південмаш» становить основу ракетно-космічної 
промисловості України. Саме в Україні був розроблений і 
вироблений двигун для європейської ракети-носія Vega і перший 
ступінь для американської ракети-носія Antares. Станом за 2017-й 
рік Україна запустила в космос більше 150 ракет-носіїв і 375 
космічних апаратів [3]. 

До основних проблем розвитку космічної індустрії в Україні 
відносяться: не значні обсяги фінанасування космічної діяльності 
за рахунок бюджетних коштів. У 2017 році Державне космічне 
агентство України отримало з держбюджету 25 млн. грн, у 2018-
м побільше – 87 млн. грн (трохи більше 3 млн. дол.) [1]. У той же 
час НАСА (США) на свої проекти виділяє більше 19 млрд. 
доларів. 

Головною проблемою розвитку космосу та космічних 
технологій є законодавча база. Приватному капіталу повністю 
закритий доступ до космічної галузі, яка знаходиться під 
монопольним контролем держави. Зараз відповідний 
законопроект, який дасть зелене світло роботі приватного бізнесу 
в Україні в цій галузі пройшов експертизу і чекає, поки його 
відправлять до Верховної Ради на голосування. 

В Україні досі немає державної космічної політики, яка дала 
б зрозуміти, яким чином потрібно розвиватися аерокосмічної 
галузі, відсутня стратегія розвитку, не сформульовані цілі 
розвитку аерокосмічної галузі України, згідно якими можна 
розробляти основні стратегічні та тактичні напрямки, визначити 
потрібні наукові розробки та шляхи магістральні принципово 
нових технологій. 
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Важливішим напрямом розвитку космічної індустрії – це 
співпраця з лідерами освоєння космосу та впровадження 
інноваційних технологій. Україна активно співпрацює з США і 
деякими країнами ЄС по проектам створення ракет-носіїв 
(вантажів на Міжнародну космічну станцію). Спільно з США 
була створена ракета-носій «Антарес», з ЄС – «Вега».   

Основний напрямок робіт – це організація пускових послуг 
для інших країн. На замовлення 24 країн світу за даними 
Державного космічного агентства України здійснили пуски 150 
ракет-носіїв (в основному вітчизняного виробництва) і запустили 
375 космічних апаратів. Тобто нашими послугами скористалися 
24 країни для запуску своїх супутників. При цьому наші ракета-
носії стартували з шести космодромів світу. Агентство заробила 
на продажі ракетно-космічної техніки майже 5 млрд. грн. Ракетно-
космічна галузь України розвивається та її продукція затребувана в 
світі на найбільш перспективних стартових космічних майданчиках.  

В результаті проведених досліджень ми можемо зробити 
висновок, що українська космічна промисловість знаходиться в 
недостатньо розвиненому стані, навіть в порівнянні за минулим 
станом. Варіантом розвитку підприємств є перспектива стати 
частиною закордонного виробника. Космічні технології та 
інформаційні системи треба впроваджувати у сферу національної 
безпеки та оборони. Космічна галузь стимулює розвиток ряду 
суміжних галузей – електроніки, матеріалознавства, 
машинобудування, обчислювальної техніки та енергетики. Для 
цього необхідно провести корпоратизацію підприємств космічної 
промисловості і створити на їх основі державну холдингову 
компанію. 

 
Список використаних джерел 

 
1. ДКАУ-офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:   http://www.nkau.gov.ua/nsau/nkau.nsf 



ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

75 
 

2. Матеріал  із Вікіпедії [Електронний ресурс] – Режим доступу:    
http://uk.wikipedia.org/wiki / Державне_космічне_агенство_України 

3. Аерокосмічний портал України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:    http://www.space.com.ua/gateway/news.nsf/main/index!open 

4. Забарна, Е. М. Економічна теорія: тенденції та розвиток системи 
економічних ідей : монографія / Е. М. Забарна, Н. О. Задорожнюк, Н. І. 
Волкова [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної. – Одеса : Астропринт, 2018. – 
392 с. http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8554 

 
 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ СИСТЕМ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
Михайлова Є. О., студентка, 

Науковий керівник  – Черепанова Н. О., ст. викладач 
Одеський національний політехнічний університет 

 
У даній роботі розглянуто різноманітні системи вищої 

освіти з розрахунком економічного ухилу на прикладі 
американської, європейської і азіатської систем. Їх структура, 
ставлення самих мешканців і студентів країни, яка розглядається, 
до отримання та престижу вищої економічної освіти. 
Розглядається процес здобуття вищої освіти і підвищення 
кваліфікації в конкретних країнах, таких як США, 
Великобританія, ФРН, Індія та Японія. Враховується менталітет і 
інші національні чинники, як одні з показників прагнення до 
здобуття вищої освіти і його пріоритетності. Наводяться основні 
приклади вирішення ситуації і розвитку відносини студентами 
розглянутих країн до вищого економічного утворення. Так само 
на основі описаного і розглянутого матеріалу будується 
приблизна модель вищої освіти для можливого використання в 
Україні. 

Варто зазначити, що кожна система вищої освіти має свої 
особливості, але при цьому має спільні риси: отримання 
«спеціальності», що займає 1-3 роки в залежності від країни, і 
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«комплексних знань», що передбачає отримання спершу ступеня 
бакалавра, після ступінь магістра і доктора (аспірантура; за 
бажанням). Наприклад, німецька система носить національний 
характер, японська – традиційний, а британська – багатовікової. 

Японія єдина країна, де прийнято постійно вчиться, де вони 
весь час зайняті навчанням і клубом, який зобов'язані відвідувати, 
а так само під час канікул відвідувати додаткові заняття або 
підготовчі заняття, після навчання. Додому японські школярі та 
студенти повертаються до півночі, якщо не пізніше [4]. 

У США прийнято, що американська молодь в більшості 
випадків закінчує коледж, а діти з резервацій і іммігранти 
прагнуть вступити до університету. Останні в плані навчання і 
знання англійської мови в більшості набагато перевищують 
самих американців. Так само американці прагнуть потрапити в 
армію і спецвійська не тільки для захисту батьківщини, а для 
забезпечення собі безбідного майбутнього [1]. У США як і Японії 
вітається спортивна кар'єра і навчання, яке починається ще в 
школі. Але в Японії це питання виведене на рівень країни, де з 
перших класів початкової школи діти зобов'язані відвідувати 
гуртки будь-яких спрямувань і тричі на рік проходять відбори на 
рівні префектур звідки кращі виходять на країну [1, 4]. 

Не варто забувати про такий чинник як менталітет, який: в 
США поставлений врівень з «питанням кольорових» [1], у 
Великобританії – це лаконічність, «подвійність мови» і особливе 
почуття гумору [2], у ФРН – гранична ввічливість і «написання 
доносів» [3], в Індії – всі доброзичливі і відкриті, тут не люблять 
обтяжувати себе додатковими зобов'язаннями [5], в Японіїп 
оширене поняття «посадової гідності», і«ввічливої відмови», а 
також традиції і сучасне життя сильно взаємопов'язані [4]. 

Підводячи підсумок дослідження, варто сказати, що: США 
спеціалізується в підготовці кадрів дослідного-лабораторного і 
військового характеру [1], Великобританія – банківського 
напрямку; розвиток ініціативи і незалежності у студентів, що 
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виховує незалежно від професії відмінних тайм-менеджерів [3], 
ФРН – промислова спрямованість [2], Індія – в області 
биосинтетичних і біосенсорних технологій, геномних і 
постгеномних, клітинних технологій, нанотехнологій і 
наноматеріалів, технологій створення біосумісних матеріалів і 
т.д. [5], Японія – в області штучного інтелекту, робототехніки, а 
також медичних і викладацьких спеціальностей [4]. 

Так само розробляється певна національна модель вищої 
освіти на основі розглянутих систем освіти з урахуванням 
національного менталітету і з використанням деяких біологічних 
факторів [6].  

 
Список використаних джерел 

 
1. Система высшего образования в США [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:https://www.educationindex.ru/articles/higher-education-in-
the-usa/education-system-in-the-usa/ 

2. Развитие системы высшего образования в ФРГ [Електронний 
ресурс] – Режим доступу:http://pmedu.ru/res/2014_5_3.pdf 

3. Высшее образование в Великобритании [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:http://www.studyabroad.ru/guide/uk/uc/ 

4. Высшее образование в Японии и последующее возможное 
повышение квалификации [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:http://ru.globalstudygroup.com/1/8/341/visshee-obrazovanie-v-
yaponii-i-posleduyushee-vozmojnoe-povishenie- 

5. Высшее образование в Индии [Електронний ресурс] – Режим 
доступу:https://www.unipage.net/ru/study_in_india 

6. С.П. Бабина. Детский билингвинизм как педагогическая проблема 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://cyberleninka.ru/article/n/detskiy-bilingvizm-kak-pedagogicheskaya-
problema 

7. Забарна, Е. М. Економічна теорія: тенденції та розвиток системи 
економічних ідей : монографія / Е. М. Забарна, Н. О. Задорожнюк, Н. І. 
Волкова [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної. – Одеса : Астропринт, 2018. – 
392 с. http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8554 

 
 



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

78 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ «ГЛОБАЛЬНИХ БРЕНДІВ» В 
ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Федорова Л. В.,  студентка,  

Науковий керівник – Попов О. С., к. е. н., доцент, 
Національний  аерокосмічний інститут 

ім.М.Є.Жуковського 
 

Сучасний економічний розвиток характеризується стрімким 
науково-технічним прогресом та інтелектуалізацією основних 
факторів виробництва. Впровадження нових технологій, 
ключовий фактор конкуренції брендів, основний спосіб 
підвищення популяризації та впізнаваності товарів та послуг. 

Бренд (англ.brand – товарний знак, торгова марка, клеймо) – 
термін, що застосовується в маркетингу. Свого роду символ 
компанії, продукту або послуги, який легко впізнається і 
юридично захищений. Потенційний споживач чітко знає, кому 
належить той чи інший товар / послуга, якщо він має свой 
логотип, назву та інші атрибути бренду. Відомі маркетологи 
трактують по-своєму значення слова «бренд», всі вони трохи 
відрізняються за формулюванням і викладу, але сенс їх 
однаковий [1, c.84]. 

Сьогодення національних ринків налічує крім регіональних 
локальних, «глобальні бренди», які займають передові ігрові 
позиції. Компанії проходять через різні етапи міжнародної 
еволюції, це потребує індивідуальної стратегії та структури. 

1.  Національний етап. Включає вихід компанії на 
національний ринок та мінімальний експорт товарів чи послуг. 
Перший етап важливий для зайняття необхідної ніши та 
завоювання лояльних споживачів. 

2. Інтернаціональний етап. На даному етапі філіали компаній 
у різних країнах контролюються окремо. Важливо, врахувати 
національні особливості та можливості культурної адаптації. 
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3. Мультінаціональний етап. На даному етапі культурні 
відмінності мінімізуються за рахунок асиміляції. 

4. Транснаціональний етап. На даному етапі компанії, з 
одної сторони, глобально інтегровані, а з іншої локально 
відповідальні. 

Вважається, що глобалізація підвищує швидкість, гнучкість 
бізнесу і призводить до економії коштів. Компанії намагаються 
стати як можна ближче до своїх ринків і точніше відповідати 
їхнім запитам, незалежно від того, де вони розташовуються. Брюс 
МакКерн (Bruce McKerri) з  Camegie-Mellon стверджує, що 
«компанії оцінюють іноземну країну з точки зору інвестицій в неї 
за параметрами привабливості (Скоригованої на величину 
ризику) як ринок для товарів і послуг цієї компанії, як джерело 
ресурсів (наприклад, трудових) або як центр раціоналізації 
операцій компанії, що здійснюються по всьому світу в прагненні 
допомогти ся глобальної ефективності» [3, c. 29]. 

Глобалізація не просте явище але стрімке. «Усе, що нам 
необхідно, – це найкраща продукція в світі, найбільш ефективне 
виробництво та глобальний брендінг. Усе інше може подбати про 
себе самостійно», – сказав колишній голова Sony Акіо Моріто 
(Akio Morito). 

Глобалізація все більше впливає на світові ринки. 
Споживачі знаходяться під натиском моди та ідентифікації 
образів поведінки серед верхів населення. Губиться 
індивідуальність та рідкісність брендів. Та є і інша сторона, 
кількість покупців брендів-роскоші значно виросла, це свідчить 
про правильні кроки глобалізації.  
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Досягнення стабільного економічного зростання в Україні є 

пріоритетним завданням та найбільш гострою сучасної 
проблемою. Найбільш вагомим фактором безпосереднього 
впливу на динаміку економічного розвитку належить  
інвестиціям та активізації інвестиційної діяльності, яка здатна 
забезпечити якісне економічне зростання в державі.  

Для активізації інвестиційної діяльності важливе значення 
має інвестиційний клімат в країні. Інвестиційний клімат в 
Україні не можна віднести до достатньо сприятливого. За даними 
Державного агентства України з інвестицій та інновацій, 
переважна більшість міжнародних рейтингових агенцій, на 
висновки яких орієнтуються потенційні інвестори, оцінюють 
інвестиційний і діловий клімат в нашій країні як непривабливий 
або низькопривабливий. Інвестиційна привабливість 
визначається по загальному інвестиційному клімату в країні, 
умовами проведення зовнішньої економічної діяльності, у тому 
числі правовими, митними.  
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Іноземні інвестиції залежать від інвестиційному клімату  та 
стимулюють темпи зростання національної економіки, 
впровадження сучасних технологій, техніки, обладнання, 
створюють додаткові робочі місця, посилюють 
конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Тенденції зміни 
залучення іноземних інвестицій в економіки характеризуються 
скороченням, так, наприклад, частка інвестування з боку 
іноземних інвесторів у 2015 р. порівняно з 2014 р. з боку 
іноземних інвесторів скоротилася на 24,4%.  

За індексом інвестиційної привабливості (International 
Business Compass), розрахованого міжнародною консалтинговою 
мережею BDO Україна не займає високих позицій: в 2015 р., 
Україна посіла 89 місце  зі 174 країн і покращила  свій  показник  
на  20 позицій в порівнянні з попереднім роком (109 місце). В той 
же час у 2018 році Україна посіла 131  місце і підняла свій 
рейтинг на 3 позиції порівняно з минулим роком [1, 2, 3].  

Однак економічна  та  політична  ситуація, яка склалася 
сьогодні в державі значно ускладнює інвестиційну діяльність і 
негативно впливає на поведінку як закордонних, так і 
вітчизняних інвесторів. Інвестиційний процес в Україні 
характеризується відсутністю стабільності та значною 
залежністю обсягів капітальних інвестицій від зовнішніх та 
внутрішніх факторів.  

До факторів інвестиційної привабливості України 
відносяться таки показники як рівень корупції, 
конкурентоспроможності країни, регіонів та її галузей, умови 
веденні бізнесу, економічної свободи протягом останніх років 
міжнародні оцінки щодо України за всіма індексами і рейтингами 
погіршувалися (таблиця) [1, 2, 3]. Збільшення обсягів вітчизняних 
та іноземних інвестицій є важливою передумовою поступового 
відновлення економічного зростання шляхом формування 
сприятливого інвестиційного клімату в Україні, який забезпечить 
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належні нормативно-правові гарантії іноземним і вітчизняним 
інвесторам, сприятливі умови для розвитку бізнесу. 

 
Таблиця – Місце України у міжнародних рейтингах 

Показник 
Початок 
2010 р. 

Початок 
2012 р. 

Початок 
2014 р. 

Початок 
2016 р. 

Початок 
2018 р. 

Пояснення 

Корупційний 
рейтинг 
організації 

118 
(з 180) 

118 
(з 180) 

142 
(з 175) 

132 
(з 176) 

120 
(з 180) 

Показує оцінку 
рівня корумпова-
ності управління 

економікою 

Рейтинг 
ведення 
бізнесу 

118 
(з 179) 

145 
(з 181) 

112 
(з 180) 

83 
(з 180) 

71 
(з 190) 

Враховується 
легкість реєстрації, 

ліцензування, 
отримання кредиту 

Рейтинг 
конкуренто 
спроможності 

46 
(з 55) 

46 
(з 55) 

76 
(з 144) 

85(з 
138) 

81(з 
140) 

Оцінюється стан 
економіки, 

ефективність 
уряду, 

інфраструктура 

Індекс 
економічної 
свободи 
 

125 
(з 161) 

159 
(з 179) 

155 
(з 178) 

162 
(з 180) 

160 
(з 186) 

Враховується 
свобода вибору 
виду діяльності, 

захист прав 
власності 

 
Список використаних джерел 

 
1. Державне агентство України з інвестицій та розвитку. 

Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011−2015 роки. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.in.gov. 
ua/index.php?get=564 

2. Індекс інвестиційної привабливості [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  https://nachasi.com/2018/07/11/indeks-investytsijnoyi-
pryvablyvosti/ 

3. Індекси інвестиційної привабливості України за друге півріччя 
2018 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://finpost.com.ua/news/11364.  

4. Забарна, Е. М. Економічна теорія: тенденції та розвиток системи 
економічних ідей : монографія / Е. М. Забарна, Н. О. Задорожнюк, Н. І. 
Волкова [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної. – Одеса : Астропринт, 2018. – 
392 с. http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8554 



ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

83 
 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЕФЕКТ МЕТЕЛИКА 
 

 Гузар О. М., студент, 
Науковий керівник – Чередниченко В. А., к. е. н., доцент, 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Ринки капіталу проходять через чергування періодів спокою 
і збудженості. Ця зміна часто спонтанна і непередбачувана. Такі 
перепади в функціонуванні ринків можуть бути пояснені за 
допомогою концепції Едварда Лоренца – математика і 
метеоролога, який був відомий своєю роботою в Теорії Хаосу і 
тим, що придумав те, що стало відомо як «ефект метелика» [1, c. 
2]. Це поняття пояснює, як невелика зміна початкових умов 
системи може викликати дуже велику зміну результату і 
поведінки системи в цілому. 

Цей ефект отримав свою назву, тому що він може бути 
описаний поясненням або прикладом, де щось маленьке, як 
метелик, змахуючи крилами в Бразилії, може надати пульсуючий 
вплив на атмосферу і в кінцевому підсумку бути причиною 
торнадо на півдні Сполучених Штатів [2, c. 2]. Можна провести 
паралель між основною ідеєю цієї теорії і фінансовим світом. 

Існують такі собі «бульбашки», які виникають через 
зворотній зв’язок, коли інвестори під час піднесення на 
фінансових ринках заробляють великі суми, тим самим 
спонукаючи інших вкладників укладати угоди, в результаті чого 
починається сильне зростання акцій. Ланцюг позитивного 
зворотного зв’язку виводить курси за межі будь-якого логічного 
або виправданого рівня. Але, як і в житті, у будь-якого ланцюга є 
кінець, і останні інвестори залишаються «на краю» в дуже 
неприємній ситуації. Також, під час такого просування активів на 
ринку, становище може несподівано змінитися через зовнішні 
чинники, що змушує «бульбашку» – лопнути. 
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Найпопулярнішим прикладом цього явища можна назвати 
випадок, що стався в 1987 році. З тих пір він носить назву 
«Чорний понеділок». Тоді промисловий індекс «Dow Jones 
Industrial Average» скоїв найбільше падіння яке коли-небудь 
траплялося на ринку, а саме втратив близько 22% за один 
торговий день [3, c. 2]. На той момент для цього була відсутня 
очевидна причина. Втім, і зараз ми можемо тільки здогадуватися 
що призвело до такого ефекту. 

Влітку 2015 року китайський фондовий ринок пережив 
значну волатильність, впавши більш ніж на 8% за один день. 
Подібно до «Чорного понеділку» в той день не було єдиної події 
або причини для зниження. Ця нестабільність швидко 
поширилася на інші ринки, в результаті чого індекси «S & P500» і 
«Nikkei» втратили понад 4%. Також, як в «чорний понеділок», 
ринки були слабкі в попередні місяці [4, c. 2]. Коли вартість акцій 
почала падати, брокери направили інвесторам вимоги донести 
активи. Приватні інвестори були змушені швидко закривати свої 
позиції, щоб виконати вимоги по «margin call», що призвело до 
циклу негативного зворотної оцінки з розпродажами. 

Цим хвильовим ефектам спробував дати пояснення відомий 
вчений Бенуа Мандельброт, застосувавши до фінансового 
середовища свою роботу про фрактали. Результатом його праць 
стала ідея подібності хаосу в економіці і природі (форма 
берегових ліній або хмар). Вони, хоч і є випадковими, але в них є 
частка впорядкованості, і рано чи пізно вони повторюються [5, c. 
2]. У своєму дослідженні Мандельборт зауважив, що більшість 
екстремальних події, які займають менше 5% часу, схильні бути 
непоміченими. Дійсно, люди могли б передбачити зміни в 
економіці, якби звертали увагу не тільки на великі угоди. Але в 
цій теорії є істотний мінус – некоректність, яка полягає в тому, 
що практично неможливо визначити час, протягом якого патерн 
«фрактал» повинен повторюватися в лідируючій на ринку 
проекції. Шаблон може повторюватися щодня, щотижня, 
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щомісяця або навіть довше. Тому дуже складно точно 
спроектувати період повторення, незважаючи на те, що він, тісно 
пов'язаний з горизонтом інвестування, і також варто відзначити, 
що шаблон, швидше за все, не буде повторюватися ідентично. 

Виходячи з цього можна точно сказати, що ця проблема 
поки залишається невирішеною. Отже, ринки будуть ставати все 
більш пов'язаними між собою в міру продовження вдосконалення 
технологій, а ефект метелика буде продовжувати залишатися 
рушійною силою в глобальних ринкових відносинах. 
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Вирішальну роль у розвитку економіки відіграє енергетична 

безпека та її забезпечення стає одним з першорядних завдань для 
створення умов нормального функціонування всіх галузей 
економіки.  

Енергетична безпека є компонентом економічноїі 
національної безпеки країни. Національна  безпека, відповідно до 
Закону  України «Про  основи національної безпеки України», – 
це захищеність життєво важливих інтересів людини і 
громадянина,  суспільства і держави, за якої забезпечується 
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним 
інтересам [1, с. 19]. Економічна безпека будь-якої країни – це 
загальнонаціональний комплекс заходів, спрямований на сталий 
розвиток і вдосконалення її економіки, котрий обов’язково 
включає механізм протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам або 
ризикам, часто супутнім діяльності держави як суб’єкта 
фінансових відносин [2].  

За визначенням МЕА (Міжнародне енергетичне агентство), 
енергетична безпека – це  стан захищеності життєвоважливих 
«нергетичних інтересів» особистості, суспільства, держави від 
внутрішніх та зовнішніх загроз, що забезпечує безперебій  
незадоволення  споживачів економічно доступними ПЕР 
прийнятної якості за нормальних умов та внадзвичайних 
ситуаціях [3]. 

Умовно загрози енергетичній безпеці поділяють на групи: 
економічні, соціально-політичні, зовнішньоекономічні та 
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зовнішньополітичні, техногенні та природні, а також загрози, 
пов'язані з недосконалістю управління. Всі перераховані групи 
загроз безпосередньо стосуються енергокомплексу України. Своє 
розуміння ризиків для енергетичної безпеки можна ґрунтувати на 
дослідженнях, які системно порівнюють Україну з іншими 
країнами і визначають ключові критерії відмінності. Одним із 
таких джерел є International Index of Energy Secutiry Risk by 
Global Energy Institute [4]. 

У звіті 2018 року, який узагальнює статистичні дані за 2016 
рік, наша країна, як і раніше, посідає 25-те місце (найнижче та 
найгірше) серед 25 країн – великих споживачів енергії. Це такі 
країни, як Норвегія, США, Мексика, Канада, Австралія, Польща, 
Франція та деякі інші. 

У нашій групі найвищий рейтинг мають Норвегія, США, 
Велика Британія, Мексика і Данія. Як видно, це не питання 
розміру країни, наявності власних енергетичних ресурсів, 
колоніального минулого. Це питання підходів країни саме у 
певний період до певних ключових викликів світу (таблиця). 

Сучасні загрози та небезпеки розвитку енергетики 
приводять до не стійкості глобальної та національної 
енергосистем. Причини – зростаючий дефіцит ресурсів, часті 
перебої в енергопостачанні, а також зміна клімату.  Підвищення 
енергетичної безпеки на глобальному та національномц рівнях 
передбачає інтенсивне повторне використання сировини, 
вторинну переробку і циркулярну економіку, значне збільшення 
частки відновлюваної енергетики, істотно підвищення 
ефективність процесів виробництва і споживання електроенергії. 
Реалізація стратегії передбачає якісний стрибок у розвитку 
технологій і масштабне впровадження інноваційних розробок на 
підприємствах енергетичної галузі, енергоефективності, передачі, 
виробництва і зберігання електроенергії.  
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Таблиця – Рейтинг і показники ризику енергетичної безпеки для 25 країн з 
великим споживанням енергії, 2016 р. 

Загальні показники 1-ше місце 25-те місце Україна 
Рейтинг ризику (RISK SCORE) Норвегія 

(678) 
Україна 
(1,842) 

25 

Залежність від імпорту пального 
(Petroleum Import Exposure) 

Канада Японія 16 

Залежність від імпорту природного 
газу 

(Natural Gas Import Exposure) 

Австралія Франція 16 

Залежність від імпорту вугілля 
(Coal Import Exposure) 

Австралія Нідерланди 15 

Загальна залежність від імпорту 
енергоносіїв 

(Total Energy Import Exposure) 

Канада Японія 17 

Витрати на імпорт викопного 
палива на одиницю ВВП (Fossil 

Fuel Import Expenditures per GDP) 

Канада Україна 25 
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Сучасне суспільне життя та економічний розвиток кожної 

країни не можливо уявити без використання інтернет-технологій 
(ІТ), які займають значний сектор економіки країн світу. Тому, 
дослідити сучасний ринок інтернет-технологій в Україні є 
своєчасною та актуальною проблемою інноваційного розвитку 
країни. 

Світовий ІТ-ринку динамічно розвивається у сучасній 
глобальній економіці та займає лідируючи позиції  по темпам 
зростання та впровадженню інновацій у суспільстві. За останні 
п'ять років світовий обсяг ІТ-ринку щорічно зростав приблизно 
на 10% за середнього темпу зростання світової економіки 3-4%, 
що призвело до значного збільшення частки галузі в структурі 
ВВП високорозвинутих країн. Частка ж України на світовому ІТ-
ринку поки що залишається незначною.  

Нині IT-ринок України розвивається швидше за інші галузі 
та є третім за величиною експортним сектором (після сільського 
господарства та гірничодобувної промисловості). Так, у 2017 р. 
IT-індустрія показала зростання близько 20%, а її обсяг експорту, 
за даними PwC, досяг $3,6 млрд. Загалом український IT-ринок – 
це переважно експортоорієнтована галузь економіки, спрямована 
на продаж послуг із розроблення програмного забезпечення та 
різноманітних R&D-проектів, при чому одним із найбільш 
розвинутих напрямів IT-індустрії в Україні є аутсорсинг. У 
цілому ця індустрія складається з трьох основних напрямів: ІТ-
аутсорсинг (послуги), розроблення готового програмного 
забезпечення, а також виготовлення комп’ютерів та іншого 
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обладнання (hardware). Наша країна має економічний потенціал у 
всіх трьох напрямках, але саме перший з перелічених вище зараз 
розвивається найбільш потужно [1, 2, 6]. 

ІТ-аутсорсинг – це часткова або повна передача робіт із 
підтримки, обслуговування та модернізації ІТ-інфраструктури 
компаніям, що спеціалізуються на абонентському обслуговуванні 
організацій і мають штат фахівців різної кваліфікації. Обсяг 
українського ринку ІТ-ауторсингу в 2016 р. оцінювався в $1,1 
млрд. Для порівняння: обсяг лідера ринку ІТ-ауторсингу США 
становив $68,1 млрд., Великобританії – $7,1 млрд., Австралії – 
$3,6 млрд., Індії – $3 млрд., Франції – $2,9 млрд., Китаю – $2,4 
млрд. В Україні топ-10 найбільших аутсорсингових ІТ-компаній 
уже декілька років поспіль залишається майже незмінним 
(таблиця) [6].  
 
Таблиця – ТОП -10 найбільших ІТ-компаній України 

Компанія Офіси, в яких 
ведеться розроблення 

Спеціалісти 
в Україні 

Технічні 
спеціалісти 

Вакансії 

EPAM Київ, Вінниця, Харків, 
Львів, Дніпро 

4500 4000 204 

SoftServe Київ, Харків, Львів, 
Дніпро, Рівне,Івано-
Франківськ, Чернівці 

4171 3100 311 

Luxoft Київ, Дніпро, Одеса 3735 3320 155 
GlobalLogic Київ, Харків, Львів 2751 2419 180 
Ciklum Київ, Харків, Львів, 

Дніпро, Одеса, 
Вінниця 

2500 2177 211 

NIX 
SolutionsLtd 

Харків 1500 1400 46 

Infopulse Київ, Харків, Вінниця, 
Житомир, Чернігів 

1307 1174 62 

Netcracter Київ, Одеса, Суми 1021 814 67 
DataArt Київ, Харків, Львів, 

Дніпро, Одеса, 
Херсон 

930 835 295 

Elecs Львів, Івано-
Франківськ, Вінниця 

850 667 34 
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При цьому найбільшим ІТ-роботодавцем в Україні 
залишається компанія EPAM.  

Основними особливостями ІТ-ринку, що відрізняють його 
від відповідних ринків економічно розвинених країн, є загальна 
незрілість, недостатня цивілізованість, непрозорість, широка 
диверсифікація ринку і моделей, що надаються. Тому аналіз ІТ-
ринку [3, 4, 5], дозволяє розробити висновки про необхідність 
створення прозорих та стабільних правил ведення бізнесу; 
гарантувати безпеку бізнесу; сприяти розвитку внутрішнього 
ринку, зокрема продуктових компаній; забезпечити якісну 
підготовку професійних кадрів для ІТ-сфери; сформувати 
позитивний ІТ-імідж України; створити адекватну та здорову 
фіскальну систему тощо. 
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У період продовження військових дій на Сході України, 
військово-економічний сектор, до складу якого входить не тільки 
підприємства оборонні галузі промисловості, система їх 
матеріально- технічного забезпечення, трудові і фінансові ресурси, 
що направляються на військові потреби, а також система 
економічних відносин всередині військової організації держави і 
відносини цієї організації з цивільними секторами економіки та 
міжнародне співробітництво, перебуває у складних умовах. 
Суттєве руйнування промисловості в Східних областях – опори 
реального сектору країни протягом багатьох десятиліть, і 
пов’язані з цим негативні процеси в ВПК, порушення логістики 
торгівельних потоків в зовнішній торгівлі товарами військового 
призначення та подвійного використання, швидка переорієнтація 
напрямків ринків, зростання тіньового сектору економіки, 
торгівельні, інформаційні та кібервійни, суттєвий відтік 
наукового потенціалу з країни, істотно загальмували економічний 
та геополітичний розвиток країни.  
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Забезпечення захисту національних інтересів і власної 
безпеки багатьох країн багато в чому визначається станом 
військової економіки і, в першу чергу, її військово-економічного 
сектору, який складає основу забезпечення комплексної 
потужності держави. 

Основу військово-економічного сектору держави складає 
воєнно-промисловий комплекс (ВПК), як сукупність підприємств 
і організацій тієї чи іншої країни, які виготовляють озброєння і 
військову техніку для потреб збройних сил  своєї держави та на 
експорт. Це «суспільний феномен, у підґрунті якого лежить збіг 
інтересів керівництва воєнних корпорацій, вищого командного 
складу ЗС і високих посадових осіб держави, а одним з головних 
проявів є лобіювання бізнес-інтересів воєнної промисловості на 
вищому державному рівні та посилення її впливу на суспільні 
процеси. До ВПК звичайно зараховують ракетно-космічну, 
авіабудівну, суднобудівну, бронетанкову, радіоелектронну, 
артилерійсько-стрілецьку  галузі» [1]. Усі ці галузі є елементами 
воєнно-економічної складової економічної безпеки України. Але 
в умовах глобалізації ризиків та асиметричності глобальних, 
міждержавних і регіональних конфліктів, сучасних загроз 
економічній безпеці України, таких як макроекономічне 
розбалансування за головними показниками; згортання 
промислового виробництва; зниження інвестиційної активності, 
погіршення добробуту домогосподарств та зростання рівня 
безробіття;  посилення боргового тиску, насамперед у 
державному секторі; підвищення тінізації економічної діяльності, 
критичної загрози відтоку науково-технічного людського 
капіталу та регулярного зовнішнього тиску від торгівельних, 
медіа- та кібервійн,  військово-економічна складова держави 
потребує активної трансформації в напрямі стимулювання 
випереджального розвитку зі структурно-технологічною 
модернізацією державних інституцій, посиленням рівня 
конкурентоспроможності на міжнародних ринках з 
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використанням новітніх (притаманним постіндустріальним 
країнам) підходів та технологій, та залученням науково 
обґрунтованої конкурентної економічної моделі розвитку, 
направленої на комплексну потужність держави.  

Враховуючи вищезазначені загрози, сучасне формування 
системних економічних відносин всередині військової організації 
держави і відносин цієї організації з цивільними секторами 
економіки та міжнародне співробітництво, дослідження воєнно-
економічної безпеки доцільним буде розглядати з урахуванням з 
урахуванням секторальної структури сучасної економіки, яка 
поділяється на первинний, вторинний та третинний 
(трансакційний) сектори. За останні роки  із третинної сфери 
економіки виокремлюють ще одну – інформаційну сферу, до якої 
належить виробництво фундаментальних результатів та 
формування рівня кваліфікації робітників.  Такі вагомі загрози 
світовому порядку як агресивна політика РФ, активізація 
міжнародного тероризму та медіа- і кібервійни  сприяли 
«революції у військовому будівництві», яка дозволила 
реалізувати кардинальні трансформації у військових технологіях 
і здійснила істотний вплив на способи ведення бойових дій [2]. 
Чепков І. зауважує, що особливості ВПК виконують роль 
своєрідної буферної зони, у межах якої відбувається міжгалузеве 
переміщення капіталу [3, 4]. Але при визначенні якісної і 
кількісної оцінки військово-економічної безпеки в сучасному 
науковому дискурсі не враховується вплив економічних відносин 
всередині військової організації держави і відносин цієї організації 
з цивільними секторами економіки, міжнародного співробітництва, 
інформаційного суспільства та цифрового комунікативного 
середовища, тіньового сектору та  відтоку науково-технічного 
людського капіталу та технологій військового та подвійного 
використання.  

Отже, поняття «військово-економічного сектору» повинно 
включати окрім традиційних галузей ВПК, ще й систему 
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економічних відносин всередині військової організації держави і 
відносин цієї організації з цивільними секторами економіки, 
міжнародне співробітництво та інформаційну галузь, які повинні  
забезпечувати комплексне рішення проблем структурної 
перебудови та технологічного оновлення промисловості в 
інтересах конверсії воєнного виробництва з метою підвищення та 
зміцнення рівня військово-економічної безпеки держави, 
формування нових  міжнародних економічних зв’язків. 
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В сучасних умовах трансформаційної економіки 
регіональний ринок  праці потребує ефективного державного 
регулювання. Основною метою має стати сприяння досягненню 
ефективної зайнятості, формуванню системи нових робочих місць 
і на цій основі поступове підвищення рівня і якості життя 
населення регіону. Ключовим фактором забезпечення такої мети є 
інноваційна діяльність як процес пошуку можливостей 
інтенсифікації виробництва на основі використання виробничо-
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технічного, наукового та інтелектуального потенціалів з 
урахуванням територіальної специфіки регіонів.  

Інноваційна діяльність стає на сьогодні особливо 
актуальною і можливою в умовах децентралізації економіки 
України. Концентрація людських, земельних, інфраструктурних 
та фінансових ресурсів на рівні об’єднаної територіальної 
громади має надати стимул розбудові економічної спроможності 
території – демографічному, соціально-економічному, 
організаційному та політичному її розвитку. Саме територіальні 
громади та місцева влада найбільш повно усвідомлюють суттєві 
потреби місцевості та наявний інноваційний потенціал.  

Звідси важливим напрямом місцевої та регіональної 
політики має бути, насамперед, промислова стратегія, яка 
передбачає формування раціональної спеціалізації в залежності 
від просторових особливостей регіону. Так, за наявності 
достатньої кількості корисних копалин у регіоні, може бути 
запроваджена стратегія інноваційного освоєння природного 
потенціалу; за наявності особливого географічного положення – 
стратегія виключних можливостей (туризм, рекреаційна 
діяльність, готельний бізнес); за наявності розвинених науково-
технічного та інтелектуального потенціалів – стратегія, що 
передбачає концентрацію зусиль по розробці і виробництву 
особливих технологій, продуктів тощо.  

В цілому, інноваційна стратегія має продукуватися 
регіональними органами влади через сприяння: 

- акумуляції коштів для фінансування нововведень шляхом 
створення фінансових установ (регіональних банків, кредитних 
спілок, венчурних фірм), підтримці фінансового лізингу, 
франчайзингу тощо; 

- кооперації різних інституцій у здійсненні інновацій – 
підприємств, вузів, науково-дослідних інститутів, банків, 
громадських організацій; 
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- становленню системи регіональних преференцій для 
розвитку малого і середнього бізнесу – пільги, субвенції, кредитні 
гарантії тощо; 

- активізації інфраструктури підтримки великих підприємств 
– фінансування інкубаторів, акселераторів, наукових парків, 
стартапів; 

- активізації формування просторової інфраструктури – 
виділення майданчиків, приміщень комунальної власності тощо 
інноваційним структурам;  

- підтримці кадрового забезпечення інновацій (курси, 
тренінги, семінари); 

- підвищенню кваліфікації підприємців у сфері аутсорсингу 
бізнес-процесів; 

- доступу до правової підтримки підприємств, фірм, 
організацій, пов’язаних з інноваційною діяльністю; 

- підтримці організації спеціальних заходів комунікації з 
громадськістю щодо інноваційної діяльності (презентації, 
виставки, ярмарки тощо); 

- підвищенню прихильності громадськості до інноваційної 
діяльності через засоби масової інформації, освітні та наукові 
програми.  

В результаті має формуватися сприятливе середовище на 
ринку праці – підвищення ділової активності, створення нових 
робочих місць, зростання доходів населення та поступова зміна 
структури самої зайнятості – зростання творчої інтелектуальної 
праці.  

На сьогодні, досвід розвинених країн засвідчує суттєві 
трансформації у структурі суспільної праці, яка стає все більш 
опосередкованою наукою та інформаційною сферою, базується 
на прогресивних знаннях та високій кваліфікації. Це сприяє не 
тільки підвищенню ефективності виробництва, а й формуванню 
суспільства нового типу, для якого характерними є нова 
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технологія, нове становище людини у виробництві і суспільстві, 
нова соціальна структура [1, с. 302].  

Отже, в контексті інноваційного розвитку до основних 
напрямів сучасних зрушень на регіональному ринку праці можна 
віднести: маркетинговий напрям, який спрямований на 
дослідження прогнозу розвитку ринку праці регіону, насамперед, 
на сприйнятливість професійно-кваліфікаційної структури ринку 
праці до структурних зрушень; інфраструктурний напрям, який 
передбачає оптимізацію взаємозв’язку сукупності інституцій, 
спрямованих на формування правової економічної поведінки 
суб’єктів господарювання, розвиненість процесів соціального 
партнерства та договірних відносин [2, c. 213]; соціальний і 
культурний напрями, які визначаються орієнтацією на 
формування людського та інтелектуального капіталу регіону і 
країни в цілому; відтворювальний напрям, що визначається 
орієнтацією всіх факторів вартості та відтворення робочої сили 
регіону на рівень, що відповідає сучасним світовим тенденціям 
розвитку особистого фактору виробництва. 
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МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 

 
Кулько-Лабинцева І. В., к. е. н., 

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя 
 
Основою національної безпеки є економічна безпека країни. 

Вона вирішальна у становленні процесу економічного розвитку, 
розвитку соціальної сфери, відповідної соціальної політики, 
розвинутої екологічної політики, політики конкурентоздатності 
підприємств країни на світовому ринку товарів та послуг. 

Глобальний економічний простір динамічно змінюється, 
національна економіка стає більш відкритою, але її внутрішній 
розвиток все ще переживає ряд кризових явищ. За таких умов 
важливим є дослідження питання економічної безпеки держави, 
методик її розрахунку, задля визначення найбільш ефективної з 
наявних, або впровадження комбінованої, новітньої методики. 

І. О. Губарева у своїх працях обґрунтовує теоретичні 
положення та методичні підходи щодо формування економічної 
безпеки країни. Т. В. Сак у своїх дослідженнях розглядає 
складові, що формують економічну безпеку країни. Н. В. Савчук 
у своїх роботах приділив достатньо уваги вдосконаленню 
інтегрального оцінювання економічної безпеки країни, як 
основної методології досліджень [1, c. 22-25]. 

Узагальнюючи найпоширеніші та науково обґрунтовані 
визначення поняття економічна безпека, приходимо до висновку, 
що найбільш змістовним поняттям є наступне: Економічна 
безпека – це можливість країни за відповідних умов зберігати 
конкурентоздатність, вміння протистояти зовнішнім економічним 
загрозам, використовувати конкурентні переваги, захищати 
національні інтереси [2, c. 5]. 

Отже, основним критерієм визначення рівня економічної 
безпеки України є її конкурентоздатність, конкурентоздатність 
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економіки. Аналіз конкурентоздатності країни дозволить 
визначити та оцінити загрози економічній безпеці країни та 
шляхи їх уникнення. Задля визначення конкурентоздатності 
України на світовому ринку використовується вже багато років 
методика за індексом глобальної конкурентоспроможності [3, c. 
55].  

Світовий економічний форум щорічно проводить 
дослідження рейтингу міжнародної конкурентоспроможності, 
таким чином, країни ранжуються за рівнем глобальної 
конкурентоздатності, на основі відповідних параметрів: 

- якість інституцій; 
- інфраструктура; 
- макроекономічна стабільність; 
- охорона здоров’я і початкова освіта; 
- вища освіта і професійна підготовка; 
- ефективність ринку товарів і послуг; 
- ефективність ринку праці; 
- розвиненість фінансового ринку; 
- технологічний рівень; 
- розмір ринку; 
- відповідність бізнесу сучасним вимогам; 
- інноваційний потенціал [4, c. 120]. 
У державі є єдина, законодавчо встановлена методика 

розрахунку рівня економічної безпеки – «Методичні 
рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки 
країни», затверджені наказом Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі від 9 жовтня 2013 року №1277. Згідно з якими 
інтегральний індекс економічної безпеки складається з 9 
середньозважених субіндексів. 

Ці методичні рекомендації розроблені з урахуванням 
поточної політичної і територіальної ситуації країни на момент їх 
підписання. Тому, потребують внесення відповідних змін до їх 
складу та структури, зокрема, врахування територіальної безпеки 
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країни. Також варто було б враховувати в вищезазначеній 
методиці: етика, корупція, якість освіти, якість доріг, доступ до 
інформації, доступ до інформації в навчальному процесі та 
маркетингу, ступінь підготовки персоналу, податковий тягар, 
здатність використовувати підприємницькі здібності населення, 
вплив медіа на економічну безпеку. Уніфікованою для кожної 
країни є методика, відповідно до індексу глобальної 
конкурентоспроможності, вона не враховує специфіку, рівень 
розвитку кожної з аналізованих країн [5, c. 320].  

Отже, враховуючи націленість України на європейський 
вектор економічного розвитку та нагальну потребу у зміцненні 
економічної, виробничої безпеки актуальним є питання 
використання інтегральної методики визначення рівня 
економічної безпеки країни, яка б враховувала специфіку 
економічного розвитку держави та зарубіжний досвід у цьому 
питанні. 
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Кушнір Л. А., к. е. н., доцент,  

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний  
соціально-економічний коледж 

 
МВФ є спеціалізованою установою ООН із дуже широкою 

автономією. Фонд було засновано у 1945 році для сприяння 
монетарному співробітництву та торгівлі, забезпечення 
фінансового зростання та збільшення зайнятості населення. До 
Фонду входять 188 держав, які керують організацією через Раду 
Директорів. 

Україна є членом МВФ із 1992 року. Наразі МВФ є одним із 
головних фінансових партнерів України. З моменту завершення 
Революції Гідності, з урахуванням обох програм МВФ, – Standby 
та Механізм Розширеного Фінансування (EFF), що діє зараз, – 
Україна отримала вже чотири транші фінансової підтримки 
загальним обсягом 11 млрд. дол. США (7,7 млрд. СПЗ). 

Основними цілями співробітництва з МВФ є стабілізація 
української фінансової системи, проведення структурних реформ 
та створення підґрунтя для сталого економічного зростання. 
Фонд допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, 
підказуючи, як найбільш ефективно впроваджувати програму 
реформ та підтримати економічну безпеку країни. Також 
співпраця з Міжнародний валютним фондом на сучасному етапі 
відкриває можливості для залучення фінансування від інших 
міжнародних фінансових установ (Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ та 
інші) та урядів інших держав, в тому числі США, ЄС, Німеччини, 
Канади, Японії тощо [1]. 

В теперішній час однією з найважливіших вимог МВФ – це 
проведення пенсійної реформи в Україні. 
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Інша вимога МВФ – закон про обіг сільськогосподарських 
земель. Верховна Рада неодноразово продовжувала мораторій на 
продаж землі сільськогосподарського призначення, закриваючи 
очі на сірі схеми зміни цільового призначення і реалізації 
сільгоспземель на ринку [2]. 

Однак,  під час гострих економічних криз Україні дуже 
складно отримати гроші у інших країн і організацій і МВФ 
виступає як «кредитор останньої інстанції» [3]. 

Під час кризи падають рейтинги держави і дуже високі 
дефолтні ризики, тому складно позичати гроші під прийнятні 
відсотки. Тому кредитна ставка МВФ стає найбільш прийнятною 
на ринку. І транші можна сприймати як елемент серйозної 
макроекономічної стабілізації в складний час. 

Відносини України і Фонду за останні роки сильно 
змінилися. Так, ще в 2000 році нашої країни не було в топі 
найбільших позичальників організації – на перших трьох місцях 
були Мексика, Корея і Росія. Вже в 2011 році, позичивши на той 
момент 14,2 млрд. доларів, ми опинилися на другому місці. 
Більше нас тоді кредитів отримала Румунія (майже 15 млрд 
доларів), а третє місце дісталося  Греції (13,9 млрд. доларів) [4]. 

Негативним наслідком використання західних позик, є 
зростання зовнішнього боргу, що в підсумку може призвести до 
економічної кризи. Співпрацю з МВФ треба продовжувати, щоб 
не було необхідності оголошувати дефолт державного бюджету. 
Накопичення і збільшення держборгу відбувається з вини 
України, тому що беруть гроші не лише на обслуговування боргу, 
але і підвищують позику.  

Головною вимогою українського суспільства і частиною 
зобов'язань уряду України в межах програми співпраці з Фондом 
є боротьба з корупцією, і настійно закликала владу «швидко 
просуватися» до ухвалення закону про незалежний 
антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської 
комісії Ради Європи [5].  
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Отже, кредитування МВФ не є розв’язанням економічних 
проблем, які стоять перед Україною. Однак відмова від траншів 
призведе до того, що країна не зможе розрахуватися з іншими 
боргами, які потрібно повернути цього року, що в результаті 
здійснить тиск на гривню і може спричинити девальвацію та 
низку інших негативних наслідків . Нажаль, ці заходи потрібні 
Україні, щоб запобігти ще глибшій економічній кризі. Україна 
могла б обійтися без траншів. За обумовленими умовами надання 
коштів, ми можемо використовувати гроші виключно на 
поповнення золотовалютного резерву та виплату боргів того ж 
МВФ. Для цього, необхідно налагодити просування українського 
експорту на іноземні ринки, а також реформувати вітчизняну 
фінансову систему і тим самим підтримати економічну безпеку 
нашої держави.  
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Міжнародні контейнерні перевезення відіграють ключову 
роль в системі транснаціональних транспортних перевезень. 
Контейнерні перевезення вважаються найбільш популярними і 
затребуваними в усьому світі. Завдяки універсальності 
контейнерів існує можливість перевозити практично всі види 
вантажу. Універсальність контейнерів – це одна з найголовніших 
причин, які дозволили їм стати найпопулярнішим способом 
транспортування вантажу [1]. За допомогою контейнерних 
перевезень можна здійснити перевезення від дверей до дверей – 
вид перевезення, коли від замовника потрібно тільки вказати 
місце звідки забрати вантаж і куди його доставити. 

Формування ринку контейнерних перевезень має сприяти 
динамічному розвитку змішаних перевезень і підвищенню якості 
обслуговування клієнтів. Сьогодні в світі спостерігаються дві 
тенденції у сфері контейнерних перевезень: конкуренція і 
інтеграція. Конкуренція в цій сфері активно розвивається, а 
інтеграційні процеси в ній наразі виражені слабко [2]. 

На сьогоднішній день, Україна є одним з основних гравців 
на ринку контейнерних перевезень як у Чорноморському, так і у 
Східноєвропейському регіонах, однак наявний потенціал, 
зумовлений вигідним географічним розташуванням, та достатньо 
розвинутою інфраструктурою використовується не певною 
мірою. Проте активний розвиток міжнародної торгівлі, особливо 
в завдяки використанню контейнерних перевезень при здійсненні 
торгівельних операцій, дасть можливість Україні одержати  в 
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перспективі значні прибутки, перш за все за рахунок 
використання транзитних перевезень з Китаю до країн 
центральної та східної Європи [1]. Однак залучення цих 
вантажопотоків до України вимагає побудови високоефективної 
системи контейнерних перевезень, яка дасть змогу з одного боку 
швидко, якісно, дешево та вчасно переміщувати ці товаропотоки, 
з іншого – забезпечить належний рівень транспортного сервісу та 
супутніх послуг. 

Проте, з аналізу сучасного українського ринку 
контейнерних перевезень випливає низка проблем, витоки яких 
лежать як і в технічній, так і законодавчій сферах [3]. Виділяють 
наступні основні проблемні аспекти на ринку контейнерних 
перевезень в Україні: нерозвинута логістика контейнерних 
перевезень та низький рівень транспортного сервісу; недостатня 
кількість досвідчених експедиторів та контейнерних операторів; 
диспропорції в потужності портових перевантажувальних 
комплексів та пропускної спроможності прилеглих транспортних 
ліній; нестача рухомого складу для перевезення контейнерів; 
невикористання можливостей перевезення контейнерів по 
внутрішніх водних шляхах; високий рівень портових зборів; 
складні та довготривалі митні процедури; фактична відсутність 
єдиної інформаційної системи контролю та прогнозування 
переміщення контейнерів; недостатня кількість та нераціональне 
оснащення контейнерних терміналів всередині країни; 
недостатньо розвинута інфраструктура у містах-портах та 
неефективне залучення закордонних партнерів до процесу 
інвестування тощо [3]. 

Це лише низка проблем, які виникли на ринку контейнерних 
перевезень в Україні, але і їх достатньо, щоб уявити масштаби 
необхідної модернізації яку необхідно провести у всіх сферах, що 
впливають на ринок контейнерних перевезень в Україні для 
приведення його до конкурентоспроможного стану на світовому 
рівні. Отже, зважаючи на європейський вибір України 
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інтегруватися у європейський транспортний та торгівельний 
простір, стратегічним завданням є модернізація існуючої 
транспортної системи в усіх її галузях, аби досягнути належного 
конкурентоспроможного рівня серед країн світу. 
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Починаючи з кінця 20-го століття активно розвивається 

новий актуальний і перспективний напрям в економічній науці, 
який виник на стику психології і економіки, – економіка щастя, 
яку здебільшого пов’язують із поняттям багатства. Традиційне 
розуміння суспільного багатства, яке надали ще засновники 
класичної школи, характеризується як втілення в матеріальних 
благах накопиченої минулої праці попередніх і теперішніх 
поколінь. Сучасна західна економічна думка все частіше 
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критикує тезу про матеріальний зміст багатства. Так, 
американський економіст П. Хейне говорить, що «слово 
материальный на самом деле не имеет смысла в сочетании с 
такими словами, как богатство или же благосостояние» [1, с. 
172]. За думкою П.Хейне, багатство – це все, що цінують люди. 

Дослідження показують, що сучасній людині, яка живе в 
суспільстві споживання, все важче відчувати себе щасливою, 
оскільки її щастя багато в чому залежить від рівня матеріального 
достатку. З іншого боку, той, хто витрачає всі свої сили і вільний 
час на досягнення матеріальних благ, теж може не відчувати 
щастя. Суспільство споживання неминуче створює коло 
незадоволених, яких не влаштовує вічно зростаючий «стандарт 
життя». Все частіше спостерігається явище, що отримало назву 
дауншіфтінг (down shifting) – такі люди більше цінують вільний 
час, ніж гроші. Про це цікаву думку висловив ще Адам Сміт у 
своїй праці «Теорія моральних почуттів». Він стверджував, що 
щастя залежить від  спокою, яке зникає через бажання поліпшити 
матеріальне становище [2,  c.100]. 

Прихильники економічної теорії щастя пропонують в якості 
альтернативного індикатора прогресу розраховувати рівень 
сукупного щастя громадян. Першопроходьцем в альтернативному 
дослідженні параметрів розвитку суспільства стало невелике 
гімалайське королівство Бутан. У 1972 р замість ВВП король цієї 
країни Джігме Синг Вангчук запропонував вимірювати добробут 
таким показником, як Валове національне щастя (ВНЩ), що 
включає наступні компоненти: забезпечення справедливого і 
соціально-економічного розвитку; збереження і розвиток 
традиційних культурних цінностей; охорона природи; правильне 
управління країною. В результаті такої політики середня 
тривалість життя громадян королівства Бутан збільшилася, 
смертність знизилася, рівень грамотності серед населення зріс. 
Крім того, кількість установ охорони здоров'я зросла. При цьому 
економічні показники також покращилися [3, c. 3-4].  
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У 1970 роки групою вчених були досліджені доходи 
населення і рівень їхнього щастя. В результаті було визначено, 
що доходи зросли, а рівень щастя не змінився. Ця подія отримала 
назву «Парадокс Істерліна», на ім'я вченого, який очолював 
групу. «Парадокс Істерліна» можна пояснити тим, що рівень 
щастя пов'язаний не з абсолютним доходом, а з відносним 
доходом, тобто порівняння свого доходу з доходом інших робить 
людей або щасливими, або нещасними  [4, c. 2]. 

На сьогоднішній день був запропонований Міжнародний 
індекс щастя. (англ. Happy PlanetIndex). Він являє собою індекс, 
що відображає добробут людей і стан навколишнього середовища 
в різних країнах світу. При розрахунку міжнародного індексу 
щастя використовуються три показники: вплив людини на 
природу; тривалість життя; добробут людей (задоволеність 
життям) [5]. 

Таким чином, реалії сучасної господарської діяльності, 
становлення нового технологічного способу виробництва 
призводять до гуманізації, соціалізації, екологізації виробничих 
відносин. Якість життя людей втрачає вартісну основу 
благополуччя у тому вигляді. В якому вона розглядається в 
економіці і набуває ціннісного характеру. Задача нової парадигми 
економічної теорії складається у виробленні нового, більш 
широкого погляду на господарську діяльність, яка включає в себе 
не тільки економічну, але й позаекономічну, духовно-моральну, 
етичну складові. 

Економічна теорія щастя пропонує наступні висновки. Для 
найбідніших країн і країн з ринками, що розвиваються 
підвищення ВВП вирішить два завдання – зростання 
матеріального добробуту і поліпшення ментального 
благополуччя громадян. Що стосується розвинених країн, то, 
оскільки в них проблема досягнення високого рівня 
матеріального добробуту вирішена, на перший план виходить 
проблема підвищення ментального благополуччя. 
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На сьогоднішній день не існує реальної програми з 
побудови «економіки щастя». Звичайно, не можна всіх і кожного 
зробити абсолютно щасливими людьми. Але завдання економіки 
щастя полягає в тому, щоб створити умови, в яких можливе 
забезпечення матеріальної і духовної задоволеності життям. Все 
це дозволить в подальшому продовжити дослідження і 
запропонувати можливі шляхи досягнення загального 
благополуччя. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
 

 Задорожнюк Н. А., к. э. н., доцент,  
Зубков В. А., студент 

Одесский национальный политехнический университет 
 
Чтобы экономика региона, страны и мирового сообщества в 

целом могла получать коммерческую выгоду от технологических 
инноваций в полной мере, необходимо обеспечить надежный и 
скоординированный подход к кибербезопасности. 

В отчете Всемирного экономического форума за 2018 год 
[1] отмечено, что кибератаки стали более опасными и 
распространёнными (занимают третью позицию в рейтинге 
самых вероятных угроз для национальной и глобальной 
экономики) и сравнимы с мошенничеством в технологическом 
аспекте.  

Специалисты связывают кибератаки с такими возможными 
инцидентами:  

- перебои и даже вывод из строя критической 
информационной инфраструктуры; 

- ошибки и сбои финансовых механизмов или институтов; 
- террористические атаки; 
- различные виды мошенничества, кража и неправомерное 

использование данных физических и/или юридических лиц, 
документы коммерческой или государственной важности. 

Решением проблем, связанных с кибератаками, занимается 
кибербезопасность – сравнительно новое направление, которое 
продолжает формироваться, в связи с чем наблюдается нехватка 
соответствующих специалистов. 

Современные реалии ИТ-сферы и сферы национальной 
безопасности, учитывая частые кибератаки в мире, 
характеризуются постоянной (даже ежедневной) разработкой 
новых программ, модификацией старых программных продуктов, 
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изменениями в кодах и прочими действиями ведущих 
специалистов. Однако, все равно возникают ошибки (что 
обусловлено человеческим фактором главным образом), из-за 
которых продолжают осуществляться кибератаки и различные 
киберпреступления. 

За последние пять лет количество кибератак, направленных 
на расшатывание бизнеса удвоилось, и инциденты, которые ранее 
считались необычными сейчас становятся «обыденными». При 
этом расширяются негативные последствия от взломов систем. 
Например, в 2017 году 64 % всех вредоносных электронных 
почтовых ящиков перенесли в себе различные вирусы-
вымогатели, такие, как WannaCry (от него пострадали более чем 
300 тыс. компаний в 150 странах) и NotPetya, (стал причиной 
значительных финансовых потерь, более чем 300 млн. долларов 
для некоторых пострадавших компаний) [1]. 

Другое направление, которое широко распространено 
сегодня в мире – это использование кибератак против 
критической инфраструктуры и стратегических индустриальных 
секторов. В самом худшем сценарии последствиями таких 
кибератак будет крах национальных экономических систем и 
серьезные нарушения в мировом сообществе. 

Анализ статистических данных [1] свидетельствует об 
увеличении количества кибератак с 68 на каждую фирму в 2012 
году до 130 в 2017 году. Также с каждым годом увеличивается 
количество вредоносных программ, которые продаются через 
Интернет. Соответственно возрастают размеры финансовых 
потерь от кибератак: компании теряют в среднем 14,75 млн. 
долларов в год. При этом прогнозируется, что в течении 
последующих пяти лет кибератаки принесут до 8 трлн. долларов.  

Также следует отметить, что повышенная степень риска 
характерна для среднего и малого бизнеса, поскольку корпорации 
вливают огромную часть капитала в безопасность, что делает 
проникновение в такую систему становится затруднительным. В 



ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

113 
 

соответствии с отчетом WEF [1] затраты на обеспечение 
кибербезопасности становятся обязательными для выживания 
среднего и крупного бизнеса. 

Согласно Закону «Об основных принципах обеспечения 
кибербезопасности Украины» внедрения организационно-
технической модели киберзащиты, как составляющей 
национальной системы кибербезопасности, осуществляется 
Государственным центром киберзащиты и противодействия 
киберугрозами. Ядром этой модели является Центр реагирования 
на киберугрозы Госспецсвязи. Важно отметить, что 
технологическая и аналитическая системы Центра созданы на 
базе новейших достижений ведущих ИТ-компаний мира, 
разработанные на уровне лучших мировых аналогов и являются 
одними из самых мощных систем в Европе [2].  

Исследование проблемы кибербезопасности Украины 
позволяет сделать выводы о том, что для ее обеспечения 
необходимо разработать целый комплекс мероприятий, 
инфраструктур, технических средств, соответствующего 
программного обеспечения и организационно-юридических 
процедур, направленных на выявление, нейтрализацию и 
предотвращения киберпреступлений.  

Таким образом, кибербезопасность это дорогостоящая, но 
очень важная графа расходов не только для населения и 
предпринимательского сектора, но и для государств. Не развивая 
данную отрасль, бизнес и государство в целом будут и дальше 
нести значительные финансовые потери от кибератак. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 
СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

  
Корінний С. О., к. е. н., доцент, 

Клінтухов О. О., студент,  
Запорізький національний університет 

 
В сучасних умовах модернізації економіки України виникає 

необхідність розвитку спільного підприємництва з залученням 
іноземного капіталу. Організація та розвиток діяльності 
підприємств з іноземними інвестиціями є способом виходу 
держави з самоізоляції, засобом інтеграції її до світових систем 
господарювання і міжнародного розподілу праці. Підприємства 
за участю іноземного капіталу виступають найбільш 
прогресивною, конкурентоспроможною формою 
господарювання, інструментом формування ринкових відносин в 
економіці України.  

Інтеграція України до світової системи господарювання є 
важливою умовою виходу на нові ринки збуту та зміцнення 
конкурентних переваг вітчизняних підприємств. Цей процес 
передбачає широке залучення  і використання іноземного 
капіталу, що зумовлено недостатнім обсягом внутрішніх 
ресурсів, особливо у сферу, що визначається незадовільною 
конкурентоспроможністю на зарубіжних ринках. Перспективи 
успішної роботи багатьох вітчизняних підприємств та 
ефективність національної економіки загалом значною мірою 
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залежить від рівня та якості управління процесом залучення 
іноземного капіталу, що проявляється у формах та методах 
залучення і використання іноземних інвестицій. Однією з таких 
форм, як свідчить досвід країн з перехідною економікою, є 
спільні підприємства [1, c.170]. 

Стаття 3 Закону України «Про режим іноземного 
інвестування» визначає, що однією із форм здійснення 
іноземного інвестування в Україні є часткова участь іноземних 
інвесторів у підприємствах, що створюються спільно з 
українськими юридичними і фізичними особами, або придбання 
частки діючих підприємств [2]. Спільні підприємства, які 
створюються компаніями двох або більше країн, дають 
можливість поєднати ресурси, досвід, зв’язки. Створення 
спільних підприємств в Україні на сьогодні є актуальним та 
позитивним, оскільки спільні підприємства дають значні 
інвестиції та нові технології управління, стимулюють процес 
виробництва в Україні конкурентоспроможної продукції, 
полегшують її вихід на міжнародні ринки. 

За даними Держстату у 2017 році в економіку України 
іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 1630,4 
млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) [3]. До 
основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 
16,1%, Російська Федерація – 11,7%, Велика Британія – 5,5%, 
Німеччина – 4,6%, Віргінські Острови (Британія) – 4,1%, і 
Швейцарія – 3,9%.  Провідними сферами економічної діяльності, 
за обсягами освоєння капітальних інвестицій, у 2017 році 
залишаються: промисловість – 33,1%, будівництво – 12,3%, 
сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %, інформація та 
телекомунікації – 4,1%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 7,0%, транспорт, 
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 8,7%, 
державне управління й оборона; обов`язкове соціальне  
страхування – 7,4%. 
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У рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялась на +4 
пункти і посіла 76 позицію зі 190 країн світу. Найбільший 
прогрес Україна продемонструвала у таких складових рейтингу: 
+105 пунктів (за 140-го на 35-те місце) по компоненту 
«одержання дозволів на будівництво» – завдяки зменшенню 
пайової участі в Києві з 10 до 2% та зниженню вартості послуг з 
технагляду; + 41 пункт по «сплаті податків» за зменшення та 
уніфікацію ставки ЄСВ [4]. Також, слід відзначити, що у 
рейтингу агентства Moody's Investors Service Україна покращила 
свій кредитний рейтинг в міжнародному економічному списку 
[5]. Він змінився з Caa3 до Caa2, що означає зміна прогнозу зі 
«стабільного» на «позитивний». Так, на поліпшення показників 
вплинуло проведення структурних реформ в Україні, що 
допомогло країні впоратися з борговим навантаженням і 
поліпшити позиції на зовнішніх ринках. Крім того, у рейтингу 
Глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018 
Україна покращила свої позиції на 4 пункти і зайняла 81 місце 
серед 137 країн світу, які досліджувались (у ГІК 2016/2017 – 85 
місце серед 138 країн) [6]. 

Таким чином, Україна залишається привабливою для 
інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових 
процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і 
порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій 
відголос в Україні. 
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Економічна наука останніх десятиліть характеризується 

суттєвими змінами, які стосуються як предмета її дослідження, 
так і основних її методів і підходів. Матеріальна основа цих змін 
пов'язана із становленням інформаційного технологічного 
способу виробництва, який призводить до радикальних змін в 
способах поєднання факторів виробництва і до затвердження 
нової системи суспільних відносин, яка повинна стати 
суспільною формою руху інформаційних технологій. Головною 
рушійною силою інформаційної економіки стають не 
виробництво і споживання матеріальних благ, а виробництво і 
споживання інформації як в речовій формі (продукти високих 
технологій), так і в неречовій, що стає визначальним фактором 
розвитку не тільки економіки, але й всього суспільства в цілому. 

Областю інформаційної парадигми розвитку суспільства є 
різні аспекти соціально-економічних процесів і явищ, в тому 
числі і теорії грошей, яка може бути досліджена в рамках 
субстанціальної теорії інформації. Категорія грошей є категорією 
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перш за все інформаційною, оскільки вона є результатом 
цілеспрямованої економічної діяльності, а внутрішнім змістом 
останньої є саме інформація. Підтвердженням цієї тези є широке 
розповсюдження в практиці господарювання такого сучасного 
фінансового інструменту як електронні гроші. Історія свідчить, 
що в різні часи функцію грошей виконували різні товари, в тому 
числі і паперові, і кредитні гроші. Але в повній мірі функцію 
грошей починають виконувати саме електронні гроші у вигляді 
певним чином закодованої інформації на комп'ютерних рахунках 
в банках. Предметним носієм даної інформації є не просто 
пластикові картки, а електронні сигнали. Саме в електронних 
грошах найбільш повно розкриваються іманентні властивості 
цінності (вартості). 

Електронні гроші отримали розповсюдження завдяки 
системі автоматичної видачі готівки (дебет-картки). Можливість 
переходу від паперових носіїв інформації в грошовій сфері до 
електронних імпульсів відкриває нову еру існування системи 
електронних грошей. Процес розвитку електронних грошей 
втілюється в системі «SWIFT» – суспільство міжнародних 
міжбанківських комунікацій. Це система електронної передачі 
інформації по міжнародним банківським розрахункам через 
супутниковий зв’язок.  

Електронні гроші (криптовалюта) можна розділити на два 
види:  електронні гроші, які прив'язані до реальних (фіатних, 
звичайних) валют; електронні гроші, емісія яких виконується за 
допомогою електронних обчислювань в інтернеті. 

Саме останні електронні гроші свідчать про еволюцію 
грошей в цифровому світі. Головною метою їх створення є 
анонімність, відсутність відміни чи блокування транзакції, а 
також відсутність емісійних центрів, коли кожний «крипто 
гаманець» – банк. Ця криптовалюта – вид цифрової валюти, 
емісія якої заснована на асиметричному шифруванні, а також 
використанні різних криптографічних методів захисту [1]. 
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Самою успішною криптовалютою є біткойн. Це повністю 
децентралізована система електронної готівки, яка не потребує 
довіри третім сторонам. Її засновником вважають Сатони 
Накамото (псевдонім чи людини, чи організації), який розробив 
протокол криптовалюти біткоїн і створив першу її версію [2]. 
Кожному біткойн-адресу відповідає єдиний закритий ключ, 
причому вони пов’язані складними математичними 
відношеннями. Дізнатися закритого ключа, при цьому знаючи 
відповідний йому адрес, практично неможливо [3]. Видобуток 
криптовалюти (майнінг) здійснюється за допомогою 
використання потужностей спеціального обладнання [4]. 

В Україні справжня популярність криптовалюти почалася у 
2014 р. при створенні громадської організації, метою якої є 
поширення, розвиток і вивчення біткоїна та інших віртуальних 
валют на території держави – Bitcoin Foundation Ukraine (BFU) 
[5]. На сьогоднішній день інтерес до біткоїну зростає і 
збільшується кількість компаній, які оперують цією валютою. 
З’являються спеціальні навчальні курси, які навчають роботі з 
даною віртуальною валютою. Так, у Києві створений оф-лайн 
майданчик – Satoshi Square Kiev, на якому в тому числі 
проводяться аукціони [5]. 

Таким чином, в інформаційному суспільстві з економікою 
переважно інформаційного типу всі соціально-економічні 
категорії, в тому числі гроші, реалізують себе в найбільш 
адекватній інформаційній формі – в формі інформаційної 
цінності, інформаційних (електронних) грошах, інформаційного 
багатства. 
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Тіньова економіка як суспільно-економічне явище 
представляє собою господарську діяльність, яка формується поза 
державним обліком та контролем і не відображається в офіційній 
статистиці країни. 

Майже всі країни світу стикаються з проблемами тіньової 
економіки. Між тим, в одних із них існує низький рівень тінізації, 
який значно не впливає на економіку, в інших – високий рівень, 
що є свідченням системного процесу відтворення тіньових 
відносин. До таких держав відноситься Україна, обсяги тіньової 
економіки якої за різними оцінками визначаються від 20 до 50 % 
ВВП [1]. 
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На шляху розвитку України тіньова економіка є однією з 
найбільших перешкод. Вона сприяє скороченню в структурі 
бюджету податкових надходжень, зниженню 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 
держави, поширенню відтоку національного капіталу за кордон. 
Значні обсяги тіньової економіки зменшують надійність 
офіційної статистики – рівнів безробіття, доходів, видатків тощо. 
Економічний аналіз на макро- і мікрорівнях, прогнози, програми 
та окремі заходи з боку влади, що побудовані на хибних даних, 
не можуть мати позитивного ефекту. Розповсюдження тіньової 
економіки зумовлює подальше зростання диспропорційності та 
структурної деформації на всіх рівнях національного 
господарства. В Законі України «Про національну безпеку 
України» зазначено, що тінізація національної економіки 
загрожує національним інтересам та національній безпеці 
України [2].  

Згідно офіційних даних Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України за 9 місяців 2018 р. найбільшого поширення 
тіньова економіка (за методом збитковості підприємств) мала у 
таких сферах: 

- фінансова та страхова діяльність – 51 %; 
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 

діяльність – 49 %; 
- операції з нерухомим майном – 42 %; 
- переробна промисловість – 29 %;  
- добувна промисловість – 27 %; 
- будівництво – 24 %; 
- оптова та роздрібна торгівля – 22 % [3].  
Тінізація економіки істотно впливає не тільки на економічні, 

а й на соціальні, культурні, політичні процеси в країні. 
Деформується свідомість населення, що проявляється в 
соціальному песимізмі, негативній оцінці соціально-економічних 
процесів в країні, демотивації працездатного населення до 
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економічної активності, здобуття якісної освіти, підвищення 
професіоналізму тощо [4, с. 189]. Формується недовіра до 
державних інституцій, зокрема, до правоохоронних органів, щодо 
можливості гарантування суспільної безпеки, захисту громадян, 
їх власності, прав та гідності. Більшість заходів з детінізації 
економіки України, запропонованих міжнародними експертами, 
вітчизняними вченими та політиками, не мають реалізації або 
виконуються частково. 

Основною причиною тінізації економіки в Україні є, на наш 
погляд, неефективний інституціональний базис, що проявляється 
в наступному: 

- недосконалість податкової системи – її непрозорість, 
нестабільність, націленість на максимальне залучення 
надходжень до бюджету без урахування інтересів суб’єктів 
господарювання та громадян; 

- неефективне державне регулювання процесів у сферах 
фінансів, бюджетного адміністрування, дозвільної системи, 
зайнятості і безробіття, зовнішньоекономічної діяльності; 

- високий рівень корупції. У рейтингу «Індекс сприйняття 
корупції» від міжнародної організації Transparency International 
Україна на сьогодні займає 120-е місце серед 180 країн світу [5];  

- недосконалість законодавства у сфері боротьбі з 
економічними злочинами та правовий нігілізм влади, бізнесу і 
громадян. 

Важливим фактором успіху у детінізації економіки має бути 
системний підхід, який передбачає послідовність дій держави у 
створенні сприятливих умов для підвищення ділової активності у 
легальній економіці, зміну менталітету громадян у напрямку 
усвідомлення громадянської позиції, причетності всіх суб’єктів 
господарювання до загального процесу «оздоровлення» 
економіки і суспільства в цілому. 
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Національна економіка забезпечена різноманітним 

природно-ресурсним потенціалом, яке фундаментальною 
основою розвитку суспільства і якості життя населення.  Згідно 
оцінок зарубіжних експертів запаси мінеральних ресурсів 
України складають у 8 балів за 10-бальною шкалою. Відповідно 
до такого високого показника, Україна належить до головних 
мінерально-сировинних держав світу, і за запасами основних 
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видів корисних копалин з розрахунку на душу населення посідає 
одне з перших місць у Європі. В її надрах виявлено понад 200 
видів корисних копалин, для видобутку яких відкрито близько 
20000 родовищ.  

В той же час Україна стоїть перед цілою сукупністю 
сучасних ресурсно-екологічних викликів та  екологічних 
проблем. Всі проблеми є однаково важливими та загрозливими 
для якості життя населення та сталого розвитку країни: 
забруднена атмосфера, гідросфера, знищені мільйони гектарів 
родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами 
забруднена планета, величезних розмірів досягло обезліснення і 
опустелювання – руйнується біосфера [1, 2]. 

Основними джерелами забруднення атмосфери міста є 
транспорт, енергетичні системи та промисловість. В результаті 
формується шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення 
міст. 

Небезпечним для здоров'я людини є підвищений 
електромагнітний фон (електромагнітний смог) від різноманітних 
джерел випромінювання – теле-, радіостанції, радіопередавачі 
мобільних телефонів 

Слабкі електромагнітні поля при інтенсивності менш порогу 
теплового ефекту також впливають на зміни в живій тканині. 
Дослідження по біологічному впливу мобільного телефону, 
комп’ютерного блока і інших електронних засобів проведені в 
ряді наукових центрів. При цьому шкідливість електронних 
засобів перевірялась і без джерел живлення. 

Результати проведених досліджень по оцінці впливу 
мобільного телефону, комп’ютера і інших сучасних 
радіоелектронних засобів на різні організми як в робочому, так і у 
вимкненому стані виявились невтішними і показали вкрай 
негативний їх вплив на стан біологічних об’єктів, що виявилось: 
в зменшенні рухомої активності і виживаності мікроорганізмів; в 
погіршенні регенерації тканин; в порушенні ембріонального і 
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личиночного розвитку; в зниженні біохімічних реакцій, 
порушенні метаболізму; в зниженні енергетичного потенціалу в 
усіх життєво важливих системах організму [3]. 

В умовах гострих екологічних проблем та викликів 
необхідно посилення ролі держави в забезпеченні якості 
довкілля, накопиченні природного капіталу, підтримки 
екологічної рівноваги та збалансованого природокористування. 
Структура сучасного стану державних бюджетних витрат 
представлено у таблиці  на основі даних Державного бюджету 
України на 2019 р. [4]. 

 
Таблиця – Видатки державного бюджету України станом на 01.03.2019р. 
№ 
з/п 

Напрями видатків Виконано на  
31.03.19, % 

Місцеві 
бюджети, 
млн.грн. 

Державний 
бюджет, 
млн.грн. 

Зведений 
бюджет, 
млн.грн. 

1 Освіта 22 183 949 54 168 238 117 
2 Соціальний захист 27 116 182 32 155 148 337 
3 Правоохоронні 

органи 
20 1 130 134 758 135 887 

4 Медицина 20 84 904 38 920 123 884 
5 Збройні сили 18  105 082 105 -82 
6 Чиновницький 

апарат 
18 34 833 52 084 86 917 

7 Транспорт 8 35 557 36 491 72 058 
8 Інші галузі 

економіки 
9 40 257 25 795 66 063 

9 Культура і спорт 19 20 421 10 623 31 044 
10 Комунальне 

господарство 
15 27 570 162 27 741 

11 Охорона довкілля 4 3 738 6 400 10 617 
12 Паливно-

енергетичний 
комплекс 

17       6 3 691 3 697 

13 Сільське 
господарство 

10     521 16 029 16 550 

 
Таблиця відображає не значну підтримку охорону довкілля з 

боку держави та відношення державних органів влади до 
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ресурсно-екологічних загроз. Актуальними напрямами подолання 
ресурсно-екологічних проблем в Україні є створення загальної 
електронної системи з використанням ГІС для розроблення 
конкретних методів та дій, спрямованих на загальне та стабільне 
покращання ситуації, а не на ліквідацію окремих наслідків; 
впровадження  новітніх технологій ресурсоощадливих та 
безвідхідних для економії ресурсів та зменшення навантаження 
на довкілля; доступність використання сучасного медичного 
обладнання, винахід нових ефективних методів боротьби з 
найзагрозливішими хворобами та впровадження їх у практичне 
використання;  ефективна економічна та екологічна політика. 
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Регуляторна політика – це 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 прийняття 
економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів, 
зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів 
господарювання й усунення перешкод для розвитку 
господарської діяльності, яка здійснюється в межах, у порядку та 
у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни. 

Згідно з Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (від 11 
вересня 2003 року №1160-IV) принципами державної 
регуляторної політики є: 

- доцільність;  
- адекватність;  
- ефективність;  
- збалансованість;  
- передбачуваність;  
- прозорість і врахування громадської думки [1]. 

Для здійснення регуляторної діяльності кожен орган 
місцевого самоврядування має забезпечити наявність персоналу 
відповідної кваліфікації. На базі міськвиконкомів регуляторна 
діяльність може здійснюватися визначеним штатним відділом або 
підрозділом. Міська рада делегує повноваження з розробки 
регуляторних актів у питаннях, що входять до її компетенції 
згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування» (від 
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21.05.1997 №280/97ВР) підрозділам міськвиконкому. Закон 
визначає також необхідність покладення контролю за 
дотриманням вимог Закону на профільну депутатську комісію у 
міській раді [2]. 

Важливим елементом запровадження ефективної 
регуляторної політики в Україні є використання досвіду 
економічно розвинених країн та отримання допомоги 
міжнародних організацій. Наприклад, у Меморандумі 
взаєморозуміння між Урядом України і Організацією 
економічного співробітництва (ОЕСР) та розвитку щодо 
поглиблення співробітництва від 7 жовтня 2014 року [3], 
передбачено, що ОЕСР може здійснити ґрунтовний огляд чинної 
нормативно-правової бази, щоб визначити можливі шляхи 
спрощення регуляторних процедур в обраних галузях економіки. 
Завдання полягає у скасуванні зайвих і застарілих нормативно-
правових актів, які можуть спричиняти правову плутанину або 
накладають надмірний тягар на суб’єктів підприємницької 
діяльності та/або громадян.  

Чітка державна політика у сфері регуляторної діяльності 
мобілізує діяльність органів влади, підвищує ефективність, 
здатність реагувати і результативність державного управління. 
Вироблення детальної регуляторної політики є надзвичайно 
важливим кроком щодо управління в державі. Це означає, що 
держава робить прозорими цілі і стратегії своєї програми 
реформування всіх сфер життя населення (економічне, соціальне, 
культурне, політичне) і так сприяє контролю за результатом і 
відповідальністю [4]. 

Отже, на сучасному етапі завдання щодо вдосконалення 
процесу прийняття регуляторних рішень в Україні існує кілька 
аспектів. Перелік певних дії повинен застосовуватися послідовно 
і на основі взаємної підтримки для того, щоб в результаті 
отримати систематичний контроль якості. До основних засобів 
відносяться: аналіз регуляторного впливу, адміністративне 



ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

129 
 

спрощення, громадські слухання та розгляд регуляторних 
альтернатив. Це ті програми, які передбачають скорочення 
кількості адміністративних вимог без шкоди регуляторним 
вигодам завдяки вдосконаленню вимог щодо дотримання правил 
і покращення доступності регулювання у сфері регуляторної 
політики. 
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ВПЛИВ НТП НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ 
НОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 

 
Войтенко В. О., студентка,  

Кічьова М. Є., студентка, 
Науковий керівник  –  Черепанова Н. О., ст. викладач, 

Одеський національний політехнічний університет 
 
Розвиток цивілізації змінює образ і умови нашого життя, 

видозмінює його форми. Разом з тим змінюється наш світогляд, 
цінності і світосприйняття, що призводить до кардинальних змін 
у суспільних настроях  і, відповідно, зміни основних занять і 
практичних навичок, здобутих в результаті соціальної 
підготовки, досвіду та стажу роботи. Кардинальні зміни професій 
останніх сторіч – наслідок промислових революцій. Соціальні 
наслідки науково-технічної революції можна звести до наступних 
основних груп: 

 загострення екологічної ситуації, виникнення 
проблеми виживання людства внаслідок забруднення та отруєння 
навколишнього середовища; 

 зміна взаємовідносин у системі «людина – техніка», 
змісту і характеру праці та зростання частки 
висококваліфікованих робітників і спеціалістів, які здійснюють 
обслуговування нової техніки і технологій; 

 підвищення вимог до культурно-технологічної та 
інтелектуальної підготовки кадрів, прискорення структурних змін 
у сфері людської діяльності та «інтернаціоналізація» суспільних 
відносин; 

 втрата людиною емоційності, інтелектуальне 
перевантаження, формалізація контактів, одностороння, технічна 
свідомість та виникнення проблем біологічної і психологічної 
адаптації людини в звичайних і екстремальних умовах 
навколишнього середовища. 
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Однією з найсерйозніших проблем, породжених науково-
технічною революцією, є подальше вдосконалення системи 
освіти. НТР вимагає постійної освіти, яка складається з двох 
підсистем: базової освіти і додаткової. Остання повинна 
здійснюватися в основному шляхом постійної самоосвіти. 

Крім того, професії не тільки народжуються і вмирають, 
вони можуть дробитися або, навпаки зливатися при певному 
спорідненні між ними [1]. Наразі скорочення робочих місць на 
виробництві стає однією з головних проблем. Навіть якщо 
трудівники залишаються на підприємствах, то від них постійно 
вимагають перекваліфікації, підвищення кваліфікації, 
відповідальності в умовах конкурентної боротьби за робочі місця. 
Це звісно впливає на задоволеність робітників працею і, 
відповідно, на соціально-економічну напруженість у регіонах. Як 
вважає А. Тоффлер, все це вимагає від найманого працівника 
добре розвиненого почуття професійної мобільності. Якщо таке 
відсутнє, то може мати місце футурошок (страх майбутнього), 
зайвий консерватизм і зростання агресивності і конфліктності 
суспільства [2]. Нові технології впливають на економічне 
зростання за кількома напрямками: 

 дозволяють національному господарству збільшити 
випуск продукції при тому ж рівні витрат та сприяють 
економічному зростанню; 

 підвищують міжнародну конкурентоспроможність 
національної економіки; 

 сприяють створенню принципово нових видів 
синтетичної сировини, які володіють заданими властивостями, не 
існуючими в природних матеріалах. Вони вимагають значно 
менше витрат праці на обробку [3, 4, 5]. 

Один з найпомітніших наслідків впливу НТП – поява нових 
спеціальностей у ВНЗ і кожна з них проходить досить довгий 
шлях до цього. Попит і пропозиція – це дві взаємодіючі і 
взаємозалежні сили ринку, в тому числі і на професії. 
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Для підготовки фахівця з повною вищою освітою потрібно 
п’ять-шість років. Основою визначення потреби мають стати 
прогнози розвитку України на 15-25 років, що затверджуються на 
відповідному державному рівні.  

Програми підготовки в учбових закладах не завжди 
встигають за потребами ринку праці і, найчастіше, продовжують 
готувати студентів, не враховуючи нові професії за 10 років 
переважання інтернет-технологій.  

Основним завданням держави сьогодні є розробка і 
здійснення якісних змін у системі підготовки спеціалістів, які 
відповідають сучасним вимогам суспільства, починаючи з 
загальноосвітньої школи, сприяти втіленню у практику 
передових методик вищої та середньої спеціальної освіти, а 
також можливостей підвищення кваліфікації всіх працюючих. 
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Глобальне міжнародне змагання відбувається, перш за все, у 
сфері створення та трансферу наукоємних технологій. Сьогодні 
прогресивною вважається тенденція не просто зростання 
експортного потенціалу, а, перш за все, його «інтелектуалізація», 
тобто збільшення частки наукоємних високотехнічних товарів у 
загальній структурі експорту. Основа комерційного успіху 
трансферу технологій – це правове і фінансове забезпечення 
науково-інноваційної сфери. Отже, існує необхідність аналізу 
міжнародного досвіду у сфері правового забезпечення трансферу 
технологій, що і обумовлює актуальність даного напрямку 
досліджень. 

Найвпливовіший на сьогодні міжнародний контрольний 
документ у сфері трансферу технологій – Угода з торговельних 
аспектів прав інтелектуальної власності, TRIPS, яка офіційно 
набула чинності в січні 1995 року. Крім того, існують і інші 
правові акти, пов’язані з міжнародною передачею технологій, у 
тому числі резолюція Генеральної Асамблеї ООН, Паризька 
конвенція з охорони промислової власності, Договір про 
патентну кооперацію, Угода про субсидії і компенсаційні заходи, 
Угода про технічні бар’єри в торгівлі, Генеральна угода з торгівлі 
послугами [1]. 
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Що стосується підходів до володіння правами 
інтелектуальної власності і розподілу роялті, то склалася така 
світова практика закріплення права власності на результати 
НДДКР. Ряд країн, у числі яких більшість країн СНД, закріпили 
право власності на результати НДДКР за державним замовником. 
США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Ізраїль – за 
організаціями-виконавцями. Деякі країни передбачили володіння 
правами власності за самими науковими керівниками (Фінляндія, 
Швеція, Норвегія). 

Правове забезпечення сфери трансферу технологій можна 
проілюструвати на прикладі розвитку законодавства окремих 
країн світу. Найцікавішими, на нашу думку, є досвід 
впровадження механізму технологій в структуру державного 
господарювання таких країн світу, як США, Китай та Німеччина 
[2].   

Мета законодавства і політики США у сфері трансферу 
технологій – сприяння трансферу таких технологій, які 
розроблені за рахунок федерального бюджету. Основним 
законодавчим документом, що регулює діяльність у сфері 
трансферу технологій, є Закон від 1986 року «Про федеральний 
трансфер технологій». Корпорації США приділяють велику увагу 
ретельній розробці договірних умов продажу технологій 
іноземним компаніям. Умови передачі технологій в рамках 
міжнародної виробничої і збутової системи транснаціональної 
корпорації визначаються, виходячи загалом лише із 
загальнокорпоративних інтересів. 

Що стосується Китайської Народної Республіки, то на 
державному рівні трансфер технологій регулюється двома 
документами – імпортним та експортним каталогами технологій. 
Згідно з цими документами проблеми в технологічному 
співробітництві можуть виникнути у тому випадку, якщо 
технологія загрожує національній безпеці, інтересам суспільства 
чи суспільній моралі. В інших випадках процедура трансферу 
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технології залишається на розсуд сторін, щоправда, з 
обов’язковою реєстрацією процесу передачі в державних 
органах. Німецькі компанії, в свою чергу, накопичили суттєвий 
досвід щодо знаходження балансу між захистом своїх інтересів 
на зовнішньому та внутрішньому ринках. Компанії намагаються 
зберегти в Німеччині принаймні частину технологій, бажано, 
ключову. 

Таким чином, ми можемо побачити, що системи правового 
забезпечення трансферу технологій в країнах з розвинутою 
економікою об’єднує одна відмінна риса – захист інтересів 
національного виробника [3]. Що ж стосується України, то на 
нашу думку, необхідно створювати інфраструктуру трансферу 
технологій, враховуючи досвід розвинутих країн, забезпечувати 
підтримку та захист національного виробника шляхом сприяння 
експорту вітчизняної інноваційної продукції. 
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Маркетинг регіону є відносно новим для вітчизняної 

економічної науки напрямом дослідження. З підвищенням 
значущості розвитку територій та регіонів ці питання все частіше 
поставали у наукових дослідженнях різних вчених та практиків. 
Дослідження наукових поглядів щодо сутності поняття 
«маркетинг регіону» з визначенням головних ідей вчених зведено 
у табл. 1. 
Таблиця 1 – Дослідження наукових поглядів щодо сутності поняття 
«маркетинг регіону» 

Дослідники, 
джерело 

Сутність поняття «маркетинг регіону» Головне у 
підході 

Ф. Котлер,  
К. Асплунд,  
І. Рейн,  
Д. Хайдер [1] 

Планування та розвиток території її 
мешканцями, представниками бізнесу та 
органами влади 

Взаємодія та 
планування 

А.П. 
Панкрухін 
[2] 

Робота зі споживчими цінностями 
території (регіону) 

Споживчі 
цінності 

Д.П. Фролов 
[3] 

Ринковий спосіб мислення резидентів 
території як співавторів змін 

Філософія та 
ринок 

В.М. Бонда-
ренко [4] 
 

Діяльність, що дозволяє за допомогою 
основних маркетингових технологій, 
інструментів і стратегій розробити 
комплекс заходів, спрямованих на 
найбільш ефективне й вигідне для регіону 
використання наявних ресурсів з метою 
підвищення її конкурентоспроможності й 
іміджу 

Ресурси та 
конкуренто-

спроможність 

В.Г. Воронін 
[5] 
 

Усвідомлена і цілеспрямована діяльність з 
розробки та впровадження комплексу 
заходів, які сприяють максимальному 
задоволенню соціально-економічних 
інтересів регіону 

Соціально-
економічні 

інтереси 
регіону 
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Дослідження наукових поглядів щодо сутності поняття 
«маркетинг регіону» дозволило визначити головні ідеї 
відповідних наукових підходів. Виявлено, що ключовим ядром у 
наукових поглядах щодо сутності поняття «маркетинг регіону» 
різних вчених є наявність ресурсного потенціалу, який надає 
вагомі конкурентні переваги території або регіону. Проте, не 
менш важливе значення приділено споживачам товарів та послуг 
регіону. З метою здійснення більш глибоко аналізу наукових 
поглядів щодо сутності поняття «маркетинг регіону» визначено 
переваги та недоліки розглянутих підходів, а також розроблено 
певні пропозиції до їх удосконалення (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Переваги, недоліки та пропозиції до існуючих підходів щодо 
маркетингу регіону 

Підхід, 
дослідники 

Переваги Недоліки Пропозиції 

Взаємодія та 
планування: 
Ф. Котлер, К. 
Асплунд, І. 
Рейн, Д. Хайдер 

Лаконічне та 
чітке визначення 

Не врахований 
потенціал 

регіону 

Здійснювати пла-
нування розвитку 
регіону на основі 
визначення його 

потенціалу 
Споживчі 
цінності: 
А.П. Панкрухін 

Відображено 
споживчі цінності 

Не враховано 
інші суб’єкти 

регіону 

Визначити 
функції та зв'язок 
між суб’єктами 

регіону 
Ресурси та 
конкуренто-
спроможність: 
В.М. 
Бондаренко 

Визначено 
головне значення 

ресурсного 
потенціалу 

Не визначено 
суб’єкти, які бу-

дуть 
здійснювати цю 

діяльність 

Визначити 
суб’єктів, які 

будуть здійсню-
вати цю 

діяльність 
Філософія та 
ринок: 
Д.П. Фролов 

Неординарність 
підходу, цікава 

думка 

Відсутність 
чіткості щодо 

сутності 
поняття 

Потребує 
уточнень та 

пояснень 

Соціально-
економічні 
інтереси 
регіону: 
В.Г. Воронін 

Визначена 
ключова роль 

соціально-
економічних 

інтересів регіону 

Не визначено 
суб’єкти, які 

будуть 
здійснювати цю 

діяльність 

Визначити 
суб’єктів та засо-

бів здійснення 
запропонованої 

діяльності 
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Таким чином, категорія «маркетинг регіону» є дискусійною, 
що дає можливості для наукового формування принципово нової 
системи відносин, пов'язаної з розробкою та впровадженням 
маркетингових заходів, які дозволять максимально повно 
задовольнити соціально-економічні потреби регіону. 
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УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
Щьокіна Є. Ю., к. е. н., ст. викладач, 

Одеський національний політехнічний університет 
 

 В сучасних умовах ринкової трансформації економіки 
України вирішення питань якісного кадрового забезпечення 
соціально-економічного розвитку та життєдіяльності України 
стало одним із важливих завдань. Впровадження та ефективне 
використання інновацій, що великою мірою залежить від 
кадрових інститутів та організаційних структур, від їх готовності 
та здатності впливати на стратегічний розвиток регіону, 
обумовлює необхідність управляти талантом як найважливішим 
ресурсом для досягнення найкращих результатів. 

Людські ресурси, їх знання, рівень кваліфікації та 
ефективність стали однією з основних можливостей отримання 
конкурентної переваги, одним із найважливіших факторів, що 
впливають на успішність соціально-економічного розвитку та 
одним з елементів стратегії розвитку регіону. Однак в регіонах 
відносно повільно впроваджують нововведення в сфері 
управління людськими ресурсами. 

Підготовка компетентного персоналу, розвиток і утримання 
талановитих людей, які здатні до безперервного інтелектуально-
професійного розвитку в ринкових умовах, є запорукою 
стратегічного досягнення успіху розвитку регіонів. Ефективне 
управління талантами є одночасно актуальним і важливим 
питанням, де головною конкурентною перевагою є талановиті 
співробітники, вміння та навики яких потрібно постійно 
вдосконалювати та розвивати, що стало можливим завдяки появі 
талант-менеджменту, який є достатньо новим напрямом у HR 
менеджменті. 

Термін управління талантами, був використаний вперше 
Девідом Уоткинсом з Softscape в статті, опублікованій у 1998 
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році [1] і надалі розвиненим в книзі «Системи управління 
талантами» у 2004 році [2]. Управління талантами – це 
сукупність інструментів управління персоналом, який дозволяє 
організаціям залучати, ефективно використовувати і утримувати 
співробітників, які б змогли принести найбільший істотний 
внесок в розвиток організації, з урахуванням поточних і 
майбутніх пріоритетів. Управління талантами є більш широким 
поняттям ніж управління людськими ресурсами як діяльності, 
спрямованої на підтримку процесів управління всім персоналом. 
Управління талантами має додаткову функцію, що охоплює 
процес ключових аспектів життєвого циклу співробітника, яка 
включає відбір, наймання, навчання, розвиток, планування 
кар’єри, управління продуктивністю та утримання талановитих 
співробітників, таким чином та створюючи умови для 
професійного та творчого розвитку та застосовування 
прогресивних підходів до мотивації. 

Говорячи про системи управління талантами, варто мати на 
увазі конкретні практики управління, які можна поділити на: 
залучення, утримання і розвиток. Система управління талантами 
повинна бути частиною повсякденної стратегії регіону на всіх 
його рівнях, яке передбачає кваліфіковане здійснення 
прогнозування, планування, постійне оцінювання ситуації з 
персоналом у країні. В свою чергу, від персоналу визначальною 
мірою залежать творчість і новаторство, які сприяють успішній 
діяльності та розвитку регіону і тим самим впливають на 
конкурентні переваги в цілому. Впровадження нового стилю і 
нових практик управління персоналом, а також зміна стратегій 
вимагають організаційних змін, тому залучення талановитих 
співробітників як правило включає в себе широкий спектр 
діяльності. Адаптація нових способів залучення, розвитку, 
мотивації та утримання співробітників, все це відбувається через 
те, що при адаптації та впровадженні нових способів роботи і 
управління на стратегічному рівні, в першу чергу повинні 
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змінюватися практики роботи з персоналом, оскільки саме люди 
є основним джерелом змін[3], тому необхідно намагатися 
задовольнити потреби і очікування працівників у визнанні і 
отриманні задоволення від роботи, а також у їхньому розвитку. 

Персоналу необхідний безперервний розвиток. Талановиті 
особистості мають схильність до завершення трудової кар’єри на 
робочому місці, де вони не бачать перспектив та підґрунтя для 
самореалізації та саморозвитку. Розвиток талановитої особистості 
на підприємстві має проводиться за допомогою підвищуючих 
професіоналізм завдань, коучингу та наставництва [4]. Таким 
чином, здійснюючи процес успішної реалізації стратегії 
управління талантами у регіонах, необхідне поєднання різних 
методів стимулювання, заохочувати працівників до постійного 
вдосконалення своєї кваліфікації, доцільне зосередження на 
молодих кадрах, зосередження на взаємодії, фокус на 
управлінській освіті та робота з персоналом щодо виявлення його 
мотиваційних переваг, що у кінцевому результаті дасть змогу 
досягти високих результатів діяльності. 
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ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
РІВНЕНЩИНИ 

 
Далюк Н. Я., керівник Центру дистанційного навчання, 

 ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет  
імені академіка Степана Дем’янчука» 

 
Відповідно до індексу інноваційного розвитку, 

представленого агентством Bloomberg у 2018 році, Україна на 46 
місці серед 50 досліджуваних країн. При цьому наша країна 
виявилася найгіршою за продуктивністю праці (50 місце) і 
потрапила до трійки аутсайдерів за технологічними 
можливостями (48 місце). Водночас вона зберігає високе 21 місце 
за ефективністю вищої освіти та 27 місце за патентною 
активністю, тобто має потенціал до розвитку.  

Що стосується Рівненщини, то відповідно до 
рейтингу, оприлюдненого Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва і житлово-комунального господарства з урахуванням 
таких соціально-економічних показників регіонів як: економічна 
ефективність, інвестиційно-інноваційний розвиток, фінансова 
самодостатність, розвиток малого й середнього підприємництва 
та інші, Рівненщина посіла високі місця у 6-ти з 12-ти напрямів, 
зокрема: 

- відновлювальна енергетика та енергоефективність (1 
місце); 

- соціальний захист і безпека (1 місце); 
- доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я (3 

місце); 
- розвиток інфраструктури (5 місце); 
- фінансова самодостатність (7 місце); 
- раціональне природокористування та якість довкілля (8 

місце). 
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За словами голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка 
значною мірою розвитку області посприяла і реформа 
децентралізації, яка дала можливість сформувати спроможні 
громади і побудувати сотні інфраструктурних об’єктів і проектів. 

Вивчення ролі інноваційної складової в системі розвитку 
регіонів знайшли одне з чільних місць в сучасних працях 
вітчизняних та зарубіжних економістів. Регіональні особливості 
інноваційного процесу розглядаються у працях Ю. Бажала, 
А.Гальчинського, Н. Гончарової, Б. Данилишина, М. Долішнього, 
Е. Зіня, С. Ілляшенко, О. Кузьміна, О.Лапко, А. Лисецького, 
О.Пригожина, В. Семиноженко, М. Туган – Барановського, 
Р.Фатхутдінова, Л. Федулової, В. Чижової та ін.. Однак, на нашу 
думку,  мало уваги приділяється такому інноваційному процесу 
як децентралізація і тим особливостям та проблемам, з якими 
стикаються регіони у ході його практичної реалізації. 

Програмою «U-LEAD з Європою», яка фінансується 
країнами Євросоюзу, зокрема Німеччиною, Данією, Швецією, 
Польщею та Естонією, у Рівному створено Центр розвитку 
місцевого самоврядування, у якому зібрані кваліфіковані 
експерти з різних напрямків, які проходять ретельний відбір 
Програмою (тести, співбесіди), і основне завдання яких – 
допомагати органам місцевого самоврядування. За реалізацію 
обраної стратегії на оперативному та функціональному рівнях, 
формування, розподіл та використання ресурсів несуть 
відповідальність керівники різних рівнів управління 
безпосередньо у кожній ОТГ, які не пройшли такого відбору і, у 
більшості випадків не володіють потрібними компетенція ми [1]. 
Тому, на даний момент, ситуація в Рівненській області з 
реалізації адміністративно-територіальної реформи не є 
однозначною. Є чимало районів що в повному складі сільських та 
селищних рад погодилися утворити одну потужну громаду, а є 
сільські ради, які не прагнуть об’єднуватися, стверджуючи що 
вони й так самодостатні.  
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На допомогу місцевим управлінцям у 2018 році Рівненський 
Центр розвитку місцевого самоврядування запровадив Конкурс 
студентських проектів «Розвиток територіальних громад», який 
мав на меті активізувати навички проектного менеджменту та 
студентської підприємницької діяльності задля розвитку 
об'єднаних територіальних громад. Юнаки та дівчата під час 
написання проектів були зорієнтовані враховувати у своїх 
задумках повноту вирішення проблем сільських громад, їх 
фінансову спроможність, новизну рішень в масштабах об’єднаної 
території, області чи України в цілому. У залежності від цього 
визначалися ідеї, які були відзначені преміями від однієї до трьох 
тисяч гривень. «Кращі проекти мають можливість взяти участь і в 
конкурсі, який проводить Державний фонд регіонального 
розвитку – він відкриває можливості для кожної особистості, яка 
мислить неординарно…», – зазначив координатор Регіонального 
центру євроінтеграційних проектів Руслан Костюкевич. «На 
робочому рівні ми вже обговорювали з представниками 
Єврокомісії, що при таких масштабних реформах та величезній 
потребі навчати управлінців на локальному рівні, Україні 
потрібен центр такої дистанційної освіти» [2], – заявила Міністр 
освіти і науки України Лілія Гриневич. 

Отже, розвиток Рівненщини вимагає значних зусиль 
керівників ОТГ, посадових осіб місцевого самоврядування, 
громадян ОТГ, яким треба добре навчитись використовувати 
ресурси для інноваційного розвитку громад. Концептуальні 
підходи та принципи до організації системи дистанційного 
професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування 
та депутатів місцевих рад потребують практичного втілення з 
використанням сьогоднішнього досвіду і стратегічної 
спрямованості. 
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В умовах різкого падіння сільськогосподарського 
виробництва виникає необхідність пошуку нових шляхів 
виживання агровиробників. Одним з них є впровадження процесу 
диверсифікації. Під диверсифікацією, насамперед, розуміється 
освоєння нових, не властивих даній галузі напрямів діяльності. 
Туризм є одним з таких напрямків. Сільський туризм є одним з 
напрямків розвитку внутрішнього та в'їзного туризму, це 
відносно новий і перспективний напрям. Розвиток туризму на 
сільських територіях є соціально значущим видом 
підприємницької діяльності, який сприяє сталому розвитку 
сільських територій: розвитку інфраструктури, поліпшенню 
якості життя, збільшення доходів місцевого населення, 
створенню робочих місць. 
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Світова практика  показує, що обслуговування одного 
агротуриста на стаціонарному маршруті  із  забезпеченням 
культурно-розважальної програми створює мінімум  три робочих 
місця.  За  підрахунками  експертів  Європейського  банку  
реконструкції  та  розвитку, дохід, отриманий від одного ліжко-
місця, що надається туристу, еквівалентний річному  доходу  
фермера  від  однієї  корови.  Тому  у  багатьох  розвинених  
західноєвропейських країнах сільський  туризм  є невід’ємною 
складовою програми комплексного соціально-економічного 
розвитку села [1]. 

Сільський туризм – це один з важливих напрямків розвитку 
села, який є альтернативою його індустріалізації і засобом 
утримання населення в слабо розвинених регіонах. На Заході 
Європи сформувалися два види сільського зеленого туризму – 
«змішаний» і «чистий». Перший спирається на селянські 
(фермерські) господарства, які вирощують худобу та овочі та 
додатково приймають туристів. Це дає приблизно 25% прибутку 
селянській родині. Причому більша частина цих коштів 
реінвестується в облаштування будинку, оновлення інтер'єру, 
створення умов для гостей. Другий – це виключно діяльність з 
обслуговування туристів, наданню їм готельних послуг в 
будинках, які виконують роль міні-готелів. 

Практичний досвід реалізації кількох моделей, що 
відносяться до агротуристичних. Їх можна згрупувати наступним 
чином [2-4]: 

а) розвиток агротуристичного бізнесу на базі малого 
сімейного готельного господарства. Ця модель успішно 
реалізується в рамках декількох концепцій, які припускають 
офіційне проведення державної політики переміщення сільського 
населення з сектора аграрного виробництва в сектор послуг – 
тобто, за умови прийняття на загальнонаціональному рівні 
комплексної соціально-економічної стратегії, спрямованої на 
підтримку сільських регіонів. Ця стратегія одним з компонентів 
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включає підтримку розвитку мережі засобів розміщення 
(приватних мікроготелів) на базі існуючого в сільській місцевості 
житлового фонду і сільськогосподарських (ферми, пасіки, 
риболовецькі господарства і т. д.) І спеціалізованих об'єктів 
(спортивні центри, човнові станції, стайні і т. п.); 

б) будівництво великих і середніх приватних 
агротуристичних об'єктів у сільській місцевості: спеціалізовані 
приватні готелі у формі стилізованих «агротуристичних сіл», 
культурно-етнографічних центрів і т. п. Характерно для країн з 
невисоким рівнем комфортності житлового фонду в сільській 
місцевості, але з високим турпотенціалом. Ця модель для 
успішної реалізації вимагає насамперед інвестиційних ресурсів – 
як місцевих, так і зовнішніх, а також підтримки відповідних 
проектів на рівні регіону і на місцях; 

в) створення державних (або, рідше, приватних) 
сільськогосподарських парків. Крім розвитку туристичної галузі 
як такої, заснована на такій моделі концепція ставить в основу 
популяризацію і пропаганду досягнень сільського господарства 
конкретної країни, збереження практичних навичок і 
демонстрацію прийомів національного (традиційного) 
сільськогосподарського виробництва. У світовій практиці 
програму з реалізації такої моделі зазвичай курирує відомство, 
що відповідає за розвиток сільського господарства (а не 
туристичної галузі як такої).  

Соціально-економічне значення розвитку сільського 
зеленого туризму для держави полягає у тому, що він: стимулює 
розвиток селянських господарств, які займаються зеленим 
туризмом; сприяє розвитку місцевої інфраструктури; сприяє 
збуту надлишків сільськогосподарської продукції, збільшуючи 
додаткові прибутки селян і відрахування у місцеві бюджети; 
активізує місцевий ринок праці, підвищує зайнятість, затримує 
молодь на селі, понижуючи потребу в закордонному 
заробітчанстві; сприяє охороні туристичних ресурсів, насамперед 
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збереженню етнокультурної самобутності українців; створює 
можливості для змістовного відпочинку незаможних людей; 
сприяє підвищенню культурного рівня мешканців села та 
підвищенню екологічної свідомості. 
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Актуальність даної теми обумовлена головним чином тим, 

що сама суть криптовалюти дуже тісно пов'язана з принципом 
побудови фінансової піраміди, а саме, прибуток тих, хто прийшов 
раніше, формується за рахунок грошей тих, хто прийшов пізніше. 

Валюта, яка використовується в системі біткоінів була 
спеціально розроблена для цієї системи і називається – біткоін. 
Одиницею  даної валюти виступає монета в основі якої лежить 
зашифрована інформація, відповідно, скопіювати або підробити 
цю валюту (криптовалюту) вкрай складно. Функціонування 
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криптовалют побудовано на основі технології Блокчейн – 
ланцюгів інформаційних блоків. Дані про транзакції такої 
цифрової валюти відкриті. Сталість блокової структури 
підтримується за допомогою зашифрованої технології згаданої 
раніше інакше її називають криптографією. 

 Про ризики і подальші перспективи замислювалися багато 
економістів. Одним з них був старший науковий співробітник 
Оксфордського університету Ніл Фергюсон, який вважав що 
криптовалюта  лише ілюзія [3]. 

Однак, виступаючи в березні 2019 року на The Australian 
Financial Review Business Summit в Сіднеї, він визнав, що тепер 
шкодує про своє рішення. «Я дуже сильно помилявся. Я 
помилявся, коли говорив, що валюту на основі технології 
Блокчейн неможливо використовувати», – сказав учений.  

Фергюсон вважає, що наступні роки для фінансів стануть 
більш інноваційними, оскільки багато в чому їх розвиток 
стримувався строгими правилами регулювання, так як не всі 
розуміли можливості технології Блокчейн. Оскільки, 
криптовалюта це гроші, тому вона повинна володіти деякими 
властивостями грошей або унікальними рисами переваги їх. 

Одна з відмінностей біткоінів – це можливість належати 
всім і в той же час нікому. Деякі зловмисники хотіли 
скористатися цією специфічністю. В  грудні 2013 заздрісники за 
допомогою ЗМІ намагалися переконати про негативний вплив 
криптовалюти. В результаті якого виявилося, що цей маневр був 
провальний, і буквально протягом кількох днів курс виріс на $ 
200-300 що і свідчить про стійкість до зовнішніх показників [2]. 
Наступна, чимало важлива риса відмінності електронної 
криптовалюти від звичайних грошей в електронному вигляді 
полягає в наступному: для того, щоб звичайні гроші з'явилися на 
рахунку в електронному вигляді, вони повинні бути спочатку 
фізично внесені на рахунок, наприклад, через банк або платіжний 
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термінал щодо  криптовалюти, то вона вже зберігається на 
якомусь фізичному носії (жорсткий диск, флешка і т. ін.).  

До переваг криптовалюти можна віднести наступні 
позитивні моменти: доступність криптовалюти в будь-який час, 
але виключно без можливості вилучити або заморозити свій 
рахунок; анонімність – отримати інформацію про господаря 
кріптовалютного гаманця не вийде, в разі якщо сам власник не 
віддасть Вам свій ключ підпису;  надійність – зламати, підробити 
або здійснити інші подібні маніпуляції з віртуальною валютою не 
вийде – вона надійно захищена [1]; обмеженість крипто валюти – 
емісія в наш час ніким і нічим не обмежена, в слідстві виникають 
ризики інфляцій. Оскільки, криптовалюта випускається в 
обмеженому обсязі, вона привертає підвищену увагу з боку 
інвесторів і є дефляційною валютою.  

До недоліків криптовалюти можна віднести наступні 
негативні моменти. Складність контролю перекладів. Користувач 
не має можливості перевірити реквізити отримувача, так як банки 
не можуть контролювати випуск і рух валюти і до того ж 
господар гаманця не може відкликати платіж. Ризик заборони. 
Державні структури не сприймають криптовалюту, тому ввели 
обмеження щодо її використання, а на порушників буде 
накладено штраф. Волатильність. Криптовалюта є 
непередбачуваною, тому що залежить від поточного попиту, 
фіксації прибутку негативних новин. З цієї причини мають місце 
коливання ціни віртуальних грошей. Відсутність гарантій. Кожен 
користувач персонально несе відповідальність за свої 
заощадження. Тут немає регулюючих механізмів, тому в разі 
крадіжки довести що-небудь і повернути гроші не вийде. 

Таким чином, це  свідчить, що технологія Блокчейн 
захоплює світ.  Існує безліч організацій, які пропонують свої 
товари і послуги, надають можливість розплатитися віртуальною 
валютою. Однак, криптовалюта все ж таки грає роль квазівалюти, 



ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
 

151 
 

оскільки не виходить за межі Інтернету і не включається в 
показники грошової маси в обігу. 
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Одеська область відноситься до високорозвиненого 

індустріального регіону держави, промисловість якого відіграє 
значну роль в структурі народногосподарського комплексу 
України. Одеса – це єдиний повністю сформований в 
українському Причорномор’ї локальний територіально-
виробничий комплекс – промисловий вузол. Місто Одеса є 
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найбільш потужним економічним центром не тільки Одеського 
регіону та всього українському Причорномор’я. 

Структура промисловості міста Одеса за даними 
держстатистики у 2018 році  за видами економічної діяльності 
представлена на рисунку. 

 
Рисунок – Розподіл обсягів реалізованої промислової продукції за видами 

діятельності в 2018 році м. Одеса, джерело [1] 
 

Аналіз даних рисунка показує, що найбільшу питому вагу в 
структурі виробництва промислової продукції міста належить 
підприємствам харчової промисловості (30,6 %), випусковим 
м’ясну і рибну продукцію, борошно, крупи, хлібобулочні вироби, 
алкогольні та безалкогольні напої, соки. Питома вага підприємств 
машинобудування становить 20,1 %. Вони виробляють насоси і 
підйомники для рідин, плуги, машини і обладнання для харчової 
промисловості, низьковольтну електричну апаратуру, електричні 
кабелі, апаратуру телефонного і телеграфного зв’язку, медичну 
апаратуру і інструменти, автомобільні причепи та напівпричепи 
та ін. 

Металургійне виробництво і виробництво готових 
металевих виробів представляють підприємства, виробляють 
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збірні будівельні металоконструкції, дверні та віконні блоки, 
консервні банки з чорних металів і т.п. Підприємства хімічної та 
нафтохімічної промисловості, що займають 7,0 % від обсягу 
реалізації промислової продукції. 

 Одеський регіон займає вигідне географічне положення не 
тільки в Україні, а й на Євразійському континенті в цілому, є 
одним з головних транспортних вузлів України. Одеса 
розташована на перетині основних міжнародних шляхів з Європи 
в Азію. У місті розвинені такі види транспорту: морський, 
повітряний, залізничний, автомобільний. Це відноситься до 
ринкових переваг для економічного розвитку регіону. 

Одеський морський торговельний порт – один з найбільших 
в Україні з сучасним пасажирським терміналом. Технічні 
можливості торгового порту дозволяють переробляти 21 млн. 
тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів щорічно. Він 
пов'язаний з більш ніж 600 портами 100 країн світу. Порт є 
торговим портом багатофункціонального типу [1, 2]. У той же 
час, фактичне знищення Чорноморського морського 
пароплавства призвело до того, що 96% судів, оброблених в 
порту в 2017 році, мають іноземних власників і фрахтувальників. 
Відсутні Чорноморські круїзи, які завжди користувалися великим 
попитом у населення. 

 Одеса має великий науково-технічний потенціал, який 
завдяки сформованої за довгий час інституційній структурі 
дозволяє обслуговувати всю інноваційну ланцюжок – від 
обґрунтування теоретичної бази інновації до її реалізації на 
практиці. Щорічний обсяг виконаних наукових та науково-
технічних робіт становить понад 100 млн. грн. [1, 2].  

Проведені дослідження показують, що Україна та Одеський 
регіон відстає від європейських країн за більшістю показників 
економічного розвитку. Основними напрямами поліпшення рівня 
добробуту та життя населення пропонуються наступні: 
покращення умов для підприємницької діяльності, покращення 
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несприятливого інституційного середовища та інвестиційного 
клімату, значне зростання заробітної плати та прожиткового 
мінімуму. Економічний розвиток і поліпшення рівня життя 
населення Одеського регіону повинні ґрунтуватися на 
використанні науково-технічного та інноваційного потенціалу 
нашої країни. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Характеристика Одеської області [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.rada.com.ua/ukr/RegionsPotential/Odesa/ 
2. Економіка Одеського регіону [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:   http://politikym.net/ekonomika/ekonomika.htm/ 
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України URL: 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Sotsialno-
ekonomichniiRozvitokRegioniv?plwzfkuotdnzrihf?gmfbtmpvqnhmyufk 

4. Забарна, Е. М. Економічна теорія: тенденції та розвиток системи 
економічних ідей : монографія / Е. М. Забарна, Н. О. Задорожнюк, Н. І. 
Волкова [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної. – Одеса : Астропринт, 2018. – 
392 с. http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8554 

5. Забарна, Е. М. Система організаційно-управлінських інновацій в 
розвитку сучасних регіонів України : монографія / Е. М. Забарна, Є. Ю. 
Щьокіна. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 244 с. 
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8447 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 Козакова О. М., к. е. н., доцент, 

Жабровец Ю. О., студентка, 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Регіональний ринок праці є одним з головних складових 

ринкової системи. Закономірності функціонування регіонального 
ринку праці знаходяться у тісному взаємозв’язку з соціально-
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економічними процесами в регіоні, що формуються під впливом 
низки факторів: географічного розташування регіону, його 
природно-ресурсного потенціалу, трудового та науково-
технічного потенціалів. Важливу роль відіграє також процес 
урбанізації та наявність великих міст як «центрів росту». 

Одеська область є однією з найбільш урбанізованих. Питома 
вага міського населення у загальній чисельності наявного 
населення регіону станом на 1 січня 2018 р. складала 66,93 %, 
сільського населення – 33,07% [1]. На території області 
розташовані 19 міст, з них 9 міст спеціального статусу, 
республіканського та обласного значення. Місто Одеса є одним з 
провідних економічних, наукових, торгових, курортно-
туристичних та культурних центрів країни. Приморське та 
прикордонне положення Одеської області надають значні 
можливості для розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 
Промисловість області та агропромисловий комплекс відіграють 
важливу роль у структурі господарства України та Південного 
регіону. В цілому, у 2017 р. питома вага Одеської області серед 
областей України у виробництві валового регіонального 
продукту (ВРП) та за інвестиціями в основний капітал склала 
відповідно по 5% – п’ята позиція за ВРП, третя – за 
капіталовкладеннями [2]. 

Аналіз стану ринку праці Одеської області показав, що 
демографічна база відтворення економічно активного населення, 
як і в цілому в Україні, звужується, – за показниками чисельності 
та природного руху населення простежуються від’ємні прирости 
(рисунок).  

Відповідно за період 2014-2017 рр. економічно активне 
населення у віці 15-70 років знизилося в області на 18,1 тис осіб 
або на 1,7 %, чисельність зайнятого населення відповідно – на 
22,8 тис.осіб або на 2,3%. Рівень зайнятості у 2017 р. в області 
складав 56,1 %, що відповідало середньому рівню зайнятості в 
Україні.  
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Рисунок – Динаміка чисельності населення 2013-2018 рр. (тис осіб, на 

початок року), джерело [3] 
 
Основними галузями зайнятості були промисловість, 

сільське господарство, будівництво і транспорт. За часткою 
зайнятих у транспорті Одеська область у 2017 р. була на першому 
місці серед областей України (10,6 % зайнятих). Серед зайнятих у 
галузях невиробничої сфери значна частка приходилася на освіту, 
мистецтво, культуру, науку, рекреаційну діяльність (12,5 % 
зайнятих) [2]. 

Рівень безробіття в Одеській області є традиційно низьким. 
Якщо в Україні у 2014-2017 рр. середній рівень безробіття 
знаходився у межах 9,1% – 9,5 %, то за той же період цей 
показник в області складав 6,5% – 7,3% (третя позиція у 2017 р. 
серед областей України) [2]. Таким чином, можна констатувати, 
що ринок праці в Одеській області є відносно стабільним, носить 
характер позитивної динаміки.  

З метою підвищення економічної активності населення були 
затверджені Програма зайнятості населення Одеської області на 
2018-2020 роки, Стратегія економічного та соціального розвитку 
м. Одеси до 2022 року, Програма зайнятості населення м. Одеси 
на період до 2022 року. Згідно з ними заплановано такі 
пріоритетні напрями: організація оплачуваних громадських робіт 
для забезпечення матеріальної підтримки та трудової адаптації 
безробітних громадян; допомога у професійному самовизначенні 
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випускників навчальних закладів; розвиток підприємницьких 
ініціатив економічно активного населення; професійна адаптація 
учасників антитерористичної операції; професійне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних, передусім 
осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та інших 
соціально вразливих верств населення [4]. 

Отже, подальше вдосконалення процесів на ринку праці має 
стати невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку 
регіону, адже створення нових робочих місць, підвищення якості 
робочої сили сприятиме зростанню доходів населення і 
сукупного попиту, поліпшенню інвестиційного клімату та 
конкурентоспроможності Одеської області. 
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Сфера інформаційних технологій (далі – ІТ) на сьогоднішній 

день є невід'ємною частиною економіки будь-якого підприємства, 
міста і навіть держави. Вона не так давно почала своє 
впровадження в біржі, виробництво, постачання різних 
продуктів. З її допомогою можна в рази прискорити різні 
процеси, від обробки даних на підприємствах, автоматизації 
виробництва, аналітичної діяльності, до розвитку інфраструктури 
в цілому. 

 Жодна велика компанія на сьогоднішній день не 
обходиться без послуг ІТ сфери, фахівці якої допомагають 
постачати якісні інформаційні послуги, пов'язані з обробкою і 
передачею різних даних, проводити ресурсно-балансуючу 
діяльність, що дозволяє компанії якісніше управляти ресурсами і 
оптимізувати роботу з ними. 

Головним завданням провідних компаній на ринку є 
організація швидкого та ефективного виробництва. Багато 
керівників таких фірм розуміють, що оптимізація ІТ витрат на 
інфраструктуру вимагає постійної уваги. За даними глобального 
дослідження Gartner, витрати на підтримку і розвиток ІТ 
інфраструктури можуть становити до 60% від загальної суми 
витрат на ІТ [1]. 

Для того, щоб визначити відповідні компанії способи 
скорочення і оптимізації витрат на ІТ потрібно скласти цілісне 
уявлення про ситуацію. Gartner пропонує цілий ряд заходів, які 
по можливості слід застосовувати в комплексі – так можна 
домогтися зниження витрат на 10% за рік і на чверть за три роки. 
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В кінці 80-х років ХХ століття вони розробили методику під 
назвою TCO – Total Cost of Owneship (сукупна вартість 
володіння) для розрахунку фінансових витрат на платформі 
Wintel, яка в 1994 році була вдосконалена фірмою Interpose і 
стала повноцінною моделлю аналізу фінансових питань 
використання інформаційних технологій [2, с. 1]. 

В першу чергу необхідно скласти критичну оцінку витрат 
кожної статті. Наприклад, переглянути свої витрати на підтримку 
мереж і скорегувати умови відповідно до ринкових цін. У цьому 
можуть допомогти бухгалтерські обліки, які дозволяють точно 
простежити витрати, що виконуються по кожному виду послуг, 
замовнику або діяльності компанії. Необхідно перевірити 
відповідність пріоритетності та важливості внутрішньої служби 
ІТ підтримки. Також знизити витрати разом з підвищенням рівня 
надання сервісів може допомогти впровадження кращих 
методологій надання послуг, описаних в бібліотеці ITIL. 

Не варто забувати і про такі аспекти, як консолідація, 
інтеграція і віртуалізація. Ці заходи, крім зниження витрат на ІТ-
інфраструктуру, дозволяють дати компанії можливість 
скористатися перевагами інноваційних технологій, які зможуть 
забезпечити підвищення ефективності та продуктивності 
обчислювальних систем. Програмне забезпечення для 
віртуалізації допомагає значно оптимізувати використання 
серверів, які найчастіше завантажені не на максимум. Згідно з 
інформацією від консалтингової компанії Gartner, завдяки 
віртуалізації можна наполовину знизити витрати на підтримку 
апаратних систем і оплату енергії.  

Велику роль відіграє встановлення контактів і наявність 
зв'язків з партнерами і постачальниками обладнання і не тільки. 
Найчастіше довіряють перевіреним компаніям, з якими 
співпрацюють вже довгий час. Але компанії можуть втрачати 
свої позиції, тому важливо зрозуміти, чи не переплачуєте ви за 
недостатньо якісний сервіс.  
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Мінімізація видового різноманіття апаратного забезпечення 
або будь-якого обладнання також скоротить небажані витрати. А 
в разі зниження фінансування варто задуматися про те, як можна 
більш ефективно використовувати вже наявне обладнання, а не 
купувати нове. Ще в умовах обмежених фінансових ресурсів 
можна спробувати перейти від капітальних витрат до так званим 
операційних. Для ІТ-практики це означає не придбавати 
програмне рішення і обладнання, а купувати їх як послугу 
(укласти договір на послугу друку, користуватися віртуальними 
ресурсами, розміщувати сервери на інших майданчиках). 

Постійне уважне спостереження за інноваціями і змінами в 
ІТ сфері допоможе підвищити ефективність бізнесу. В ІТ-сфері 
регулярно трапляються переломні моменти, коли одна технологія 
починає заміщати іншу. Своєчасне впровадження допоможе 
отримати максимальний прибуток і знизити витрати при 
створенні ІТ-систем.  

Отже, щоб контролювати витрати на ІТ, необхідно постійне 
відстеження споживання сервісів замовниками, так як на даний 
момент сервісний підхід користується популярністю за рахунок 
можливості відокремити потребу від ресурсу, за допомогою 
якого вона задовольняється. Навіть однократна оцінка сукупної 
вартості утримання такої інфраструктури допоможе поліпшити 
раціональне використання витрат і зробити акцент на головних 
речах. Тільки ефективна і добре створена ІТ-архітектура здатна 
стати головним фактором, що визначає бізнес-успіх всього 
підприємства.  
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Sustainable development is a new concept of development put 
forward by the international community in the 1990s. It is a major 
change in the concept of human development. Its essence refers to the 
coordinated development of population, resources, environment, 
economy and society. The core of sustainable development lies in the 
correct understanding and handling of the relationship between man 
and nature, the coordination and co-evolution of each other, the 
correct understanding and handling of the relationship between man 
and man, the harmonious and equal development of the relationship 
between man and man, and the correct understanding and handling of 
the relationship between man and man. Third, correctly understand 
and handle the relationship between present and future generations. 
This is put forward by human beings to re-understand their own 
development process and re-examine economic and social behavior. In 
order to achieve sustainable development, many countries have 
adopted different countermeasures, among which many countries have 
chosen to develop tourism as an important strategic measure of 
sustainable development. 

Tourism is a comprehensive reflection of social, economic, 
cultural and other phenomena. It can prosper the local economy, drive 
the overall development, promote economic growth, provide 
employment opportunities and promote social harmony. Tourism, 
known as the eternal sunrise industry, has become one of the 
important industries in the world. In recent years, tourism has 
developed rapidly all over the world. Because of the important role of 
tourism industry in stimulating economy, spreading culture, promoting 
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employment and protecting the environment, many countries and 
regions have listed it as a strategic industry that focuses on supporting 
and giving priority to development. At present, more than 130 
countries and regions in the world have listed the tourism industry as 
the pillar industry of their national economic development. This paper 
takes Ukraine as the object of study. Ukraine is the second largest 
country in Europe, with Russia in the east, the Black Sea in the south, 
Belarus in the north, Poland, Slovakia, Hungary, Romania and 
Moldova in the west. Even. Ukraine has a long history and important 
geographical position. It is located at the geographical intersection of 
Western Europe and Eastern Europe. As a famous grain exporter in the 
world, Ukraine is rich in natural tourism resources. Ukraine's natural 
scenery is one of Ukraine's national heritages, with 21 nature reserves, 
4 of which are biosphere. These are natural territories, and the whole 
natural complex is protected. The largest and most famous of them are 
the Carpathian Mountains, Askania-Nova, the Black Sea, the Azoat 
Sea, the Danube River and the Ukrainian grassland Reserve. It also 
includes 22 national parks, the most famous of which are Azov-
Sivash, Shatsky, Holy Mountain, Galicki and Hattour Park. From the 
following figure, we can see that the distribution of tourism resources 
in eastern Ukraine is relatively small, most of which are concentrated 
in the central, northwest and southwest regions (Figure) Red dot is a 
tourist attraction). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 1 – Tourism development in Ukraine 

With the development of tourism entering the era of competition 
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globalization, knowledge economy and individualized demand, the 
future competition of tourism will be more embodied as characteristic 
competition. Under these conditions, the significance of cultural 
tourism is particularly prominent. SWOT analysis, as a more mature 
analysis method and research system, has been successfully applied in 
many fields, such as enterprise management, educational management 
and so on. Therefore, It is also of practical significance to enter it into 
tourism management. At present, many scholars have begun to 
introduce SWOT analysis into tourism management. The development 
of these studies is beneficial to the combination of SWOT analysis 
into the cultural tourism industry (Table).  

 
Table  – SWOT-analyze of tourism development in Ukraine 

Strengths Opportunities 
Ukraine's tourism resources have 
unique comparative advantages, 
including not only the beautiful 
mountains and rivers formed naturally, 
but also the rich human resources. 

Rich in tourism resources and great 
potential for tourism development, 
tourism is better developed under the 
background of Belt and Road 
Initiative. 

Weaknesses Threats 
The overall economic situation still 
needs to be improved, and the level of 
the economy is still very different from 
that of other countries，At the same 
time, the tourism industry chain is still 
not perfect. 

Other European countries, which are as 
rich in natural and cultural resources as 
Ukraine, are the biggest challenge for 
Ukraine to develop its tourism industry 

 
This paper systematically analyzes and studies the advantages, 

disadvantages, opportunities and threats faced by cultural tourism at 
present, so as to facilitate the cultural tourism industry to make 
maximum use of its internal advantages and opportunities in the 
environment in its strategic planning. We should formulate a scientific 
strategy that is convenient to get rid of threats, reduce risks and carry 
forward advantages, so as to better promote the development of 
tourism in Ukraine, achieve steady economic growth, and improve 
people's living standards. 
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Екологічні питання та зміна клімату є дуже нагальною 
проблемою сьогодення України. За останніми даними ООН 
екологічна стійкість країни посідає 88 місце, а це означає , що 
нам є куди рости в напрямку людського розвитку [1]. 

Доросле населення важко приймає зміни, тому важливо 
привчати піклуватись про довкілля з дитинства. Одним із методів 
екологічного виховання дітей є впровадження елементів із 
сортування сміття в часто використовуваних підлітками 
мобільних додатках (програмах), встановлення  спеціальних 
автоматів для збору пустих пляшок з подальшою винагородою . 

По-перше – визначаємо цільову аудиторію. Це підлітки від 
10-ти до 16-ти років. 

По-друге – місця комунікації. Це шкільні навчальні заклади, 
зони культурного відпочинку, заклади позашкільного виховання, 
супермаркети. 

По-третє – доступні носії інформації. Це навчальна 
література, програми, ігри для смартфонів, планшетів, 
інтерактивних дощок тощо. 

Щоб навчитись ефективному поводженню з відходами 
можна взяти досвід такої країни, як Швеція. Існує думка, що 
Швеції не вистачає власного сміття, і тому вона закуповує його за 
кордоном. Це не так. Більше того, насправді все навпаки. Суть 
методу полягає в тому, що завод  надає послуги з утилізації 
сміття іншим країнам. В середньому за утилізацію кожної тонни 
британського сміття шведський завод отримує 70 євро. Виходить, 
що для запуску переробки достатньо відділяти лише органічне 
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сміття (залишки їжі будуть використані  для виробництва біогазу) 
від твердого [2].  

Згідно з останніми статистичними даними, щорічно 
населення України збирає близько 10 мільйонів тонн сміття, з 
яких тільки 6% переробляється, решта вивозиться на 
сміттєзвалища. Наразі в Україні можна нарахувати біля 5 тисяч 
санкціонованих полігонів, а стихійних – ще більше [3]. Тоді, 
орієнтуючись на приклад Швеції, будівництва переробних 
заводів можуть приносити країні, після періоду самоокупності 
інвестицій, близько 20,5 мільярдів гривень на рік(власні 
розрахунки), а ще виробництво теплової та електроенергії, 
реалізацію вторинної сировини чи альтернативного палива. 

Україна вже почала робити кроки в екологічному напрямку. 
Але, щоб досягнути успіхів, треба підходити до справи системно. 
Важливо орієнтуватися на підлітків, виховувати звичку сортувати 
сміття. Якщо в ігрові додатки для дітей  будуть додані елементи 
розподілу пляшок  у фандомати (від нім. pfand – залог) або 
вендінг-машини [4], тобто спеціальні машини для сортування та 
прийому пляшок, то бажано, щоб ці автомати з’явилися у 
реальному житті. Але для того, щоб побудувати мережу таких 
автоматів, буде потрібна допомога місцевої громади, бо це дуже 
кошторисний проект. 

Припустимо, що в супермаркеті встановлено один 
фандомат. Порахуємо фінансову рентабельність автомата. 
Витрати на 1 автомат на місяць – 7 000 грн. Доходи на 1 автомат 
на місяць при реалізації 3000 кг зібраної тари за ціною 7 грн. за 1 
кг – 21 000 грн. Прибуток на 1 автомат на місяць – 14 000 грн. 
Період повернення коштів на покупку 1-го автомату – 180-240 
місяців[4]. Тобто, з найкращим варіантом, через 15 років 
можливо отримати перший прибуток, це дуже великий час і тому 
до цього питання потрібно підходити системно. 

Як може працювати мотивація для підлітків: якщо ціна в 
магазині, де розташований фандомат, на пластикову пляшку 
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солодкої води 1,5л йде з націнкою, тобто на полиці вона коштує 
15 гривень, а на касі зі спеціальним чеком  треба сплатити 10 
гривень. Для того, щоб повернути 5 гривень,  необхідно здати 
порожню пляшку. Також, спеціальні машини для збору пляшок 
можуть бути запрограмовані на якісь дії, наприклад: заспівати 
популярну пісеньку чи розповісти веселий віршик, або взагалі 
перерахувати відповідну суму на благодійність. Так, наприклад у 
Пекіні, пластикові пляшки приймає спеціальний автомат та 
натомість зданих бутлів користувач отримує поїздку на метро. 
Квитки з автомата перераховуються в бонуси і вносяться на 
рахунок проїзного. 

Наразі ми стаємо свідками того що діти активно 
підтримують екологічні питання на побутовому рівні, наприклад, 
виступають за сортування сміття  та своїм особистим прикладом 
доводять, що це не важко. Тому  важливо підтримати екологічне 
виховання дітей  з використанням практичного досвіду. Лише 
усвідомивши необхідність відповідати за навколишнє 
середовище, зробимо Україну квітучою та екологічно чистою 
країною. 
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Banking as an important part of the national economy has its 

special role. With the advancement of financial globalization and the 
increasingly fierce competition in the banking industry, China has 
continuously encouraged the industry to moderate competition, the 
implementation of a wide range of financial products and services in 
order to be able to compete in a healthy environment to seek financial 
stability and national economy in the new season balance point. 
However, in the context of the rise of Internet finance, the banking 
sector is facing a more serious situation. Financial instruments, 
represented by third parties, mobile banking and online banking, are 
increasingly occupying people's daily lives. Undeniably, the 
emergence of the Internet does inject new vitality into financial 
markets, but it cannot ignore its existence Potential risk factors. As the 
Internet financial business and the traditional banking industry has a 
lot of cross-sections. 

The main object of this paper is commercial bank, which 
combines theoretical research with empirical analysis to analyze the 
impact of Internet finance on traditional commercial banks with a new 
perspective – market competition. The Panzar-Rosse model was 
established using the financial statements of 40 domestic banks to 
determine the market competition degree of China's banking industry 
from 2003 to 2016. The introduction of the Internet financial factors to 
establish the parameters of the equation, on behalf of the Internet 
financial development of the variable selection, refer to the previous 
literature and combined with China's economic development of the 
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actual situation, select the Internet financial asset share and the 
number of shares to measure. In addition, five additional control 
variables that may affect banking competition include the ratio of life 
insurance premium to GDP (IPGDP), the ratio of stock market value 
to GDP (STOGDP), market concentration index, nonperforming loan 
ratio And deposit and loan ratio. On this basis, the establishment of 
parametric equation to explore the rise of Internet finance on China's 
banking market competition degree. The study shows that China's 
banking industry is in a state of monopolistic competition and 
competition has been increasing in the past decade. Internet finance 
has little effect on the banking competition in the budding period. 
However, when the Internet finance reaches a certain level, it will 
work with China's banking industry. The degree of competition 
showed a significant positive correlation. Therefore, under the new 
norm of economic development, commercial banks should actively 
deepen the reform of the system, pay attention to customer experience, 
build customer-centric business model, at the same time, China's 
regulatory authorities should be able to grasp the financial 
environment brought about by the new Internet financial Change, 
should improve the sound of the law, strengthen the supervision of 
Internet finance. 
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Сучасний університет (ЗВО) є одним з важливих елементів 

інноваційної інфраструктури. Він реалізує функції не лише 
підготовки кадрів для ведення інноваційного процесу, але й 
продукування і поширення нових знань, які знаходять втілення у 
нових продуктах, технологіях, методах управління тощо. Для їх 
реалізації ЗВО повинен мати певний достатній рівень 
інтелектуального капіталу, який включає як ресурсну, так і 
потенційну (здатність реалізувати наявні ресурси) частини [1]. 
Його головними складовими є знання та досвід персоналу 
(ресурси), а також корпоративна культура інноваційного типу – 
інноваційна культура (потенціал) [2]. Проте якщо розвитку 
персоналу у більшості вітчизняних ЗВО приділяється увагу 
(оскільки це є однією з ліцензійних вимог), то розвиток 
корпоративної культури у переважні більшості зводиться, в 
основному, до прийняття кодексу корпоративної поведінки.  

Світовий досвід свідчить, що сучасний університет вирізняє 
високий рівень інноваційної культури, яка надає можливість 
активізувати творчу діяльність персоналу як окремих підрозділів 
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(базовим у ЗВО є випускова кафедра), так і ЗВО у цілому. 
Загалом, інноваційна культура ЗВО включає організаційну, 
мотиваційну та інтелектуально-креативну складову. Основними 
рисами розвиненої інноваційної культури ЗВО є:  

- у царині організаційної складової – гнучкість 
організаційних структур, сприятливість до змін, урахування 
інтересів персоналу (за принципом – інтерес ЗВО є сумою 
векторів інтересів персоналу), демократичний стиль керівництва, 
свобода комунікацій;  

- мотиваційної – свобода творчості, відсутність 
бюрократичних, політичних та ін. бар’єрів, затребуваність знань, 
досвіду, правова захищеність авторських прав, визнання 
керівництва і колег, участь у прибутку і висока оплата 
результатів праці;  

- інтелектуально-креативної – прагнення до 
самореалізації і визнання, безперервне самонавчання і 
самовдосконалення, схильність до передачі знань і досвіду, 
прагнення до нового, результативність діяльності. 

Проведений аналіз свідчить, що переважна більшість ЗВО 
мають лише суто формальні ознаки деяких з наведених 
елементів, цілісна система зазначених складових і елементів, що 
складають інноваційну культуру, у них відсутня. А це не 
дозволяє реалізувати високий рівень знань і досвіду, креативних 
здатностей викладачів та співробітників навіть провідних ЗВО 
України. Не маючи можливості реалізуватися кращі з викладачів 
та співробітників виїжджають за кордон, або переходять до 
інших сфер діяльності. Їх приклад наслідують аспіранти і 
студенти. Країна стрімко втрачає інтелектуальний потенціал, що 
обмежує можливості вітчизняної економіки стати на шлях 
випереджаючого інноваційного зростання, загрожує системним 
відривом від провідних країн.  

В цих умовах необхідним є впровадження системи заходів з 
формування і розвитку інноваційної культури, що дозволить 
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реалізувати наявний інтелектуальний капітал вітчизняних ЗВО. 
Це потребує розроблення механізмів управління розвитком 
інноваційної культури ЗВО. Спираючись на результати 
досліджень присвячені механізмам управління розвитком 
інноваційної культури, які узагальнені у роботі [3], слід 
зазначити, що формування таких механізмів потрібно вести, як на 
рівні окремого ЗВО (для цього можна адаптувати розробки [3, 4], 
що стосуються рівня окремих підприємств та установ з 
внесенням коректив на специфіку діяльності ЗВО), так і на рівні 
освітньої галузі у цілому. Відповідно, необхідним є внесення 
істотних коректив у Закон про освіту та інші нормативно правові 
акти, що регулюють діяльність ЗВО України. Зокрема, у 
контексті основних принципів інноваційної культури ЗВО: захист 
прав кожного працівника на інноваційні рішення; підтримання 
різноманітності (організаційних структур, способів вирішення 
завдань тощо); недопустимість нав’язування керівником своїх 
ідей; усвідомлення своєї значущості кожним членом колективу; 
відсутність бюрократичних та ін. обмежень; толерантне 
ставлення до можливих невдач, чи помилок; свобода творчості й 
висловлювань, обміну ідеями та інформацією; толерантне 
сприйняття успіху інших тощо.   

Формування та практичне впровадження організаційно-
економічних механізмів управління розвитком інноваційної 
культури на макро- та мікрорівнях дозволить реалізувати 
інтелектуальний капітал вітчизняних ЗВО, що, в свою чергу, 
надає можливість активізувати процеси переходу вітчизняної 
економіки на шлях випереджаючого інноваційного розвитку. 
Подальші дослідження повинні бути спрямовані на розроблення 
засад таких механізмів. 
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ПРОСТОРОВА КОНЦЕНТРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
У СИСТЕМІ «ОБЛАСТЬ – ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР» 

 
 Лещух І. В., к. е. н. 

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.Долішнього» 
НАН України 

 
Сьогодні в Україні, як і у світі, центрами інновацій є великі 

міста, в яких зосереджений основний виробничий, 
інтелектуальний та науковий потенціал. Так, в містах-обласних 
центрах нашої країни у 2017 р. було сконцентровано від 21,4% 
(м. Івано-Франківськ) до 80,0% (м. Миколаїв) інноваційно 
активних промислових підприємств (далі – ІАПП) відповідних 
регіонів (рис. 1). 

Частка інноваційних витрат промислових підприємств міст-
обласних центрів у відповідному обласному показнику у 2017 р. 
становила, наприклад, у м. Запоріжжя 97,3% (+10,3 в.п., 
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порівняно із 2012 р.), м. Миколаїв – 87,4% (+60,3 в.п., порівняно 
із 2012 р.), м. Вінниця – 81,6% (-14,6 в.п., порівняно із 2012 р.), а 
у м. Львів – 62,1% (-22,6 в.п., порівняно із 2012 р.).  

 

 
Рисунок 1 – Концентрація ІАПП у містах-обласних центрах України у 

2012 р. та 2017 р. (% до відповідного регіону), джерело: складено автором 
за даними [1] 

 
Цікавою є ситуація у  Тернопільській області, де у 2017 р. 

щодо 2012 р. при зростанні частки ІАПП, які концентрувалися в 
обласному центрі, на 22,0 в.п., частка  інноваційних витрат 
промислових підприємств м.Тернополя зросла на 69,7в.п. (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Інноваційні витрати промислових підприємств регіонів 

України, джерело: складено автором за даними [1] 
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Отже, аналіз рис. 2 свідчить про те, що частка витрат на 
фінансування інноваційної діяльності «міськими» промисловими 
підприємствами у 2017 р. щодо 2012 р. зростала значно вищими 
темпами, ніж частка «міських» ІАПП у відповідному обласному 
показнику (зокрема, у Тернопільській обл./м. Тернопіль, 
Миколаївській обл./м. Миколаєві та Харківській обл./м. Харкові). 

Цікавою є просторова концентрація ІАПП-інноваторів у 
системі «область – обласний центр». Зокрема, у 2017 р. кожне 2-3 
зазначене підприємство регіонів України розміщувалося у 
відповідних містах-обласних центрах (а у м. Миколаєві майже 
90% підприємств області), при тому, що у 2012 р. частка 
«міських» промислових підприємств, які впроваджували 
інновації, у відповідному обласному показнику становила менше 
50% (за винятком мм. Харкова (69,9%), Херсона (64%) та 
Миколаєва (58,5%)).  

Така просторова концентрація інноваційно-активних 
промислових підприємств (далі – ІАПП) зумовлена низкою 
факторів, насамперед: 

1) близькістю значної кількості продавців та покупців, що 
дозволяє швидко і гнучко реагувати на кон’юнктуру ринку; 

2) наявністю локальних фондів робочої сили з 
концентрацією специфічних навиків; 

3) ширшими можливостями для залучення 
транснаціональних стейкхолдерів;  

4) наявністю інституційної, транспортної інфраструктури 
тощо.  
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Інноваційний розвиток промислових підприємств 

здебільшого спрямовується на вдосконалення техніки та 
технології, яка дозволяє оптимізувати використання всіх ресурсів 
підприємства. Особливо важливим є така тенденція до 
застосування інноваційних технологій для великих промислових 
підприємств через низку складних соціо-економічних проблем: 

- проблема використання великої кількості матеріальних 
природніх ресурсів, які є складовими природнього оточення 
суспільства (земля, вода, повітря, викопні та інше); 

- проблема забруднення оточуючого середовища, в якому 
мешкають всі співробітники підприємства а також члени родин 
працівників, що є потенційно небезпечним чинником для 
здоров’я і життя; 

- проблема значного використання часу членів суспільства, 
які працюють на промисловому підприємства та їх залежність від 
економічного успіху підприємства; 

- проблема організації розвитку дітей співробітників 
підприємства виникає через значну залученість часового ресурсу 
дорослого населення як ресурсного компоненту; 

- проблема соціальної адаптації робітників до діяльності 
поза межами впливу промислового підприємства. 

Такий складний комплекс проблем, які виникають через 
тісний взаємозв’язок діяльності підприємства та мешканців 
промислово розвинених регіонів  вимагає саме від промислових 
підприємств вживати ефективних заходів щодо вирішення таких 
проблем в межах соціально-відповідальної політики.  
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Створити позитивне відношення до підприємства не тільки 
у зовнішніх споживачів, але й у персоналу, можна різними 
способами, але, на думку маркетологів, найбільш ефективним для 
розвитку підприємства є event-маркетинг. Саме він через 
реалізацію спеціальних заходів надає реальну можливість 
отримувати спілкування та відчувати власну залученість до 
формування діяльності підприємства, а також мати можливість 
реалізовувати власні розробки та проекти в межах інноваційного 
розвитку підприємства [1, с. 81]. 

За сучасних умов event-маркетинг набуває все більшого 
значення в політиці розвитку підприємств і різні компанії 
намагаються використовувати його  для досягнення стратегічних 
цілей, для формування відношення до неї та для формування 
оптимальної логістики в просуванні продукції та послуг. 
Компанія не просто залучає потенційних клієнтів, а створює такі 
умови за яких розвиток споживача стає частиною ефективного 
функціонування власне самого підприємства та важливою 
частиною іміджу компанії. Цінність реалізації такої концепції 
маркетингу полягає в зменшенні ефекту маніпуляції свідомістю 
споживача через рекламні повідомлення, що пов’язано зі 
здатністю до  адаптації до запитів широкої аудиторії цільових 
груп. Створення певних заходів в форматі празника, яркої події 
створює платформу до залучення людей не тільки до споживання 
а й до створення заходу та самореалізації через емоції, 
спілкування в колі однодумців, визнання значущості існуючого 
середовищ [2, с. 103]. 

Інноваційні технології залучення співробітників до 
корпоративних заходів активно впроваджуються на 
підприємствах металургійної промисловості ПАТ «Арселор 
Міттал Кривий Ріг».  Використання event-заходів, які 
спрямовуються на розвиток особистісних якостей, підвищення 
рівня адаптації до мінливих соціальних умов, створення умов для 
активної взаємодії батьків та дітей в межах Університету Арселор 
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Мітал. Підприємство активно впроваджує щорічний Тиждень 
знань, в межах якого проводяться просвітницькі заходи  в формі 
майстер-класів, тренінгів, воркшопів. Також в межах цієї події 
відбувається  неформальна конференція в форматі Печа-Куча. 

Проведення неформальних конференцій в форматі «Печа-
Куча» є достатньо зручним заходом з максимальною орієнтацією 
на сучасного слухача, який має обмежений час для ознайомлення 
з чимось новим та який здатен концентрувати увагу в обмежений 
час. З такого цей захід більше схожий на вечірку швидких 
знайомств. Формат доповіді достатньо простий і 
супроводжується презентацією із  20 слайдів, які автоматично 
змінюються через 20 секунд. Це обмежує виступ до 6 хвилин 40 
секунд та вимагає від доповідачів певної майстерності. Такий 
формат заходу з презентацій робіт має ряд переваг: 

- за короткий проміжок часу можна ознайомитись зі 
значною кількістю виступів; 

- доповідач вимушений чітко, стисло та ярко презентувати 
свій проект; 

- презентація легко сприймається аудиторією; 
- за 400 секунд жодна з тем не встигає набриднути. 
Такий формат event-маркетингу дозволяє сформувати 

площадку для презентацій нових проектів молодих фахівців та 
дослідників, донести до широкого загалу нові знання або 
інформацію для дискусії, визначити рівень зацікавленості або 
залученості аудиторії до важливих соціальних, екологічних, 
дослідницьких проблем.  
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Теоретичне осмислення критеріїв оцінки 
конкурентоспроможності фірми доволі добре представлене в 
економічній літературі, все ще залишається недостатньо 
дослідженими питання саме кількісної оцінки цього параметру 
бізнесової діяльності. Методологічною основою для побудови 
методики кількісної оцінки впливу інноваційної активності фірми 
на її конкурентоспроможність може стати введена М.Портером 
розширена концепція суперництва, доповнена аналізом 
структури галузі (промислової групи).  

Концепція М.Портера виходить з того, що здатність фірми 
реалізувати свою конкурентну перевагу на базовому ринку 
залежить не тільки від прямої конкуренції, з якою вона 
стикається, але також від ролі, яку грають такі конкурентні сили, 
як потенційні конкуренти на цьому ринку, товари-замінники, 
клієнти і постачальники [1, с.44-63]. Усі ці сили відбиваються на 
характері функціонування всього ринку певного продукту. Треба 
зауважити, що означені сили діють на всі фірми-конкуренти, але 
кожна фірма приймає  свою більш-менш адекватну стратегію і 
отримує відповідний результат. Наскільки обрана стратегія була 
вдала можна дізнатися лише порівнюючи результати бізнесової 
діяльності фірми з результатами фірм-конкурентів. На цих 
засадах будуються найбільш поширені методики оцінки 
конкурентоспроможності, але вони мають суттєві вади, які 
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ставлять під сумнів досяжність самої мети оцінки 
конкурентоспроможності підприємства  за їх допомогою.  

Маркетингові методи оцінки конкурентоспроможності 
(Бостонська матриця, матриця GE ін.) передбачають порівняння 
показників фірми, яка досліджується, з показниками її 
найближчих конкурентів. Вибір параметрів, які порівнюються, та 
вибір самих еталонів мають достатньо суб’єктивний характер, 
передбачають використання експертних оцінок. У центрі уваги 
знаходяться ринкові долі, темпи зросту ринку. Ці параметри 
беруться у відносних долях, що створює ефект такого собі 
«метра», яким вимірюється ефективність фірми. І, відповідно, в 
залежності від того, яка фірма буде грати роль «метра», будуть і 
визначатися результати аналізу. Популярність цих методів можна 
пояснити дешевизною та простотою збору необхідних для 
аналізу даних [2]. 

Оцінка ресурсного потенціалу, як основи 
конкурентоспроможності дещо складніша від маркетингових 
методів, потребує більш детальної інформації про ресурси фірм-
конкурентів та про результати їх бізнесової діяльності. Дані про 
ресурси, що використовуються в аналізі, представлені у фізичній 
чи вартісній оцінці. На цих даних вибудовуються різні алгоритми 
оцінки конкурентоспроможності фірми. Зазвичай 
використовуються математичні моделі з застосовуванням 
багатофакторної регресії, або вираховуються комплексні 
коефіцієнти на базі присвоєння різним ресурсам відповідних 
балів. Бали призначаються з урахуванням уявлень експертів про 
важливість тих чи інших ресурсів з огляду їх впливу на 
конкурентоспроможність фірми. Такі оцінки мають достатньо 
суб’єктивний характер і залежать від досвіту залучених до 
аналізу експертів та їх особистих переконань.  

Треба зауважити, що рентабельність підприємства 
знаходиться в залежності не тільки від ефективності економічної 
активності, але і від особливостей структури самої галузі 
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(промислової групи). Зазвичай цю залежність відображають за 
допомогою рівняння, запропонованого П.Фергюсоном [3, с.16-19; 
264], який має наступний вигляд: 

 

                          
dE

HHI
P
MCP


                                           (1) 

де, P – ринкова ціна;  
MC – середньозважені граничні витрати по галузі;  
HHI – індекс Херфіндаля-Хіршмана;  
Ed – цінова еластичність попиту. 
 
Права частина рівння показує середній рівень ефективності 

ділової активності економічних агентів, що входять в промислову 
групу. Отже, було б логічним з цією величиною порівнювати і 
показники окремого підприємства. Певні труднощі виникають з 
визначенням еластичності попиту на продукцію галузі, а також 
визначення самих кордонів галузі (промислової групи). Для цього 
слід в розрахунок приймати тільки ті підприємства, продукція 
яких має позитивну перехресну еластичність за ціною, що 
свідчить про те, що підприємства випускають товари-субститути. 

Найбільш поширеним емпіричним методом встановлення 
ціни є додавання до витрат підприємства певного відсотка 
прибутку або, інакше, ціноутворення методом націнки. Оскільки 
граничні витрати приблизно дорівнюють середнім перемінним 
витратам, то рівняння П.Фергюсона для субоптимальних рішень 
можна представити так: 

                  
                                                                    
                                                                              (2)                                                   
 
де, P – ринкова ціна;  
AVC – середньозважені змінні витрати по галузі;  
HHI – індекс Херфіндаля-Хіршмана;  
Ed – цінова еластичність попиту. 

dE
HHI

P
AVCP
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Чисельник лівої частини рівняння у перерахунку для 
окремого підприємства з урахуванням обсягів реалізації 
продукції фактично збігається з показником EBITDA  (Earnings 
before Income, Tax, Depreciation and Amortization). Отже 
порівнюючи відношення EBITDA до отриманої виручки з правою 
частиною рівняння можна робити висновок щодо ефективності 
інноваційної активності у створенні конкурентних переваг фірми. 
Якщо цей показник буде кількісно меншим, то можна робити 
припущення про низьку конкурентоспроможність фірми, якщо 
цей показник кількісно буде більшим, то, навпаки, можна робити 
припущення про високу конкурентоспроможність суб’єкта 
підприємницької діяльності.  

У запропонованій методиці всі розрахунки мають 
приблизний характер, однак, вони зав’язані на ринкові показники 
(параметри кон’юнктури), а не на експертні оцінки.  
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БЕНЧМАРКІНГ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 Литовченко О. Ю., к. е. н., доцент, 

Харківський національний університет міського господарства  
імені О.М. Бекетова  

 
В останні роки бенчмаркінг входить у трійку найпоширеніших 

методів управління бізнесом у великих міжнародних корпораціях. Це 
пов'язано з тим, що він допомагає відносно швидко і з меншими 
витратами удосконалювати бізнес-процеси і фінансову діяльність. В 
цілому, ключові ідеї бенчмаркінгу полягають в наступному: 
виявлення кращих в своєму класі організацій, отримання 
необхідних відомостей за допомогою відповідних методів збору 
інформації для самооцінки, робота над самовдосконаленням за 
рахунок реалізації змін, спрямованих на досягнення і 
перевиконання встановлених норм  [1]. 

Проведені в провідних компаніях світу опитування показують, 
що середній показник задоволеності менеджерів від використання 
бенчмаркінгу за п'ятибальною шкалою дорівнює чотирьом. 
Причинами такої популярності бенчмаркінгу є: 

1) глобальна конкуренція. Сьогодні, в епоху глобалізації 
бізнесу, компанії усвідомлюють необхідність всебічного і детального 
вивчення і наступного використання кращих досягнень конкурентів з 
метою власного виживання. 

2) винагорода за якість. В останні роки все більшого 
поширення одержують (на національному рівні) рекламні кампанії 
щодо визначення і винагороди фірм-лідерів якості. Умови участі в 
таких програмах припускають, крім демонстрації компаніями-
учасниками конкурентних переваг продуктів, які випускаються ними, 
обов'язкове застосування концепції бенчмаркетингу в практиці 
управління компанією. 
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3) необхідність адаптації і використання світових досягнень 
у бізнес-технологіях та виробничих галузях. Щоб не відстати від 
своїх конкурентів, усім компаніям необхідно постійно вивчати і 
застосовувати передовий досвід у бізнес-технологіях, включаючи 
методи реалізації фінансової діяльності і забезпечення фінансової 
безпеки підприємств. 

На практиці бенчмаркінг – це альтернативний метод 
стратегічного планування, в якому завдання визначаються не від 
досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів та кращих 
компаній інших галузей. Технологія бенчмаркінгу збирає у єдину 
систему розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів. 

Виділяють наступні види бенчмаркінгу: внутрішній – порівняння 
ефективності роботи підрозділів компанії; конкурентний – порівняння 
ефективності діяльності свого підприємства з конкурентами за 
різними параметрами; загальний – порівняння ефективності компанії з 
непрямими конкурентами за обраними параметрами; функціональний 
– порівняння за функціями (інновації, виробництво, продажі, закупівлі 
тощо) на підприємстві стосовно підприємств цієї ж галузі. 

Бенчмаркінг тісно пов'язаний із стратегічно орієнтованим 
маркетинговим дослідженням, що містить у собі дослідження ринку 
збуту, дослідження внутрішнього середовища фірми, дослідження 
маркетингового інструментарію, його розробленість і ефективність 
використання, дослідження ринку продуктивних сил (робоча сила, 
сировина і матеріали, грошовий ринок і ринок капіталу), дослідження 
зовнішнього середовища, бенчмаркінг і маркетингову розвідку. 
Розробка механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства 
повинна корелюватися з обраною (розробленою) фінансово-
інвестиційною стратегією, тобто з сукупністю стратегічних рішень, які 
охоплюють також вибір місії і пріоритетів фінансової діяльності 
підприємства і забезпечення його фінансової безпеки [2].  

Алгоритм і напрямки застосування бенчмаркінгу до 
забезпечення фінансової безпеки підприємства – це: пошук і вибір 
підприємств, де функціонують системи забезпечення фінансової 
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безпеки; вивчення (дослідження) систем забезпечення фінансової 
безпеки підприємства, де вони зарекомендували себе ефективно 
функціонуючими; проведення ретельного аналізу таких систем і відбір 
їхніх найкращих складових, а саме, методів залучення фінансових 
ресурсів, фінансових стратегій тощо, які забезпечують достатній 
рівень фінансової безпеки; пристосування відібраних форм і методів 
забезпечення фінансової безпеки підприємства до даного 
підприємства, де буде створюватися або вдосконалюватися система 
забезпечення фінансової безпеки; розробка (вибір) фінансової стратегії 
(з врахуванням відібраних форм і методів забезпечення фінансової 
безпеки підприємства), яка забезпечуватиме фінансову безпеку 
підприємства; здійснення контролю за функціонуванням системи 
забезпечення фінансової безпеки підприємства (з використанням 
зворотного зв'язку). 

Характеристика основних типів і напрямків фінансово-
інвестиційної стратегії базується на класифікації джерел фінансових 
ресурсів і напрямків фінансової активності. Кожне джерело 
фінансування має особливості, які обумовлюють його привабливість 
(або непривабливість) для підприємства: реальність використання 
джерела (його доступність); потенційна ємність джерела; економічна 
ефективність використання; рівень ризику користування джерелом (з 
погляду вимог повернення використовуваних засобів чи можливої 
втрати контролю над підприємством) [2]. 

Якщо бенчмаркінг проведено правильно, він може дати 
компанії багато переваг. Критеріями успішного проведення 
бенчмаркінгу є правильно підібрана команда, глибока деталізація 
процесів, зацікавленість керівництва в результатах, інтеграція 
результатів бенчмаркінгу зі стратегічними планами розвитку.  

Отже, грамотне використання досвіду конкурентів і успішних 
компаній дозволяє скоротити витрати, підвищити прибуток і 
оптимізувати вибір стратегії діяльності. В цілому це сприяє фінансовій 
стабільності підприємства і фактично – його фінансовій безпеці.  
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Розвиток нової парадигми природогосподарювання у 

лісовому комплексі України, яка характеризується 
інноваційністю, знанняємністю, зміною форм і проявів 
суспільних (економічних) відносин, поглибленням напрямів 
збалансованого екосистемного розвитку, формуванням нових 
механізмів забезпечення регулювання природно-ресурсних 
відносин, потребує осмислення і у форматі просторової 
організації сталого лісокористування та ведення лісового 
господарства. 

 Просторовий  підхід як інноваційна методологія 
дослідження лісогосподарських систем з позиції їх розподілу, 
розвитку та трансформації у просторі недостатньо розроблений в 
теоретико-методологічному ракурсі.    
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Активізація сталого просторового розвитку лісового 
комплексу повинна здійснюватися на таких концептуальних 
положеннях, які забезпечать гармонічну та безперервну 
трансформацію простору лісогосподарювання на ринково 
орієнтованих інноваційних засадах. 

1. Поступове розширення застосування ефективних 
ринкових відносин в системі лісогосподарювання на різних 
просторових рівнях господарювання (локальному, регіональному, 
національному та глобальному) з урахуванням критичної оцінки 
зарубіжного досвіду реалізації інноваційних трансформаційних 
процесів у лісовому секторі. 

2. Збалансований та поступовий перехід до різноманіття 
форм власності на лісоземельні угіддя та інноваційних 
організаційно-правових форм лісогосподарського бізнес-
підприємництва з урахуванням територіально-просторових 
особливостей функціонування лісових екосистем. 

3. Формування інноваційної державної лісової політики у 
контексті принципів сталого розвитку на різних просторових 
рівнях лісо- господарювання з визначенням стратегічних 
орієнтирів (етапів, пріоритетів, механізмів). 

4. Дієве розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування, регіональних і місцевих органів управління 
соціально-економічним та природно-ресурсним розвитком, а 
також підвищення рівня самостійності територіальних громад у 
вирішенні проблем впровадження інноваційних заходів щодо 
трансформації просторового лісогосподарювання. 

5. Більш повне інноваційне забезпечення сталого 
просторового лісогосподарювання на пріоритетність 
екосистемного, соціально-екологічного концепту у лісовій справі, 
стимулювання збалансованого розвитку, підвищення ролі нових 
фінансово-економічних відносин в межах територіального 
лісоресурсного капіталу. 
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6. Екстенсивне та інтенсивне прискорення інноваційно 
орієнтованих трансформаційних процесів для забезпечення 
просторового лісо- господарювання, формування та розвитку 
територіального лісоресурсного капіталу, а також підвищення 
ефективності та результативності транскордонного 
співробітництва у лісовій справі. 

7. Удосконалення інституціонального оформлення 
інноваційно орієнтоаного просторового лісогосподарювання в 
якості складової економічного простору країни, системного 
оновлення регулювання соціально-економічних відносин 
(особливо фінансово-економічних) між суб’єктами 
природогосподарювання, а також принципів функціонування 
глобального лісового господарства у територіально-
просторовому вимірі. 

8. Інноваційно-інвестиційне сприяння комплексному, 
інтегрованому багатоцільовому використанню лісоресурсного 
потенціалу в межах територіального метапростору 
лісогосподарювання.   

Реалізація окреслених напрямів щодо активізації та дієвості  
інноваційних трансформаційних процесів в системі просторового 
лісогосподарювання є необхідною умовою забезпечення  
економізації та екологізації територіально-просторової 
організації раціонального використання та відтворення лісового 
(лісо ресурсного) потенціалу. 

У цьому контексті треба визнати необхідність формування 
національної  інноваційної лісової (лісогосподарської) політики у 
контексті децентралізації управління лісовими ресурсами на 
екосистемній основі. Ця проблема вимагає розробки таких 
основних питань: методології і цілісного комплексу 
організаційно-методичних положень переходу до екосистемного 
управління галуззю і природними ресурсами; критеріїв і 
індикаторних показників сталого просторового 
природогосподарювання; формування ефективної інформаційної 
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бази для екосистемного управління природно-ресурсними 
активами. Вирішення зазначених питань потребує спеціальних 
досліджень.  

Інноваційна лісогосподарська політика повинна бути 
складовою частиною соціально-еколого-економічної політики 
просторового розвитку.  

Інноваційна лісова політика повинна здійснюватися в таких 
основних аспектах: економічному, екологічному, соціальному, 
структурному, міжгалузевому, регіональному, науково-
технічному та міжнародному. Так, економічна складова повинна 
передбачати здійснення економічних реформ, які представляють 
собою сукупність першочергових і вкрай необхідних заходів, 
спрямованих на створення найбільш сприятливого економічного 
середовища для просторового розвитку: вдосконалення 
інвестиційної, цінової та податкової політики; кординального 
поліпшення фінансово-економічного стану 
природогосподарських підприємств; просторового регулювання 
системи економічних, технологічних і організаційних зв'язків між 
галузями; створення нових організаційно-правових умов для 
подальшого розвитку і вдосконалення ринково регульованих 
природно-ресурсних відносин у контексті децентралізації 
управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних 
процесів. 

 
 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ 
МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Мамрош Т. В., к. е. н, приватний підприємець 
 

Реалізація маркетингових стратегій має на увазі виконання 
конкретних заходів для отримання запланованих результатів. 
Приведення організаційної структури у відповідність з вимогами 
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стратегії є необхідним, оскільки організаційна структура кожної 
компанії має свої особливості, переваги і недоліки і не завжди 
відповідає вирішуваним завданням. 

Приймаючи вирішення по реалізації маркетингової 
стратегії, необхідно визначати, які внутрішні умови потрібні для 
успішного виконання стратегічного плану. Цей процес включає 
встановлення відповідності: 

- між стратегією і організаційною структурою; 
- між стратегією і тактикою; 
- між стратегією і ресурсами (зокрема фінансовими, 

трудовими і т. д.); 
- між стратегією і корпоративною культурою. 
Чим тісніша ця відповідність, тим більше повно реалізується 

стратегія і вірогіднішим стає досягнення поставлених цілей. 
Оптимальна організаційна структура володіє наступними 

характеристиками: 
- відповідає цілям стратегічного маркетингового плану 

(якщо план припускає концентрацію зусиль на ринках або 
товарах, то організаційна структура повинна враховувати це); 

- дозволяє координувати діяльність як в рамках 
комплексу маркетингових заходів, так і в роботі відділів або 
підрозділів організації; 

- має спеціалізацію відносно маркетингових функцій, що 
сприяє більшій ефективності (наприклад, централізований 
рекламний відділ дозволяє добитися більшої ефективності при 
менших витратах, чим створення рекламних бюро для кожної 
категорії товару); 

- передбачає, щоб рівень відповідальності менеджера з 
маркетингу за результати був пропорційний ступеню його впливу 
на них; 

- володіє достатньою гнучкістю, щоб можна було 
адаптуватися до ринкових умов, що змінюються. 



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

190 
 

Основне завдання приведення організаційної структури 
фірми у відповідність з її стратегією вимагає, щоб: 

- стратегічно значущі види діяльності і господарські 
підрозділи розглядалися як основні блоки при побудові 
організаційних структур; 

- здійснювалася орієнтація стратегії і потенціалу 
організації на потребі ринку, що є неодмінною умовою 
пропозиції виняткової споживчої цінності. 

Для досягнення цієї мети компанії трансформують свої 
організаційні структури, погоджуючи структуру, функції і 
діяльність в цілому з потребами споживачів. У структурі 
сучасних компаній менше управлінських рівнів, чим передбачає 
традиційна організаційна структура. 

Реструктуризація припускає: 
- впровадження інформаційних систем, які дозволяють 

скорочувати кількість ієрархічних рівнів і збільшувати швидкість 
реакції на ринкові зміни; 

- формування міжфункціональних робочих груп для 
розробки і виробництва нових товарів; 

- налагодження тісних зв'язків з іншими компаніями, що 
дозволяє конкурувати в сучасних умовах зовнішнього оточення, 
яке стрімко змінюється. 

Як правило, реформування традиційної організаційної 
структури проходить в три етапи. 

1.  Усікання традиційної вертикалі. Передбачається 
зменшення чисельності персоналу компанії шляхом усунення 
середньої ланки керівництва, що «вкорочує» ієрархічну 
вертикаль. В результаті організаційна структура компанії стає 
горизонтальною, що дозволяє сконцентрувати її діяльність 
навколо невеликої кількості ключових процесів (наприклад, 
розробка нових товарів, збільшення об'ємів продажів або надання 
сервісу). 
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2. Вироблення нових підходів. Процес оновлення 
організаційної структури припускає зміну корпоративного 
клімату усередині компанії. Нові організаційні форми рухомі, 
гнучкі і чутливі до потреб споживачів і вимог ринку. Метою 
реформи організаційної структури стане розробка нових підходів 
до задоволення потреб споживачів шляхом створення нових 
товарів, до формування каналів постачання і розподілу. Вона 
також передбачає постійний моніторинг ринкових тенденцій. 

3.   Формування нових організаційних форм. Завершальний 
етап зміни організаційної структури – налагодження зв'язків з 
іншими компаніями і орієнтація на функціональні процеси як на 
основу організаційної структури підприємства. Нова 
організаційна структура передбачає розширення спектру зв'язків, 
припускаючи взаємини з постачальниками, споживачами і навіть 
з конкурентами. Ці нові організаційні форми називаються 
мережевою структурою, оскільки припускають співпрацю 
незалежних ринкових суб'єктів. 

Створення мережевої структури спричиняє за собою такі 
зміни, як зменшення чисельності персоналу, ускладнення 
управлінських завдань, радикальні перетворення в корпоративній 
культурі і створення розвиненої системи зв'язків з іншими 
компаніями. 

Така організаційна структура може передбачати збереження 
і традиційних функціональних відділів. Їх роль полягатиме в 
координації діяльності робочих груп і забезпеченні 
інформаційного обміну між ними, в розвитку і закріпленні 
специфічних навиків, делегуванні фахівців для роботи у складі 
міжфункціональних робочих груп і досягненні економії від 
масштабу роботи. 

 
 
 
 



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

192 
 

Список використаних джерел 
 

1. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / 
А. О. Длігач. – Київ : Алерта, 2012. – 270 с. 

2. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво : сутність, механізми і 
форми розвитку : монографія / В. В. Зянько. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 
2008. – 397 с.  

 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМ-ПОСЕРЕДНИКІВ У ПРОЦЕСІ 
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 

  
 Князевич А. О., д. е. н., доцент 

 Нікітчук О. Г., магістрант 
Рівненський державний гуманітарний університет 

 
Провідні країни світу прагнуть забезпечити сталий 

економічний розвиток за рахунок використання і вдосконалення 
нових науково-технічних пропозицій, вдосконалення 
виробництва інноваційної продукції, технології, послуг. 
Інноваційна політика держав більш сконцентрована на підтримці 
фундаментальних наукових досліджень, які стають основою для 
подальшого розширення пропозицій на ринку інновацій, в той 
час як бізнес-середовище зацікавлене в отриманні від ринку 
найбільш перспективних, маловитратних інноваційних проектів, 
які можна швидко реалізувати, отримати конкурентні привілеї на 
ринку збуту і суттєво посилити свій економічний стан. 

Впровадження інноваційних технологій завжди пов’язане з 
підвищеним рівнем ризику. Складність і ризикованість ринку 
інновацій залежить від наступних факторів: ступеня 
оригінальності та складності концепції, яка визначає 
сприйнятливість ринку і витрати споживачів (ринковий ризик); 
рівня технологічного здійснення нововведень (технологічний 
ризик); доступності для підприємства коштів оволодіння 
технологією, інновацією та ринком (стратегічний ризик). 
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Більшість виробників, підприємців та інвесторів досить 
скептично ставляться до наукових ідей або інноваційних 
пропозицій, які ще не апробовані на практиці. Тому виникає 
необхідність доведення наукових ідей, пропозицій, новітніх 
технічних розробок до виду інноваційного проекту, 
переконливого у своїй рентабельності і зрозумілого для 
інвесторів та підприємців. Таку роботу виконують фірми-
посередники, які стають сполучною ланкою між наукою і 
бізнесом, допомагають впровадженню та комерціалізації 
інновацій. 

Одним з багатьох прикладів діяльності таких посередників є 
університет в м. Осло (Норвегія), де були створені 
міждисциплінарні команди, які активно працювали на 
початкових стадіях реалізації і адаптації наукових інноваційних 
ідей до реальних умов, які склалися у певному бізнес-середовищі. 
Завданням цих команд була, перш за все, академічна експертиза. 
Фахівців, які забезпечують початковий пошук і експертизу 
доцільності та перспективності подальшої розробки інноваційної 
ідеї, в термінології інноваційної економіки (за аналогією із 
загальноприйнятими біржовими поняттями «бики» і «ведмеді») 
прийнято називати «тхорами». Такі команди вже існують у 
більшості розвинених країн. Високоосвічені професійні 
посередники шукають серед новітніх наукових розробок 
найбільш перспективні ідеї і пропозиції та доводять їх до стадії 
інноваційного проекту з чіткими економічними перспективами, 
наочними моделями, продаючи їх виробникам для практичної 
реалізації. Під час планування, аналізу ризиків тощо, на інших 
початкових етапах реалізації інноваційного процесу, виробникам 
потрібен перший поштовх. У цьому сенсі заслуговує вивчення 
досвід Світового банку зі створення команд шукачів аналітиків 
(«тхорів»), які надають поради менеджерам банків при 
проведенні операцій. 

До посередників, які здійснюють свою діяльність на ринку 
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інновацій, відносяться також стартап-компанії, фірми 
експлеренти, віоленти і патієнти. Вперше термін «стартап» 
з’явився у США в 1939 році у Каліфорнії, де на базі фірм-
стартапів була створена всесвітньо відома мережа кластерних 
бізнес-утворень «Силіконова долина». Стартап-компанія – це 
новостворена фірма (яка можливо навіть ще не є юридичною 
особою), що знаходиться на початковій стадії розвитку і будує 
свій бізнес на пошуку і початковому впровадженні наукових 
інноваційних ідей або нових технологій. У процесі розвитку така 
бізнес-структура проходить 5 стадій: початкову стадію (seed 
stage), стадію запуску (startup stage), стадію зростання (growth 
stage), стадію розширення (expansion stage) і стадію «виходу» 
(exit stage). Основним завданням стартап-фірм є пошук і 
дослідження перспективних ринків [1, с. 270]. 

Факторами, що стримують впровадження результатів 
науково-технічної діяльності, є недостатня компетентність 
бізнесменів і керівників промислових підприємств, які часто не 
усвідомлюють конкурентоспроможність сучасного підприємства, 
яка у значній мірі залежить від своєчасної реалізації новітніх 
науково-дослідних розробок в рамках інноваційних проектів. З 
іншої сторони, вчені не завжди знаходять шляхи комерціалізації 
результатів своїх досліджень, методів оцінки їх вартості, пошуку 
потенційних покупців, юридичного оформлення передачі 
розробок і забезпечення охорони прав на передані об’єкти 
інтелектуальної власності [2, с. 17]. 

Для забезпечення активного розвитку ринку, де товаром 
виступають об’єкти інтелектуальної власності, необхідне 
залучення організацій з різним інноваційним потенціалом, таких 
як фірми-експлеренти, віоленти, патієнти та комутанти для яких 
характерні малий розмір, володіння спеціальними знаннями, 
гнучкість технології, готовність до ризику заради майбутнього 
прибутку, націленість на підтримку ринку через задоволення 
локальних потреб регіону. На перших етапах розробки 
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перспективних інноваційних ідей більш активні фірми-
експлеренти, для яких це може стати шансом на зміцнення свого 
фінансового стану. 
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В умовах мінливого ринкового середовища однією з 

сучасних глобальних тенденцій активного впровадження бізнес-
проектів є створення стартап-компаній. Стартапи – це новітні 
проекти, які засновані на ідеї та розпочинаються практично з 
нуля. Основною причиною їх виникнення спеціалісти називають 
передбачуваність дій та інертність великих корпорацій, які 
успішно функціонують на ринку з уже існуючими товарами 
(послугами), але  розробка, створення та впровадження 
інноваційних продуктів на їх рівні займає багато часу через 
складність організаційних структур [1].   

Існують різні особливості формування та реалізації 
стартапів в залежності від мети, спрямованості, сфери діяльності 
та інших критеріїв. Водночас, до загальних ознак стартапів 
можна віднести такі: 
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- структурними елементами стартапу є: ідея, 
інтелектуальний ресурс (стартап-команда), фінансові ресурси (та 
своєчасність їх отримання), маркетинг інновацій (концепція, 
філософія бізнесу); 

- створення нового продукту, який би задовольняв 
потреби споживачів; 

- мобільність з точки зору втілення нових ідей; 
- швидкий розвиток та тимчасовість; 
- невизначеність, значні ризики існування (згідно 

статистичних даних, близько 70 % всіх стартапів «не виживають» 
на ринку вже у перший рік свого існування) [2]. 

Кожен стартап від початку формування ідеї до виходу 
інноваційного продукту проходить певні етапи. Одним з 
основних підходів до класифікації етапів розвитку стартапів, 
який використовується науковцями та бізнес-практиками, є 
такий, що складається з п’яти стадій: 

- посівна стадія. Це стадія появи ідеї, в основі якої 
лежить інноваційний продукт (послуга, технологія). На цьому 
етапі формується команда-інноваторів, розробляється план 
розвитку ідеї та здійснюється пошук фінансових ресурсів, якими 
найчастіше є власні заощадження чи кошти друзів, родини або 
партнерів (правило фінансування 3F – Family, Friends, Fools) [3]; 

- стадія запуску. Це стадія просування продукту, коли 
вже створена робоча модель продукту, і продовжується пошук 
джерел фінансування (одним з них є краудфандінг –народне 
фінансування); 

- стадія зростання як стадія остаточного формування 
продукту. На цьому етапі компанія займає помітне місце на 
ринку, отримує прибуток та проводить маркетингову політику 
щодо його максимізації, має можливість отримувати 
фінансування від інвесторів;  

- стадія розширення як стадія, коли компанія має 
завершений продукт, що приносить постійний прибуток і 
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дозволяє компанії займатися масштабуванням – збільшенням 
обсягів реалізації чи кількості споживачів, чи розширенням 
діяльності в суміжних сферах; 

- стадія виходу. Це стадія, що характеризується 
перетворенням стартапу на стабільний бізнес. Компанія може 
випускати акції, що приносять дивіденди її засновникам та 
інвесторам, чи може бути продана, маючи високу капіталізовану 
вартість.   

В трансформаційних умовах розвитку України активізація 
діяльності стартапів має бути вирішальною передумовою 
модернізації, технологічного розвитку країни та переходу до 
нової моделі економічного зростання.  

На сьогодні чисельність українських стартапів стрімко 
зростає. Згідно з рейтингом країн за кількістю стартапів, 
складеним сервісом Startup Ranking, Україна у 2018 р. зайняла 37 
місце серед 137 країн світу, обігнавши Південну Корею та 
Естонію. Між тим, у рейтингу глобальних стартапів українські 
компанії стартують лише з 658 місця [4]. 

Для успішного формування та розвитку стартапів має бути 
створено сприятливе середовище в країні, передусім, доступ до 
фінансів та знань. Вирішальну роль у цьому процесі має 
відігравати держава. З аналізу досвіду державної політики 
підтримки стартапів в Естонії вбачається, що в Україні є всі 
можливості розробити та впроваджувати комплексну державну 
програму щодо  інформаційної та фінансової допомоги стартап-
компаніям на всіх етапах їх розвитку. До складових такої 
програми, на наш погляд, слід віднести: створення єдиного 
Фонду розвитку підприємництва в країні, державні гранти і 
замовлення, пільги в оподаткуванні, пільгове банківське 
кредитування, субвенції на відшкодування витрат щодо 
організації бізнесу та підготовки і підвищення кваліфікації 
підприємців (працівників), розширення можливостей для 
залучення ресурсів венчурного характеру, підтримка діяльності 
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інноваційних структур – бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів 
(бізнес-акселераторів).   
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 Господарська діяльність суб’єктів господарювання 

спрямована на отримання прибутку і задоволення потреб.  
Потреба в їжі є однією із основних та невід’ємних потреб кожної 
людини, саме тому бізнес  у індустрії харчування  є актуальним 
та перспективним видом діяльності  ведення підприємницької 
справи. Ресторанний бізнес має свої відмінності від інших видів 
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бізнесу. Дане підприємство, об'єднує в собі  виробництво 
кулінарної продукції, реалізацію кулінарної продукції, 
організацію її споживання, традиції, механізми діяльності і досвід 
маркетологів, філософію обслуговування та концепцію 
формування потенційної аудиторії.  Саме тому виникає 
необхідність у створенні нових форм ведення бізнесу в індустрії 
харчування. 

З кожним  роком ресторанний бізнес стрімко розвивається, 
створюються нові підприємства у даній галузі, нові ідеї  та нові 
форми ведення даного бізнесу. Йде серйозна конкурентна 
боротьба за відвідувачів, саме цей фактор змушує топ-
менеджерів продумувати не тільки основну стратегію і стиль 
діяльності ресторану, але й деталі, що додають закладу 
унікальність і неповторність.  

Франчайзинг – це система мережевого (сітьового) бізнесу, 
до складу якої входить компанія франчайзер, що розробила, 
успішно використовує та продає елементи власного бізнесу, та 
компанії або підприємці – франчайзі, які придбали у франчайзера 
право користування брендом (торговельною маркою) та 
методами ведення бізнесу [1]. 

Франчайзинговий пакет для закладу ресторанного 
господарства – це бізнес-структура, де чітко визначено 
концепцією, асортимент продукції, послуг, технологію, які 
дозволяють організовувати підприємницьку діяльність з 
мінімальним ризиком. 

Динаміка розвитку франчайзингу в сфері ресторанного 
господарства повільніша, ніж в торгівлі. Це пов’язано з 
технічними й технологічними складностями, характерними для 
функціонування закладів харчування. Для того щоб запустити 
мережу ресторанів, необхідно прикласти більше зусиль, ніж при 
запуску мережі магазинів. Крім того, майже кожний ресторан має 
деякі специфічні страви у своєму меню, для приготування яких 
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потрібне спеціальне устаткування, що збільшує 
капіталовкладення[2]. 

На засадах франчайзингу діють підприємства українського 
ресторанного бізнесу «Картопляна хата» та «Піца Челентано». 
Варто відмітити особливий динамізм розвитку українських 
франчайзингових фірм «Картопляна хата» та «Піца Челєнтано». 
На цьому етапі їх дистриб'юторська мережа нараховує більше 50 
міні-ресторанів. На території України з'явилася розгалужена 
мережа фірм франчайзі з участю іноземних фірм франчайзерів, 
найвідомішою є «Макдональдс», у сфері харчування. Так, 
американська корпорація «швидкої їжі» – «Макдональдс» вже 
сьогодні охоплює більш як 31 тис. ресторанів у 131 країні світу, 
обслуговуючи щоденно майже 50 млн. клієнтів. Близько 66% усіх 
ресторанів корпорації керуються 4500 франчайзинговими 
агентами, які одночасно є і незалежними підприємцями, і 
членами єдиної команди [3, c. 106]. 

Всеукраїнська громадська організація Федерація розвитку 
франчайзингу, гостинності та інфраструктури зазначає, що 
франчайзинг – це не лише інструмент маркетингу і стратегічного 
розвитку, але і одна з основних можливостей підвищення 
прибутковості і капіталізації загалом. Для початківця 
франчайзинг дає можливість розпочати власну справу під 
відомим брендом, тим самим мінімізувати свої ризики та досягти 
успіху [4]. 

На основі вище сказаного можемо виділити переваги та 
недоліки франчайзингу. 

Основними перевагами цієї форми є:відомий бренд; чітка 
структура організації та технологія ведення; економія на рекламі; 
зменшення ризиків. 

Недоліками франчайзингу для франчайзі є: 
 неможливість здійснювати бізнес-діяльність по-своєму; 
 висока плата за франшизу; 
 банкрутство франчайзера; 
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 постійний контроль з боку франчайзера. 
Отже, для перспективного розвитку франчайзингу в Україні 

потрібно: забезпечити його нормативно-правове регулювання; 
збільшити інформованість про франчайзинг; створити мережі 
навчально-консультаційних центрів з вивчення франчайзингу на 
території держави. 

З одного боку, франчайзингова система допомагає малим 
підприємствам уникнути ряду перешкод із заснуванням і 
функціонуванням власного бізнесу, з другого – як корпоративна 
структура вона обмежує діяльність франчайзі. Але для дрібних 
підприємців переваги від використання франчайзингу 
переважають над недоліками. 
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В умовaх iнтeнcивної конкурeнцiї, коли ceрeд інноваційних 

фaкторiв уcпiху пiдприємcтв виділяється підвищення ролі 
нeмaтeрiaльних aктивів, концeпцiя брeндингу нaбувaє вce 
бiльшого знaчeння i cтaє вiдповiддю нa потрeби в нових формaх 
зaбeзпeчeння конкурeнтоcпроможноcтi товaрiв тa поcлуг. 
Cучacний pинoк – цe зpocтaючa кoнкуpeнцiя мiж тoвapними 
знaкaми (ТЗ) тa тopгoвими мapкaми (ТМ) зa мicцe у cвiдoмocтi 
кiнцeвoгo cпoживaчa. Кoжнoгo poку нa pинку з’являєтьcя вeликa 
кiлькicть нoвиx тoвapiв, нoвi ceгмeнти pинку пpaктичнo oдpaзу 
пicля cтвopeння зaпoвнюютьcя тoвapaми-aнaлoгaми, якi пo cутi 
мaлo чим вiдpiзняютьcя. Pecуpcи peaльнoгo впливу нa cпoживaчa 
cтaють вce бiльш вичepпними, і цe зумoвлює oб’єктивну 
нeoбxiднicть poзpoбки бpeнду компaнiї [1, с. 34]. 

Питaння брендингу висвiтлюються у нaукових публiкaцiях – 
у сферi інтелектуальної власності та маркетингових комунікацій. 
Зокремa, у своїх працях сутнiсть бренду тa основнi iнструменти 
вивчaють Г. Влaдимирська, Ф. Котлер, Т. Лук’янець, 
Г. Обритько, Т. Примaк, Є. Ромaт й інші. 

Бренд – це сукупність понять, якi формують уявлення людей 
про вiдповiдний товaр, послугу, компaнiю aбо особистiсть 
[1, с. 14]. Бpeнд пiдпpиємcтвa є oдним з нeцiнoвиx важелів 
упpaвлiння кoнкуpeнтocпpoмoжнicтю пpoдукцiї (КCП), ocнoвoю 
якого є фopмувaння чiткoгo oбpaзу cпoживчиx влacтивocтeй.  

Брендинг – це діяльність зі створення тривалої прихильності 
до товару на основі спільного впливу на споживача рекламних 
повідомлень, товарної марки, пакування, матеріалів для 
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стимулювання збуту та інших елементів комунікації, об’єднаних 
певною ідеєю та фірмовим оформленням, які виокремлюють 
товар серед конкурентів і створюють його образ [1, с. 14]. 

Фахівці виділяють три ocнoвнi пiдxoди до створення бpeнду 
і його просуванню: двa зaгaльнi (зaxiдний, aзiйcький) тa 
змiшaний («пapacoлькoвий»). Зaxiдний пiдхід пoлягaє в тoму, щo 
декiлькa тoвapiв однієї компанії пoзицioнуютьcя нeзaлeжнo oдин 
вiд oднoгo i вiд кoмпaнiї-виpoбникa. Пpи цьoму пiдxoдi дужe 
вaжливa iндивiдуaлiзaцiя бpeнду, тoму щo нaзви тoвapiв в oднiй 
тoвapнiй гpупi мoжуть бути cxoжi зa звучaнням aбo нecти 
oднaкoвe змicтoвнe нaвaнтaжeння. 

Азійський підхід до брендингу полягає у протилежному: 
компанії інвестують передовсім в корпоративний бренд, і лише в 
другу чергу, значно меншою мірою – в бренд товару. 

Сутність «парасолькового» підходу полягає в тому, що у 
назві різноманітних товарів частково або цілком присутня назва 
компанії-виробника. При цьому кожний продукт позиціонується 
по-своєму, і разом з цим вони об’єднуються і сполучаються між 
собою загальним корпоративним брендом [2, с. 520]. 

Формувaння вiльного pинку в нeзaлeжній Укpaїні cпpияло 
пoявi i cтpiмкoму poзвитку вiтчизняниx бpeндiв, i caмe вoни 
зaйняли лiдиpуючi пoзицiї в peйтингу найбільш успішних 
компаній. Порiвняємо 5 нaйпoпуляpнiшиx бpeндiв зa oбcягaми 
poздpiбниx пpoдaжiв у 2011 p. тa у 2019 р. (тaблиця) [3, 4]. 

 
Тaблиця – Нaйпoпуляpнiшi бpeнди Укpaїни у 2011 р. та 2019 р.  

2011 рік 2019 рік 
Бpeнд Oбcяг пpoдaжу Бpeнд Oбcяг пpoдaжу 

Нaшa Рябa 5,1 млрд грн Київстaр 6,6 млрд грн 
Roshen 4,5 млрд грн Моршинськa 4,8 млрд грн. 
Чернiгiвське 4,3 млрд грн Фокстрот 4,7 млрд грн. 
Примa 3,2 млрд грн Дaрниця 4,6 млрд грн.  
Контi 1,9 млрд грн Розеткa 4,5 млрд грн. 
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Як свідчить п’ятірка лідерів, позиції компаній достатньо 
мінливі – популярність брендів та успішність компаній зa 
oбcягaми poздpiбниx пpoдaжiв залежить від багатьох факторів – 
інвестицій у бренд, каналів реклами, якості товару, його 
життєвого циклу, маркетингових подій тощо. Пiд чaс розрaхунку 
вaртостi брендiв врaховувaлись ключовi мaкроекономiчнi 
покaзники Укрaїни (ВВП, iнфляцiя), фiнaнсовi покaзники 
компaнiй-влaсникiв брендiв, a тaкож їхня реклaмна aктивнiсть.  

Досвiд успiшних брендiв Укрaїни показує, що створення і 
просування вдалого бренду здатне знaчно пiдвищити рiвень 
конкурентоспроможностi продукцiї компаній – підвищити 
ринкову вартість компанії за рахунок нематеріальних активів, 
сприяти виходу компаній нa провіднi позицiї зовнiшнiх ринкiв. 

Отже, одним з головних інноваційних чинників підвищення 
конкурентоспроможності компaнiй нa сучaсному ринку є 
створення успiшного бренду. Його визнaння нa мiжнaродних 
ринкaх є прiоритетом розвитку компaнiї, гарантією збереження і 
посилення її позицій в мінливих умовах. 
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В умовах ринкових відносин та участі України в Світовій 
організації торгівлі важливим питанням є підвищення 
конкурентоздатності продукції вітчизняних підприємств. Як 
відомо, конкурентоздатність продукції в конкурентному 
середовищі насамперед залежить від її якості. Підвищення якості 
– одна з форм конкурентної боротьби, завоювання і утримання 
позицій на ринку. 

Висвітленню проблем формування системи якості продукції 
присвячено багато наукових праць, зокрема Т. К. Вознюк [1], С. 
В. Ковальчук [2], О. В. Кошонько [3], Т. О. Кузьміна [4], В. В. 
Чаварга [5]. Незважаючи на достатньо кваліфіковані наукові 
праці з цієї тематики, на наш погляд, постає проблема у розробці 
методичного інструментарію організації системи менеджменту 
якості продукції в сучасних умовах. 

Для того, щоб задовольнити вимоги споживачів система 
управління якістю на підприємстві повинна створюватися і 
функціонувати, як органічна складова частина всієї системи 
управління підприємством та базуватися на низці 
загальносистемних принципів, котрі лягли в основу стандартів 
ISO серії 9000 версії 2000 року [6]. 

Відображення перелічених принципів у політиці 
підприємства у сфері якості стосовно окремої системи управління 
нею повинно мати чітко сформульований характер залежно від 
специфіки його діяльності загалом і в системі управління якістю 
зокрема [7, c. 95]. Система управління якістю має охоплювати усі 
етапи життєвого циклу продукції.  
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Підприємству треба розробляти чітку стратегію дій для 
того, щоб вироблені товари та послуги мали великий попит на 
перспективу. Перш ніж запровадити систему управління якістю 
на підприємстві, необхідно з’ясувати її роль у загальній стратегії. 
Вивчення смаків, уподобань і потреб споживачів і, відповідно, 
конкурентоспроможності продукції дає змогу розробити 
маркетингову стратегію. Стратегія технічного розвитку базується 
на наявних активах і техніко-технологічному потенціалі 
підприємства. Надзвичайно важливою є стратегія налагодження 
співпраці підприємства з постачальниками, адже високоякісні 
матеріали та різні їх складові повинні відзначатись високою 
надійністю. Також необхідно запроваджувати стратегію 
раціонального управління персоналом, адже ефективність 
системи управління залежить, насамперед, від виконавців, їхньої 
здатності підвищувати рівень своїх знань, перекваліфіковуватися, 
що значною мірою впливає на формування якості продукції. За 
допомогою розробки стратегії управлінського та фінансового 
обліку здійснюється аналіз витрат, пов’язаних із плануванням, 
забезпеченням і поліпшенням якості продукції. Основна увага та 
значні зусилля керівництва мають бути спрямовані на 
впровадження стратегії якості підприємства [8]. 

Сукупність розглянутих стратегій підприємства здійснює 
визначальний вплив на його загальну стратегію. Тому при 
розробці та впровадженні системи управління якістю необхідно 
враховувати передусім найважливіші стратегічні напрями 
діяльності підприємства.  

Весь комплекс робіт із забезпечення 
конкурентоспроможності продукції слід розділити на дві 
частини: базис і надбудова.  

Базова частина пов’язана з освоєнням нової та 
удосконаленням існуючих технології виробництва продукції. 

Надбудова – робота з управління якістю цієї продукції, в 
тому чисті і системного управління на основі вимог стандартів 
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серії ISO 9000 і принципів ТQМ. Саме через оптимізацію 
окремих процесів можна досягти якісно нового функціонування 
всієї компанії. 

Характеристика основних аспектів якості продукції та 
систем якості показала, що створення на вітчизняних 
підприємствах систем якості відповідно зі стандартами ISO 9000 
має починатися зі створення загальної методології, що 
передбачає реальну оцінку стартових умов, етапи і послідовність 
робіт з якості на шляху перебудови всієї корпоративної культури 
на принципах загального менеджменту якості (TQM). 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Барабаш О. О.,  к. е. н., с. н. с., 

 Руденко М. І., Циснецький О.О., студенти 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Актуальність формування інноваційних стратегій 

підприємства полягає в тому, що економічна наука дуже 
небезпечно відстає від потреб глобального світу, що стрімко 
розвивається, на основі інноваційних продуктів і технологій 6-го 
технологічного укладу  особливо в використанні: електронної 
техніки; інфокомунікацій; штучного інтелекту; розвитку 
робототехніки; потенціалу біоенергетичних ресурсів; стратегії 
низьковуглецевого розвитку; концепції кліматичної політики; 
технологій блокчейну [1]. 

А також розвитку інфраструктури, науки та освіти, 
медицини інших новітніх технологій, тому до економічної науки 
треба пред’являти найбільш високі вимоги, до виконання яких 
деякі економісти, менеджери, плановики виявилися не досить 
готовими, хоча їх кількість цілком достатня. Зазначені обставини 
не дозволяють раціонально і ефективно використовувати наявний 
науково-виробничий потенціал економіки та запроваджувати 
заходи щодо його подальшого розвитку [2, с.27; 3, с.56;]. 

Особливістю сьогоднішнього визначення інноваційних 
стратегій підприємства має на увазі оцінку концепції стратегії, 
основних векторів інноваційної діяльності підприємства, техніко-
економічне обґрунтування напрямків інноваційного розвитку, 
його фінансової привабливості, достовірності інформації і 
коректності розрахунків. На перших етапах формування стратегії 
інноваційного розвитку нерідко виявляються серйозні 
методологічні помилки, які, у процесі реалізації стратегії, можуть 
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привести до суттєвих фінансових збитків і навіть до значних 
макроекономічних диспропорцій [4]. 

Досвід роботи компаній показує, що механізми формування 
стратегії інноваційного розвитку рекомендується застосувати тим 
організаціям, які в ході своєї економічної діяльності потребують: 
розширення або пошуку нових далекосяжних напрямків розвитку 
свого особистого виробництва; виходу на сучасний більш, 
високий рівень розвитку бізнесу; відкриття сучасних нових 
напрямів діяльності; отримання кредитування в тому числі 
додаткового на розвиток бізнесу; в разі об’єднання, злиття 
компаній; створення нових галузей та ринків. 

Для створення якісного механізму формування інноваційної 
стратегії на макрорівні потрібно виконання  наступних заходів: 

 подолання системної кризи в державному управлінні; 
 розробка стратегічних пріоритетів, які відповідають 

вимогам пропорціональності та гармонійності; 
 планове управління структурними зрушеннями в 

економіці; 
 висока чутливість економіки до динаміки міжнародних 

потоків капіталу потребує таргетування, як способу реалізації 
господарської політики держави для досягнення поставленої мети 
та запланованих результатів. 

На рівні підприємства результати розробки інноваційної 
стратегії повинні мати таку кількісну визначеність і конкретність 
яка б дозволяла їх широко використовувати в практиці бізнес-
планування та економічного регулювання; чітке дотримання 
алгоритму дій, котрі прописані професіоналами; роль керівника 
повинна займати особа з достатньо високою кваліфікацією; 
широке використання механізмів контролю, то б то перевірки чи 
відповідає виконання плану тим ідеальним вимогам, які було 
підготовлено на основі аналізу – контроль при цьому повинен 
визначити ступінь відхилення процесу виконання цих вимог а 
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також перевірки відхилень від встановленого плану, крім того – 
визначення причини цих відхилень і ступінь відхилення. 

Узагальнюючи вище зазначене, вважаємо, що виконання 
зазначених пропозицій дозволить:  

 підвищити ефективність використання фінансових, в тому 
числі бюджетних коштів, цільового використання бюджетних 
ресурсів 

 створити та організувати виробництво наукоємної 
конкурентоздатної продукції широкого спектру призначення;  

 впровадити дієвий механізм підтримки та стимулювання, 
у тому числі фінансового, експорту продукції вітчизняного 
виробництва;  

 досягти позитивних зрушень в практичній реалізації 
інноваційних бізнес проектів;  

 підвищити інвестиційну привабливість діючих 
підприємств та підприємств, що створюються.  
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ім. Лесі Українки 

 
Глобальні проблеми сучасності актуалізують фактори, що 

упорядковують, організують і дисциплінують поведінку людей і 
спілкування між ними. Теоретичні дослідження феномена 
етикету набувають особливої значущості у житті України, яка 
показує себе у світовому співробітництві, як самостійна і 
рівноправна держава, що звернулися до нових напрямків в 
політиці, економіці, міжнародному праві, в обміні творчими 
можливостями науки, техніки, мистецтва. Не буде 
перебільшенням вважати цю особливість етикету як підняття до 
рівня планетарної єдності людей у співробітництві, партнерстві, 
міжнародних зв'язках [1, c. 5]. 

Серед авторів, що звернулися у своїх працях до дослідження 
проблем етикету, слід, перш за все, назвати українських 
дослідників, насамперед М. П. Лукашевича, В. А. Малахова, 
І.Б.Осечинську, В.Ф.Степаненка, Т.К Чмут, Г.Л. Чайку; 
російських – Л. Б. Волченко, В. І. Бакштановського, Л. П. 
Воронкову, О.І.Даниленко, Л.Г.Грінберга, В. Є. Гольдіна, В. В. 
Селіванова, О. І. Титаренка, Т.В.Цив’ян, а також американського 
– Р.П.Вольфа.  

Метою даного дослідження виступає потреба висвітлити 
питання дотримання ділового етикету у глобальному бізнес-
просторі. 

Етика бізнесу є вивченням відповідності моральних норм 
людини діяльності і цілям ділової організації, інструмент аналізу 
і рішення проблем, що встають перед моральною людиною, що 
займається бізнесом. 
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В контексті етики бізнесу розповсюдженою є теорія 
доброчесності, яка заперечує факт того, що етичні стандарти 
бізнесу розходяться із середніми міжособистісними стандартами 
[3, c. 92]. 

Основні принципи етики бізнесу: відповідальність бізнесу – 
від блага акціонерів до блага його ключових партнерів; 
економічний і соціальний вплив бізнесу – до прогресу, 
справедливості та світової спільноти; етика бізнесу – від букви 
закону до букви довіри; повага правових норм; підтримка 
багатосторонніх торгових відносин; турбота про навколишнє 
середовище; відмова від протизаконних дій. Вказані принципи 
забезпечують характер взаємовідносин між макросуб'єктами 
соціальної та економічної структури суспільства – організаціями, 
державою, суспільством [3, c. 93].  

Макрорівневий підхід особливо важливий в умовах 
кризового буття, коли відбувається трансформація головних 
економічних інститутів. Недотримання етичних принципів на 
макрорівні призводить до постійної втрати зусиль на рішення 
етичних проблем на рівні трудових колективів. В даному 
контексті ми маємо справу з підходами, що розкривають 
розуміння моделі підприємницької етики згідно з соціальною 
відповідальністю бізнесу та управлінськими рішеннями [3, c. 93]. 

Однією з особливостей нинішнього етапу розвитку 
суспільства є те, що духовний, моральний, соціальний розвиток 
окремого індивіда не встигає здійснюватися такими ж темпами, 
якими відбуваються зміни у світі. Останні настільки динамічні, 
що людство не встигає їх теоретично осмислити. Приватна 
підприємницька діяльність різних видів, відновлення 
промислового виробництва на новій технологічній і 
інституційній основі вимагає не лише адекватної правової, 
фінансової, економічної інфраструктури, але й відповідного 
морального та духовного середовища [2, c. 139]. 
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Вихід бізнесу як окремо взятого, так і країни в глобальному 
масштабі, вимагає дотримання певних ділових правил етикету, 
які сприймаються безумовно усіма учасниками бізнесу. В 
зарубіжному бізнес-просторі ці правила є писаними і 
неписаними, виплекані роками ділової співпраці. В умовах 
ведення англійського, німецького та американського бізнесу 
діловий етикет, норми підприємницької і бізнес-партнерської 
моралі вивчаються і з дитинства (у сім’ях бізнесменів), а згодом – 
у вишах вищого світового рейтингу, де бізнес-керівники, 
менеджери проходять вишкіл, певні спеціальні методики дії, 
отримують практичні навички на бізнес-тренінгах та під час 
ведення бізнес-справ своїх родин.  

Кожна зарубіжна країна, що відносить себе до глобального 
бізнес-простору, створила, як внутрішні правила етикету не лише 
ведення бізнесу між своїми суб’єктами господарювання, а також 
правила входження іноземних партнерів на ринок з бізнес-
пропозиціями, так, на нашу думку, головне, правила коректного 
виходу з бізнесу при закінченні контракту чи навіть його невдачі.  

Існує велика кількість чинників, які зумовлюють занедбаний 
стан духовності українського суспільства. Деякі з них є проявом 
загальної кризи духовності в сучасних суспільствах споживання, 
тобто мають «загальнолюдський характер». Нині ми 
переживаємо розквіт прагматизму. Прагматизм набрав виключно 
темного забарвлення, наслідком такого стану речей є відчуття 
гострої нестачі духовності. Метою сучасного підприємництва є 
служіння суспільству: не шкодити суспільству та його 
громадянам і надавати очікувані та якісні товари та послуги. 
Виробники повинні нести відповідальність за небезпечні побічні 
наслідки, передбачити неправильний засіб уживання товарів. 
Глобалізоване суспільство активно функціонує не як механічний 
агрегат недиференційованих за душевними й духовними 
ознаками індивідів, а як усвідомлена єдність високоосвічених 
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людей, які не втрачають себе в ній, а, навпаки, вважають її 
засобом для постійного самовдосконалення [3, c. 100-101].  

 Отримані результати свідчать про те, що українські бізнес-
структури зарекомендували себе в світовому бізнес-просторі не 
зовсім відповідально з етичної точки зору. Тому, на нашу думку, 
в України настільки низький рейтинг довіри в бізнес-відносинах. 
Неякісне податкове законодавство, яке суміжне з недотриманням 
етичних бізнес-норм, відкидає нашу країну назад в процесі її 
входження на міжнародний економічний простір. Цю тенденцію 
може виправити молоде покоління бізнесменів, яке вивчається на 
високий моральних устоях не лише в бізнесі, але й в особистому 
житті, яке черпає досвід етичної поведінки з зарубіжних практик і 
прагматично вводить її в бізнес-поведінку, починаючи з 
лобіювання бізнес-інтересів при прийнятті лояльного і 
ефективного законодавства і закінчуючи власними 
переконаннями у веденні бізнесу з іноземними партнерами.    
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Сучасні глобалізаційні та інтеграційні виклики вимагають 

від суб’єктів господарювання адекватної реакції, в т.ч. і 
використання новітніх технологій та засобів. Аналіз практики 
господарювання українських підприємств свідчить про наскрізну 
тактику конкурентного виживання на базі комбінаторики наявних 
ресурсів (природних, фінансових, трудових, матеріальних, 
нематеріальних, інформаційних) на сучасному етапі розвитку 
економіки в умовах обмежень, мінливості та невизначеності 
середовища функціонування [1, с. 11].  

Процес практичної реалізації нововведень включає в себе 
інноваційну стратегію підприємства, під якою розуміється 
система заходів щодо використання науково-технічного та 
інтелектуального потенціалу з метою отримання сучасного або 
вдосконаленого продукту, послуги, а також способу їх 
виробництва для задоволення як індивідуального попиту, так і 
потреб суспільства [2, с. 445]. В загальному, позиція України за 
глобальним індексом інновацій, який визначається 
співвідношенням витрат на впровадження інновацій та 
отриманого ефекту від їх впровадження, за період 2016- 2018 рр. 
змінилась з 56 місця до 35 (з 127 країн) [3]. 

Суттєвим аспектом в підвищенні потенціалу розвитку 
підприємств виступає розуміння втрати ефективності 
традиційних маркетингових підходів та потребу відслідковування 
сучасних трендів та новітніх маркетингових технологій, а не 
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лише завоювання нових покупців та експансій нових ринків 
збуту. Такий підхід покладено в основу окремої концепції 
маркетингу, що отримала назву інноваційного маркетингу. Суть 
даної концепції зводиться до постійної необхідності 
вдосконалення продукції підприємства та інструментального 
забезпечення їх просування та збуту в стратегічному та 
тактичному (операційному) аспекті. 

Поняття інноваційного маркетингу набагато ширше, ніж 
поняття маркетинг інновацій. Інноваційний маркетинг включає в 
себе місію організації, філософію мислення, область наукових 
досліджень, стиль управління та поведінки, тобто це особливий 
тип відносин і повне прийняття ризику. Мета інноваційного 
маркетингу як формування та реалізація інноваційної стратегії 
діяльності організації, яка передбачає підвищення її 
конкурентоспроможності [4]. Отже, при виборі такого підходу до 
маркетингу інноваційному впливу піддаються: 

- або тільки продукція підприємства; 
- або тільки процеси просування та збуту; 
- або і продукція підприємства, і процеси просування та 

збуту. 
Інноваційний маркетинг виходить з того, що процес 

сприйняття цільовою аудиторією нового продукту складається з 
декількох етапів, протікає тривалий час і ступінь сприйнятливості 
нового у різних категорій споживачів дуже різна, при цьому 
велике значення мають дизайн, споживчі властивості, ціна нового 
продукту. 

Цикл реалізації концептуального підходу інноваційного 
маркетингу в діяльності будь-яких суб’єктів господарювання 
мають загальні риси та етапи. 

І. Початковий етап: досліджується ринок, наявність 
конкурентів, динаміка попиту, переваги та очікування 
споживачів, оцінка рівня необхідних інвестицій. 
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ІІ. Етап розробка: розробка новації щодо продукту, стратегії 
проникнення на новий ринок, формування цінових пропозицій, 
створення бізнес-моделі бренда. 

ІІІ. Розвиток: операційний маркетинг, управління в умовах 
постійних змін, оцінка результатів, коригування стратегії. 

IV. Ріст: розробка агресивної рекламної компанії для 
стимуляції попиту та отримання максимального прибутку, 
позиціонування нового продукту на ринку. 

V. Зрілість: робота над підвищенням впізнаваності бренду, 
модифікація продуктової лінійки, реорганізація існуючих та 
формування нових каналів збуту, розробка нового продукту. 

І всі етапи повторюються спочатку. Якщо з якихось причин 
ні, то відбувається VI. Спад (занепад).  

Слід зазначити, що на початковому етапі за рахунок 
новизни продукту технологія його виробництва обумовлюють 
інноваційну монополію суб’єкта господарювання. Однак, процес 
сприйняття його цільовою групою споживачів триває певний час, 
подеколи тривалий. Окрім того, на етапі зрілості формуються 
модифіковані види нової продукції (за дизайном, споживчими 
якостями, ціною) на основі дослідження сприйняття різних груп 
споживачів. 
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В умовах побудови ринкових відносин в Україні вексель 

став одним з інструментів подолання неплатоспроможності 
підприємств, зростання обіговості оборотних коштів, підвищення 
ділової активності суб’єктів підприємницької діяльності, 
альтернативним джерелом залучення інвестиційних ресурсів 
тощо. Роль цього фінансового інструмента змінилась під впливом 
структурної перебудови економіки та розгортання кризових явищ 
в системі господарювання країни [1]. 

Проте, використання векселів на сучасному етапі соціально-
економічного розвитку ще й досі не набуло значного поширення, 
про що свідчать статистичні дані. Так, питома вага дебіторської 
та кредиторської заборгованості за векселями в загальній 
структурі заборгованості підприємств України є незначною і 
склала у 2019 р. 4,2% та 7,7%, в тому числі простроченої – 0,6% 
та 1,9% дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно. 
В той час, як питома вага простроченої заборгованості за товари, 
роботи, послуги, яка не оформлена векселями становить 55,3% та 
56,4%, що значно вище ніж за векселями. Вищенаведені факти 
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свідчать про необхідність формування більш потужного 
вексельного ринку в Україні [2]. 

У процесі становлення ринку та підвищення динамічності 
нашої економіки вексель знову опиняється в центрі уваги з цілого 
ряду причин: по-перше, він за своєю природою є цінним папером, 
який дозволяє швидко вирішувати багато складних 
господарських та фінансових проблем; по-друге, комерційні 
банки та комерційні структури вже накопичили певний досвід 
проведення господарських операцій з використанням векселів; 
по-третє, вексель розглядається урядом України як один з 
головних засобів проведення взаєморозрахунків боргів 
підприємств і виходу з платіжної кризи 

В Україні, на жаль, склалася досить несприятлива ситуація 
щодо розвитку вексельного обігу, на це впливає низка чинників: 

- низька платоспроможність більшості підприємств; 
- низький розвиток фінансово-кредитних інститутів; 
- не розповсюдженість інформації про емітентів векселів, що 

зумовлює правопорушення у сфері вексельного обігу, зокрема 
обіг дружніх та бронзових векселів [3]. 

Основними проблемами вексельного обігу в Україні є: 
- векселедавці намагаються погасити вексель не грошима, а 

товарами; 
- часто векселі і зовсім відмовляються приймати, тому 

потрібно дуже добре знати і дотримуватися процедури 
пред’явлення векселя до оплати й протесту; 

- арбітражний суд не завжди може захистити права 
векселетримача, якщо він припустився грубої не обережності; 

- ділова порядність знаходиться не на найвищому рівні [4]. 
Широкому впровадженню в Україні вексельного обігу 

перешкоджає відсутність практичного досвіду в його організації.  
Відсутні відповідні фахівці, а також налагоджені організаційні й 
правові інститути, немає в достатній кількості спеціальної 
економічної і юридичної літератури з цих проблем. 



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

220 
 

Використання векселя в господарській діяльності 
вітчизняних підприємств сприятиме розв’язанню проблеми 
нестачі обігових коштів, кредитних та інвестиційних ресурсів, 
допоможе побудувати систему взаєморозрахунків між 
компаніями в кризових умовах.  

Для забезпечення ефективності використання векселя в 
економіці нашої країни необхідно: знизити рівень ризику на 
вексельному ринку; відновити позитивний імідж векселя за 
рахунок публічності та відкритості інформації про обіг векселів; 
підвищити вексельну обізнаність учасників вексельного ринку; 
організувати торгівлю векселями на спеціальних майданчиках 
[5]. 

Запровадження розрахункових операцій з використанням 
векселів, як універсальних фінансових інструментів, є на сьогодні 
перспективним напрямом розвитку. Він дає можливість 
підприємствам-продавцям підвищити рівень гарантованості 
оплати за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані 
послуги. Таким чином, можна підсумувати, що використання 
вексельної форми розрахунків на українських підприємствах 
здатне зіграти винятково важливу роль у її подальшій діяльності. 
Адже вексель, будучи ринковим інструментом управління, 
дозволяє підприємству, по-перше, продовжити термін платежу за 
векселем, по-друге, сприятиме підвищенню вартості фірми. У 
зв'язку з цим, можна вважати, що використання вексельної форми 
потребує від суб'єкта господарювання формування нових 
підходів до оновлення концепції управління підприємством [6]. 
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У зв’язку з тим, що інформаційний простір перенасичений 

рекламою, традиційні маркетингові інструменти втрачають свою 
ефективність. Проблема прямої реклами визначення ще й в тому, 
що досить швидко росте ціна на її розміщення. В таких умовах 
фірми все частіше звертають увагу на альтернативні засоби 
комунікації, одним із яких є партизанський маркетинг. 

Партизанським маркетингом називають малобюджетні 
засоби маркетингу, які дозволяють ефективно просувати свій 
товар або послугу, залучати нових клієнтів і збільшувати 
прибуток майже не вкладаючи коштів. Це поняття було введено 
відомим американським рекламістом Джеєм Левінсоном у 1983 
році [1]. Спочатку даний термін було задумано як спосіб 
виживання маленьких фірм, які вимушені були конкурувати з 
великими компаніями. Через це Левінсоном була використана 
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воєнна термінологія, тому що, як партизанські підрозділи не 
можуть застосовувати прийоми регулярної армії, так і маленька 
фірма не може користуватися загальними методами конкуренції 
через недостатню кількість ресурсів. Проте пізніше даний метод 
почав використовуватися скрізь. Так як нині значна частина 
спілкування перемістилася у віртуальний простір, то компанії 
знайшли можливості розвитку партизанського маркетингу і в 
Інтернеті. Нижче наведено основні його види. 

Ведення груп та акаунтів – найпростіший спосіб просування 
в Інтернеті. Необхідно створити тематичну групу або профіль в 
соціальній мережі. Для швидкого успіху доцільно надавати 
користувачам по-справжньому корисну інформацію в рамках 
напряму діяльності. 

Вірусний маркетинг являється найефективнішим прийомом 
партизанського маркетингу в Інтернеті. В якості прикладу можна 
привести рекламу на форумах, СПАМ-розсилки, коментарі на 
сайтах тощо. Його використання полягає у створенні рекламного 
ролику або публікації, що викликає емоції: сміх, радість, 
співчуття, сльози і навіть образу.  

Наступним видом мережевого партизанського маркетингу 
виступає бартер та взаємний піар. Якщо компанія уже має свою 
аудиторію, вона може звернутися до неї із пропозицією про 
взаємовигідну рекламу. 

«Ручна» розсилка для окремих клієнтів. Коли фірма отримує 
нову продукцію або в неї з’являється новий вид послуг, її 
представники можуть звернутися до клієнтів, яким би вона могла 
сподобатися, з особистою пропозицією спробувати новинку. 
Наприклад, «Дякуємо, що не втрачаєте довіри до нашої 
туристичної фірми! Лише для Вас тур до Єгипту зі знижкою 
25%!». 

Автоматичний підпис на регулярні послуги. Прикладом 
може бути послуга Приват24 «Регулярний платіж», коли певна 
сума коштів в зазначені строки перераховується з картки на 
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вказаний рахунок. Даний вид партизанського маркетингу поки 
використовують мало, проте він досить ефективний. 

Переваги партизанського маркетингу виявляються в тому, 
що поки конкуренти змагаються, витрачаючи шалені гроші на 
стандартні методи реклами, можна швидко і без зайвих затрат 
провести максимально ефективну рекламну кампанію своєї 
товару, послуги чи фірми загалом. Таким чином, що досягти 
успіху, використовуючи партизанський маркетинг, спеціалісту 
необхідно мати наступні якості [2]: креативність; досвід та 
знання. Можна провести успішну кампанію, склавши до купи 
всього 3 слова, але знаючи, що саме в цей час ці слова справлять 
враження на аудиторію; вміння відходити від стандартів. 
Партизанський маркетинг сам по собі є нестандартним проявом 
реклами, а спеціалісту-маркетологу необхідно вміти ризикувати і 
в разі невдачі намагатися ще раз. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Вірусний і партизанський маркетинг як інноваційні види 

маркетингу: веб-сайт. 
URL:https://stud.com.ua/78086/marketing/virusniy_partizanskiy_marketing_inn
ovatsiyni_vidi_marketingu (дата звернення: 01.06.2019) 

2. Партизанский маркетинг в социальных сетях: веб-
сайтURL:https://socialair.ru/articles/guerilla/ (дата звернення: 01.06.2019) 

3.Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової 
трансформації : монографія / Е. М. Забарна, О. М. Козакова, В. А. 
Чередниченко [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної ; Одес. нац. політехн. ун-
т. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 92 с. 
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8458 

 
 
 
 
 



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

224 
 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ В 
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ 

 
Рассадникова С. І., к. е. н., с. н. с., доцент,  

Баранов М. О.,  студент, 
Одеський національний політехнічний університет 

 
Суднобудування представляє собою одну з пріоритетних 

галузей світової економіки, яка динамічно розвивається. 
Сучасний стан суднобудування в Україні не відповідає 
існуючому потенціалу накопиченому в попередніх етапах 
розвитку галузі та значна частина якого була втрачена, потребам 
статусу країни як морської держави. Аналіз наукових досліджень, 
дозволяє стверджувати, що суднобудування впливає на загальний 
стан економіки, створюючи кумулятивний ефект не тільки в 
самій галузі, а й суміжних галузях.   

Характерною особливістю суднобудівної індустрії є 
трудомісткість, так як вона вимагає залучення великої кількості 
працівників, і тим самим сприяє підвищенню зайнятості 
населення (на українських підприємствах галузі суднобудування 
працює більш ніж 70 тис. чол.). Тож, суднобудівна промисловість 
виконує економічну і соціальну функції. Суднобудівна 
промисловість України має високу фондомісткість та 
ресурсомісткість продукції. У порівнянні з машино- та 
приладобудівними підприємствами виявляється значно більш 
висока потреба в обігових засобах, на той же обсяг продукції, що 
обумовлено тривалішим циклом будівництва суден. Відтак, 
виходячи зі своєї специфіки, українське суднобудівництво 
неможна віднести до масового виробництва, так як через 
індивідуалізацію продукції воно, вимагає значних витрат навіть 
на початкових стадіях технологічного циклу на етапі розробки 
технічної документації [1, 2, 3]. 
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На сьогодні показники стану суднобудівної галузі України 
значно нижче світових показників розвитку даної індустрії. В 
Україні працюють 10 суднобудівних заводів. Аналіз показників 
діяльності суднобудівних підприємств за останні роки наведено у 
таблиці [1, 2]. 

Розвиток суднобудівної галузі України потребує рішучих 
стратегічних дій, які узагальнені на основі наукових розробок та 
включають наступне: технічне переоснащення та автоматизацію 
технологічних процесів; розвиток кооперування між 
судноремонтними і суднобудівними компаніям; зростання 
підприємницької діяльності всіх господарюючих суб'єктів за 
рахунок ефективної реалізації податкової політики держави, 
податкові преференції для вітчизняних виробників; пільгове 
кредитування галузевих підприємств, підвищення ролі державних 
банків для ліквідації недоліку оборотних коштів. Після відмови 
від державного фінансування, у українських судновласників не 
виявилося достатніх коштів для будівництва суден, а високі 
вартості українських кредитів і їх короткі терміни відшкодування 
практично не дозволяють будувати судна за їх рахунок на 
вітчизняних верфях; підвищення рівня конкурентоспроможності 
вітчизняного суднобудування і судноремонту. Більше 90% нових 
суден, що були замовлені вітчизняними судновласника за останні 
10 років побудовані на зарубіжних верфях, впровадження 
сучасного менеджменту; підтримка державою інноваційної 
діяльності та наукових розробок, підготовка 
висококваліфікованих кадрів. Проведене дослідження дозволяє 
зробити висновки: необхідно створення ринкових переваг у 
вітчизняних підприємств у порівнянні з аналогічними за 
кордоном, стратегії розвитку галузі в умовах трансформацій. 
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Таблиця – Аналіз показників діяльності суднобудівних підприємств за 
2015-2017 роки 
№ 
з/п 

Показники Од. 
вим. 

Суднобудівництво 
Темпи 
росту, 

% 

Темпи 
росту, 

% 

2015 2016 2017 до 
2015 

до 
2016 

1 
Обсяги 
реалізованої 
продукції 

грн. 
1167323 1417652 2382212 204 168 

2 в т.ч. 
суднобудування 

грн. 622524 764415 1554712 250 203 

3 Судноремонт грн. 240627 351477 461725 192 131 

4 Чистий прибуток грн. 12251 118322 27647 226 23 

5 Середньоспискова 
чисельність 

осіб 3619 3698 4039 112 109 

6 Зайнятих у 
суднобудуванні 

осіб 2505 2610 2917 116 112 

7 Створення 
робочих місць 

кільк.  105 307   

8 Відрахування в 
бюджет 

грн. 213807 623067 745756 349 120 

9 Середня заробітна 
плата 

грн. 3500 4000 4500 129 113 
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За останні роки стрімкий розвиток інформаційних 

технологій дозволив сформувати віртуальне середовище зі 
специфічними рисами: можливістю динамічного ведення бізнесу, 
відсутністю територіальних і політичних обмежень. Ці 
властивості Інтернет-середовища модернізують і динамічно 
розвивають сучасні бізнес-процеси, дають додаткові можливості 
для їх оптимізації і підвищення ефективності, створюють 
передумови для «перетікання» частини бізнесу, а подекуди і 
цілком у віртуальне середовище. 

Сучасні бізнес-процеси в більшості випадків включають 
Інтернет-маркетинг як одну з його невід’ємних складових. У наш 
час без Інтернет-маркетингу не проходить практично жодна 
ефективна рекламна кампанія. Сектор Інтернет-маркетингу 
постійно зростає, про що свідчить поява все нових і нових 
комерційних сайтів.  

Інтернет-маркетинг застосовує всі аспекти традиційного 
маркетингу в Інтернеті, торкається основних елементів 
маркетингміксу: ціна, продукт, місце продажів і просування. 
Основна мета – отримання максимального ефекту від потенційної 
аудиторії сайту [4]. 

Завдяки технології Інтернету підтримка клієнтів може бути 
більш ефективною й оперативною. При цьому веб-сайт повинен 
не лише містити стандартний набір інформації про підприємство, 
продукцію або послуги, але й забезпечувати ефективну 
взаємодію між його відділами, клієнтами і постачальником. У той 
же час, уможливлюється суттєве зменшення витрат, як на 
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первісні вкладення (для створення веб-сайту чи веб-сторінки), так 
і на виконання основних маркетингових функцій. 

Поєднання можливостей Інтернету та рекламної справи 
відкриває сьогодні широкі можливості для реклами в мережі. При 
цьому, Інтернет-реклама потребує набагато менше витрат як 
фінансових, так і фізичних, а система управління рекламним 
процесом є повністю автоматизованою і включає в себе більш 
гнучкі налаштування компонентів рекламної кампанії. 

В той же час відбувається швидкий зворотний зв’язок з 
цільовою аудиторією. Оскільки компанію, що вкладає кошти у 
просування товару, перш за все цікавить ROI (return-on-
investment) - індекс прибутковості інвестиційного капіталу, саме 
Інтернет-рекламодавець має можливість прослідкувати за 
реакцією користувачів на кожне повідомлення, дізнатися, як саме 
поводив себе клієнт: увійшов він до магазину чи ні, як довго 
вивчав товар, що саме обрав, чи став постійним клієнтом 3. 

У світовій практиці Інтернет-маркетинг сприймається як 
цілий комплекс дочірніх галузей, що включають не тільки 
банерну рекламу та public relations, але й методики проведення 
маркетингових досліджень в Інтернеті, зокрема, вивчення попиту 
і споживчої аудиторії, освоєння алгоритмів формування та 
забезпечення високої ефективності рекламних кампаній, способів 
правильного позиціонування торгової марки на ринку, а також 
багато іншого. Отже, через невірне розуміння предмету 
вітчизняні фахівці не мають змоги використовувати можливості 
Інтернет-маркетингу на максимальних потужностях. Це, у свою 
чергу, не дає змоги господарюючим суб’єктам успішно 
використовувати віртуальний простір для вирішення своїх 
виробничо-комерційних завдань. 

Найважливішими складовими Інтернет-маркетингу, що 
відрізняють його від будь-яких інших видів маркетингової 
діяльності, є інтерактивні маркетингові дослідження, що 
включають вивчення ринків, споживачів і конкурентів, та 
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комунікативна політика, яка, завдяки глобальному поширенню та 
популярності Інтернету серед населення всього світу, дає будь-
якому бізнесу унікальні нові можливості (формування систем 
Інтернет-комунікацій, проведення рекламних кампаній, 
організацію збуту, он-лайн-формування брендів тощо). Крім того, 
роль, яку виконує Інтернет, не обмежується лише 
комунікативними функціями, а також включає в себе можливість 
укладання угод, здійснення покупок і проведення платежів, 
надаючи йому риси глобального електронного ринку. Таким 
чином, враховуючи всі реальні можливості Інтернет-маркетингу, 
можна впевнено сказати, що перехід реального бізнесу до 
віртуального простору, не лише у світі, але й в Україні, є лише 
питанням часу та рівня знань 5. 

Незважаючи на демократичність Інтернету як носія, в 
Україні можна спостерігати монополію великих проектів, тобто 
тих, що належать до ряду відомих Інтернет-холдингів. Вихід на 
ринок іноземних гравців скоріше вплинув на перерозподіл місць 
на українському ринку, ніж на його збільшення. Згідно з 
офіційними звітами Інтернет-компаній, дві третини рекламних 
витрат припадають на «Яндекс», «Google», «Yаhоо!», «Rambler», 
та МSN – компанії, що мають великі частки ринку в інших 
країнах [1].  

Згідно даних дослідницької компанії «Gemius», серед 
користувачів найбільш поширеною є думка про те, що онлайн 
купівлі є значно дешевшими, ніж у звичайних магазинах. Проте 
досить велика частка населення вважає, що даний вид здійснення 
купівлі є ризикованим. Варто також зазначити, що Інтернет-
користувачі є досить консервативними та лише кожен п’ятий 
користувач, що не здійснював купівлю за допомогою мережі 
Інтернет, схильний її здійснити [2]. Дане дослідження допомагає 
виявити все ще низький рівень довіри населення довіри до 
мережі Інтернет, що негативно позначається на розвитку 
Інтернет-маркетингу. 
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Весь потенціал Інтернету в Україні використовується не 
повною мірою через нерозуміння його переваг у порівнянні з 
традиційними ЗМІ та засобами рекламування. 

Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні у сфері 
Інтернет-маркетингу, можна спрогнозувати наступні напрямки 
розвитку цієї галузі у майбутньому 6. 

1. Зростання питомої ваги Інтернет-торгівлі в сфері товарно-
грошових відносин, збільшення загального обсягу віртуального 
товарообігу. 

2. Посилення конкуренції між суб’єктами-учасниками ринку 
Інтернет-торгівлі. 

3. В сегменті пропозиції Інтернет-маркетингу – поява нових 
видів товарів та послуг. 

4. В сегменті попиту – посилення рівня вимогливості 
клієнтів та збільшення їх критичності до процесу вибору 
конкретної пропозиції товарів чи послуг. 

5. Посилення законодавчої регламентації та умов 
провадження Інтернет-торгівлі.  

6. Посилення інтеграції вітчизняного Інтернет-ринку до 
світового. 

Важливим інструментом Інтернет-маркетингу є організація 
веб-сайтів компаній, які виступають основним носієм 
маркетингової інформації та сучасних проявів інтерактивної 
поведінки та взаємовідносин учасників ринку [7, с. 79-82]. На 
жаль, в українському секторі Інтернет-простору інформація, що 
традиційно подається на веб-сайтах компаній, є скоріше 
поверхнево інформаційною зі слабкими ознаками реклами, що не 
дає змоги використовувати її як реальний Інтернет-ресурс, який 
створює умови для ефективної виробничо-комерційної та 
маркетингової діяльності.  

Отже, незважаючи на всі складності, все більше компаній 
включають Інтернет-маркетинг у перелік інструментів, які 
використовуються при роботі на ринку. При цьому дедалі більша 
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кількість фірм використовує Інтернет на всіх етапах своєї 
діяльності. Для багатьох компаній питання вже полягає не в тому, 
чи варто використати Інтернет, а в тому, який бюджет на це 
виділити і як його розподілити. 

На сьогодні розвиток Інтернет-маркетингу тісно пов’язаний 
із становищем та перспективами розвитку Інтернет-торгівлі. У 
зв’язку із стрімким розвитком науково-технічного прогресу 
Інтернет-маркетинг набуває не лише актуальності, але й 
поступово перетворюється на основний вид комунікації зі 
споживачами багатьох господарюючих суб’єктів різних галузей 
та сфер національної економіки.  
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Інформаційно-технологічна революція радикально змінила 

технологічну основу суспільного виробництва, створивши тим 
самим нові умови підприємництва та нові вимоги до 
промислових підприємств. Розвиток інформаційних технологій 
перевищив розвиток технологій використання енергії в 3-6, хоча 
той останні чотири десятиліття має прискорений характер [1].  

Прогрес в інформаційній сфері прискорює постійний 
високий попит на нові технології, тому кожна нова комп’ютерна 
система все швидше змінює попередню, забезпечуючи більш 
скорішу дифузію інновацій у різні сфери підприємницької 
діяльності, зокрема у бізнес-комунікації підприємств. 

Інформатизація економіки значно стимулює інноваційний 
процес, оскільки ІТ-підприємства лідирують за всіма видами 
інноваційної діяльності. Саме вони більш за інші галузі 
фінансують наукові дослідження та розробки, стартапи тощо. Їх 
витрати досягають 34% від загальних витрат бізнес-структур на 
НДДКР. Це – величезні обсяги фінансування. У Фінляндії, 
Ізраїлю, Кореї та Сполучених Штатах, вони склали 40-65% 
НДДКР в 2015 р. Витрати на дослідження і розробки в ІКТ-сфері, 
як правило, зосереджені в ІКТ-виробництві та складають 60% 
НДДКР в ІКТ в ОЕСР. У країнах ОЕСР 34% всіх заявок на 
патенти складають патенти, пов’язані з ІКТ. Лідирують Китай, 
Корея, Індія, Малайзія, Ізраїль, Фінляндія, Швеція: у 215 р., 
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заявки на ІКТ у цих країнах складали до 40% всіх патентних 
заявок.  

Інформатизація економіки змінює структуру світової 
торгівлі та експорту окремих країн. Відбувається стійке 
зростання в світовому експорті ІКТ-товарів – у 2001-2016рр він 
зріс на 6% в рік, досягнувши 1,6 трлн дол. США. При цьому 
збільшується експорт обладнання зв’язку та електронних 
компонентів. Проте їх виробництво все більше концентрується у 
декількох країнах. Майже 55% світового експорту – це Китай, 
США, Сінгапур, Корея, які зменшили частку Японії і США у 
вдвічі. Водночас експорт Китаю виріс у 5 разів: з 6,1% до 32%. 
Головний інструмент цього – офшорні виробництва. 

У 2016 р. світова галузь ІКТ досягла обсягу $3,4 трлн, 
випередивши традиційного лідера – ринок нафти [2]. Це 
обумовило кілька змін на ринку праці, вимог до персоналу 
бізнес-структур:  збільшення зайнятості у ІТ-індустрії: в 2006 р. – 
в країнах ОЕСР зайнятість в ІТ-індустрії складала 6% всіх 
зайнятий в бізнес-секторі;  народження нових професій 
(системотехніків, – СЕО-маркетологів, аналітиків систем тощо);  
випереджаюче зростання чисельності фахівців – вищої 
кваліфікації інтелектуальної праці: учених-дослідників, 
інженерів, програмістів.. Одночасне зменшення части персоналу 
фізичної праці: його питома вага в робочій силі США, Японії, 
Німеччини зменшується (США – з 40% у 1950р. до 31,5% у 
1988р.);  зростання освітнього рівня персоналу. До 2005 р. питома 
вага осіб, які отримали середню освіту, зросла в структурі 
робочої сили США з 52,3 до 91%;  віддалена локалізація робочих 
місць персоналу підприємств з використанням ІТ комунікацій, 
утворенням тимчасових та постійних команд виконавців, 
аутсорсингом послуг та робіт. Це дозволяє залучати персонал 
різного рівня кваліфікації (від професіоналів найвищого класу, 
що займаються створенням великих модулів програмного 
забезпечення, до недостатньо кваліфікованого для виконання 



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

234 
 

простих операцій). Інформатизація економіки змінила 
інформаційну інфраструктуру ринку:  виникли та активно 
розвиваються хмарні сервіси (Google Drive, Microsoft OneDrive, 
Dropbox та ін.), які дозволяють використати новітні технології 
для прискорення управлінських функцій та комунікацій;  
продовжується процес децентралізації ІТ- аутсорсингу: у м. Київ 
– 52 аутсорсингові компанії (46,6% ринку), м. Харків – 33 
(16,2%), м. Львів – 32(10%), м. Дніпропетровськ (7,9%), м. Одеса 
(5,5%). Разом в цих містах працює 86% всіх програмістів країни 
[3];  розвивається ринок ІТ-консалтингу, тобто ринок послуг з 
аналізування, обґрунтування ІТ-стратегії структурування 
інформаційних систем, вибору ІТ-технологій, створення процесу 
розвитку інформаційних систем і технологій, інформаційної 
безпеки, ІТ-аудиту;  стрімко зростає обсяг телекомунікаційних 
послуг та використання ІКТ-технологій. За загальним рівнем 
мережевої готовності, що характеризує рівень розвитку 
інформаційнокомунікаційних технологій в країні, Україна в 
2015р. зайняла 71 місце з 143 країн, а в рейтингу – 64 місце з 73-
го в 2013 р. За п’ять років обсяг ринку телекомунікаційних 
послуг виросли на 18%: від 47,4 до 55,9 млрд. грн. (2010-2015рр.), 
по-більшості за рахунок розвитку сегментів послуг мобільного та 
комп'ютерного зв’язку [4]. Найбільшу частку доходів отримано 
від телекомунікаційних послуг (91%), 65,3% – від мобільного 
зв’язку (33,2 млрд. грн.). 

Відтак, інформатизації економіки перетворюватиметься на 
домінуючий чинник інноваційного впливу сучасності на 
підприємницьке середовище. Це стосується повною мірою й 
промислових підприємств. Відповідно, специфіка промислового 
виробництва вплине на їх зміст та вагомість. Саме це складатиме 
подальші наукові дослідження.  
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