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ORCID 000-0003-2100-7343, 

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ 
 

АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИДНІПРОВСЬКОГО  
І ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ У КОНТЕКСТІ  

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ1 
 
Вступ. Сьогодні стратегічним пріоритетом для 

України є перехід до інноваційної моделі економіч-
ного розвитку, інтеграція в економічний європей- 
ський простір та підвищення рівня конкурентоспро-
можності вітчизняної економіки. Забезпечення 
інноваційного розвитку можливе на основі розбу-
дови ефективної інноваційної екосистеми як на на-
ціональному рівні, так і в регіонах. Формування 
інноваційної екосистеми у будь-якому регіоні вима-
гає залучення матеріальних, фінансових, людських 
та інтелектуальних ресурсів. Найважливішою умо-
вою реалізації цих стратегічних завдань є форму-
вання та ефективне використання спроможного до 
інновацій трудового потенціалу – працівників з та-
кими якісними характеристиками і продуктивними 
здібностями, які забезпечують не лише створення 
інноваційних ідей, але й впровадження їх безпосе- 
редньо в сферу економічної діяльності та створення 
на їх основі нових товарів і послуг. Успіх інновацій-
ного розвитку країни та регіонів неможливий без 
формування найважливішого стратегічного ресур-
су – наукового потенціалу, здатного реагувати на 
нові явища в науці, економіці, суспільстві і забезпе-
чувати прогресивні зміни. Для розбудови сучасної 
інноваційної екосистеми особливо важливим є фор-
мування і нагромадження людського капіталу, що 
забезпечує сферу інноваційної діяльності високо- 
кваліфікованими кадрами, спроможними до проду-
кування інноваційних ідей та забезпечення їх впро-
вадження. На сучасному етапі саме інноваційний 
трудовий потенціал у більшості країн, що успішно 
розвиваються, виступає ендогенним, внутрішнім 
чинником розвитку. Він формується під впливом де-
мографічних, освітніх та соціально-економічних 
процесів. Особливу роль у цьому процесі відіграє 
якісна загальна та професійна освіта. Україна на су-
часному етапі стикається з негативною демографіч-
ною ситуацією, мають місце проблеми в сфері про-
фесійної підготовки та залучення кваліфікованої ро-
бочої сили до ефективної трудової діяльності. 

                                                        
1 Підготовлено в рамках виконання науково-технічного проєкту «Концепція інституційного забезпечення форму-

вання інноваційної екосистеми в економічних районах (на прикладі Придніпровського економічного району)», який 
виконує Інститут економіки промисловості НАН України (№ держреєстрації 0120U100989). 

Теоретичні, методологічні засади визначення, а 
також процесів формування, використання і роз- 
витку трудового потенціалу розроблені багатьма ук-
раїнськими вченими, серед яких слід назвати Е. Лі- 
банову [1], О. Грішнову [2], М. Долішнього, С. Злуп-
ка [3], С. Пасєку [2, 4], С. Пирожкова [5], Р. Чорного 
[6], Л. Шаульську [7] та багатьох інших. Значну 
увагу проблемам трудового потенціалу промислово-
сті приділяли фахівці Інституту економіки про- 
мисловості НАН України О. Амоша, В. Антонюк,  
Л. Шамілева [8, 9, 10]. 

Незважаючи на багато досліджень, проблеми 
формування і використання трудового потенціалу 
залишаються актуальними, особливо це стосується 
інноваційно-спроможних працівників. При цьому в 
кожному регіоні ці проблеми мають свої особливо-
сті. Метою даного дослідження є виявлення особ-
ливостей стану і динаміки трудового потенціалу До-
нецького і Придніпровського економічних районів у 
контексті оцінки його спроможності до інноваційної 
діяльності. Для досягнення даної мети були викори-
стані методи теоретичного узагальнення, порівняль-
ного аналізу, економіко-статистичні та індексні  
методи.  

Виклад основного матеріалу. Під трудовим 
потенціалом (ТП) науковці здебільшого розуміють 
сукупності потенційних трудових ресурсів країни, 
регіону – чисельність населення, яке за віком, ста-
ном здоров’я та власним бажанням хоче і здатне 
працювати, та яке володіє відповідною професій-
ною підготовкою й необхідними для економічної ді-
яльності компетентностями. Трудовий потенціал у 
кількісному вимірі безпосередньо пов’язаний з еко-
номічно-активним та зайнятим населенням. Саме  
зайняті складають активну частину трудового по- 
тенціалу, ту, яка забезпечує економічну діяльність. 
Тому чим вищий рівень зайнятості, тим кращі кіль-
кісні параметри трудового потенціалу. Якісні пара-
метри трудового потенціалу охоплюють здоров’я, 
освіту, професійну підготовку, вмотивованість до 

Міжнародна та регіональна економіка 
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праці, творчий потенціал, активність, організова-
ність, професіоналізм та інші характеристики, що 
необхідні для ефективної трудової діяльності.  

На сучасному етапі розуміння якісних характе-
ристик трудового потенціалу та його значення в су-
спільному прогресі розширюється. В контексті ви-
мог інноваційного розвитку низка науковців об- 
ґрунтовує поняття інноваційного трудового потен- 
ціалу [11, 12]. Так, В. Щербак дає визначення інно-
ваційного трудового потенціалу, під яким розумі-
ється «сукупність особистісних, професійних, інте-
лектуальних, творчих здібностей персоналу, схиль-
ного до інноваційного мислення, здатного гнучко 
адаптуватися до змін, що відбуваються у зовніш-
ньому і внутрішньому середовищі» [13]. Аналізу-
ючи характерні риси інноваційного трудового по- 
тенціалу, дослідниця виокремлює такі характерис-
тики: творча й інноваційна діяльність, інноваційне 
мислення, його новизна та оригінальність, результа-
том діяльності є інноваційний продукт.  

Багато дослідників наголошують на необхід- 
ності розвитку інноваційної сприйнятливості трудо-
вого потенціалу, як головної умови формування 
інноваційного трудового потенціалу. Інноваційна 
сприйнятливість виражається в здатності виявити 
інновації в інформаційному полі, розрізнити та іден-
тифікувати їх окремі ознаки, здійснювати їх оцінку 
та прийняти інновацію до використання [14]. Інно-
ваційна сприйнятливість виступає головним чинни-
ком розвитку трудових здібностей людини до ство-
рення нового, раніше невідомого блага. Інноваційна 
сприйнятливість працівника формується як в про-
цесі отримання певного рівня та якості загальної та 
професійної освіти, так і в процесі його трудової ді-
яльності й залежить значною мірою від характеру 
праці. Творчий, а не рутинний характер праці, який 
вимагає постійних змін, оновлення знань, підви-
щення кваліфікації, знаходження нових, оригіналь-
них способів виконання поставлених завдань, про-
гнозування ситуацій і прийняття нестандартних рі-
шень, створює об’єктивні умови для формування 
здатності до інновацій. 

Отже, для створення і розвитку регіональних 
інноваційних систем важливим є формування інно-
ваційного трудового потенціалу, який акумулює по-
тенціал здатності економічно-активного і зайнятого 
населення регіонів до інноваційної діяльності. Він 
має володіти такими якісними рисами як:  

високий освітній та інтелектуальний рівень на 
базі сучасних знань; 

наявність навичок опанування новими знан-
нями, здатність знаходити, аналізувати й відбирати 
необхідну інформацію; 

готовність працівників до змін та новацій, до 
освоєння нових технологій, продуктів, сфер і видів 
діяльності; 

креативність, здатність продукувати та сприй-
мати нові ідеї або явища; 

професійна мобільність, готовність до безпе- 
рервного навчання, до зміни професії і сфер діяль-
ності; 

наявність навичок опанування і використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Оцінка наявності таких рис потребує додатко-
вих досліджень шляхом збору первинної інформації 
на підприємствах та соціологічних опитувань, що 
передбачається в процесі подальшого дослідження. 
Статистична служба надає інформацію щодо освіт-
нього рівня зайнятих та їх розподілу за видами еко-
номічної діяльності, що також певним чином харак-
теризує інноваційну спроможність трудового по- 
тенціалу. 

Слід відзначити, що процес інноваційної діяль-
ності найбільшою мірою залежить від таких груп 
працівників. По-перше, від тих працівників, які про-
дукують нові ідеї, генерують інновації – до них слід 
віднести науковців, дослідників, винахідників, роз-
робників нових видів продукції або послуг, які в ос-
новному здійснюють свою діяльність в науково-до-
слідному секторі економіки. По-друге, від тих за-
йнятих, які забезпечують трансферт нових ідей  
і технологій до реального сектору економіки, здійс-
нюють інформаційні, консультаційні, маркетингові, 
страхові та інші необхідні для подальшого впро- 
вадження інновацій послуги. По-третє, тих праців-
ників, які втілюють інноваційні ідеї і проєкти безпо-
середньо в життя – забезпечують освоєння і випуск 
інноваційної продукції, освоєння нової техніки і тех-
нологій. До даної групи слід віднести управлінців, 
спеціалістів, робітників підприємств і організацій, у 
тому числі раціоналізаторів, праця яких безпосеред-
ньо пов’язана з організацією і здійсненням іннова-
ційної діяльності в процесі виробництва. Ці праців-
ники концентруються в найбільш інноваційно- 
активних секторах економіки і підприємствах,  
передусім у промисловості. Так, у 2014-2016 роках 
з усіх інноваційно-активних підприємств та органі-
зацій майже 45,6% функціонувало у переробній  
промисловості, в торгівлі – 22,8%, в сфері інформа-
ції та телекомунікації – 8,5% [15, с. 116], однак час-
тка підприємств, що здійснювали інновації, серед 
підприємств торгівлі була значно меншою, ніж се-
ред підприємств промисловості. 

Формування інноваційного трудового потенці-
алу залежить як від рівня технологічного розвитку  
і структури економіки, що формує потребу в кадрах 
інноваційного типу, так і від розвитку сфери освіти, 
рівня і якості загального та професійного навчання, 
широкого залучення населення до професійно-тех-
нічної та вищої освіти, до системи безперервного 
навчання, що формує людський капітал країни, регі-
онів, який забезпечує найвищу спроможність еконо-
мічно-активного населення до інноваційної діяльно-
сті. Слід відзначити, що нагромадження людського 
капіталу шляхом підвищення частки населення з ви-
щою освітою і якісною професійно-технічною осві- 
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тою є неодмінною умовою розвитку наукових до- 
сліджень, створення нових технологій та запро- 
вадження інновацій безпосередньо на підприєм- 
ствах. А розвиток промисловості є драйвером інно-
вацій у більшості країн світу. 

Слід відзначити, що для повної і комплексної 
оцінки інноваційного трудового потенціалу еконо-
мічних районів, які є об’єктом дослідження, немає 
достатньої статистичної інформації. Тому ми вико- 
ристовуємо ту, яка дає узагальнені кількісні харак- 
теристики, такі як економічна активність і зайня-
тість населення. Для виявлення спроможності ТП до 

інноваційної діяльності важливим є аналіз освіт- 
нього рівня зайнятих та розподіл їх за сферами еко-
номічної діяльності.  

Використання трудового потенціалу в сфері 
економічної та інноваційної діяльності безпосеред-
ньо пов’язане з рівнем економічної активності на-
селення (ЕАН) та рівнем його зайнятості. Підви-
щення рівня економічної активності і зайнятості 
створює передумови для залучення більшої чисель-
ності працівників до інноваційної діяльності. Їх ди-
наміка в досліджуваних економічних районах наве-
дена в табл. 1. 

Таблиця 1 
Економічна активність населення Придніпровського  

і Донецького економічних районів за період 2015-2018 рр.* 
Області, що входять  
в економічні райони 

ЕАН  у віці 15-70 років Зайняте населення Безробітне населення
2015 2018 +, - 2015 2018 +, - 2015 2018 +, -
Чисельність і склад економічно активного населення, тис. осіб 

Україна 18098 17940 -158 16443 16361 -82 1655 1579 -66
Дніпропетровська 1595 1524 -74 1480 1402 -78 115 122 7
Запорізька 826 813 -13 745 732 -13 80 80 0
Кіровоградська 437 430 -7 387 381 -6 50 50 0
Донецька 878 861 -17 756 741 -15 121 120 -1
Луганська 363 351 -12 306 298 -8 56 53 -3

Рівень економічної активності, зайнятості і безробіття населення регіонів, % 
Україна 62,4 62,6 0,2 56,7 57,1 0,4 9,1 8,8 -0,3
Дніпропетровська 65,6 63,1 -2,5 60,9 58,6 -2,3 7,2 8,0 0,2
Запорізька 62,5 63,0 0,5 56,4 56,7 0,3 9,7 9,9 0,2
Кіровоградська 60,4 61,6 1,2 54,0 54,5 0,5 11,4 11,6 0,2
Донецька 58,3 58,1 -0,2 50,3 50,0 -0,3 13,8 14,0 0,2
Луганська 64,7 67,0 2,3 54,6 56,9 2,3 15,6 15,1 -0,5

* Складено автором за джерелом: [16, с. 145-147].

Придніпровський економічний район включає 
Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську 
області, трудовий потенціал яких чисельно суттєво 
відрізняється та співвідноситься приблизно як 4:2:1. 
Донецький економічний район включає 2 області – 
Донецьку і Луганську, які нині знаходяться в най-
більш несприятливому соціально-економічному 
становищі внаслідок воєнних дій та окупації час-
тини їх території. Дані табл. 1 свідчать, що чисель-
ність економічно активного населення скоротилася 
в усіх досліджуваних регіонах, найбільше – в Дніп-
ропетровській, Луганській та Донецькій областях, 
відповідно на 4,5%, 3,3% і майже на 2%. Це обумов-
лено негативними демографічними процесами, а для 
областей Донецького району і тим, що на їх терито-
рії тривають воєнні дії, що зумовлює населення міг-
рувати в інші регіони України та за кордон. Доне-
цька область характеризується значно нижчим рів-
нем економічної активності порівняно з середнім по 
Україні та іншими регіонами. В усіх областях  
спостерігається зменшення кількості зайнятого на-
селення та зростання безробітних, найбільше – в 
Дніпропетровській.  

Зменшення кількості економічно активного  
і зайнятого населення підриває фізіологічну основу 
формування трудового потенціалу, необхідного для 

модернізації економіки даних районів на інновацій-
ній основі. В таких умовах особливо важливим є за-
безпечення зростання освітнього рівня робочої си-
ли. Динаміка частки економічно активного і зайня- 
того населення за рівнем професійної освіти наве-
дено у табл. 2. 

Дані табл. 2 свідчать, що економічно активне 
населення районів має досить високий освітній по-
тенціал – більше 50% мають повну, базову або не- 
повну вищу освіту, за винятком Луганської області, 
де частка осіб з вищою освітою серед ЕАН стано-
вила 48%. Частка осіб з повною вищою освітою  
зростала в більшій мірі, ніж скорочення частки осіб 
з базовою та неповною вищою освітою, отже якісні 
параметри робочої сили поліпшувалися. Частка осіб 
з вищою освітою (ВО) серед зайнятих була вищою, 
порівняно з економічно активним населенням, що 
свідчить про кращі можливості працевлаштування 
висококваліфікованих працівників. 

У той же час частка зайнятих з професійно- 
технічною освітою у більшості регіонів знизилася, 
що негативно позначилося на кадровому забезпе-
ченні більшості галузей промисловості. За даними 
державної служби зайнятості в Україні і в досліджу-
ваних регіонах нині спостерігається дефіцит квалі-
фікованих працівників робітничих професій, що 
стримує розвиток багатьох галузей. 
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Таблиця 2 
Розподіл ЕАН та зайнятого населення Придніпровського  

і Донецького економічних районів за освітнім рівнем у 2015 та 2018 роках, % 
Області, що входять  
в економічні райони 

Повна вища 
освіта 

Базова і неповна вища 
освіта 

Професійно-технічна 
освіта 

2015 2018 % до 
2015 

2015 2018 % до 
2015 

2015 2018 % до 
2015 

Економічно активне  
населення 
Дніпропетровська 26,6 33,6 126 26,6 22,7 85 25,7 25,8 100
Запорізька 32,9 33,5 102 20,5 20,8 101 28,2 28,1 100
Кіровоградська 27,7 31,0 112 24,4 22,2 91 27,7 28,5 103
Донецька 24,4 31,2 128 25,6 23,1 90 34,0 29,3 86
Луганська 27,8 26,6 96 21,5 25,0 116 34,8 33,0 95
Зайняте населення 
Дніпропетровська 26,9 33,7 125 27,2 23,1 85 25,0 25,8 103
Запорізька 32,0 33,3 104 20,6 20,9 101 28,5 27,7 97
Кіровоградська 29,0 31,0 107 24,5 23,8 97 27,1 27,0 100
Донецька 25,7 30,8 120 26,5 24,1 91 33,0 29,4 89
Луганська 29,1 28,0 96 20,0 24,9 125 33,9 30,3 89

* Розраховано і складено автором за джерелами: [16, с. 74-75; 17, с. 70-71].

Незважаючи на певні позитивні зрушення в 
освітньому рівні зайнятих Придніпровського та До-
нецького економічних районів, наведені в табл. 2 
дані свідчать, що рівень забезпечення економіки 

кваліфікованими кадрами в більшості регіонів сут-
тєво не зріс, а в Донецькій області навіть знизився.  
Так, динаміка частки зайнятих, які мали професійну 
освіту (вищу і професійно-технічну) у регіонах була 
такою: 

2015 рік 2018 рік 
у Дніпропетровській обл. 79,1% 82,6%, збільшилася на 3,5 відсоткових пунктів (в. п.); 
у Запорізькій  обл. 81,1% 81,9%, збільшилася на 0,8 в. п.; 
у Кіровоградській обл. 80,6% 81,8%, збільшилася на 1,2 в. п.; 
у Донецькій обл. 85,2% 84,3%, зменшилась на 0,9 в. п.; 
у Луганській обл.  83,0% 83,2%, збільшилася на 0,2 в. п. 

Спостерігається суттєва розбіжність в динаміці 
кадрового забезпечення економічних районів. Якщо 
в Придніпровському районі частка зайнятих з про-
фесійною освітою зростала, найбільше в Дніпропет-
ровській області (+3,5 відсоткових пунктів) і най- 
менше в Запорізькій області (+0,8 в. п.), то в Доне-
цькому економічному районі ситуація з кадровим 
забезпеченням була несприятливою, незважаючи на 
те, що частка зайнятих з професійною освітою була 
вищою, що було досягнуто в основному за рахунок 
неповної вищої та професійно-технічної освіти. В 
Донецькій області частка зайнятих з професійною 
освітою за 2015-2018 роки зменшилася на 0,9 в. п., а 
в Луганській області вона зросла несуттєво – на  
0,2 в. п. за рахунок осіб з неповною ВО. Це свідчить 
про погіршення якісних характеристик трудового 
потенціалу Донецького економічного району. Слід 
відзначити, що в цілому по Україні, хоч і при ниж-
чому рівні професійної підготовки робочої сили, ця 
динаміка була більш позитивною: у 2015 році 78,7% 
зайнятих мали професійну освіту, у 2018 році – 80%. 
При такій динаміці освітньої структури зайнятих 
Донецький економічний район неодмінно буде сти-
катися з проблемою кадрового забезпечення роз- 
витку та модернізації економіки на інноваційній ос-
нові. 

Важливою характеристикою трудового потен-
ціалу регіонів є розподіл зайнятих за видами еконо- 
мічної діяльності (ВЕД) та їх динаміка (табл. 3). 
Різні види діяльності потребують працівників різ-
ного кваліфікаційного рівня: більш високого – у 
промисловості, фінансовій, інформаційно-комуніка-
ційній, науково-технічній, освітній сферах; ниж-
чого – в сільському господарстві, торгівлі та ін.  
Розвиток високотехнологічних сфер економічної ді-
яльності створює попит на висококваліфікованих 
працівників інноваційного типу та сприяє форму-
ванню інноваційного трудового потенціалу. 

Як свідчать дані табл. 3, головною сферою при-
кладання праці в усіх областях, окрім Кіровоград- 
ської, була промисловість, однак чисельність зайня-
тих в ній суттєво скоротилася, найбільшою мірою в 
Донецькій (на 22%) та Луганській (на 37%) облас-
тях. В Дніпропетровській області скорочення зайня-
тості в промисловості за 2015-2018 роки також було 
значним і склало 10%, при цьому промисловість 
втратила своє провідне становище на ринку праці на 
користь торгівлі.  

Аналіз динаміки зайнятості за ВЕД свідчить 
про негативні тенденції в структурі трудового по- 
тенціалу Придніпровського і Донецького економіч- 
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Таблиця 3 
Динаміка зайнятості за видами економічної діяльності в Придніпровському  

і Донецькому економічних районах, тис. осіб* 
Дніпропет-
ровська 

Запорізька Кіровоград-
ська 

Донецька Луганська

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018
Вся зайняті 1480 1402 745 732 387 381 756 741 306 298
Сільське, лісове та рибне господарство 116,6 107,4 120,0 120,8 109,4 109,0 62,5 64,1 37,9 39,6
Промисловість 372,5 336,5 166,6 163,9 50,5 49,2 247,0 191,9 94,7 59,3
Будівництво 57,3 52,2 29,8 29,3 12,3 13,3 26,5 30,4 11,3 12,9
Оптова, роздрібна торгівля; ремонт авто-
транспортних засобів … 

367,2 360,0 156,0 158,8 64,4 61,1 148,5 171,7 61,6 79,0

Транспорт, складське господарство, по-
штова, кур'єрська діяльність 

90,3 87,3 37,6 35,8 23,3 24,3 49,4 57,8 19,5 17,1

Тимчасове розміщення й організація хар-
чуввання 

23,4 22,2 13,8 13,8 4,5 5,2 8,3 9,5 5,0 5,5

Інформація та телекомунікації 25,5 26,1 8,5 8,6 4,2 4,0 10,9 9,0 2,8 2,1
Фінансова, страхова діяльність 26,2 22,9 8,1 7,4 2,7 2,1 6,0 4,5 1,6 1,3
Операції з нерухомим майном 21,2 19,9 12,3 11,3 5,7 5,6 10,5 8,2 1,9 2,7
Професійна, наукова, технічна діяльність 35,7 41,3 16,9 16,7 4,8 5,0 13,2 13,8 5,7 8,5
Діяльність у сфері адміністративного об-
слуговування 

34,2 31,1 13,4 12,7 3,5 3,8 11,2 15,2 2,8 3,6

Державне управління, оборона; обов'яз-
кове соціальне страхування 

65,8 65,4 41,4 36,7 25,8 25,1 40,5 45,6 18,8 25,5

Освіта 119,0 111,8 55,2 53,2 35,4 35,7 52,3 50,9 20,9 18,0
Охорона здоров'я, надання соціальної до-
помоги 

85,2 80,9 48,1 45,5 27,4 26,2 41,5 42,9 15,9 15,0

Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок 12,4 10,9 8,5 8,6 5,5 5,7 10,8 9,1 2,0 2,6
Інші види економічної діяльності 27,2 26,7 8,9 9,1 5,4 5,2 14,5 16,4 4,6 5,5

* Розраховано і складено автором за джерелами: [16, с. 80-81; 17, с. 77-78].

них районів, які стосуються їх спроможності до 
інноваційної діяльності, що проявляються у такому: 

скороченні чисельності і частки трудового по-
тенціалу промисловості, де сконцентровані високо-
кваліфіковані інженерні та робітничі кадри, які ма-
ють більше навичок до інноваційної діяльності. Така 
динаміка обумовлена досить інтенсивними проце-
сами деіндустріалізації економіки та ринку праці в 
Україні в цілому та в промислово розвинених регіо-
нах. Так, в Дніпропетровській області частка зайня-
тих в промисловості знизилася з 25,2 до 24%, але 
найбільше така динаміка спостерігалася в Донець-
кій та Луганській областях – відповідно з 33 до 26% 
та з 31 до 20%; 

збільшенні чисельності і частки трудового по-
тенціалу в таких сферах діяльності, як сільське гос-
подарство, торгівля, транспорт і складське госпо-
дарство, тимчасове розміщення, які використовують 
робочу силу нижчих рівнів кваліфікації. В Донець-
кій області частка зайнятих у цих видах економічної 
діяльності зросла з 35,5 до 40,9%, в Дніпропетров- 
ській – з 40,4 до 41,1%; 

низькій частці трудового потенціалу, зайнятого 
в тих сферах, які мають важливе значення для інно-
ваційного розвитку – у сферах інформації й телеко-
мунікації, професійної й науково-технічної діяльно-
сті, фінансової та страхової діяльності. У 2018 році 
частка зайнятих у цих ВЕД становила у Дніпропет-
ровській області 6,4%, Запорізькій – 3,1, Кіровоград-
ській – 2,9, Донецькій – 3,7, Луганській – 4%. У 

сфері інформації та телекомунікації відбулося ско-
рочення зайнятості в усіх досліджуваних областях 
окрім Дніпропетровської; 

зменшенні чисельності трудового потенціалу 
сфери освіти, в якій формується кадровий потенціал 
економіки, майже в усіх областях: у Дніпропетров-
ській області на 6%, Запорізькій – на 3,6, Донець-
кій - на 6,3, Луганській – на 14%. Лише в Кірово-
градській області відбулося незначне його зрос-
тання.  

Такі трансформації структури трудового по- 
тенціалу за ВЕД обумовлені як негативними струк-
турними зрушеннями в регіональних економіках, 
так і розбалансованістю ринку праці, дефіцитом ква-
ліфікованих кадрів переважно для галузей промис-
ловості. 

Для узагальнюючої оцінки динаміки можливої 
участі трудового потенціалу досліджуваних регіонів 
в інноваційній діяльності нами було розроблено від-
повідний індикатор, який відображає потенційну 
можливість економічно-активного населення регіо-
нів здійснювати інноваційну діяльність – індекс  
можливої інноваційності трудового потенціалу. 
При цьому ми виходили з таких вихідних положень:  

інноваційну діяльність здійснює зайняте насе-
лення;  

більшу спроможність до інноваційної діяльно-
сті мають працівники з професійною освітою; 

найбільшу важливість для інноваційного роз-
витку регіонів має зайнятість у промисловості, у 
сферах інформації й телекомунікації, професійної й 
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науково-технічної діяльності, фінансової і страхової 
діяльності та у сфері освіти.  

Розрахунок Індексу можливої інноваційності 
трудового потенціалу (ІМІТП) здійснено за такою 
формулою: 

ІМІТП = РЗ * КПО * КЗп+втс, 
де РЗ – рівень зайнятості у % до економічно-актив-
ного населення; 

КПО – коефіцієнт зайнятих з професійною осві-
тою (повною, базовою і неповною вищою та профе-
сійно-технічною), який виражає в абсолютних оди-
ницях їх частку в загальній чисельності зайнятих; 

КЗп+втс – коефіцієнт сукупності зайнятих у про-
мисловості та високотехнологічних ВЕД і освіті, 

який виражає в абсолютних одиницях їх частку в за-
гальній чисельності зайнятих. 

Вихідні дані та розраховані індекси представ-
лено у табл. 4. Зроблені розрахунки показують, що 
індекс можливої інноваційності трудового потенці-
алу в досліджуваних регіонах, окрім Кіровоград- 
ського, є вищим, ніж в середньому по Україні. Якщо 
в цілому по Україні лише 21-22% економічно-ак- 
тивного населення за рівнем професійної підготовки 
і сферами зайнятості мають потенційні можливості 
здійснювати інноваційну діяльність, то в Дніпро- 
петровській області таких було 29%, у Запорізькій – 
25, в Донецькій області – більше 26%. Отже ці регі-
они мають більшу концентрацію інноваційно-спро-
можного ТП. 

Таблиця 4 
Вихідні дані та розраховані Індекси можливої інноваційності трудового потенціалу  

Придніпровського і Донецького економічних районів у 2015 та 2018 роках * 
Області, що входять  

в економічні  
райони, і Україна 

РЗ КПО КЗп+втс ІМІТП 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Україна 90,9 91,2 0,787 0,80 0,305 0,292 21,8 21,3 
Дніпропетровська 92,8 92,0 0,791 0,826 0,391 0,384 28,7 29,2 
Запорізька 90,3 90,1 0,811 0,819 0,343 0,341 25,1 25,2 
Кіровоградська 88,6 88,4 0,806 0,818 0,252 0,251 18,0 18,2 
Донецька 86,2 86,0 0,852 0,843 0,437 0,365 32,1 26,5 
Луганська 84,4 84,9 0,83 0,832 0,411 0,299 29,1 21,1 

* Розраховано автором на основі статистичних збірників Економічна активність населення України у 2015 та
2018 роках [16, 18]. 

У той же час динаміка значення ІМІТП свідчить 
про зниження потенціалу інноваційної діяльності 
зайнятих в Україні і в Донецькому економічному 
районі. В основному це сталося за рахунок суттє-
вого зменшення зайнятості у промисловості. В До-
нецькій області потенціал інноваційної спроможно-
сті знизився з 32 до 26,5%, в Луганській області – з 
29 до 21%. В цих областях основним негативним 
чинником погіршення можливої інноваційності еко-
номічно-активного населення було згорнення про-
мислової діяльності. Мало місце також скорочення 
частки зайнятих в інформаційно-комунікаційній, фі-
нансово-страховій та освітній сферах діяльності.  

Дещо краща ситуація спостерігається у При- 
дніпровському економічному районі, де індекс мож-
ливої інноваційності трудового потенціалу в усіх 
областях, що входять до нього, за 2015-2018 роки 
підвищився. Більш суттєво – в Дніпропетровській 
області, де в 2015 році мали потенційну спромож-
ність здійснювати інноваційну діяльність 28,7% еко-
номічно-активного населення, у 2018 році – 29,2%. 
Однак у Запорізькій та Кіровоградській областях 
вона зросла несуттєво – відповідно лише на 0,1 та 
0,2 відсоткових пункти. Це може стати обмежуваль-
ним чинником у формуванні регіональної іннова-
ційної екосистеми, особливо для Кіровоградської 
області, де ІМІТП на 3,1 в. п. нижчий за середньоук-
раїнський.  

Для формування регіональної інноваційної еко-
системи особливо важливу роль відіграє наявність 
працівників, зайнятих у сфері наукових досліджень 
та розробок (НДР). Саме в результаті їх діяльності 
виникають нові ідеї, які потім втілюються у наукові 
розробки, патенти, промислові зразки, які є джере-
лом інновацій. Їх впровадження на виробництві 
створює технологічну основу незалежного від прид-
бання за кордоном зовнішніх знань інноваційного 
розвитку. В розвинених країнах частка виконавців 
НДР неухильно зростає, що забезпечує їм лідерські 
позиції в інноваційному розвитку. В Україні кіль-
кість працівників, зайнятих у сфері наукових до- 
сліджень та розробок, неухильно скорочується. 
Якщо у 2010 році їх було 182,5 тис. осіб (разом з ура-
хуванням науково-педагогічних працівників), то у 
2014 році на підконтрольній Україні території – 
136,1 тис., що пов’язано як з втратою наукового по-
тенціалу у зв’язку з окупацією частини території, 
так і скороченням чисельності науковців. У 2018 ро-
ці кількість виконавців НДР складала всього 88,1 
тис. осіб (без науково-педагогічних працівників) 
[18]. 

Динаміку виконавців НДР у досліджуваних ре-
гіонах та їх якісний склад наведено у табл. 5. Слід 
відзначити, що залучити до аналізу 2015 рік не було 
можливим, оскільки змінилася статистика виконав-
ців НДР. 
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Дані таблиці свідчать, що трудовий потенціал 
науково-дослідної сфери складав мізерну частку в 
загальній чисельності зайнятих у регіонах і при 
цьому вона скорочувалася. Найвищою частка вико-
навців НДР в складі зайнятих була у Дніпропетров-

ській області – 0,68-0,62%, дещо меншою – в Запо-
різькій області. В інших трьох регіонах вона була 
критично низькою, особливо в Донецькій області, 
яка фактично втратила свій науковий потенціал, 
оскільки працівники науково-дослідного сектору 
складають лише 0,03% зайнятих.  

Таблиця 5 
Чисельність працівників досліджуваних регіонів, зайнятих  

у сфері наукових досліджень та розробок, у 2016-2018 роках, осіб* 
Дніпропетровська Запорізька Кіровоградська Доне-

цька 
Луганська

Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР
2016 9675 4203 480 217 369
2017 8954 4216 503 238 350
2018 8658 3913 467 226 301

2018 у % до 2016 89,5 93,1 97,3 104,1 81,6
З них дослідники

2016 6039 1458 348 146 195
2017 5604 1508 382 170 186
2018 5216 1295 353 158 168

2018 у % до 2016 86,4 88,8 101,4 108,2 86,2
Частка працівників, задіяних у виконанні НДР, у % до всіх зайнятих в регіонах 

2016 0,68 0,57 0,12 0,03 0,12
2017 0,64 0,59 0,13 0,032 0,12
2018 0,62 0,53 0,12 0,03 0,10

2018 до 2016, +,- -0,06 -0,04 0 0 -0,02

* Розраховано і складено автором за даними статистичних збірників «Наукова та інноваційна діяльність України»
за відповідні роки. 

Ці дані говорять про те, що наявний науково-
дослідний сектор регіональних економік практично 
не в змозі впливати на їх інноваційний розвиток. 
Його потенціал є на порядок, а то і більше, нижчим 
від розвинених країн світу, і навіть суттєво меншим 
від низки постсоціалістичних країн, які раніше мали 
досить невеликий науково-дослідний сектор. Так, за 
даними Державної служби статистики, у 2017 році 
частка виконавців НДР (дослідників, техніків і до-
поміжного персоналу) у загальній кількості зайня-
того населення України становила 0,58%, у тому чи-
слі дослідників – 0,37%. За даними Євростату, у 
2015 році найвищою ця частка була у Фінляндії 
(3,21 і 2,35%), Австрії (3,10 і 1,92%) та Швеції (2,97 
і 2,33%); найнижчою – у Румунії (0,53 і 0,33%), Кіпрі 
(0,83 і 0,61%), Польщі (1,0 і 0,75%) та Болгарії (1,0 і 
0,65%) [15, с. 33]. 

Дані табл. 5 свідчать про сталу тенденцію  
зменшення чисельності виконавців НДР майже в 
усіх досліджуваних регіонах. Певну позитивну ди-
наміку демонструють Кіровоградська та Донецька 
області, однак у Донецькому регіоні приріст від- 
бувається відносно вкрай низьких показників  
2016 року, що не набагато поліпшує ситуацію із за-
безпеченням регіону науковими кадрами.  

Слід відзначити, що трудовий потенціал будь-
якої країни або регіону розвивається в контексті за-
гального соціально-економічного розвитку. Техно- 

логічний розвиток економіки створює попит на ви-
сококваліфіковану робочу силу та впливає на стан-
дарти професійної освіти. В Україна саме низький 
рівень технологічного розвитку економіки, а також, 
як відзначають інші дослідники, стиснення сектору 
промисловості та примітивізація структури госпо-
дарства (зменшення частки високотехнологічних  
секторів на користь низько технологічних ВЕД) 
[19], гальмує формування і розвиток інноваційного 
трудового потенціалу. 

Висновки та пропозиції. Проведений аналіз 
показав, що області, які входять у Придніпровський 
і Донецький економічні райони мають проблеми у 
формуванні інноваційного трудового потенціалу, 
необхідного для розвитку регіональних інновацій-
них екосистем. Забезпечення інноваційного розвит-
ку регіонів не може бути обмеженим інвестиціями в 
інновації, чи закупкою новітньої техніки і техноло-
гії, а має бути створено комплекс умов для ефектив-
ної інноваційної діяльності господарських суб’єктів 
регіону. Мають бути забезпечені збалансовані зміни 
наукового, технічного, інвестиційного, виробничого 
і трудового потенціалів, які необхідні для активіза-
ції інноваційної діяльності суб’єктів підприєм- 
ництва, поширення інновацій в усіх сферах регіона-
льної економіки. Трудові ресурси в цьому процесі 
відіграють основоположну роль, забезпечуючи про-
дукування та впровадження інновацій. 
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В Придніпровському і Донецькому економіч-
них районах відбувається неухильне скорочення чи-
сельності трудових ресурсів. Незважаючи на певне 
збільшення частки зайнятих з повною вищою осві-
тою, чисельність висококваліфікованих фахівців та-
кож скорочується, а в Донецькій області зменши-
лася загальна частка зайнятих з професійною осві-
тою, що свідчить про погіршення якості трудового 
потенціалу, що несумісне з вимогами розбудови 
економіки знань та формування інноваційно розви-
неної економіки. 

За авторською методикою було здійснено оцін-
ку інноваційності трудового потенціалу досліджува-
них регіонів на основі відповідного індексу. Вияв-
лено, що у Дніпропетровській, Запорізькій і Донець-
кій областях він був вищим за середній рівень по Ук-
раїні, у двох інших областях він був нижчим. Спо-
стерігається дуже повільна динаміка зростання по-
тенційної спроможності ТП до інновацій в Запорізь-
кій та Кіровоградській областях. У Донецькій і Лу-
ганській областях динаміка є негативною, при 
цьому спроможність трудового потенціалу до інно-
вацій знизилась суттєво – у Донецькій області на  
5,6 в. п., у Луганській області на 8 в. п. Це обумов-
лено процесами деіндустріалізації та примітивізації 
структури економіки. На ринку праці в останні роки 
найбільш динамічно зростала потреба в малоквалі-
фікованій робочій силі. Несприятливі умови зайня-
тості та низька заробітна плата в більшості сфер еко-
номічної діяльності виштовхували висококваліфіко-
вану робочу силу за межі регіонів, а також України, 
формуючи масштабну трудову міграцію.  

Процеси деіндустріалізації та стагнація іннова-
ційної діяльності негативно позначилась на роз- 
витку трудового потенціалу науково-дослідної сфе-
ри. Частка працівників, задіяних у виконанні НДР, в 
загальній чисельності зайнятих досліджуваних регі-
онів скорочувалася. Вона має досить низький рівень 
в Дніпропетровській області – 0,62%, однак вищий 
ніж в цілому по Україні (0,58), у Запорізькій – 
0,53%. Значно нижчий – в Кіровоградській та Лу- 
ганській областях – 0,12-0,1%, а в Донецькій об- 
ласті – 0,03%, що вказує на майже повну втрату тру-
дового потенціалу науково-дослідного сектору. За-
непад науково-дослідного сектору стримує розви-
ток інноваційного комплексу, які знаходяться в тіс-
ному взаємозв’язку. Інноваційна активність є інтер-
активним процесом між наукою та виробництвом, 
вона забезпечує одночасне створення й поширення 
знань всередині та ззовні підприємств та організа-
цій. Тим самим забезпечується розвиток науко- 
во-дослідного сектору, наукомістких виробництв,  
передусім високотехнологічної обробної промисло-
вості, інноваційної інфраструктури, зокрема сфери 
бізнес-послуг, освітніх послуг тощо. Це в свою 
чергу створює передумови для формування і роз- 
витку інноваційного трудового потенціалу. Відсут-
ність прогресивних технологічних і структурних 
змін в економіці призводить до погіршення якісних 

характеристик трудового потенціалу, що стає пере-
шкодою на шляху інноваційного розвитку. 

На сучасному етапі в Україні виник дефіцит 
кваліфікованих кадрів, що стримує прогресивний 
інноваційний розвиток економіки в цілому і дослід-
жуваних регіонів. Виникло так зване «замкнене 
коло»: низький розвиток та певна деградація трудо-
вого потенціалу обумовлена низьким технологічним 
розвитком економіки, що в свою чергу стає пере- 
шкодою на шляху інноваційної модернізації еконо-
міки України. Найбільшою мірою це стає перешко-
дою в регіонах, які були раніше промислово розви-
неними – Донецькому, Луганському, Дніпропетров-
ському, Запорізькому. В перших двох областях ба-
зові види промислового виробництва необхідно 
створювати знову, які були фактично знищені вна-
слідок воєнних дій та тимчасової окупації територій 
України. Також загальні процеси деіндустріалізації 
національного господарства та високий рівень зносу 
основних засобів виробництва, який у більшості га-
лузей перевищив 60%, призвели до занепаду базо-
вих галузей в інших регіонах. Їх відродження на ін-
новаційній основі буде потребувати кадрів високої 
кваліфікації. Тим більше це стосується нових галу-
зей, які без висококваліфікованого трудового потен-
ціалу створити неможливо. 

Можна зробити висновок, що для створення ре-
гіональних інноваційних екосистем необхідна ком-
плексна модернізація соціально-економічного роз-
витку Придніпровського та Донецького економіч-
них районів, яка має забезпечувати паралельні про-
цеси технологічного розвитку всіх сфер економічної 
діяльності на інноваційній основі та формування 
інноваційного трудового потенціалу. З цією метою 
для економічних районів та областей, що входять в 
них, необхідно: 

по-перше, забезпечити відновлення та розви-
ток регіонального промислового комплексу на новій 
технологічній основі. Необхідно розробити та реалі-
зувати нову регіональну промислову політику, спря-
мовану на розвиток пріоритетних галузей, в яких ре-
гіони мають конкурентні переваги та забезпечити їх 
розвиток. Слід забезпечити пріоритетний розвиток 
Індустрії 4.0, яка базується на кіберфізичних систе-
мах і повністю автоматизованому виробництві,  
повсюдному запровадженні інтернет-технологій, 
що забезпечують комунікації між персоналом та ма-
шинами.  

Передусім слід створити умови для розвитку 
високотехнологічних видів переробної промислово-
сті з високою часткою доданої вартості, які будуть 
сприяти створенню значної кількості високотехно-
логічних робочих місць та є найважливішою сфе-
рою прикладання висококваліфікованої праці. В на-
ціональних Цілях сталого розвитку до 2030 року 
ставиться завдання: «Сприяти прискореному роз- 
витку високо- та середньотехнологічних секторів 
переробної промисловості, які формуються на ос-
нові використання ланцюгів «освіта – наука – ви- 
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робництво» та кластерного підходу за напрямами: 
розвиток інноваційної екосистеми; розвиток інфор-
маційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ); за-
стосування ІКТ в АПК, енергетиці, транспорті та 
промисловості; високотехнологічне машинобуду-
вання; створення нових матеріалів; розвиток фарма-
цевтичної та біоінженерної галузей» [20, с. 70-71]. 
Саме на реалізацію таких пріоритетів мають бути 
спрямовані регіональні стратегії розвитку; 

по-друге, необхідно здійснити модернізацію си-
стеми професійної освіти для підвищення якості 
підготовки кадрів та формування інноваційного 
трудового потенціалу. Це потребує суттєвого онов-
лення матеріально-технічної бази професійно-тех- 
нічних і вищих навчальних закладів, забезпечення їх 
сучасними засобами та методами навчання, новіт-
німи освітніми стандартами. Важливо впровадити 
сучасні технології навчання, забезпечити розвиток 
вузівської науки, підвищити рівень матеріального  
і морального стимулювання викладачів. Розвиток 
вищої освіти в сучасних умовах виходить за націо-
нальні межі та стає драйвером розвитку економіки, 
вагомим джерелом валютних надходжень та залу-
чення інтелектуальних ресурсів в країну і регіони. 
Так, європейські країни зараз проводять агресивну 
політику залучення студентів з інших країн, забез-
печуючи таким чином розвиток зайнятості у сфері 
вищої освіти та залучення і відбору талантів для  
власної економіки. Така стратегія може реалізува-
тися і на рівні регіоні; 

по-третє, надзвичайно важливим є забезпе-
чення розвитку регіонального науково-дослідного 
сектору. Необхідно забезпечити відродження та  
розвиток в регіонах науково-дослідних підрозділів 
академічного, вузівського та підприємницького сек-
торів, їх тісну взаємодію та спрямованість діяльно-
сті на потреби інноваційного розвитку регіонів. Для 
розвитку науково-дослідної сфери регіонів необ- 
хідно:  

забезпечити суттєве збільшення фінансування 
дослідницького сектору, в тому числі академічної 
науки. На сучасному етапі розвиток науки в основ-
ному здійснюється за рахунок бюджетного фінансу-
вання, яке має бути збільшено і держава має нести 
відповідальність за фінансове забезпечення держав-
них наукових установ. Необхідно також стимулю-
вати суттєве підвищення фінансування наукових  
розробок підприємницьким сектором; 

створити сприятливі умови для продуктивної 
діяльності науковців шляхом модернізації дослідни-
цької матеріально-технічної бази та підвищення ма-
теріального стимулювання науковців, налагоджен-
ня їх тісної співпраці з реальним виробництвом для 
підвищення рівня його технологічного розвитку; 

створити умови для залучення талановитих 
вчених і молоді в регіональні науково-дослідні уста-
нови. Це можливо на основі підвищення престижно-
сті праці науковця та її оплати, залучення молодих 

вчених до реалізації важливих регіональних і націо-
нальних проєктів, забезпечення їх творчого і кар’єр-
ного зростання через відповідні програми стажу-
вання за кордоном, обмін досвідом та участь у вико-
нанні міжнародних наукових проєктів. 
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Антонюк В. П. Аналіз трудового потенціалу 
Придніпровського і Донецького економічних райо-
нів у контексті формування регіональних іннова-
ційних екосистем  

В статті здійснено аналіз кількісних і якісних па-
раметрів трудового потенціалу регіонів, що входять до 
Придніпровського і Донецького економічних районів. 
Зроблено оцінку рівня його потенційної інноваційно-
сті, виявлено негативні тенденцій динаміки трудового 
потенціалу, які проявляються у зменшені чисельності 
зайнятих, суттєвому скороченні кадрів промисловості 
та науково-дослідного сектору, що створює значні пе-
решкоди на шляху формування інноваційних екосис-
тем цих регіонів. Обгрунтована  необхідність компле-
ксної модернізація соціально- економічного розвитку 
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Придніпровського та Донецького економічних райо-
нів, яка має базуватися взаємопов’язаній розбудові се-
редньо-високотехнологічних галузей промисловості, 
якісної професійної освіти та ефективного науково-до-
слідного сектору. 

Ключові слова: регіон, трудовий потенціал, зайня-
тість, освіта, інноваційна спроможність, інноваційна 
екосистема.  

Antonyuk V. The Labor Potential Analysis of the 
Dnipro and Donetsk Economic Regions in the Context 
of Developing Regional Innovation Ecosystems 

The paper concentrates on the quantitative and quali-
tative parameters of the labor potential of the regions be-
longing to the Dnipro and Donetsk economic regions. 
Based on statistical data the potential innovativeness of the 
labor potential has been determined, the negative trends in 
its dynamics have been identified, such as a decrease in the 
number of people employed in the regions, a reduction in 
the human resources of industry and the research sector, 
which creates significant obstructions to the formation of 
innovation ecosystems in these regions. The importance of 
comprehensive socio-economic modernization of Dnipro 
and Donetsk economic regions has been substantiated, 
which has been based on interconnected development of 
medium- and high-tech industries, qualitative and effective 
research sector.  

Keywords: region, labor potential, employment, edu-
cation, innovative capacity, innovation ecosystem. 

Антонюк В. П. Анализ трудового потенциала 
Приднепровского и Донецкого экономических рай-
онов в контексте формирования региональных ин-
новационных экосистем 

Статья посвящена анализу количественных и ка-
чественных параметров трудового потенциала регио-
нов, входящих в Приднепровский и Донецкий эконо-
мический районы. На основе статистических данных 
определена потенциальная инновационность трудо-
вого потенциала, выявлены негативные тенденции в 
его динамике, такие как уменьшение численности за-
нятых в регионах, сокращение кадрового потенциала 
промышленности и научно-исследовательского сек-
тора, что создает существенные препятствия на пути 
формирования инновационных экосистем этих регио-
нов. Обоснована необходимость комплексной модер- 
низации социально- экономического развития Придне-
провского и Донецкого районов, которая должна бази-
роваться на взаимосвязанном развитии середне-висо-
котехнологических отраслей промышленности, каче-
ственного профессионального образования и эффек-
тивного научно-исследовательского сектора. 

Ключевые слова: регион, трудовой потенциал, за-
нятость, образование, инновационная способность, ин-
новационная экосистема.  

Стаття надійшла до редакції 28.01.2020 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

Постановка проблемы. Экологизация хозяй-
ственной деятельности – узловой вопрос проблемы, 
так как большая часть сельскохозяйственных уго-
дий в той или иной мере затронута деградацион-
ными процессами, что связано как с чрезмерной ин-
тенсификацией земледелия, так и с экстенсивным 
хозяйствованием.  

Под интенсификацией сельскохозяйственного 
производства следует понимать дополнительные 
вложения материальных ресурсов, иногда и живого 
труда, на одну и ту же земельную площадь для уве-
личения выхода продукции, следовательно, и массы 
чистого дохода. Регулирование доходов товаропро-
изводителей через различные программы страхова-
ния или стабилизации доходов производителей 
направлено на управление рисками, присущими 
сельскому хозяйству. В качестве примера можно 
привести программы такого рода, действующие в 
Канаде: программу стабилизации чистого дохода 
(NISA), программу фермерских доходов (CFIP), вве-
денную в действие с 2000 года и рассчитанную на 
смягчение резких падений доходов в результате об-
стоятельств, не зависящих от производителя [1].  

Надо отметить, что под интенсивной культурой 
К. Маркс понимал «не что иное как концентрацию 
капитала на одной и той же земельной площади, 
вместо распределения его между земельными участ-
ками, находящимися один возле другого» [2].  

Материальными предпосылками интенсифика-
ции являются научно-технический прогресс и разви-
тие производительных сил общества. Последнее 
немаловажно и на деле служит как освоению новых 
земель, так и улучшению использования уже осво-
енных земель. Хотя наступает момент, когда даль-
нейшее расширение площадей становится не только 
затруднительным, но и невозможным по причине 
отсутствия свободных земель или невыгодности их 
использования в связи с большими капитальными 
затратами на раскорчевку, осушение болот и обвод-
нение. Для увеличения выхода продукции остается 
единственный путь – улучшение сельскохозяй-
ственного производства. В данном случае интенси-
фикация приобретает силу объективной необходи-
мости и превращается в закономерность развития 
сельского хозяйства [1]. 

Анализ исследований. Важным источником 
повышения экономического плодородия почвы яв-
ляется само сельскохозяйственное растение. Разные 
культуры и сорта обладают неодинаковой способно-
стью использовать почвенное плодородие. В силу 
биологических особенностей, они по-разному реа-
гируют на почвенно-климатические условия, неоди-
наково отзываются на удобрения и агротехнику, 
ввозимую в Азербайджанскую Республику (табл. 1, 
рисунок). 

Таблица 1 
Импорт минеральных удобрений по видам, в физическом весе, 1000 тонн 

Годы 
Итого минераль-
ных удобрений 

В том числе:
Азот Фосфат Калиум Другие удобрения

2012 99,6 74,6 6,1 2,6 16,3
2013 97,7 68,3 10,0 3,0 16,4
2014 153,6 98,7 17,5 5,7 31,7
2015 152,1 104,2 3,7 2,5 41,7
2016 166,9 96,2 0,1 8,0 62,6

Как показывает табл. 1, приобретение в основ-
ном составляют азотные удобрения, сравнивая 2016 
год с 2012 годом увеличение составляет 21 600 тонн.  

Поэтому необходимо правильно осуществлять 
подбор и смену возделывания культур и сортов. По-
вышение интенсификации может наблюдаться в лю-
бой отрасли сельского хозяйства, на производстве 
любой культуры, даже на самой интенсивной. В 

производстве зерна, технических культур, в карто-
фелеводстве и овощеводстве, садоводстве и вино-
градарстве, в любой отрасли животноводства есть 
более или менее неиспользованные резервы для уве-
личения выхода валовой продукции сельского хо-
зяйства с 1 гектара, основных групп животных пу-
тем дополнительных затрат материальных средств, 
а иногда и живого труда (табл. 2). 
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Рисунок. Импорт минеральных удобрений по видам 

Таблица 2 
Валовая продукция сельского хозяйства в фактических ценах, млн манат 

Года Итого 
В том числе: 

Растениеводство Животноводство
По всем категориям хозяйства

2012 4844,6 2458,2 2386,4
2013 5244,6 2629,6 2615,0
2014 5225,8 2449,4 2776,4
2015 5635,3 2761,1 2874,2
2016 5632,4 2577,2 3055,2

Сельскохозяйственные предприятия
2012 319,4 97,3 222,1
2013 363,9 120,5 243,4
2014 404,5 111,8 292,7
2015 410,1 132,5 277,6
2016 449,2 145,8 303,4

Индивидуальные предприниматели, домашнее хозяйство
2012 4525,2 2360,9 2164,3
2013 4880,7 2509,1 2371,6
2014 4821,3 2337,6 2483,7
2015 5225,2 2628,6 2596,6
2016 5183,2 2431,4 2751,8

Из табл. 2 видно, что за 2012 год в растениевод-
стве экономические показатели лучше, чем в живот-
новодстве, тогда как в 2016 году тенденция увеличе-
ния наблюдается в животноводстве на 668,8 млн ма-
нат. 

Основными из них являются: специализация и 
концентрация производства, широкая химизация, 
развитие мелиорации, внедрение комплексной ме-
ханизации, применение достижений науки и передо-
вого опыта. Каждый из них содержит обширную 
программу мероприятий, повышающих уровень ин-
тенсивности сельского хозяйства, таких как:  

– ликвидация или сведение к минимуму потерь
химических средств при доставке их в хозяйство, на 
поля и фермы, а также при хранении; 

– установление агротехнически правильных
норм применения химических средств, лучшего 

подбора и смешения их по видам и ассортименту, 
соблюдения оптимальных сроков и способов внесе-
ния удобрений [3]. 

Важность перечисленных мероприятий обу-
словливается возможностью экономии средств и по-
вышения продуктивности возделываемых культур. 
Поэтому необходимо предусмотреть следующее: 

 выбор наиболее экономичных проектов ирри-
гационно-мелиоративного строительства; 

 подбор для посева на орошаемых и осушен-
ных землях наиболее ценных и урожайных культур 
и сортов; 

 повышение культуры земледелия за счет вне-
сения полных норм удобрений и применения пере-
довой агротехники; 

 систематическое поддержание ирригацион-
но-осушительных систем в рабочем состоянии; 
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 недопущение заболачивания орошаемых и
осушенных земель [3]. 

Таким образом, последовательная интенсифи-
кация предполагает проведение в определенном по-
рядке всех мероприятий, повышающих культуру 
земледелия и урожайность сельскохозяйственных 
культур, качество продукции, производительность 
труда, способствующих снижению себестоимости 
продукции. Среди мероприятий, повышающих 
культуру земледелия, немало таких, которых для от-
дельного хозяйства доступны без дополнительных 
затрат или требуют столь минимальных затрат, что 
они с трудом поддаются учету. К ним можно отне-
сти оптимальные сроки проведения работ, зябь в 
сравнении с весенней вспашкой, севообороты и пра-
вильное чередование культур. 

Следовательно, интенсификация требует до-
полнительных вложений средств, а для этого необ-
ходимо иметь накопления. В каждом хозяйстве 
главный путь к накоплению лежит через повышение 
производительности труда, снижение себестоимо-
сти продукции, рост рентабельности производства и 
получение большей массы прибыли. Нужно, оче-
видно, установить правильные пропорции между 
фондами потребления и фондами накопления в хо-
зяйствах различных форм собственности. От обще-
ства в целом требуется такое регулирование госу-
дарственных цен на сельскохозяйственную продук-
цию, которое создало бы материальную заинтересо-
ванность хозяйства и работников в увеличении вы-
хода продукции.  

Пропорциональность всех факторов сельскохо-
зяйственного производства, в том числе строгое со-
блюдение технологически обоснованной пропор- 
циональности и последовательности в осуществле-
нии мероприятий по интенсификации, в объеме и 
структуре дополнительных затрат – объективный 
закон любого производства и тем более расширен-
ного. 

Надо отметить, что интенсификация сельского 
хозяйства имеет свой предел и не безгранична. Она 
является экономически оправданной в том случае, 
когда окупаемость производственных затрат оста-
ется без изменения. В определенных пределах она 
может быть оправдана даже в том случае, когда уве-
личение производства продукции за счет дополни-
тельных затрат достигается при снижении норм их 
производства за счет конкуренции. 

В самом широком понимании конкуренция – 
это форма состязательности, или соперничества, 
разнообразных биологических субъектов. 

В условиях социума конкуренция, по нашему 
мнению, связана с ограниченностью общественных 
благ, в связи с чем социально-экономические отно-
шения по поводу удовлетворения каких-либо об- 
щественных потребностей или достижения личных 
интересов членов общества могут приобретать кон-
фликтную форму, затрудняющую или стимулиру- 
ющую процессы распределения и присвоения усло- 

вий и результатов производства, процессы потреб-
ления, в том числе доступа к любым бесплатным и 
платным благам (например, к образованию и к ме-
дицинскому обслуживанию, к жилищной площади), 
а также к ресурсам (земле, ее недрам, капиталу); 
процессы профессионального и должностного роста 
(конкуренция за степени, звания, руководящие 
должности); процессы политической борьбы (в 
частности, за выборные должности) и даже про-
цессы межличностного и семейного общения. 

Так, применительно к социальной сфере сорев-
нование можно рассматривать как одну из форм 
конкуренции, поскольку оно также предполагает 
наличие хотя бы «зародышей» общественных свя-
зей; явную или скрытую борьбу за лидерство и до-
минирование, за выгодную позицию, за доступ к же-
лаемым объектам. 

Если же говорить о поведении человека в про-
цессе труда, то в этой связи уместно вспомнить 
слова К. Маркса о том, что конкуренция – это сорев-
нование ради прибыли, что это торговое, а не про-
мышленное соревнование. Возможно, последнее 
следует определять как сотрудничество в конку-
рентной среде, и тогда его отличительными особен-
ностями будут гласность, конструктивное воспри- 
ятие чужого мнения, сравнимость результатов, воз-
можность повторения чужого опыта. Личная заин-
тересованность, демонстрация персональных спо-
собностей, приводящие к повышению производ-
ственной активности большинства работников, в 
свою очередь, повышают конкурентоспособность 
организации в целом. Поэтому соревнование, как 
форма экономической конкуренции, должна заслу-
живать пристального внимания и всемерного поощ-
рения. 

Успех производственной деятельности во мно-
гом зависит от материальной заинтересованности 
занятых в них людей, от правильной организации 
труда. Для этого нужно совершенствовать руковод-
ство развитием сельского хозяйства с все большим 
предоставлением инициативы и оперативно – хозяй-
ственной самостоятельности сельскохозяйственным 
предприятиям [4]. 

Выводы и предложения. Исходя из вышеизло-
женного, следует отметить, что в общем понимании 
государственное регулирование должно предпола-
гать: 

– регулирование форм собственности и земель-
ных отношений;  

– совершенствование государственного управ-
ления; 

– проведение налоговой и учетной политики;
– защиту внутреннего рынка и товаропроизво-

дителей от продовольственной интервенции;  
– формирование продовольственных фондов;
– проведение инвестиционной политики и

охраны окружающей среды;  
– развитие науки, инженерных коммуникаций

общего назначения; 
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– решение вопросов социального развития.
При проведении земельной политики в усло-

виях рыночных отношений приоритетными должны 
быть общественные интересы государства, направ-
ленные на сохранение земельных ресурсов и их эф-
фективное использование. Это вытекает из особой 
социальной значимости земли – как природного ре-
сурса, территории и недвижимости, непрерывно 
воспроизводящей, материальные блага и выполня- 
ющей целый ряд других жизненно важных функций 
на стыке человек – общество – природа. 

Исходя из вышеизложенного, следует отме-
тить, что существует три направления интенсифика-
ции: региональное, отраслевое и факторное. Но ни 
одна экономическая система не может существовать 
вне пространства и времени. Поэтому временное из-
менение экономических процессов является одной 
из черт хозяйственной жизни в экономической тео-
рии. Суть его заключается в выделении приоритет-
ных направлений сельскохозяйственного производ-
ства на каждом этапе исторического развития. 
Например, в засушливые годы, когда удобрения не 
дают никакого эффекта, надо иметь подвижную 
структуру посевных площадей на базе долгосроч-
ного прогноза. Прогноз в сельском хозяйстве связан 
не просто с индустриализацией, а с биологизацией, 
созданием биотехнических комплексов для основ-
ных производственных процессов, разумно выбран-
ных в адекватных природно-климатических усло-
виях. 

Правильное размещение производства на тер-
ритории страны с учетом природных и экономиче-
ских условий позволяет более полно использовать 
землю, орудия труда и сам труд. Эффективное ис-
пользование последних также обеспечивает концен-
трацию производства, которая характеризуется  
сосредоточением материальных и технических 
средств на единицу площади, размером подразделе-
ний. 

Главной целью специализации и концентрации 
является непрерывный рост производства продук-
ции для более полного удовлетворения растущих 
потребностей населения в продовольствии, а про-
мышленности в сельскохозяйственном сырье. По-
этому при определении специализации хозяйств, 
районов необходимо в первую очередь исходить из 
потребностей народного хозяйства, учитывая усло-
вия производства, местоположение хозяйств по от-
ношению к пунктам реализации, обеспеченность ра-
бочей силой, техническими средствами труда и дру-
гие факторы. Основополагающим фактором специ-
ализации являются почвенно-климатичeскиe усло-
вия.  

Опыт развитых стран, где успешно решен про-
довольственный вопрос, убедительно свидетель-
ствует о том, что одним из главных условий дина-
мичного и эффективного развития агропромышлен-

ного комплекса является обеспечение пропорцио-
нальности и сбалансированности всех его отраслей 
[5]. 

Таким образом, индустриализация сельского 
хозяйства и развитие стандартизации привели мно-
гие страны к вертикальной интеграции в промыш-
ленности. В результате – условия диктуются перера-
ботчиком. Существуют и другие варианты, когда те 
же условия диктует рынок, объединяя интересы пе-
реработчиков и производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. 
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Баширова С. А. Інтенсифікація сільськогоспо-
дарського виробництва як найважливіша умова 
науково-технічного прогресу 

У статті розкривається спеціалізація і концентра-
ція виробництва, широка хімізація, розвиток меліора-
ції, впровадження комплексної механізації, застосу-
вання досягнень науки і передового досвіду. Послі- 
довна інтенсифікація передбачає проведення в пев-
ному порядку всіх заходів, що підвищують культуру 
землеробства і врожайність сільськогосподарських  
культур, якість продукції, продуктивність праці, що 
сприяють зниженню собівартості продукції. Серед за-
ходів, що підвищують культуру землеробства, чимало 
таких, які для окремого господарства доступні без до-
даткових витрат або вимагають настільки мінімальних 
витрат, що вони практично не піддаються обліку. До 
них можна віднести оптимальні терміни проведення 
робіт, зяб в порівнянні з весняною оранкою, сівозміни 
і правильне чергування культур. 

Таким чином, інтенсифікація вимагає додаткових 
вкладень коштів, а для цього необхідно мати накопи-
чення. У кожному господарстві головний шлях до на-
копичення лежить через підвищення продуктивності 
праці, зниження собівартості продукції, зростання  
рентабельності виробництва й отримання більшої маси 
прибутку. 

Ключові слова: інтенсифікація, сільське господар-
ство, матеріально-технічне забезпечення, кооперація, 
конкурентоспроможність. 

Bashirova S. Intensification of Agricultural Pro-
duction as the Most Important Condition for Scientific 
and Technical Progress 

The article reveals the specialization and concentra-
tion of production, extensive chemicalization, the develop-
ment of land reclamation, the introduction of integrated 
mechanization, the application of scientific achievements 
and best practices. Consecutive intensification presupposes 
carrying out, in a definite order, all measures that increase 

the crop culture and yield of agricultural crops, the quality 
of products, and labor productivity, which contribute to a 
reduction in the cost of production. Among the activities 
that increase the culture of agriculture, many of which are 
available for an individual farm without additional costs or 
require so minimal costs that they are difficult to account 
for. These include the optimal timing of work, plowing in 
comparison with spring plowing, crop rotation and the cor-
rect alternation of crops. 

Thus, intensification requires additional investment 
of funds, and for this it is necessary to have accumulations. 
In every household, the main way to accumulation is 
through increasing the productivity of labor, reducing the 
cost of production, increasing the profitability of produc-
tion and obtaining a larger mass of profit. 

Keywords: intensification, agriculture, logistics, co-
operation, competitiveness. 

Баширова С. А. Интенсификация сельскохо-
зяйственного производства как важнейшее условие 
научно-технического прогресса 

В статье раскрывается специализация и концен-
трация производства, широкая химизация, развитие 
мелиорации, внедрение комплексной механизации, 
применение достижений науки и передового опыта. 
Последовательная интенсификация предполагает про-
ведение в определенном порядке всех мероприятий,  
повышающих культуру земледелия и урожайность 
сельскохозяйственных культур, качество продукции, 
производительность труда, способствующих сниже-
нию себестоимости продукции. Среди мероприятий, 
повышающих культуру земледелия, немало таких, ко-
торых для отдельного хозяйства доступны без допол-
нительных затрат или требуют столь минимальных за-
трат, что они с трудом поддаются учету. К ним можно 
отнести оптимальные сроки проведения работ, зябь в 
сравнении с весенней вспашкой, севообороты и пра-
вильное чередование культур. 

Таким образом, интенсификация требует допол-
нительных вложений средств, а для этого необходимо 
иметь накопления. В каждом хозяйстве главный путь к 
накоплению лежит через повышение производитель-
ности труда, снижение себестоимости продукции, рост 
рентабельности производства и получение большей 
массы прибыли. 

Ключевые слова: интенсификация, сельское хо-
зяйство, материально-техническое обеспечение, ко-
операция, конкурентоспособность. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Постановка проблемы. Широкомасштабные 
реформы, осуществляемые в нашей стране в первые 
годы XXI в., создали условия для перехода общества 
на более высокий социально-экономический уро-
вень развития. В последние годы значительные до-
стижения в области образования непосредственно 
связаны с направленной на модернизацию соци-
ально-экономической политикой страны.  

Президент Азербайджанской Республики своим 
распоряжением дал указание подготовить концеп-
цию развития «Азербайджан 2020: взгляд в буду-
щее». Необходимость такой концепции связана с но-
вым этапом развития нашей страны, а завоеванные 
достижения позволят поставить перед Азербайджа-
ном более высокие цели и определить задачи для их 
решения. 

На ряду с предъявлением соответствующих 
требований к формированию экономической мо-
дели, предусматривается увеличение роли компью-
терно-сетевых знаний для коренных изменений в 
системе образования, виртуального образования и 
ИКТ. 

Концепция развития «Азербайджан 2020: 
взгляд в будущее» предусматривает дальнейшее 
развитие ИКТ и услуг связи, создание надежной си-
стемы информационной безопасности и дальней-
шего расширения цифровой передачи данных, а 
также 100% внедрение услуг электронного прави-
тельства. К 2020 году развивающийся Азербайджан 
станет экономически и политически конкурентно-
способным. 

В Азербайджане за последнее десятилетие 
сформировались факторы социально-экономиче-
ского, научно-технического и культурного разви-
тия, которые можно рассматривать как важные фазы 
перехода к информационному обществу. 

Информационное общество – это общество, в 
котором большинство работающих занято произ-
водством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей ее формы – знаний.  
Информационное общество базируется на эконо-
мике знаний, то есть на таком типе экономики, в ко-
тором значительная часть национального продукта 
создается в отраслях, непосредственно производя-
щих новые знания, информационные блага и услуги, 
а также оборудование для передачи и обработки зна-
ний и информации. 

Успешное развитие отечественного рынка те-
лекоммуникаций, информационных технологий, 
продуктов и услуг, постепенное превращение ин-
формации в общественный ресурс развития уско-
ряют этот процесс. Важную роль в этом играет по-
нимание высшим руководством страны необходи-
мости развивать ИКТ как прикладной инструмент 
для развития Азербайджана. В рамках данного 
направления будут исследованы механизмы вли- 
яния ИКТ на макропоказатели экономики и эконо-
мический рост. 

Внедрение автоматизированных технологий 
обработки экономической информации позволяют 
повысить эффективность управления организацией 
за счет обеспечения руководителей и специалистов 
максимально полной, оперативной и достоверной 
информацией на основе единой базы данных. 

С полной уверенностью можно утверждать, что 
в середине XXI в. лидерами мировой экономики и 
международной торговли станут страны, облада- 
ющие высокими технологиями и наукоемкими про-
изводствами. В условиях рыночной экономики ко-
ренным образом меняется подход к управлению – от 
функционального к бизнес-ориентированному, кар-
динально меняется и роль информационных техно-
логий. В условиях острейшей конкуренции ориента-
ция на управление организацией на основе бизнес-
процессов обеспечивает конкурентное преимуще-
ство, а управление на основе бизнес-процессов не 
может эффективно реализовываться без использова-
ния информационных технологий и систем.  

Анализ исследования. Для успешной реализа-
ции процесса управлением организацией требуются 
высокообразованные специалисты – экономисты, 
умеющие правильно расставить приоритеты и цели 
для получения максимальной прибыли с наимень-
шими потерями. Экономист-профессионал XXI в. 
должен обладать обширными знаниями в области 
информатики, иметь практические навыки по ис-
пользованию современной вычислительной тех-
ники, систем связи и передачи информации, средств 
оргтехники, знать основы и перспективы развития 
новых информационных технологий, уметь оцени-
вать информационные ресурсы для принятия опти-
мальных управленческих решений.  

В соответствии с тенденцией быстрого продви-
жения общества к широкому и всестороннему  
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использованию достижений научно-технического 
прогресса в области компьютерной техники и бурно 
развивающихся процессов информатизации учеб-
ными планами всех высших учебных заведений эко-
номического профиля предусмотрено изучение дис-
циплины "Экономическая информатика", формиру-
ющей базовые знания в области информатики и ком-
пьютеризации управленческих процессов.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что не- 
отъемлемой частью профессиональной деятельно-
сти современного специалиста управления является 
его взаимодействие со специалистами в области 
компьютерных технологий. В этом плане важными 
факторами эффективности их взаимодействия явля-
ются владение специалистами управления основной 
терминологией компьютерной сферы деятельности, 
понимание реальных возможностей и особенностей 
применения компьютерных технологий, знание тен-
денций их развития и совершенствования, умение 
четко формулировать свои требования как пользо-
вателей к подобным компьютерным системам. 

Для профессионала в области финансов и кре-
дита, страхового дела, налогообложения и других 
сфер деятельности изучение предмета "Экономиче-
ская информатика" должно носить прикладной ха-
рактер: помогать будущему специалисту, опираясь 
на полученные знания, эффективно решать его ос-
новные задачи, активно используя возможности со-
временных компьютерных технологий, а также в 
случае необходимости принимать обоснованные 
стратегические и тактические решения по вопросам 
совершенствования и дальнейшего развития этих 
технологий. На Западе таких специалистов-управ-
ленцев называют C�O (Chief Information Officer), ко-
торые, как правило, занимают второе место в выс-
шем эшелоне иерархии управления и являются вы-
ходцами из финансово-экономических специально-
стей. 

Экономическая информатика – это наука об ин-
формационных системах, используемых для подго-
товки и принятия решений в управлении, экономике 
и бизнесе. Объектом экономической информатики 
выступают информационные системы, которые 
обеспечивают решение предпринимательских и ор-
ганизационных задач, возникающих в экономиче-
ских системах (экономических объектах). То есть, 
объектом экономической информатики выступают 
экономические информационные системы, конеч-
ная цель функционирования которых является эф-
фективное управление экономической системой. 
Информационная система – это совокупность про-
граммно-аппаратных средств, способов и людей, ко-
торые обеспечивают сбор, хранение, обработку и 
выдачу информации для обеспечения подготовки и 
принятия решений. К основным компонентам ин-
формационных систем, используемых в экономике, 
относятся: программно-аппаратные средства, биз-
нес-приложения и управление информационными 
системами. Назначение информационных систем – 

создание современной информационной инфра-
структуры для управления компанией.  

Экономическая информатика – это технологии 
и способы автоматизации информационных процес-
сов с применением экономических данных. Эконо-
мическая информатика изучает теоретические ос-
новы информатики и приобретение навыков исполь-
зования прикладных систем обработки экономиче-
ских данных и систем программирования для персо-
нальных компьютеров и компьютерных сетей.  

К базовым понятиям, которые используются в 
экономической информатике, относятся: данные, 
информация и знания. Знания – это интеллектуаль-
ный капитал. Формальные знания могут быть в виде 
документов (стандартов, нормативов), регламенти-
рующих принятие решений или учебников, ин-
струкций с описанием решения задач. Неформаль-
ные знания – это знания и опыт специалистов в 
определенной предметной области. Принятие реше-
ний осуществляются на основе полученной инфор-
мации и имеющихся знаний. Принятие решений – 
это выбор наилучшего в некотором смысле варианта 
решения из множества допустимых на основании 
имеющейся информации. В зависимости от сферы 
использования информация может быть различной: 
научной, технической, управляющей, экономиче-
ской и т.д. Для экономической информатики инте-
рес представляет экономическая информация. 

Принятие решения в автоматизированной си-
стеме организационного управления, как правило, 
осуществляется специалистом с применением или 
без применения технических средств, но в послед-
нем случае – на основе тщательного анализа резуль-
татной информации, полученной на компьютере. За-
дача принятия решений осложняется тем, что специ-
алисту приходится выбирать из множества допусти-
мых решений наиболее приемлемое, сводящее к ми-
нимуму потери ресурсов (временных, трудовых, ма-
териальных и т.д.). Благодаря применению персо-
нальных компьютеров и терминальных устройств 
повышается аналитичность обрабатываемых сведе-
ний, а также обеспечивается постепенный переход к 
автоматизации выработки оптимальных решений в 
процессе диалога пользователя с вычислительной 
системой. Этому способствует использование но-
вых технологий экспертных систем поддержки при-
нятия решений. 

Экспертные системы – это интенсивно развива-
ющееся направление в области искусственного ин-
теллекта. Такой интерес к себе Экспертные системы 
вызывают с момента своего появления, что связано 
с возможностью их применения к решению задач из 
самых различных областей человеческой деятельно-
сти. Попытки создания экспертных систем предпри-
нимались ко многим предметным областям, в кото-
рых они эффективно используются.  

Экспертные системы – это набор программ или 
программное обеспечение, которое выполняет 
функции эксперта при решении какой-либо задачи в 
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области его компетенции. Экспертные системы, как 
и эксперт-человек, в процессе своей работы опери-
рует со знаниями. Знания о предметной области, не-
обходимые для работы Экспертных систем, опреде-
ленным образом формализованы и представлены в 
памяти компьютера в виде базы знаний, которая мо-
жет изменяться и дополняться в процессе развития 
системы. 

Главное достоинство Экспертных систем – воз-
можность накапливать знания, сохранять их дли-
тельное время, обновлять и тем самым обеспечивать 
относительную независимость конкретной органи-
зации от наличия в ней квалифицированных специ-
алистов. Накопление знаний позволяет повышать 
квалификацию специалистов, работающих на пред-
приятии, используя наилучшие, проверенные реше-
ния. 

Практическое применение искусственного ин-
теллекта в экономике основано на Экспертных си-
стемах, позволяющих повысить качество и сохра-
нить время принятия решений, а также способству-
ющих росту эффективности работы и повышению 
квалификации специалистов. 

Основными отличиями Экспертных систем от 
других программных продуктов являются использо-
вание не только данных, но и знаний, а также специ-
ального механизма решений и новых знаний на ос-
нове имеющихся. Знания в Экспертных системах 
представляются в такой форме, которая может быть 
легко обработана на компьютере. В Экспертных си-
стемах известен алгоритм обработки знаний, а не ал-
горитм решения задачи. Решение задачи в Эксперт-
ных системах сопровождается понятными пользова-
телю объяснениями, качество получаемых решений 
обычно не хуже, а иногда и лучше, достигаемого 
специалистами. 

В системах, основанных на знаниях, правила 
(или эвристики), по которым решаются проблемы в 
конкретной предметной области, хранятся в базе 
знаний. Такой процесс продолжается до тех пор, 
пока не поступит информация, достаточная для 
окончательного заключения. 

В последнее десятилетие Экспертные системы 
возродились в виде систем с базой знаний, которые 
тесно переплетались с существующими деловыми 
системами. Их используют в здравоохранении, стра-
ховании, банковском деле и других областях, чтобы 
с помощью правил и объектов накапливать опыт, 
повышать качество принимаемых решений. Базы 
знаний встроены сегодня в наиболее современные 
крупные системы. Они находятся в самой сердце-
вине программ – агентов, осуществляющих поиск в 
сети Internet, и помогают коллективам пользовате-
лей справиться с потоками информации. 

Объединение всех видов программных продук-
тов и их отдельных компонентов в единую Эксперт-
ную систему признано экономически выгодным, так 
как применение Экспертных систем позволяет су-

щественно сократить расходы на подготовку квали-
фицированного персонала, дальнейшую проверку 
работоспособности и надежности разрабатываемых 
и исследовательских систем, а также уменьшить 
время проектирования и(или) исследования. Наибо-
лее популярные системы с базами знаний создава-
лись с ориентацией на стандартное оборудование. В 
этом ключ к пониманию причин успеха современ-
ной технологии баз знаний. Опыт показывает, что 
системы с базами знаний необходимо встраивать в 
самые важные бизнес-процессы и организовывать 
работу персонала так, чтобы он мог максимально 
использовать их преимущества для достижения 
наилучших результатов. 

 Экспертные системы с успехом применяются в 
тех областях, где кроме применения стандартных 
алгоритмических методов, основанных на точных 
вычислениях, по существу используют знания и 
опыт конкретных экспертов-аналитиков, а принятие 
решений формируется в условиях неполноты дан-
ных и зависит скорее от качественных, чем количе-
ственных оценок. К таким предметным областям от-
носится прежде всего область анализа финансовой 
деятельности, где эффективность принимаемых ре-
шений зависит от сопоставления множества различ-
ных факторов, учета сложных причинно-следствен-
ных связей, применения нетривиальных логических 
рассуждений и т.п. 

В рамках реформы, проводимой в Азербай-
джане, и интенсивного внедрения ИКТ во все сферы 
государственной деятельности было реализовано 
несколько проектов. Например: 

в Институте Информационных технологий при 
НАН Азербайджана была проведена эксперимен-
тальня реализации морфологического процессора в 
составе экспертной системы поддержки перевода 
(ЭСПП), представляющей собой эксперименталь-
ную двуязычную систему МП с английского языка 
на азербайджанский. ЭСПП реализована на базе 
программы Delphi7, применяемой для создания си-
стем управления базами данных и знаний; 

в Министерстве налогов Азербайджана функ-
ционирует автоматизированная налоговая информа-
ционная система (AVIS). По мнению многих специ-
алистов, она произвела настоящую революцию в 
сфере налогового контроля и делопроизводства. 
АVIS была создана в рамках Госпрограммы разви-
тия ИКТ на 2005-2008 гг. и стала важной частью со-
здаваемого в Азербайджане "электронного прави-
тельства". 

Именно потому, что в Азербайджане уделяется 
большое значение разработке и внедрению иннова-
ционных проектов, происходит его интенсивное со-
циально-экономическое развитие. Яркий пример 
этому демонстрация в Госагентстве по оказанию 
услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN 
xidmət) при Президенте Азербайджана известного 
человекоподобного робота София, созданного три 
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года назад компанией Hanson Robotics. Робот нахо-
дился в контакте с гражданами в качестве волонтера 
и принимал участие в опросах. Отличительной осо-
бенностью Софии является то, что она способна ве-
сти с собеседником диалог, отвечая на вопросы и 
высказывая собственные идеи. 

Выводы и предложения. Таким образом, ис-
пользуя искусственный интеллект и экспертные си-
стемы, можно разумно распределить важные для че-
ловечества ресурсы, включая продовольствие, энер-
гию и новые технологии. Всё выше изложенное поз-
воляет делать выводы, что Азербайджан успешно 
претворяет в жизнь реформы, заложенные в концеп-
цию развития «Азербайджан 2020: взгляд в буду-
щее».  
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Гаджибеклінська А. К. Роль економічної ін- 
формації в соціально-економічному розвитку Азер-
байджану 

В Азербайджані за останнє десятиліття сформува-
лися фактори соціально-економічного, науково-тех- 
нічного і культурного розвитку, які можна розглядати 
як важливі фази переходу до інформаційного суспіль-
ства. Концепція розвитку «Азербайджан 2020: погляд 
у майбутнє» передбачає подальший розвиток ІКТ та 
послуг зв'язку, створення надійної системи інформа-
ційної безпеки та подальшого розширення цифрової 
передачі даних, а також 100% впровадження послуг 
електронного уряду. 

З повною впевненістю можна стверджувати, що в 
середині XXI ст. лідерами світової економіки і міжна-
родної торгівлі стануть країни, що володіють висо-
кими технологіями і наукомісткими виробництвами. 
Цьому сприяє використання нових технологій Екс- 
пертних систем підтримки прийняття рішень. Основ-
ними відмінностями Експертних систем від інших про-
грамних продуктів є використання не тільки даних, але 
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і знань, а також спеціального механізму рішень і нових 
знань на основі наявних. У рамках реформи, що прово-
диться в Азербайджані, та інтенсивного впровадження 
ІКТ в усі сфери державної діяльності було реалізовано 
кілька проєктів по впровадженню експертних систем 
та інноваційних проєктів. 

Ключові слова: концепція розвитку, інформаційне 
суспільство, економічна інформатика, знання, прий-
няття рішень, експертні системи. 

Gadzhibeklinskaya A. The Role of Economic In-
formation in the Socio-Economic Development of Azer-
baijan 

Over the past decade, factors of socio-economic, sci-
entific-technical and cultural development have emerged 
in Azerbaijan, which can be considered as important 
phases of the transition to an information society. The de-
velopment concept “Azerbaijan 2020: A Look into the Fu-
ture” envisages the further development of ICT and com-
munication services, the creation of a reliable information 
security system and the further expansion of digital data 
transmission, as well as 100% implementation of e-govern-
ment services. 

With full confidence it can be argued that in the mid-
dle of the XXI century. The leaders of the world economy 
and international trade will be countries with high techno- 
logy and knowledge-intensive industries. This is facilitated 
by the use of new technologies of Expert Decision Support 
Systems. The main differences of Expert systems from 
other software products are the use of not only data, but 
also knowledge, as well as a special mechanism of solu-
tions and new knowledge based on existing ones. As part 
of the reform being carried out in Azerbaijan and the inten-
sive introduction of ICT in all spheres of state activity, se- 
veral projects were implemented for the implementation of 
expert systems and innovation projects. 

Keywords: development concept, information so- 
ciety, economic informatics, knowledge, decision-making, 
expert systems. 

Гаджибеклинская А. К. Роль экономической 
информации в социально-экономическом развитии 
Азербайджана 

В Азербайджане за последнее десятилетие сфор-
мировались факторы социально-экономического, на-
учно-технического и культурного развития, которые 
можно рассматривать как важные фазы перехода к ин-
формационному обществу. Концепция развития 
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее» предусматри-
вает дальнейшее развитие ИКТ и услуг связи, создание 
надежной системы информационной безопасности и 
дальнейшего расширения цифровой передачи данных, 
а также 100% внедрение услуг электронного прави-
тельства. 

С полной уверенностью можно утверждать, что в 
середине XXI в. лидерами мировой экономики и меж-
дународной торговли станут страны, обладающие вы-
сокими технологиями и наукоемкими производствами. 
Этому способствует использование новых технологий 
Экспертных систем поддержки принятия решений. Ос-
новными отличиями Экспертных систем от других 
программных продуктов являются использование не 
только данных, но и знаний, а также специального ме-
ханизма решений и новых знаний на основе име- 
ющихся. В рамках реформы, проводимой в Азербай-
джане, и интенсивного внедрения ИКТ во все сферы  
государственной деятельности было реализовано не-
сколько проектов по внедрению экспертных систем и 
инновационных проектов. 

Ключевые слова: концепция развития, информа-
ционное общество, экономическая информатика, зна-
ния, принятие решений, экспертные системы.  

Стаття надійшла до редакції 21.11.2019 
Прийнято до друку 20.02.2020 
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: 
ДОХОДИ, ДЕПРИВАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА 

Досягнення цілей сталого розвитку в країні, 
особливо в країні з великою чисельністю населення, 
є дуже складним процесом, в якому базовими еле-
ментами є окремі його складові – регіони. Перехід 
до такої моделі розвитку в Україні супроводжується 
відповідними змінами в усіх сферах соціально-еко-
номічного розвитку регіонів, вимагає розробки й 
впровадження нових інноваційних форм господа-
рювання на регіональному рівні. 

На жаль, диференціація соціально-економіч-
ного розвитку регіонів, показників матеріальної де-
привації їх населення не зменшується. Для розробки 
ефективної соціально-економічної політики на рівні 
держави та регіонів необхідно проаналізувати реа-
льне становище в регіонах за певними показниками 
їх розвитку, які характеризують якість життя насе-
лення. 

Існує багато досліджень, присвячених соціа-
льно-економічному розвитку регіонів України, ви-
явленню проблем на шляху досягнення їх сталого 
розвитку. Наприклад, І. Ярошенко й І. Семигуліна 
на підставі детального аналізу основних показників 
економічного розвитку регіонів роблять висновки 
щодо подальшого «поглиблення нерівномірності 
розвитку регіонів, збільшення територій, що мають 
ознаки депресивного стану, та відсутність дієвих ме-
ханізмів щодо їх подолання … невідповідність рівня 
соціального розвитку та якості життя населення ре-
гіону його економічному потенціалу» [1, с. 37].  

Аналіз показників соціально-економічного роз-
витку регіонів за 10 років дозволив оцінити неодно-
рідність, виявити конвергенціонно-дівергенціонні 
тенденції їх розвитку, розробити підхід до визна-
чення джерел формування такої регіональної нерів-
ності [2]. 

Але наразі недостатньо уваги приділяється  
зіставленню показників соціально-економічного  
розвитку регіонів, якості життя населення в них з са-
мооцінкою якості свого життя населенням, показни-
ками матеріальної депривації. Тому доцільно й на 
часі виконати порівняльний аналіз основних показ-
ників соціально-економічного розвитку регіонів 
країни з показниками самооцінки рівня життя насе-
лення. 

Головним офіційним статистичним показни-
ком є регіональний валовий продукт на одну особу 

в гривнях [3]. Для коректного порівняння цей по- 
казник доцільно перевести у долари США за пари-
тетом купівельної спроможності та оцінити його 
тільки по областях країни. В першу чергу через те, 
що цей показник по м. Києву більше ніж у два рази 
перевищує самий високий показник по областям  
і відповідним чином впливає на середній показник 
по країні.  

На рис. 1 наведено динаміку регіонального ва-
лового продукту в середньому по країні. Рисунок на-
глядно демонструє падіння регіонального валового 
продукту на одну особу у 2008-2009 рр. як наслідок 
кризи 2008 р., а падіння та нестабільність в останні 
роки викликані подіями на сході країні, в першу 
чергу його падінням по Донецькій та Луганській об-
ластях. Так, у Донецькій області в 2015 р. цей пока-
зник був у 5,4 раза менше ніж у 2012 р., відповідно 
по Луганській області він був менше у 9 разів, по 
всіх інших областях падіння цього показника у 
2015 р. порівняно з 2012 р. коливалося в межах 2- 
2,5 раза. Протягом 2004-2017 рр. аутсайдерами за 
показником регіонального валового продукту на 
одну особу були Закарпатська, Тернопільська та  
Чернівецька області, в лідерах же були Дніпропет-
ровська, Київська та Полтавська області. 

Якщо проаналізувати статистичну інформацію 
по наявних доходах населення у розрахунках на 
одну особу за останні роки, то треба відмітити той 
факт, що, у 2014 р. падіння доходів спостерігалося у 
10 областях країни, але вже в 2015 та 2016 рр. воно 
продовжувалося тільки у Донецькій та Луганській 
областях. А вже у 2017-2018 рр. у всіх областях було 
підвищення наявних доходів у розрахунку на одну 
особу. Так за 2018 р. порівняно з 2016 р. це зрос-
тання коливалося по областях на рівні 47-64%. Та-
кож треба відзначити, що наявні доходи на одну 
особу дуже різняться по регіонах країни, і ця різниця 
збільшується з кожним роком. Порівняння доцільно 
робити із розрахованим середнім наявним доходом 
по областях без урахування доходу по м. Києву, 
який в останні роки в 2,5 раза перевищує середній 
доход по країні, суттєво впливаючи на його рівень. 
На рис. 2 наведено наявний дохід на одну особу в 
2013 р. (розрахований середній становить 23530 
грн), а на рис. 3 – у 2018 р. (розрахований середній 
становить 51746 грн).  
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Рис. 1. Динаміка середнього регіонального валового продукту 
на одну особу за паритетом купівельної спроможності (розраховано за даними [3]) 

Рис. 2. Наявний дохід в розрахунку на одну особу в 2013 р. [3] 

Рис. 3. Наявний дохід в розрахунку на одну особу в 2018 р. [3] 
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Але, незважаючи на зростання наявних дохо-
дів, їх рівень залишається дуже низьким порівняно з 
іншими країнами. За даними Міжнародної організа-
ції праці Україна знаходиться на 56 місці серед ін-
ших країн за рівнем середньої заробітної плати у до-
ларах за паритетом купівельної спроможності, він 
становить наразі 686 доларів. Низький же рівень до-
ходів  негативно впливає на якість життя населення. 

З метою аналізу якості життя населення раз на 
два роки проводиться опитування домогосподарств, 
які брали участь у вибірковому обстеженні умов 
життя, щодо їхніх доходів і споживчих можливо-
стей. Опитування передбачає вивчення думки ре-
спондентів щодо 33 ознак бідності та позбавлення, 
що висвітлює такі напрями: економічна депривація; 
характеристика фізичного та соціального середо-
вища місцевості проживання домогосподарства;  
розвиток інфраструктури як ознаки географічної до-
ступності послуг і бар’єрів негеографічного харак-
теру, які визначають позбавлення за доступом.  

За результатами самооцінки рівня своїх доходів 
в Україні в 2017 р. 38,1% домогосподарств постійно 

відмовляли у найнеобхіднішому, крім харчування, а 
4,5% взагалі не вдавалося забезпечити навіть до- 
статнє харчування. Також дуже показовими є такі 
цифри: 55,9% опитуваних вважали, що їх матеріаль-
ний стан у наступному році залишиться без змін, а 
32,1%, що він навіть погіршиться. 40,4% опитува-
них вважають, що наступний рік для розвитку еко-
номіки країні буде без будь-яких відчутних змін, а 
23% – що він буде взагалі несприятливим [3].  

Підсумки опитування щодо ознак бідності та 
позбавлення засвідчили актуальність кожної скла-
дової визначеного переліку позбавлень як пріорите-
тів формування суспільної думки щодо бідності, 
оскільки майже всі респонденти сприймали ці 
ознаки як прояви бідності та позбавлення.   

У цілому в Україні 42,1% осіб потерпають від 
трьох ознак матеріальної депривації з 9 ознак, а  
27% – від чотирьох.  

Диференціація відсотка осіб, що потерпають 
від 3 (рис. 4) та 4 (рис. 5) ознак депривації, по регіо-
нах вражає. 

Рис. 4. Особи, що потерпали від 3 ознак матеріальної депривації з 9 в 2017 р. [3] 

Рис. 5. Особи, що потерпали від 4 ознак матеріальної депривації з 9 в 2017 р. [3] 
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Доцільно більш детально розглянути окремі 
ознаки економічної депривації по регіонах.  

Так, недостатньо коштів для того, щоб не від-
мовляти собі в найнеобхідніших недорогих продук-
тах харчування, по регіонах коливається від 0,9 до 
16,7%, виключення становить Закарпатська область, 

де цей показник становить 53,3%. А вже за недо- 
статністю коштів для оновлення за потребою верх-
нього одягу та взуття для холодної пори року для до-
рослих один раз на 5 років картина набагато гірша 
(рис. 6). 

Рис. 6. Особи, у яких недостатньо коштів для оновлення за потребою верхнього одягу та взуття  
для холодної пори року для дорослих один раз на 5 років в 2017 р. [3] 

Відсутність у зв’язку з недостатністю коштів 
житла у нормальному стані (протікає дах, вологі 
стіни/підлога/фундамент або гнилі віконні рами чи 
підлога) в межах регіонів коливається від 2,3 до 
20,1%, в м. Києві цей показник становить 1,8%.  

Набагато гіршою є картина щодо неможливості  
підтримування достатньо теплої температури у сво-
єму житлі (недостатньо коштів на придбання па-
лива, обігрівача тощо) протягом опалювального се-
зону (рис. 7). 

Рис. 7. Особи, у яких немає можливості підтримувати достатньо теплу температуру  
у своєму житлі протягом опалювального сезону в 2017 р. [3] 
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Цей показник є основною складовою у показ-
нику «енергетична бідність» (більш детально який 
розглянуто у роботі [4]) і безпосередньо впливає на 
здоров’я людини («недостатнє споживання первин-
них енергетичних ресурсів населенням певних обла-
стей України і пов’язане з екологією надмірне їх 
споживання в інших областях, зумовлює значні 
втрати років потенційного життя та негативно впли-
ває на його якість» [5, с. 66]). 

Надзвичайно вражаючими є дані опитування 
щодо недостатності коштів для оплати необхідних:  

послуг лікаря (крім стоматолога) у медичному 
закладі (за відсутністю або складністю отримання 
таких послуг на безоплатній основі), аналізів, обсте-
жень, процедур, призначених лікарем (рис. 8); 

ліків та медичного приладдя, призначених ліка-
рем (рис. 9); 

Рис. 8. Особи, у яких немає можливості  оплатити послуги лікаря, аналізів, обстежень в 2017 р. [3] 

Рис. 9. Особи, у яких немає можливості  купити необхідні ліки та медичне приладдя в 2017 р. [3] 

лікування в стаціонарі без проведення хірур- 
гічної операції (за відсутністю таких послуг на без-
оплатній основі) або життєво необхідної хірургічної 

операції (крім косметичної) та подальшого пов’яза-
ного з цим лікування в стаціонарі (за відсутністю та-
ких послуг не безоплатній основі) (рис. 10). 
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Рис. 10. Особи, у яких немає можливості  оплатити лікування в стаціонарі без проведення  
хірургічної операції або життєво необхідної хірургічної операції в 2017 р. [3] 

Недостатньо коштів для тижневого сімейного 
відпочинку не вдома один раз на рік по регіонах Ук-
раїни мають від 30,2% у м. Києві до 97,1% у Закар-
патській області. В середньому по країні цей показ-
ник дорівнює 54,4% (розраховано за даними [3]). Не 
можуть дозволити собі неочікувані необхідні ви-
трати за рахунок власних ресурсів в середньому по 
країні 62,5% (розраховано за даними [3]). Найменше 
значення цього показника традиційно у м. Києві 
(38,9%), а найбільше, як й по всіх інших показниках, 
у Закарпатській області (89,5%) [3]. 

Квінтильний коефіцієнт диференціації загаль-
них доходів населення хоча й постійно зменшу-
ється, але все ж таки залишається високим (в 2000 р. 
він становив 2,6 раза, в 2018 р. – 2 рази). 

Показовим є той факт, що при опитуванні було 
встановлено, що від ознак депривації потерпає все 
населення, навіть ті, що входять до складу десятої 
децільної групи за рівнем середньодушових загаль-
них доходів у місяць, тобто мають самі високі до-
ходи. Так, недостатньо коштів для оновлення за по-
требою верхнього одягу та взуття для холодної пори 
року для дорослих один раз на 5 років у 2017 р. мало 
населення: 

яке за рівнем середньодушових загальних дохо-
дів у місяць входить до складу першої децильної 
групи – 43,4%; 

яке за рівнем середньодушових загальних дохо-
дів у місяць входить до складу десятої децильної 
групи – 9%; 

середньодушові загальні доходи якого нижчі 
прожиткового мінімуму – 49,7%; 

середньодушові загальні доходи якого нижчі 
фактичного прожиткового мінімуму – 35% [3]. 

В Україні наразі є соціальна підтримка вразли-
вих верств населення, але вона не є ефективною, про 
що свідчать результати опитування у січні 2019 р. 
(таке опитування проводиться раз на 5 років відпо-
відно до постанови Кабінету Міністрів України 
№ 554 «Про проведення моніторингу та оцінювання 
ефективності програм соціальної підтримки насе-
лення» від 20.06.2012 р). За результатами опиту-
вання тільки 56,5% всіх опитуваних вважають що 
допомога надається саме тим, хто її потребує. Серед 
тих, хто є учасниками програми соціальної допо-
моги, цей показник становить 57,9%, а серед тих, 
хто не є учасниками програми соціальної допомоги, 
він становить 54,8%. Тобто, незалежно від участі в 
програмі соціальної допомоги всього, трохи більше 
половини населення вважають, що вона надається 
саме тим, хто її потребує. Приблизно по третині з 
опитуваних вважають, що за останні два роки сис-
тема соціальної підтримки поліпшилася, залиши-
лася без змін або навіть погіршилася. За видами со-
ціальної підтримки її отримували: 

допомогу по нагляду за дитиною – 1%; 
допомогу при народженні дитини – 22,8%; 
житлову субсидію – 85,1%; 
допомогу одиноким матерям – 2,7%; 
допомогу малозабезпеченим сім’ям – 2,7%. 
Розподіл же домогосподарств, які є учасниками 

програм, є таким: 
однієї – 87,3%; 
двох – 11,3%; 
трьох – 1,3%; 
чотирьох – 0,1%; 
п’яти – 0%. 
Якістю наданої допомоги в кожній групі соціа-

льної підтримки були задоволені при:  
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допомозі по нагляду за дитиною – 15%; 
допомозі при народженні дитини – 27%; 
житловій субсидії – 27%; 
допомозі одиноким матерям – 23,1%; 
допомозі малозабезпеченим сім’ям – 30,1%. 
Опитувані з кожної групи соціальної підтримки 

вважали, що соціальна допомога суттєво підвищила 
рівень їхнього матеріального добробуту при:  

допомозі по нагляду за дитиною – 0%; 
допомозі при народженні дитини – 12,2%; 
житловій субсидії – 17,6%; 
допомозі одиноким матерям – 17%; 
допомозі малозабезпеченим сім’ям – 19,1% [3]. 
Проведене дослідження дає підстави для пев-

них висновків.  
За даними Міжнародної організації праці Укра-

їна знаходиться на 56 місці серед інших країн за  
рівнем середньої заробітної плати у доларах за па-
ритетом купівельної спроможності. Низький рівень 
доходів негативно впливає на якість життя насе-
лення.  

Підсумки опитування щодо ознак бідності та 
позбавлення засвідчили, що в Україні незалежно від 
рівня доходів в усіх регіонах населення має ознаки 
депривації. Найгірші показники спостерігаються у 
Закарпатській області, найкраще становище у меш-
канців м. Київ. 

В Україні наразі є соціальна підтримка вразли-
вих верств населення, але вона не є ефективною, про 
що свідчать результати проведеного опитування. 

Тобто в країні актуальним є не тільки підви-
щення доходів населення, а відповідно й якості його 
життя, але і вдосконалення системи соціальної під- 
тримки. Можливим вирішенням цих проблем може 
бути перехід до реальної децентралізації, тобто до 
гарантованого державою права територіальних гро-
мад та їх виборчих органів вирішувати самостійно, 
під свою відповідальність, питання місцевого зна-
чення, діючи в межах конституції та законів своєї 
держави. 
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Дейч М. Є. Аналіз соціально-економічного 
стану регіонів України: доходи, депривація та соці-
альна підтримка 

У статті за даними Державної служби статистики 
України проаналізовано реальне становище в регіонах 
за певними показниками їх розвитку, які характеризу-
ють якість життя населення. 

Проаналізовано результати опитування домогос-
подарств, які брали участь у вибірковому обстеженні 
умов життя, щодо їхніх доходів і споживчих можливо-
стей. Встановлено, що доходи населення зростають, 
але їх рівень залишається надто низьким порівняно з 
іншими країнами, що негативно впливає на якість 
життя населення. 

Підсумки опитування щодо ознак бідності та  
позбавлення засвідчили актуальність кожної складової 
визначеного переліку позбавлень як пріоритетів фор-
мування суспільної думки щодо бідності, оскільки 
майже всі респонденти сприймали ці ознаки як прояви 
процесу позбавлення. В цілому в Україні 42,1% осіб 
потерпають від трьох ознак матеріальної депривації з 
9 ознак, а 27% – від чотирьох.  

Диференціація відсотка осіб, що потерпають від 3 
та 4 ознак депривації, по регіонах є суттєвою. Най- 
менше значення цих показників традиційно у м. Києві, 
а найбільше у Закарпатській області. Було встанов-
лено, що від факторів депривації потерпає все насе-



М. Є. Дейч 

32 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

лення, навіть ті, що входять до складу десятої деціль-
ної групи за рівнем середньодушових загальних дохо-
дів у місяць, тобто мають самі високі доходи. 

В Україні наразі є соціальна підтримка вразливих 
верств населення, але вона не є ефективною, про що 
свідчать результати проведеного опитування. 

Тобто в країні актуальним є не тільки підвищення 
доходів населення, а відповідно й якості його життя, 
але і вдосконалення системи соціальної підтримки. 
Можливим вирішенням цих проблем може бути пере-
хід до реальної децентралізації, тобто до гарантова-
ного державою права територіальних громад та їх ви-
борчих органів вирішувати самостійно, під свою від-
повідальність, деякі питання місцевого значення, серед 
яких можуть бути регіональні соціально-економічні 
програми по підтримці населення. 

Ключові слова: соціально-економічний стан; регі-
они; опитування; ознака депривації; соціальна під- 
тримка.  

Deich M. Analysis of the Socioeconomic Status of 
Ukrainian Regions: Income, Deprivation and Social 
Support 

According to the State Statistics Service of Ukraine, 
the article analyzes the real state in the regions according 
to certain indicators of their development, which characte- 
rizes the quality of life of the population. 

The results of a survey of households that participated 
in a sample survey of living conditions in terms of income 
and consumer opportunities are analyzed. It has been es-
tablished that incomes of the population are growing, but 
their level remains very low in comparison with other 
countries, which negatively affects the quality of life of the 
population. The results of the survey, on the grounds of 
poverty, testified to the relevance of each component of the 
designated list of restrictions as priorities for the formation 
of public opinion about poverty, since almost all respon- 
dents perceived these signs as a manifestation of the pro-
cess of restriction. In general, in Ukraine, 42.1% of people 
suffer from three signs of material deprivation out of  
9 signs, and 27% – from four. 

The differentiation of the percentage of persons who 
suffer from 3 and 4 signs of deprivation, by region, is very 
significant. The smallest value of these indicators is tradi-
tionally in Kyiv and the largest is in the Zakarpattia region. 
It was found that factors affecting the entire population, 
even those who are members of dozens of decile groups in 
terms of per capita total monthly income, should have the 
highest incomes. 

In Ukraine, of course, there is social support for the 
sensitive segments of the population, but it is not effective, 
as evidenced by the results of the survey. 

That is, in the country, it is important not only to in-
crease the income of the population but also to comply with 
the quality of life and improve the system of social support. 

A possible solution to these problems may be a tran-
sition to real decentralization, that is, state-guaranteed 
rights to territorial communities and their elected bodies to  

independently decide, under their own responsibility, some 
issues of territorial and local importance, among which 
there may be regional socioeconomic programs to support 
the population. 

Keywords: socioeconomic status; regions; survey; a 
sign of deprivation; social support. 

Дейч М. Е. Анализ социально-экономического 
состояния регионов Украины: доходы, депривация 
и социальная поддержка 

В статье по данным Государственной службы ста-
тистики Украины проанализировано реальное состо- 
яние в регионах по определенным показателям их раз-
вития, которые характеризуют качество жизни населе-
ния. 

Проанализированы результаты опроса домохо-
зяйств, которые принимали участие в выборочном об-
следовании условий жизни в плане доходов и потреби-
тельских возможностей. Установлено, что доходы 
населения растут, но их уровень остается очень низким 
в сравнении с другими странами, что негативно сказы-
вается на качестве жизни населения. 

Результаты опроса, по признакам бедности засви-
детельствовали актуальность каждой составляющей 
обозначенного перечня ограничений, как приоритетов 
формирования общественного мнения о бедности, по-
скольку почти все респонденты воспринимали эти 
признаки как проявление процесса ограничения. В це-
лом, в Украине 42,1% людей терпят от трех признаков 
материальной депривации из 9 признаков, а 27% – от 
четырех. 

Дифференциация процента людей, которые стра-
дают от 3 и 4 признаков депривации, по регионам 
весьма существенна. Наименьшее значение этих пока-
зателей, традиционно, в г. Киеве, а наибольшее в За-
карпатской области. Было установлено, что от факто-
ров депривации страдает все население, даже те, кто 
входит в состав десятой децильной группы по уровню 
среднедушевых общих месячных доходов, то есть 
имеют самые высокие доходы. 

В Украине, конечно, есть социальная поддержка 
уязвимых слоев населения, но она не является эффек-
тивной, про что свидетельствуют результаты прове-
денного опроса. 

То есть, в стране актуально не только повышение 
доходов населения, а и соответственно, качества  
жизни и совершенствование системы социальной под-
держки. Возможным решением этих проблем может 
быть переход к реальной децентрализации, то есть га-
рантированного государством права территориальным 
громадам и их выборным органам самостоятельно ре-
шать, под свою ответственность, некоторые вопросы 
территориального и местного значения, среди которых 
могут быть региональные социально-экономические 
программы по поддержке населения.    

Ключевые слова: социально-экономическое со-
стояние; регионы; опрос; признак, депривация; соци-
альная поддержка. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ 

Методы управления рисками используются для 
минимизации, диверсификации и передачи, предот-
вращения или поддержания риска. Меры по сниже-
нию риска предназначены для его исключения, сни-
жения вероятности возникновения риска потенци-
альных потерь. Исключение риска означает отказ от 
инвестиционного проекта, несмотря на ожидаемые 
экономические выгоды. Финансовое положение 
объекта инвестиций должно быть тщательно изу-
чено, чтобы минимизировать риск его возникнове-
ния, способность погасить деловой имидж, профес-
сионализм его управления. Чем точнее и полнее ин-
формация, тем меньше риск. Снижение потенциаль-
ных потерь может быть достигнуто за счет локали-
зации рисков. Например, создание венчурного под-
разделения приведет только к убыткам, и это не по-
влияет на основной бизнес. Держать его под угрозой 
означает, что он не является финансово безопасным, 
самострахованным и привлекает финансирование из 
других источников. Убытки, которые могут возник-
нуть в результате финансирования рисков, не возме-
щаются. Процесс самострахования предполагает со-
здание резервных фондов за счет собственных дохо-
дов промышленного предприятия. В отличие от ре-
зервного фонда, удерживаемая страховая компания 
более эффективно управляет ресурсами материн-
ской компании. Диверсификация предполагает ди-
версификацию капитала, рынков сбыта и поставщи-
ков. В то время как диверсификация материального 
производства требует больших денег, диверсифика-
ция инвестиционных рисков на фондовом рынке 
намного проще. Другие области диверсификации – 
диверсификация рынков сбыта и поставщиков 
должны рассматриваться на этапе разработки биз-
нес-плана инвестиционного проекта. Основным ме-
тодом передачи риска является страхование инве-
стиционных рисков. Основными принципами дея-
тельности страховых компаний являются: 

– несчастный случай;
– возможность расчета убытков;
– наличие статистических данных о страховых

случаях – это возможность перестрахования риска. 
Риски должны быть выявлены и оценены на 

каждом объекте инвестирования. В результате 
оценки инвестиционные активы ранжируются в со-
ответствии с их уровнем риска, и выбирается вари-
ант, который обеспечивает минимальный инвести-
ционный риск. В зависимости от того, используется 

ли временной фактор при оценке инвестиционных 
проектов, методы оценки делятся на две группы: 

1. Дисконтированные методы оценки.
2. Методы учета.
Первая группа методов включает в себя: 
 интегрированную прибыль (чистая приве-

денная стоимость); 
 норму доходности (внутренняя норма до-

ходности); 
 индекс рентабельности.
Вторая группа методов оценки включает в себя: 
 срок возврата инвестиций;
 эффективность инвестиций.
Основой метода комплексной экономической 

эффективности проекта является сравнение перво-
начальной суммы инвестиций с прогнозируемым 
денежным потоком. Денежный поток корректиру-
ется до сопоставимого уровня с использованием ко-
эффициента дисконтирования (дисконта), распреде-
ленного по периодам. Значение этого коэффициента 
определяется инвестором. Инвестор может затем 
использовать годовую процентную ставку или 
норму прибыли, по которой он или она хочет инве-
стировать. Внутренняя норма прибыли – это вели-
чина ставки дисконтирования, которая равна вли- 
янию на сферу бизнеса. 

Инвестиционный климат характеризуется 
риском, который является противоположностью ин-
новационной среды. 

Таким образом, концепция риска, использу- 
емая в инновационном процессе, – это вероятность 
того, что инвестор потеряет деньги или столкнется с 
нежелательными последствиями. Поскольку фак-
торы, влияющие на инвестиционный климат, вли-
яют на снижение или увеличение риска, они также 
характеризуются как факторы риска. Эти факторы 
помогают иностранному инвестору лучше понять 
страну и сферы своего бизнеса, которые предпочи-
тается инвестировать в инновационные проекты. 

Количественная оценка проектов состоит из не-
скольких компонентов: 

– определение уровня устойчивости проекта;
– анализ чувствительности проекта;
– анализ развития проекта.
Метод определения уровня устойчивости про-

екта определяет уровень производства, равный 
уровню общих затрат (точка потерь). Этот показа-
тель рассчитывается в связи с производством новых 

Фінанси 
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продуктов, созданием новых промышленных пред-
приятий или модернизацией производства. Анализ 
чувствительности проекта используется для опреде-
ления того, вызваны ли изменения показателей эф-
фективности изменениями базовых значений. При 
таком подходе каждый показатель эффективности 
рассчитывается как переменная (например, в ре-
зультате роста продаж, ставок дисконтирования). 
Чувствительность проекта отражает изменение ин-
декса эффективности до увеличения исходных пара-
метров на 1%. Анализ сценариев развития проекта – 
влияние изменения всех основных параметров одно-
временно на эффективность проекта. Обычно ана-
лизируются три сценария: 

– опционально;
– самооценка;
– более вероятно.
Здесь используются специальные имитацион-

ные модели программного обеспечения. Система 
управления рисками и ее элементы предусматри-
вают ряд процессов и действий. Это включает в 
себя: 

выявление и локализацию рисков; 
анализ и оценку рисков; 
минимизацию рисков; 
мониторинг рисков. 
Качественный анализ рисков включает в себя 

выявление источников и причин рисков, выявление 
этапов рисков, связанных с возникновением, а также 
выявление негативных последствий, связанных с 
внедрением зон потенциального риска и принятием 
решений по риску. Качественный анализ рисков 
представляет собой важную базу данных для коли-
чественного анализа. Количественный анализ рис-
ков рассчитывается как отдельные и общие риски. 
На этом этапе рассчитывается вероятность возник-
новения события риска и степень его допустимости. 
Качественный и количественный анализ идентифи-
цирует вероятность события риска и его результат. 
В результате анализа разрабатывается стратегия 
управления рисками, на основе которой разрабаты-
ваются меры по предотвращению или снижению 
риска. Устранение или минимизация риска состоит 
из нескольких этапов [3]: 

– оценка уровня подросткового возраста;
– снижение и увеличение риска (при условии,

что уровень риска ниже ожидаемого уровня и его 
ожидаемого увеличения прибыли); 

– выбор способов снижения и увеличения
риска; 

– оценка целесообразности выбора методов
снижения и повышения риска. 

После того, как меры по снижению риска и ми-
нимизации были определены, решается, что они яв-
ляются достаточными. Если этих мер достаточно, 
проект может быть реализован, иначе было бы 
лучше отказаться. Оценка количества и качества 
рисков в реальности является более сложным про-
цессом и является особенностью бизнес-среды. 

При анализе факторов риска иностранные ин-
весторы предпочитают сталкиваться с бóльшим. Та-
ким образом, оценка факторов риска имеет особое 
значение для инвесторов при принятии правильных 
решений и при подготовке инвестиционных проек-
тов. Поскольку инвестиционная деятельность осно-
вана на долгосрочных затратах, она подвергается 
риску во всех случаях. Управление рисками, как 
управленческая деятельность, позволяет минимизи-
ровать случайные и преднамеренные воздействия на 
широкий спектр решений проблем и принятия реше-
ний. Риск объединяет как минимум три элемента [5].  

1. Неопределенность события. Риск возникает,
когда развитие мероприятия было неоднозначным. 
Например, процентная ставка по банку может сни-
зиться или увеличиться, или остаться без измене-
ний. 

2. Потери. То есть одно из основных затрудне-
ний неприемлемо. 

3.Не будь равнодушным. То есть не каждый че-
ловек или организация должны быть равнодуш-
ными к развитию событий нежелательным образом. 
Существует ряд факторов риска – политический, 
экономический, демографический, географический 
и так далее, оказывающие влияние. 

Каждый тип риска делится на разные разделы. 
Итак: 

1. Внутренний и внешний по степени управле-
ния. 

2. С точки зрения креативного сектора – произ-
водственного, коммерческого, финансового и соци-
ального. 

Следующая формула используется для опреде-
ления соотношения рисков: 

R = I / S, 
где R – фактор риска; 

 S – объем ресурсов инвестора; 
Это максимальная сумма убытков, которые мо-

гут возникнуть в конкретном инвестиционном про-
екте. 

Рекомендуется принять во внимание стоимость 
основных и рабочих активов промышленных пред-
приятий, компаний или сумму затрат или вычисли-
тельных выгод таких предприятий, взятых за основу 
для определения относительного риска. 

Выводы. Оценка риска осуществляется не-
сколькими методами: 

– экспертный метод;
– анализ затрат и выгод;
– аналоговый метод.
Экспертный метод предполагает экспертную 

оценку каждого типа и уровня риска. Одним из ви-
дов экспертного метода является метод Дельфи. 
Особенность этого метода заключается в том, что 
специалисты не обсуждают мнения друг друга и не 
учитывают взгляды лидера. Преимущество этого 
метода – простота расчетов, отсутствие точных дан-
ных. Недостатком является то, что цены субъек-
тивны. 
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Анализ корреляции затрат направлен на выяв-
ление зон потенциального риска. Он предназначен 
для минимизации рисков для капитала. Чрезмерное 
расходование средств может быть вызвано следу- 
ющими факторами:– разница между прогнозируе-
мой и фактической производительностью; 

– увеличение стоимости проекта в результате
инфляции или изменения налогового законодатель-
ства. 

Метод аналогии включает анализ аналогичных 
проектов для определения потенциального риска 
оцениваемого проекта. Он используется в повторя-
ющихся проектах и в том случае, когда другие ме-
тоды оценки риска недоступны. После того как 
определены причины риска, можно определить свя-
занные факторы риска, то есть сгруппировать их в 
возможные группы. Хотя риски, как правило, харак-
терны для деятельности компании, смягчение ее по-
следствий является одним из основных источников 
стратегии риска промышленного предприятия. 
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Алієва С. Т. Управління інвестиційними рис-
ками 

Мета дослідження – будь-який інвестиційний 
проєкт пов'язаний з інвестиціями і майбутньої прибут-
ковістю. Майбутнє характеризується невизначеністю, 
неповною і неточною інформацією про проєкт та його 
внутрішніми і зовнішніми умовами, змінами факторів, 
що впливають на нього тощо. 

Методологія дослідження – інвестиційні ризики 
в статті відображають реалізацію інвестиційних про- 
ектів, втрату потенційного доходу, несприятливий 
вплив ризиків на втрату продукту, збільшення поточ-
них і наявних витрат, втрату прибутку або зниження 
рентабельності. Інвестор повинен знати про фактори 
ризику при підготовці проєкту. Ці знання дозволяють, 
по-перше, розраховувати, оцінювати ризик на етапі  
розробки проєкту, а також виявляти його вплив на  
ефективність проєкту, а по-друге, уникати незручнос-
тей, пом'якшувати або уникати реалізації проєкту. 

Важливість досліджень – ризик може бути ката-
строфічним для інвесторів, якщо він не оцінений нале-
жним чином. Як правило, зв'язок між ризиком  
і очікуваною прибутковістю може бути виражений та-
ким чином – чим вище рівень ризику, тим вище норма 
прибутку. 

Результати дослідження – якщо стаття змінить 
взаємодію компанії з однією з цих організацій, зміни 
будуть відбуватися і з іншими, внутрішніми ризиками, 
пов'язаними з реалізацією конкретного проєкту і рів-
нем інновацій в проєкті, доступом до сировини, надій-
ністю маркетингових досліджень. Ризики, пов'язані з 
людським фактором, стихійними та іншими лихами 
тощо включено. Внутрішні ризики можуть бути по- 
м'якшені за допомогою правильного інвестиційного 
варіанта, правильної маркетингової стратегії і дивер-
сифікації капіталу. На відміну від внутрішнього ри-
зику, на зовнішні ризики не можуть впливати приватні 
інвестори. Сприятливе середовище для інвестора зале-
жить від інвестиційної політики держави. Щоб мінімі-
зувати зовнішні ризики, держава повинна забезпечити 
політичну і соціальну стабільність, контролювати еко-
логічну ситуацію, не вносити ніяких змін в законодав-
ство, які негативно впливають на інвестиційну діяль-
ність, і забезпечувати макроекономічну стабільність в 
цілому. Ризики, пов'язані з державним регулюванням, 
можуть включати адміністративні зміни, які обмежу-
ють інвестиційну діяльність, зміни в економічному ре-
гулюванні, податкові ставки, процентні ставки, ринки 
валют і цінних паперів, законодавчі зміни та ін. Ри-
зики, пов'язані з державним регулюванням, що впливає 
на інвестиційну діяльність, включають в себе зміни в 
чинному законодавстві, невідповідності, доопрацю-
вання законів, недотримання існуючих умов, відсут- 
ність незалежних судів і арбітражних судів, підтримку 
лобіювання інтересів певних груп тощо. 
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Ключові слова: інновації, інвестиції, ризик, регу-
лювання, виробництво, конкуренція, технології, про-
мисловість. 

Alieva S. Investment Risk Management 
Purpose of research – any investment projects are 

currently associated with investment and future revenue 
generation. The future is characterized by uncertainty, in-
complete and inaccurate information about the project and 
its internal and external conditions, changes in the factors 
affecting it and so on. 

Metodology of research – in the article, Investment 
Risks reflect on the implementation of investment projects, 
the potential loss of income, and the adverse effects of risk 
include loss of product, increased current and disposable 
costs, loss of profit or loss of profitability. An investor 
should be aware of the risk factors when preparing a pro-
ject. This knowledge allows, first, to calculate, assess and 
assess the risk at the design stage of the project, and to iden-
tify its impact on the effectiveness of the project; and se- 
condly, to avoid inconveniences, mitigate or avoid project 
implementation. 

The importance of research – risk can be catastrophic 
for investors if they are not properly evaluated. As a rule, 
the relationship between risk and expected return can be 
expressed as follows – the higher the level of risk, the 
higher the rate of return. 

Results of  research – if the article changes the com-
pany's interaction with one of these organizations, changes 
will also occur with others, internal risks associated with 
the implementation of a specific project and the level of 
innovation in the project, access to raw materials, reliabil-
ity of marketing research, financial, price. , risks associated 
with human factors, natural and other disasters, etc. in-
cludes. Internal risks can be mitigated through the right in-
vestment option, the right marketing strategy, and the di-
versification of capital. Unlike domestic risk, external risks 
cannot be influenced by private investors. The favorable 
environment for the investor depends on the state's invest-
ment policy. In order to minimize external risks, the state 
must provide political and social stability, control the envi-
ronmental situation, not make any changes to the legisla-
tion that adversely affect investment activities, and provide 
macroeconomic stability in general. Administrative 
changes that limit investment activity in government regu-
lation risks, changes in economic regulations, tax rates, in-
terest rates, currency and securities markets, legislative 
changes, etc. can be referred to as Risks related to state re- 
gulation affecting investment activities include changes in 
existing legislation, inconsistencies, completion of laws, 
non-compliance with existing conditions, lack of inde-
pendent courts and arbitral tribunals, support for lobbying 
interests of certain groups, etc. can be referred to as. 

Keywords: Innovation, investment, risk, regulation, 
production, competition, technology, industry. 

Алиева С. Т. Управление инвестиционными 
рисками 

Цель исследования – любой инвестиционный про-
ект связан с инвестициями и будущей доходностью.  

Будущее характеризуется неопределенностью, непол-
ной и неточной информацией о проекте и его внутрен-
ними и внешними условиями, изменениями факторов, 
влияющих на него, и т. д. 

Методология исследования – инвестиционные 
риски в статье отражают реализацию инвестиционных 
проектов, потерю потенциального дохода, неблагопри-
ятное влияние рисков на потерю продукта, увеличение 
текущих и располагаемых затрат, потерю прибыли или 
снижение рентабельности. Инвестор должен знать о 
факторах риска при подготовке проекта. Эти знания 
позволяют, во-первых, рассчитывать, оценивать риск 
на этапе разработки проекта, а также выявлять его вли-
яние на эффективность проекта, а во-вторых, избегать 
неудобств, смягчать или избегать реализации проекта. 

Важность исследований – риск может быть ката-
строфическим для инвесторов, если он не оценен  
должным образом. Как правило, связь между риском и 
ожидаемой доходностью может быть выражена следу-
ющим образом – чем выше уровень риска, тем выше 
норма прибыли. 

Результаты исследования – если статья изменит 
взаимодействие компании с одной из этих организа-
ций, изменения будут происходить и с другими, внут-
ренними рисками, связанными с реализацией конкрет-
ного проекта и уровнем инноваций в проекте, до- 
ступом к сырью, надежностью маркетинговых иссле-
дований. Риски, связанные с человеческим фактором, 
стихийными и другими бедствиями и т. д. включены. 
Внутренние риски могут быть смягчены с помощью 
правильного инвестиционного варианта, правильной 
маркетинговой стратегии и диверсификации капитала. 
В отличие от внутреннего риска, на внешние риски не 
могут влиять частные инвесторы. Благоприятная среда 
для инвестора зависит от инвестиционной политики 
государства. Чтобы минимизировать внешние риски, 
государство должно обеспечить политическую и соци-
альную стабильность, контролировать экологическую 
ситуацию, не вносить никаких изменений в законода-
тельство, негативно влияющих на инвестиционную де-
ятельность, и обеспечивать макроэкономическую ста-
бильность в целом. Риски, связанные с государствен-
ным регулированием, могут включать административ-
ные изменения, которые ограничивают инвестицион-
ную деятельность, изменения в экономическом регу-
лировании, налоговые ставки, процентные ставки, 
рынки валют и ценных бумаг, законодательные изме-
нения и так далее. Риски, связанные с государствен-
ным регулированием, влияющим на инвестиционную 
деятельность, включают в себя изменения в действу- 
ющем законодательстве, несоответствия, доработку 
законов, несоблюдение существующих условий, от-
сутствие независимых судов и арбитражных судов, 
поддержку лоббирования интересов определенных 
групп и т. д. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, риск, 
регулирование, производство, конкуренция, техноло-
гии, промышленность. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ  
ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА, МАЙНОВИХ ПРАВ  

ТА АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Вступ. У глосарію до Міжнародних стандартів 
оцінки оцінка (valuation) – це процес оціночного  
розрахунку (estimation) вартості. Економічна оцінка 
ресурсних об’єктів – це грошовий (вартісний) вираз 
споживчих вартостей, що властиві даному ресурс-
ному об’єкту з врахуванням еколого-соціальних на-
слідків [1, с. 84]. 

Фінансова оцінка вартості майна та майнових 
прав, комерційного банку та його активів передба-
чає насамперед з'ясування сутнісних кваліфікацій-
них ознак оцінювача, які накопичені міжнародним 
досвідом. 

Відповідно до Міжнародних стандартів оцінки 
(МСО) «оцінювач» – це фахівець, який має знання, 
здібності та володіє досвідом, необхідними для ви-
конання оцінки [1, с. 61]. Як професіонал оцінювач 
має відповідати жорстким вимогам щодо його 
освіти, спеціальної підготовки, компетентності  
і професійних навичок. Він також має дотримува-
тися високих моральних принципів (етичних норм) 
і професійних еталонів (стандартів) фахівця, який 
працює у сфері економіки, що пов'язана з проведен-
ням оцінювання майна та бізнесу і складанням від-
повідної звітної документації.  

Метою статті є дослідження основних напря-
мів впровадження міжнародних стандартів оцінки 
ринкової вартості майна, майнових прав та активів 
комерційних банків.  

Постановка проблеми і стан її розв’язання. В 
Україні низький рівень оновлення Національних 
стандартів оцінки майна гальмує позитивні зміни у 
методології формування резервів під іпотечні кре-
дити комерційними банками, підвищує витрати  
банків і позичальників, а також негативно впливає 
на інші регуляторні аспекти оцінки банківських ак-
тивів. Тому наближення та гармонізація Національ-
них стандартів оцінки майна відповідно до міжна- 
родних методологічних та правових норм є нагаль-
ним завданням у розвитку не тільки ринку іпотеки, 
комерційної нерухомості, але й фінансового ринку. 
У різних країнах становлення професії оцінювача  
відбувалося по-різному. У кожній з них вироблені 
свої критерії і вимоги, що пред'являються до оціню-
вачів. Існують і загальні вимоги, які пред'являються 
до оцінювача в усіх розвинених країнах і без відпо- 
відності яким він не може вести діяльність на ринку 
оцінки вартості майна та майнових прав.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
березні 2018 року під егідою Королівського інсти-
туту фахівців з нерухомості RICS (Royal Institution 
of Chartered Surveyors) вийшли нові поправки щодо 
удосконалення професійних стандартів оцінки саме 
заставного майна при іпотечному кредитуванні бан-
ками Європи (Bank lending valuations and mortgage 
lending value). Ці поправки акцентують увагу оціню-
вачів банківських активів на довгострокових аспек-
тах визначення вартості заставного майна та необ-
хідності врахування тенденцій розвитку іпотечного 
ринку у взаємозв’язку із макроекономічними інди-
каторами [2]. 

Ключовою ідеєю поширення уніфікованих між-
народних стандартів оціночної діяльності Європей-
ської Групи Асоціацій Оцінювачів TEGoVA вважа-
ється інтегративне та гармонійне входження в за- 
гальноєвропейське законодавче поле через відобра-
ження в законодавчо-регулюючих документах за-
кладених в них єдиних правил і вимог оцінки варто-
сті різних видів активів. Зокрема, стосовно інвести-
ційної діяльності іпотечного кредитування.  

Визначальна роль саме цих груп стандартів  
вартісної оцінки майна зумовлена й тим, що вони є 
поширеними не тільки в практиці оціночної діяль-
ності західноєвропейських країн, але й увійшли в 
міжнародну законодавчо-регулюючу базу, перш за 
все, у Директиви та Регламенти Європейського Со-
юзу. З огляду на процеси євроінтеграції України та 
наближення вітчизняного законодавства до євро-
пейських правил і норм, обов’язковість застосу-
вання цих стандартів зумовлює необхідність їхньої 
адаптації та врахування при розробленні сучасних 
проектів Національних стандартів оцінки в Україні. 

Структуру Європейських стандартів оцінки  
вартості майна EVS 2016 (European Valuation 
Standards EVS-2016) наведено у табл. 1 [3]. 

Як наголошує Н.В. Дунас суттєва увага євро-
пейськими оцінювачами приділяється не тільки ба-
зовим стандартам загального характеру, але й мето-
дологічним посібникам і технічним документам сто-
совно проведення оцінки майна для різних цілей: фі-
нансової звітності, кредитування, страхової варто-
сті, інвестиційної вартості, транскордонних активів, 
специфікації щодо визначення вартості комерцій-
них кредитів [4]. 
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Таблиця 1 
Загальна структура «Синьої книги» стандартів EVS – 2016 

1 А  Європейські стан- 
дарти оцінки  

EVS 1  Ринкова вартість 
EVS 2  Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості 
EVS 3  Кваліфікація оцінювача 
EVS 4  Процес оцінки 
EVS 5  Звітність по оцінці 

1 B  
Європейські керівни-
цтва по оцінці  

EVGN 1  Оцінка для цілей фінансової звітності 
EVGN 2  Оцінка для цілей кредитування 
EVGN 3  Оцінка для цілей сек'юритизації 
EVGN 4  Оцінка страхової вартості і збитків 
EVGN 5  Оцінка інвестиційної вартості 
EVGN 6  Оцінка транскордонних активів 
EVGN 7  Оцінка власності в контексті Директиви по Керуючим Альтернативними Фондами 
EVGN 8  Оцінка власності та енергоефективність 
EVGN 9  Специфікація EMF і TEGoVA з комерційних позик 
EVGN 10  Відповідність оцінок вимогам стандартів EVS 

2  Європейські коди  
EC 1  Код професійної діяльності та етики Європейського оцінювача  
EC 2  Європейський Код проведення вимірювань 

3  Законодавство Європейського Союзу та оцінка власності 

4  
Технічні  
документи  

EVIP 1  Сталий розвиток і оцінка вартості 
EVIP 2  Достовірність оцінки і ринковий ризик 
EVIP 3  Розподіл вартості між землею і будівлями 
EVIP 4  Оцінка власності для цілей періодично повторюваного оподаткування  
EVIP 5  Методологія вартісної оцінки 
EVIP 6  Моделі автоматизованої оцінки (AVM) 
EVIP 7  Європейська власність і ринковий рейтинг: керівництво для оцінювачів  
EVIP 8  Визначення справедливої вартості за стандартом IFRS 13  

Складено автором за матеріалами джерела [3]. 

Структурованість стандартів Синьої книги 
EVS-2016 визначена тим, що окремим розділом ви-
ділено Законодавство ЄС щодо оцінки власності й 
відповідні технологічні документи щодо достовір-
ності оцінки та врахування ринкового ризику.  

Крім того, враховуються методологія вартісної 
оцінки, моделі автоматизованої оцінки вартості та 
визначення справедливої вартості. Адаптація таких 
норм стандартизації оцінки вартості майна до укра-
їнської оціночної практики дасть змогу конкретизу-
вати та деталізувати окремі елементи й напрями оці-
ночної діяльності при удосконаленні національних 
стандартів оцінки вартості майна.  

Порівняльна характеристика сучасних міжна-
родних (International Valuation Standards IVS-2017) 
та європейських стандартів оцінки вартості нерухо-
мого майна (European Valuation Standards EVS 
2016), яка здійснена віце-президентом ГО «Всеукра-
їнська Асоціація фахівців оцінки», д.т.н., проф. 
В.В. Якубовським, свідчить, що стандарти IVS-2017 
є більш простими, бізнесорієнтованими, універсаль-
ними у застосуванні та значною мірою націлені на 
узагальнення кращого світового досвіду оціночної 
діяльності [3].  

Тобто за своїм призначенням сфера застосу-
вання стандартів IVS видається більш широкою по-
рівняно зі стандартами EVS (табл. 2). 

Таблиця 2  
Бази оцінки, прийняті в стандартах IVS-2017 і EVS 2016 

Стандарти EVS 1 і EVS 2 Стандарт IVS 104 
Ринкова вартість  
Market Value  

Ринкова вартість 
Market Value  

Ринкова орендна плата Market Rent Ринкова орендна плата 
Market Rent  

Справедлива вартість Fair Value Узгодження, Обґрунтування, 
Equitable value  

Спеціальна вартість Special Value Інвестиційна вартість 
Investment Value  

Інвестиційна вартість  
Investment Value  

Синергетична вартість 
Synergistic Value  

Заставна вартість  
Mortgage Lending Value  

Ліквідаційна вартість 
Liquidation Value  

Страхова вартість Insurable Value Справедлива вартість (МСФО та ін.)  
Fair Value (IFRS, etc.)  

Вартість для цілей оподаткування 
Values for Taxation Purposes  

Справедлива ринкова вартість (ОЕСР та ін.)  
Fair Market Value (OESD, etc.)  

Компенсаційна вартість  
Compensation Value 

Складено автором за матеріалами джерела [3]. 
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Відповідно до висновків отриманих В.В. Яку-
бовським, на відміну від досить лаконічної побу-
дови сімейства міжнародних стандартів оцінки IVS-
2017, їх європейські аналоги є більш структурова-
ними і об'ємними за кількістю (див. табл. 1). 

Поряд з 5 базовими стандартами загального ха-
рактеру вони також включають 10 Посібників, 2 Єв-
ропейських Коди та 8 Технічних Документів, які де-
талізують і конкретизують окремі елементи та на-
прямки оціночної діяльності.  

Необхідно відмітити, що у самостійний розділ 
«Синьої книги» стандартів EVS 2016 виділені еле-
менти європейської законодавчої бази, які пов'язані 
з фінансовою оцінкою вартості майна, що дозволяє 
здійснювати різні види фінансової оцінки вартості 
матеріальних і нематеріальних активів.  

Міжнародні стандарти оцінки IVS-2017 вклю-
чають також поняття синергетичної вартості, лікві-
даційної вартості та справедливої ринкової вартості. 
Водночас у європейських стандартах (EVS-2016) 
окремо виділяється методологія розрахунку застав-
ної вартості, що є важливим аспектом для їх імпле-
ментації в Національних стандартах оцінки в Укра-
їні. 

Зіставлення загальної структури сімейств стан-
дартів IVS-2017 і EVS 2016 дозволило дослідникам 
зробити висновок, з одного боку, про більшою мі-
рою спільність перших їх базових частин. З іншого 
боку, помітною відмінністю є велика деталізація 
структури сімейства стандартів EVS 2016, їх націле-
ність на розгляд конкретної специфіки проведення 
окремих напрямків оціночних робіт. 

Незважаючи на те, що за кількістю базові стан-
дарти обох сімейств однакові, за своїм складом вони 
помітно відрізняються. Так, перший за черговістю 
стандарт EVS 1 в «Синій книзі» європейських стан-
дартів повністю присвячений розгляду фундамента-
льних для вартісної оцінки понять «ринкова вар-
тість» і «ринкова орендна плата».  

Згідно з європейськими стандартами застосу-
вання в якості бази оцінки ринкової вартості або  
ринкової орендної плати повинно відповідати ха- 
рактеру, цілям і умовам, для яких визначається вар-
тість того чи іншого активу, що особливо підкрес-
люється в обох розглянутих стандартах.  

На жаль, у національних стандартах України 
відсутнє визначення «ринкова орендна плата», що 
значно ускладнює процедури її оцінки.  

Але їх використання не повинно суперечити за-
стосуванню інших баз оцінки, прийнятих міжнарод-
ними угодами, або закладених в національних зако-
нодавчих актах.  

З урахуванням необхідності їх застосування, в 
тому числі, виходячи з умов і цілей проведення  
оцінки, стандарти IVS-2017 і EVS 2016, поряд з  
ринковою вартістю і ринковою орендною платою, 
виділяють кілька інших видів вартості і відповідних 
баз вартісної оцінки (див. табл. 2).  

У зв’язку з цим виникає необхідність враху-
вання такої особливості у визначенні ринкової вар-
тості активів банку, як можливість відчуження 
об’єкта оцінки. Вона відображена як в національ-
них, так і в міжнародних стандартах. 

Міжнародні стандарти оцінки – МСО-2020, які 
вступили в дію з 31 січня 2020 року, в стандарті 
МСО 104 «Бази оцінки» зазначають, що «Ринкова 
вартість – очікувана (розрахована) грошова сума, за 
яку міг би відбутись обмін активу чи зобов’язання 
на дату оцінки між готовими до такої транзакції за-
цікавленим покупцем та зацікавленим продавцем, 
які не пов’язані між собою, в результаті комерційної 
угоди після проведення належного маркетингу, при 
якій кожна із сторін діяла б обізнано, розсудливо та 
без примусу» [5]. 

Тобто в МСО-2020 суттєвим у визначенні рин-
кової вартості є можливість обміну (передачі) майна 
від однієї сторони (продавця) до іншої сторони (по-
купця) за відповідну суму грошей, яка розрахову-
ється після дослідження (маркетингу) ринку подіб-
ного майна. Як підкреслюється в МСО, «після на- 
лежного маркетингу» означає, що актив був вистав-
лений на ринку найбільш відповідним чином, що зу-
мовлює відчуження за найкращою ціною. 

Діючі Європейські стандарти оцінки – ЄСО 
2016 Європейської Групи Асоціацій Оцінювачів 
(ТЕGOVA) визначають ринкову вартість подібно до 
Міжнародних стандартів оцінки (МСО) [6]. 

Стандарти оцінки RICS (RICS Valuation Global 
Standards), які введені в дію з 31 січня 2020 року, 
RICS-2020 повністю базуються на МСО-2020  
і включають ці стандарти, як складову частину своїх 
стандартів. Отже, і стандарти RICS-2020 також ви-
значають ринкову вартість відповідно до Міжна- 
родних стандартів оцінки. 

Уніфіковані стандарти професійної практики 
оцінювання (USPAP) (на сьогодні діють стандарти 
USPAP-2020-2021, на яких базується вартісна оцін-
ка в США), визначають ринкову вартість як вид  
вартості, величина якої розраховується як оціночне  
судження щодо передачі майна (тобто прав власно-
сті або пакета таких прав) станом на певну дату при 
конкретних умовах, що визначаються оцінювачем. 

Таким чином, визначення ринкової вартості в 
усіх цих стандартах оцінки однозначно трактують, 
що ринкова вартість визначається тільки для майна, 
яке може бути відчужене однією стороною (продав-
цем) іншій стороні (покупцю). Якщо ж відсутній ри-
нок такого майна, а умова можливості передачі 
майна від однієї сторони іншій не є можливою, то 
для такого майна неможливо визначити ринкову  
вартість. 

Прикладом такого майна є право користування, 
право оренди та інші майнові права, які закріплені 
за однією із сторін, але в рамках чинного законодав-
ства ця сторона надане їй право не може передати 
(відчужити) іншій стороні законним способом так, 
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що б ця, інша сторона стала власником переданого 
їй права, наприклад, користування чи оренди. 

Висновки і рекомендації. Узагальнюючи між-
народний досвід оцінки ринкової вартості майна, 
майнових прав та активів комерційних банків вбача-
ється можливим формування таких пропозицій. 

По-перше, здійснення розширення діючих на-
ціональних стандартів оцінки майна і майнових 
прав, у тому числі вартості комерційного банку та 
його активів, за рахунок введення їх цільової струк-
туризації для: цілей фінансової звітності; цілей кре- 
дитування; цілей сек'юритизації; страхування і ви-
значення вартості завданих збитків; цілей інвесту-
вання; цілей оподаткування; цілей оренди. 

По-друге, розширення діючих національних 
стандартів оцінки майна і майнових прав підходом 
до оцінки вартості із застосуванням опціонних мо-
делей ціноутворення. 

По-третє, застосування коду професійної діяль-
ності та етики Європейського оцінювача для вітчиз-
няних фахівців з оцінки. 

По-четверте, впровадження Технічного доку-
менту Моделі автоматизованої оцінки для забезпе-
чення практичного впровадження Єдиної бази да-
них звітів про оцінку державної автоматизованої ін-
формаційно-телекомунікаційної системи, яка перед-
бачена Законом України «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо ліквідації коруп-
ційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів 
про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реа-
лізації майна» від 05 грудня 2019 року №354-ІХ. 

По-п’яте, впровадження Технічного документу 
визначення справедливої вартості за стандартами 
Міжнародної фінансової звітності.  

На Заході порівняно недавно почав використо-
вуватись підхід до оцінки вартості із застосуванням 
опціонних моделей ціноутворення.  

Він одержав позитивну динаміку застосування 
поруч з традиційними методичними підходами – по-
рівняльним, дохідним, витратним.  

В Україні цей підхід поки що не використову-
ється тому, що не представлений у національних 
стандартах оцінки. На наше переконання поєднання 
в методі реальних опціонів переваг традиційних під-
ходів (доходного, витратного і порівняльного) до 
оцінки вартості комерційних банків доцільно більш 
активно використовувати завдяки тому, що він, за-
ймаючи як би проміжне положення між традицій-
ними підходами, враховує як динаміку розвитку 
компанії, так і очікування інвесторів. 

Найважливіша особливість методу полягає в 
його здатності оцінювати доцільність обраних ме- 
неджментом стратегій і всіх можливостей комерцій-
ного банку в швидко мінливих економічних умовах, 
що сприяє отриманню більш об'єктивних результа-
тів оцінки вартості його бізнесу [7]. 

Відповідно до положень опціонної моделі вар-
тість бізнесу представляється як вартість колл-оп- 

ціону, складеного з активів і зобов'язань банку. Се-
ред математичних моделей, які дають змогу оціню-
вати опціонні премії, доцільно відмітити: модель 
нейтрального опціонного хеджу (модель Блека –
Шоулза); біномінальну модель; модель Кокса – Ру-
бінштейна; модель Гармана – Кольхагена; модель 
Едвардса – Белла – Ольсона. 

Найбільш поширеними є моделі Блека – Шо-
улза і Едвардса – Белла– Ольсона. Динамічна мо-
дель Блека – Шоулза особливо актуальна для оцінки 
вартості компаній, величини активів і зобов'язань 
яких близькі за величиною і постійно змінюються 
протягом часу. У зв'язку з цим опціонний підхід на 
основі моделі Блека-Шоулза може бути використа- 
ний для оцінки вартості комерційних банків,  
оскільки саме в цьому секторі активи і зобов'язання 
близькі за своїм значенням у силу особливостей ве-
дення бізнесу, в основному за рахунок залучених  
коштів. 

Опціонний підхід, на відміну від традиційних, 
не вимагає великих витрат часу для збору і обробки 
аналітичної бази, що дозволяє його застосовувати як 
інструментарій при експрес-аналізі діяльності банку 
(наприклад, у разі зміни кон'юнктури фінансового 
ринку).  

Очевидно, що про результати ефективності 
управлінських рішень можна судити через динаміку 
зміни вартості банку. Опціонний підхід дозволяє 
враховувати високу мінливість ринку більшою мі-
рою як позитивний чинник за рахунок зниження  
вартості зобов'язань компаній і можливості зрос-
тання вартості активів, що підвищує вартість акціо-
нерного капіталу компаній. 

З появою опціонів і подібних їм деривативів 
(варантів, конвертованих облігацій) інвестори отри-
мали право ухвалювати рішення, завдяки яким вони 
могли з вигодою для себе скористатися вдалим збі-
гом обставин або зменшити втрати. Якщо уявити ак-
ціонерне товариство як інвестора, що інвестує в ре-
альні активи, то керівництво може збільшити вар-
тість цих активів, адекватно реагуючи на зміни 
умов. При цьому найбільш важливим стає врахову-
вання життєвого циклу інвестиційного проекту  
і можливостей росту вартостей вибраних альтерна-
тивних рішень. 

В умовах фінансової кризи ринкова вартість ко-
мерційного банку, яка розрахована за результатами 
оцінки реальних опціонів, буде виступати надійним 
індикатором, який дозволить приймати більш об- 
ґрунтовані рішення щодо підтримання ефективного 
функціонування кредитної організації з боку влас-
ників, менеджерів та інвесторів. 
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Артеменко Д. М. Основні напрями впрова-
дження міжнародних стандартів оцінки ринкової 
вартості майна, майнових прав та активів комер-
ційних банків в Україні 

У статті на основі узагальнення міжнародного 
досвіду оцінки ринкової вартості майна, майнових 
прав та активів комерційних банків сформовані пропо-
зиції щодо гармонізації національних стандартів оці-
нки з міжнародними. 

Розглянуто структурні особливості міжнародних 
та європейських стандартів оцінки. Наголошено, що 
європейські стандарти оцінки (EVS 2016) містять еле-
менти європейської законодавчої бази, які пов'язані з 
фінансовою оцінкою вартості майна, що дозволяє здій-
снювати різні види фінансової оцінки вартості матері-
альних і нематеріальних активів.  

З’ясовано, що відмінністю цих стандартів є їх ве-
лика структурна деталізація та націленість на розгляд 
конкретної специфіки проведення окремих напрямків 
оціночних робіт. 

Розглянуто особливості застосування в якості 
бази оцінки ринкової вартості при оцінюванні активів 
комерційних банків, які містять у своєму складі май-
нові права. 

Обґрунтовано впровадження Технічного докуме-
нту Моделі автоматизованої оцінки для забезпечення 
практичного впровадження Єдиної бази даних звітів 
про оцінку державної автоматизованої інформаційно-
телекомунікаційної системи, яка передбачена законо-
давством України; впровадження Технічного докуме-
нту визначення справедливої вартості за стандартами 
Міжнародної фінансової звітності. 

Досліджено особливості здійснення оцінки рин-
кової вартості заставного майна при іпотечному креди-
туванні банками, які потребують удосконалення про-
фесійних національних стандартів.   

Обґрунтовано розширення діючих національних 
стандартів оцінки майна і майнових прав підходом до 
оцінки вартості із застосуванням опціонних моделей 
ціноутворення. 

Розглянуто особливості застосування динамічної 
моделі Блека-Шоулза для оцінки ринкової вартості ко-
мерційного банку. Оскільки, саме в цьому секторі ак-
тиви і зобов'язання близькі за своїм значенням в силу 
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особливостей ведення бізнесу, в основному за рахунок 
залучених коштів. 

Ключові слова: ринкова вартість, оцінка, станда-
рти, опціонна модель, методичний підхід, ринкова оре-
ндна плата, заставна вартість. 

Artemenko D. The main directions of implemen-
tation of international standards for valuation of the 
market value of property, property rights and assets of 
commercial banks in Ukraine 

In the article, on the basis of generalization of the in-
ternational experience of valuation of the market value of 
property, property rights and assets of commercial banks, 
the proposals for harmonization of national valuation 
standards with the international ones are formed. 

The structural features of international and European 
standards of assessment are considered. It is emphasized 
that the European Valuation Standards (EVS 2016) contain 
elements of the European legislative framework that are re-
lated to the financial valuation of property, which allows 
for various types of financial valuation of tangible and in-
tangible assets. It is found that the difference between these 
standards is their large structural detail and focus on exa- 
mining the specific specifics of specific areas of evaluation 
work. 

The peculiarities of application as a base of valuation 
of the market value in the valuation of assets of commercial 
banks containing property rights are considered. 

The introduction of the Technical Document of the 
Automated Assessment Model to substantiate the practical 
implementation of the Unified Database of Assessment Re-
ports of the State Automated Information and Telecommu-
nication System provided by the legislation of Ukraine is 
substantiated; of the Technical Document of fair value de-
termination according to the International Financial Re-
porting Standards is substantiated. 

Researched estimation of the market value of mort-
gage property in the case of mortgage lending by banks, 
which require improvement of professional national stan- 
dards, are considered. 

The extension of existing national property and prop-
erty valuation standards is justified by an approach to value 
appraisal using optional pricing models. 

The peculiarities of application of Black-Scholes dy-
namic model for estimation of market value of a commer-
cial bank are considered. Because, in this sector, assets and 
liabilities are close in value because of the peculiarities of 
doing business, mainly at the expense of attracted funds. 

Keywords: market value, valuation, standards, option 
model, methodological approach, market rent, mortgage 
lending value. 

Артеменко Д. М. Основные направления внед-
рения международных стандартов оценки рыноч-
ной стоимости имущества, имущественных прав и 
активов коммерческих банков в Украине 

В статье на основе обобщения международного 
опыта оценки рыночной стоимости имущества, иму-
щественных прав и активов коммерческих банков 
сформированы предложения по гармонизации нацио-
нальных стандартов оценки с международными. 

Рассмотрены структурные особенности междуна-
родных и европейских стандартов оценки. Отмечено, 
что европейские стандарты оценки (EVS 2016) содер-
жат элементы европейской законодательной базы, свя-
занные с финансовой оценкой стоимости имущества, 
что позволяет осуществлять различные виды финансо-
вой оценки стоимости материальных и нематериаль-
ных активов. Выяснено, что отличием этих стандартов 
является их большая структурная детализация и наце-
ленность на рассмотрение конкретной специфики про-
ведения отдельных направлений оценочных работ. 

Рассмотрены особенности применения в качестве 
базы оценки рыночной стоимости при оценке активов 
коммерческих банков, которые содержат в своем со-
ставе имущественные права. 

Обосновано внедрение Технического документа 
Модели автоматизированной оценки для обеспечения 
практического внедрения Единой базы данных отче- 
тов об оценке государственной автоматизирован- 
ной информационно-телекоммуникационной системы, 
предусмотренной законодательством Украины; внед-
рение Технического документа определения справед-
ливой стоимости по стандартам Международной фи-
нансовой отчетности. 

Исследованы особенности осуществления оценки 
рыночной стоимости залогового имущества при ипо-
течном кредитовании банками, которые требуют со-
вершенствования профессиональных национальных 
стандартов. 

Обосновано расширение действующих нацио-
нальных стандартов оценки имущества и имуществен-
ных прав подходом к оценке стоимости с применением 
опционных моделей ценообразования. 

Рассмотрены особенности применения динамиче-
ской модели Блэка-Шоулза для оценки рыночной сто-
имости коммерческого банка. Поскольку именно в  
этом секторе активы и обязательства близкие по сво-
ему значению в силу особенностей ведения бизнеса, в 
основном за счет привлеченных средств. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, оценка, 
стандарты, опционная модель, методический подход, 
рыночная арендная плата, залоговая стоимость. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК  
КОНТЕЙНЕРНИМИ СУДНАМИ 

Постановка проблеми. Морські перевезення 
вважаються найважливішим транспортним засобом 
у світі, який може сприяти міжнародній торгівлі. 
Близько 80% світової торгівлі та понад 70% доданої 
вартості здійснюється через морський транспорт. У 
2016 році контейнерні перевезення відзначили своє 
60-річчя як нововведення, яке мало величезний 
вплив на географію виробництва та розповсюджен-
ня. Виробництво стало глобалізованим шляхом кра-
щого використання порівняльних переваг. Незважа-
ючи на те, що контейнер був первинним нововве-
денням для морських перевезень, поява глобальних 
ланцюгів поставок зробило сильний тиск для впро-
вадження контейнеризму для внутрішніх систем  
розподілу вантажів. Контейнери, все частіше відно-
сяться до проблеми з постійно зростаючими вимо-
гами до часу, надійності та витрат глобальних лан-
цюгів поставок. Дисбаланс у торговельних потоках, 
обмеженість потужностей ускладнюють реалізацію 
всіх переваг тарифікації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями лінійних перевезень, які акцентують 
увагу, головним чином, на контейнерних перевезен-
нях займаються багато вчених практиків: Я. Хауз, 
М. Барке, Т. Ноттебум, Дж. Родриге. Останнім ча-
сом спостерігається розвиток та стрімке поширення 
процесів глобалізації, тому дослідження перспектив 
розвитку глобальних ланцюгів поставок контейнер-
ними суднами набуває великого значення для суд-
новласників та економіки держави. 

Виклад основного матеріалу. Контейнерні пе-
ревезення представляють собою нововведення, яке 
мало величезний вплив на виробництво та розпов-
сюдження. Лише за допомогою контейнерізації ви-
робництво стало по-справжньому глобалізованим 
шляхом кращого використання порівняльних пере-
ваг у порівнянні з системами розподілу, де здатні 
ефективніше взаємодіяти, узгоджуючи просторово 
різноманітні відносини попиту та пропозиції. Однак 
роль контейнерів у світовій торгівлі, виробництві та 
системах розподілу лише починає визнаватися [1]. 
За даними UNCTAD [2], між 1970-1990 роками за-
ходи щодо сприяння торгівлі становили 45% при- 
росту світової торгівлі, тоді як членство в глобаль-
ній торговій організації, такій як GATT / WTO, ста- 

новило ще 285%. На контейнери припадало додат-
кові 79%, що перевищує всі інші чинники зростання 
у торгівлі, узяті разом. Головним чином, внаслідок 
бурхливої внутрішньо-азіатської торгівлі, а також 
через встановлення портів-хабів, які виступають в 
якості пунктів перевантаження для регіональних  
ринків. Загальна пропускна здатність, що обробля-
ється світовими контейнерними портами, збільши-
лася з приблизно 236 млн TEU у 2000 році до  
601 млн TEU у 2012 році (включаючи баласти та пе-
ревалки), що становить середній річний темп зрос-
тання 8,1%. Транспортні перевезення були рушій-
ною силою зростання контейнерних робіт в останнє 
десятиліття.  

У більшості розвинених регіонів світу контей-
нери мають високу частку в морському потоці ім- 
порту та експорту загальних вантажів. Не всі порти 
приймають або можуть прийняти контейнерні суд-
на. Здається, що рання праця з контейнерними суд-
нами не означає ніякої гарантії подальшої тарифіка-
ції. Ці висновки узгоджуються з просторовими мо-
делями Я. Хауз [3], М. Барке [4] та Т. Ноттебум,  
Дж. Родриге [5] щодо розвитку систем контейнер-
них портів. Отже, ці моделі припускають, що не всі 
порти, які рано інвестували в контейнерну інфра-
структуру, стають основними контейнерними цент-
рами. Отримана концентрація портів може спричи-
нити деградацію незначних портів у мережі. Теорія 
життєвого циклу передбачає, що всі інновації розви-
ваються за схемою піонерської (або впроваджуваль-
ної) фази, фази росту, фази зрілості, фази насичення 
та нарешті фази спаду, спровокованої старінням. Це 
в кінцевому підсумку може призвести до зникнення 
початкових інновацій з ринку. Тривалість кожного 
етапу циклу залежить від типу інновацій, управ-
ління, яке його підтримує, а також рівня проник-
нення на ринок. Теорія життєвого циклу, яка може 
бути застосована до режимів транспорту та транс- 
портних систем автомобілів. Перевезення мор- 
ськими суднами та баржами завжди відігравало  
важливу роль протягом історії. Можемо згадати ба-
гато китайських, іспанських / португальських, анг-
лійських та голландських досліджень, спрямованих 
на створення нових торгових шляхів [6]. Відбува-
лося вдосконалення технології морського вироб- 
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ництва за останнє півстоліття спрямоване на покра-
щення граничної швидкості, надійності, але й підви-
щення вартість. 

Ринок контейнерів швидко досягає фази зрі- 
лості, що характеризується широким розповсюд-
женням технологій у всьому світі та технічними 
вдосконаленнями, які все більше стають маргіналь-
ними. Судна стають більшими та ефективнішими, 
але, по суті, контейнерна технологія, яка загалом ке-
рує бізнесом, в основному така сама, як і близько  
40-50 років тому. Судноплавні лінії розміщують все 
більші контейнерні судна на основних торгових 
шляхах, зумовлені обіцянками економії за рахунок 
досягнення економії масштабу (у морі), про що  
свідчать [7-8]. Технічна концепція контейнерного 
судна істотно не змінилася протягом еволюції від 
суден першого покоління до найновіших контейне-
ровозів "Triple-E" місткістю понад 18000 TEU. Еко-
номія від масштабу, ймовірно, буде висунута, на- 
скільки це технічно та економічно можливо. 

Приріст технологій на обладнанні контейнерів 
для переміщення на внутрішній території також стає 
незначним. Push-конвої існують вже досить давно, і 
хоча внутрішні баржі на Рейні зараз досягають по-
тужностей близько 500 TEU, їх конструкція є цілком 
стандартною [9]. Технологія залізничного транс- 
порту датується ранніми днями контейнерного  
транспорту, і навіть поїзди з двома штабними пере-
везеннями в Північній Америці були задумані ще в 
1980-х роках [10]. Як висновок, світ все ще викори-
стовує десятиліття старої концепції – контейнера – 
для вирішення проблем сучасних світових ланцюгів 
поставок. І хоча глобалізація та пов'язані з цим гли-
бокі зміни в світових процесах виробництва та дис-
трибуції значною мірою стали можливими завдяки 
контейнерізації, ті ж світові ланцюги поставок зараз 
чинять сильний тиск на контейнерну концепцію, за-
лишаючи гравців на контейнерних ринках з пев-
ними проблемами. 

Транспортне перевезення контейнерів змінило 
масштаби глобального розподілу вантажів. Завдяки 
великій швидкості системи розподілу вантажів від-
криваються нові світові ринки експорту та імпорту. 
Це пояснюється тим, що охоплюється більший  
простір, який може вести торгівлю, перевозити то-
вари з меншим часом та невисокою ціною. Ця швид-
кість є набагато більшою мірою функцією часу, ніж 
швидкості, оскільки контейнеризація здебільшого 
покращувала функцію перевантаження [11]. Таким 
чином, справа не в тому, що фрахт рухається швид-
ше за відповідними режимами, що обслуговують  
ланцюги поставок, а в тому, що ефективність транс-
портних терміналів різко збільшила швидкість пере-
валки і, отже, ланцюгів поставок. Поняття пере- 
валки тут сприймається у широкому розумінні й 
включає діяльність коли вантаж не перебуває в 
обігу, а саме стадію складування, яке пристосува-
лося забезпечувати більш високу швидкість руху  
вантажів у вигляді центрів розподілу. Хоча до вве- 

дення контейнера стандартному вантажному судну 
знадобилося б кілька тижнів, щоб його завантажу-
вати або вивантажувати, аналогічна кількість ван-
тажу, що перебуває у контейнері, може бути пере- 
вантажена за лічені години [12]. Можна стверджу-
вати, що швидкість перевезення вантажів з модаль-
ної точки зору була досягнута вже більше півсто-
ліття, але контейнеризація, завдяки функції пере- 
валки, справді дозволила помножити ефект на цю 
швидкість. Як тільки буде досягнуто конкретного 
порогу швидкості, управління виробництвом на ос-
нові часу стає можливим, коли логістика переходить 
від поштовху (на основі пропозиції) до тяглової (на 
основі попиту) структури, отримуючи значні пере-
ваги від розподілу. Контейнеризація забезпечила 
механізм розширення на міжнародні ринки при од-
ночасному підвищенні надійності, гнучкості та ви-
трат на розподіл вантажів. Конвергенція цих факто-
рів дозволила встановити глобальні ланцюги по- 
ставок, багато з яких ґрунтуються на принципі  
"вчасно", що є інтеграцією швидкості руху вантажів 
із стратегіями виробництва та систем розподілу. 

Глобальні виробничі мережі (GPN) являють со-
бою функціонально інтегровану мережу виробни-
чої, торговельної та сервісної діяльності, яка вклю-
чає всі етапи в товарному ланцюжку, починаючи з 
трансформації сировини, через проміжні етапи ви-
готовлення, такі як складування, до доставки това-
рів на ринки. У цих рамках глобальні виробничі ме-
режі змусили багатьох виробників замислюватися 
про глобальні логістичні стратегії, а не просто  
покладатися на звичайну діяльність з доставки чи 
експедирування. Більшість учасників транспорт-
ного ланцюга відповіли, надаючи нові послуги з до-
даною вартістю в інтегрованому пакеті, через інтег-
рацію вантажів по ланцюгу поставок.  

Судноплавні лінії проєктують мережі, які їм 
зручно пропонувати, але в той же час вони зобов'я-
зані надавати послуги, які хочуть їх споживачі, з  
точки зору частоти, прямої доступності та часу  
транзиту. Ця напруга між маршрутизацією та попи-
том є важливою. Планувальники мережі можуть на-
правляти потоки за оптимальними для системи 
шляхами, при цьому найнижчі витрати на всю ме-
режу досягаються шляхом непрямої маршрутизації 
через хаби, деякі офшорні місця та об'єднання пото-
ків. Однак, чим ефективніша мережа з точки зору 
перевізника, тим менш зручною є ця мережа для по-
треб вантажовідправників. Вантажовідправники мо-
жуть обурюватися непрямими маршрутами, відкри-
ваючи можливості для інших судноплавних ліній 
для заповнення прогалин на ринку. Концепція еква-
торіальної навколосвітової системи може мати свої 
позитивні сторони, але ми стверджуємо, що вона 
буде доповненням, а не заміною існуючих систем. 
Судноплавні лінії мають у своєму розпорядженні 
широкий спектр моделей, усі вони підтверджені в 
певних обставинах. Надалі судноплавні лінії про- 
довжуватимуть поєднувати трикутники, послуги 
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маятника, послуги метеликів, послуги конвеєра та 
інші форми різної складності із послугами зв’язу-
вання ліній та простими "кінцевими" послуг, прис-
тосованих як для основних, так і для ретрансляцій-
них служб для створення мережі, що найкраще від-
повідає вимогам перевізника. Посилаючись на рест-
руктуризацію азіатських концентраторів, можна 
стверджувати, що система портів концентраторів як 
головних точок поєднання між магістральною мере-
жею та мережею подачі замінюється ієрархічним на-
бором мереж, що відображають різні рівні витрат та 
ефективності на ринку. Службові мережі високого 
порядку матимуть менше викликів портів і більші 
судна, ніж мережі нижчого порядку. Збільшення об-
сягів може привести до зростаючої сегментації ме-
реж лінійних служб та ієрархії в хабах.  

Не існує підходу «один розмір, який підходить 
усім» до майбутнього мереж лінійного обслугову-
вання. Ієрархія порту визначається рішеннями окре-
мих осіб лінії перевезення контейнерів (які працю-
ють як незалежні перевізники або угруповання), ке-
руючись однаковими стратегічними, комерційними 
та експлуатаційними міркуваннями. Отже, порт 
може функціонувати як регіональний концентратор 
для одного оператора та як порт подачі для іншого. 
Мережева функція контейнерного терміналу також 
може змінитися. Порти, що обслуговують магіст- 
ральні послуги, можуть бути перенесені на порти 
подачі. Крім того, судноплавна лінія може вирішити 
перетворити регіональний порт у головний вузол, 
що з'єднується між собою. 

Основна загроза майбутньому складних мереж 
лінійного обслуговування полягає в підвищеній не-
надійності розкладу. Низька цілісність розкладу 
може мати багато причин, починаючи від погодних 
умов, затримок доступу до портів до перевантаже-
ності терміналів порту або навіть міркувань без-
пеки. Т. Ноттебум продемонстрував, що на сьогод-
нішній день основною причиною ненадійності роз-
кладу є основна перевантаженість портових термі-
налів. Низька кількість причалів або кранів призво-
дить до перебоїв у графіку обслуговування лінійних 
транспортних ліній. Враховуючи характер багатьох 
лінійних служб (більш ніж один порт виклику, що-
тижневе обслуговування, конфігурації концентрато-
рів і т.п.), які тісно інтегровані, затримка в одному 
каскаді портів протягом усієї послуги лінійного  
зв'язку, а отже, впливає і на інші порти виклику (на-
віть ті порти, які спочатку не мали затримок). На-
приклад, в Азії та Європі працюють лише 49,1% су-
ден, згідно з їх графіком. На глобальному рівні 
45,8% викликів порту вчасно, 19,8% запізнюються 
на один день, а 25,2% – запізнюються на два дні  
і більше. 10,2% викликів з порту надходять за день 
до або раніше. Maersk Line зафіксувала середню ці-
лісність графіку у всьому світі 70%. MSC належить 
до числа найбідніших виконавців із лише 41%. MSC 
тримає буфери часу відносно низькими і намага-
ється вирішити виникаючі проблеми за допомогою 

спеціальних змін порядку викликів портів, спеціаль-
них перевантажень контейнерів у ретрансляційних 
портах в Середземномор'ї та, здавалося б, випадко-
вого пропуску одного або декількох портів викликів 
під час рейсу. 

Менеджери логістичної галузі витрачають все 
більше свого часу на вирішення проблем, пов'язаних 
з вантажоперевезеннями та кризи, частково через 
низьку надійність розкладу. Питання надійності та 
нарощування потужностей стали критичними фак-
торами поруч із чистими міркуваннями щодо ви-
трат. Прийняття постійного високого рівня надійно-
сті розкладу, оскільки нова норма може в довгостро-
ковій перспективі негативно впливати на всю логіс-
тичну систему, а згодом і на глобальні мережі виро-
бництва та споживання. 

Таким чином, може бути встановлена взаємо-
доповнюваність між екваторіальним коридором, 
який буде переважно морським сегментом, та кори-
дором Північної півкулі, що включає сухопутний та 
морський сегменти. Хоча коридор Північної півкулі 
мав би меншу пропускну спроможність, особливо 
вздовж його транссібірської частини, він забезпечив 
би швидше обслуговування на великі відстані, ніж 
екваторіальний коридор, обслуговуючи ланцюги 
поставок, залежні від часу. Таким чином, вантажо-
відправники платять надбавку за використання 
цього швидшого маршруту, що відображатиметься 
на товарах в обігу. Розширення Панамського каналу  
може спричинити додатковий поштовх до транс- 
континентального судноплавства, що робить еква-
торіальний коридор швидким для транзиту та еко-
номним на витратах (економія на масштаби). Зреш-
тою, за умови суперечливих питань глобальних змін 
клімату, також міг би бути створений арктичний 
морський коридор, встановивши таким чином три 
широтних коридори циркуляції. Отже, багато мож-
ливостей щодо виробництва та системи розподілу, 
ймовірно, виникнуть із створенням та функціону-
ванням торгових коридорів на великі відстані. 

Іншим фактором, який має великий вплив на 
динаміку розвитку портів, є місцеві обмеження.  
Порти, особливо великі шлюзи, стикаються з широ-
ким набором локальних обмежень, які погіршують 
їх зростання та ефективність. Відсутність доступних 
земельних ділянок для розширення є однією з най-
гостріших проблем, проблема, що загострюється по-
требами у глибоководних обробках великих суден. 
Посилений портовий рух також може призвести до 
втрат, оскільки місцеві дорожні та залізничні сис-
теми сильно обтяжені. Екологічні обмеження та  
місцева опозиція розвитку порту також мають важ-
ливе значення. Регіоналізація порту, таким чином, 
дозволяє частково обмежити локальні обмеження 
шляхом їх зовнішнього використання. 

Одна з проблем, з якою стикаються порти, по-
в'язана з інфраструктурною частиною фази регіона-
льного порту. Портові органи влади намагаються 
підвищити інтер-модальний потенціал порту з вели- 
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кою залежністю від роботи інфраструктури та транс-
портних послуг. Однак маневреність, пропонована 
портовим органам, здається, обмежена. Перш за все, 
на рівні інфраструктури внутрішніх територій пере-
важають органи державної влади, які повинні врахо-
вувати соціальні та політичні аспекти та фінансові 
обмеження в процесі прийняття рішень. По-друге, у 
логістичній глибині переважають гравці ринку, які 
за звичайних обставин не повинні звітувати перед 
портовою адміністрацією. Таким чином, повнова-
ження портових органів у розвитку інфраструктури 
внутрішніх районів обмежені.  

Висновок. Контейнерна система повільно до-
сягає зрілості в ринкових умовах, коли вантажні пе-
ревезення стали найбільш мінливою і затратною 
складовою багатьох постачальницьких мереж і ло- 
гістичних операцій. Менеджери в галузі логістики, 
включаючи портову та морську промисловість, все 
більше і більше часу витрачають на вирішення про-
блемних та кризових перевезень вантажного транс-
порту. Таким чином, питання надійності та нарощу-
вання потужностей стали критичними чинниками 
поруч із дослідженнями витрат. Розумне управління 
контейнерною системою є необхідною умовою ста-
лого розгортання концепції контейнерів у глобаль-
них ланцюгах поставок у довгостроковій перспек-
тиві. Було визначено деякі найважливіші фактори з 
огляду на стійку тенденцію контейнеризації. Наяв-
ність достатньої термінальної потужності залиша-
ється проблемою. Було продемонстровано, що зрос-
тання екологічних та соціальних проблем, пов'яза-
них із розвитком терміналів, призвело до великих 
затримок із виведенням нової потужності на ринок. 
Дефіцит термінальної потужності може відкрити  
перспективи для нових моделей маршрутизації ван-
тажу. Подальший розвиток регіонів шлюзу з бага-
тьма портами стане все більш важливим елементом 
у пропонуванні як гнучкості, так і обслуговування 
глобальних мереж поставок.  
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Макаренко М. В., Барський І. М. Перспективи 
розвитку глобальних ланцюгів поставок контей- 
нерними суднами 

У статті доведено, що морські перевезення вважа-
ються найважливішим транспортним засобом у світі, 
який може сприяти міжнародній торгівлі. Підкреслено, 
що основний принцип контейнерної роботи не змі- 
нився, незважаючи на збільшення масштабів суден  
і терміналів та поступове підвищення продуктивності 
роботи з контейнерами. Дисбаланс у торговельних по-
токах, обмеженість потужностей ускладнюють реалі-
зацію всіх переваг тарифікації. Мета роботи полягає у 
розгляді перспектив розвитку лінійних перевезень  
контейнерними суднами та проблем, які виникають у 
процесі їх діяльності. Підкреслено, що контейнерна си-
стема повільно досягає зрілості в ринкових умовах, 
коли вантажні перевезення стали найбільш мінливою  
і затратною складовою багатьох постачальницьких ме-
реж і логістичних операцій. Доведено, що менеджерам 
логістики доводиться стикатися з ризиками щодо тер-
мінів ланцюгів поставок, тому питання надійності та 
нарощування потужностей стали критичними чинни-
ками поруч із дослідженнями витрат. Встановлено, що 
дефіцит термінальної потужності може відкрити пер- 
спективи для нових моделей маршрутизації вантажу. 
Встановлено основні тенденції розвитку лінійних кон-
тейнерних перевезень та визначено проблеми, які ви-
магають підключення та мережі перевезень усіх видів 
транспорту. Встановлено, що розумне управління кон-
тейнерною системою є необхідною умовою сталого 
розгортання концепції контейнерів у глобальних лан-
цюгах поставок у довгостроковій перспективі. Дове-
дено, що співіснування різних типів мереж на одному 
торговому шляху забезпечує гнучкість у варіантах  
маршрутизації і, ймовірно, зменшить проблеми син- 
хронізації мережі та проблеми вразливості в епоху  
підвищеної ненадійності графіку. Встановлено, що 
зростання екологічних та соціальних проблем, пов'яза-
них із розвитком терміналів, призвело до великих за-
тримок із виведенням нової потужності на ринок. По-
дальший розвиток регіонів шлюзу з багатьма портами 
стане все більш важливим елементом у пропонуванні 
як гнучкості, так і обслуговування глобальних мереж 
поставок. 

Підкреслено, що регіонально процес інтеграції 
між системами морського та внутрішнього транспорту 
призведе до ряду стратегій проникнення та модального 
зсуву (до залізниці або барж), де кожен вид транспорту 
використовується найбільш ефективно за витратами та 
часом. Регіоналізація порту була визначена як ключова 
концепція управління взаємозв'язком між портами та 
центрами розподілу внутрішніх вантажних перевезень. 
Хоча в усьому світі можуть розвиватися значні геогра-
фічні відмінності, фаза регіоналізації у всіх випадках 
виведе перспективу розвитку портів за межі периметра 
порту. 

Ключові слова: морська галузь, системи розпо-
ділу, ланцюги поставок, контейнерні перевезення, лі-
нійні перевезення, логістична інфраструктура.  

Makarenko M., Barskiy I. Prospects for the Deve- 
lopment of Global Supply Chains by Container Vessels 

The article proves that sea transportation is consi- 
dered to be the most important vehicle in the world that can 
promote international trade. It is emphasized that the basic 
principle of container work has not changed, despite the 
increase in the size of ships and terminals and the gradual 
increase in the productivity of container handling. The im-
balance in trade flows, capacity constraints make it diffi-
cult to realize all the benefits of tariffing. The purpose of 
the work is to consider the prospects for the development 
of linear shipments by container vessels and the problems 
arising in the course of their activity. It is emphasized that 
the container system is slowly reaching maturity in market 
conditions, when freight has become the most volatile and 
costly component of many supply networks and logistics 
operations. It has been proven that logistics managers have 
to deal with risks in terms of supply chains, so the issue of 
reliability and capacity building has become a critical fac-
tor along with cost studies. It has been found that terminal 
capacity shortages can open up prospects for new cargo 
routing models. The basic tendencies of development of 
linear container transportations are established and the 
problems that require the solution are identified. It has been 
established that prudent management of the container sys-
tem is a prerequisite for the sustainable deployment of con- 
tainer concepts in global supply chains over the long term. 
Coexistence of different types of networks in one trade 
route has been proven to provide flexibility in routing op-
tions, and is likely to reduce network synchronization prob-
lems and address vulnerabilities in an era of increased 
graph unreliability. It has been found that the growth of en-
vironmental and social problems related to the develop-
ment of terminals has led to great delays in bringing new 
capacity to the market. The continued development of gate-
way regions with many ports will become an increasingly 
important element in both the flexibility and speed of ser- 
ving global supply networks. It is emphasized that region-
ally the process of integration between maritime and inland 
transport systems will lead to the emergence of a number 
of penetration and modal shift strategies (rail or barge), 
where each mode of transport is used most efficiently in 
cost and time. Port regionalization has been identified as a 
key concept for managing the interconnection between 
ports and inland freight distribution centers. Although sig-
nificant geographical variations may develop worldwide, 
the regionalization phase will in all cases bring the prospect 
of port development beyond the perimeter of the port. 

Keywords: maritime industry, distribution systems, 
supply chains, container transportation, linear transporta-
tion, logistics infrastructure. 

Макаренко М. В., Барский И. Н. Перспективы 
развития глобальных цепей поставок контейнер-
ными судами 

В статье доказано, что морские перевозки счита-
ются важнейшим транспортным средством в мире, ко-
торые могут способствовать международной торговле. 
Подчеркнуто, что основной принцип контейнерной ра-
боты не изменился, несмотря на увеличение масшта-
бов судов и терминалов и постепенное повышение 
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производительности работы с контейнерами. Дисба-
ланс в торговых потоках, ограниченность мощностей 
затрудняют реализацию всех преимуществ тарифика-
ции. Цель работы заключается в рассмотрении пер-
спектив развития линейных перевозок контейнерными 
судами и проблем, возникающих в процессе их дея-
тельности. Подчеркнуто, что контейнерная система 
медленно достигает зрелости в рыночных условиях, 
когда грузовые перевозки стали наиболее изменчивой 
и затратной составляющей многих снабженческих се-
тей и логистических операций. Доказано, что менедже-
рам логистики приходится сталкиваться с рисками по 
срокам цепей поставок, поэтому вопрос надежности и 
наращивания мощностей стал критическим фактором 
наряду с исследованиями расходов. Установлено, что 
дефицит терминальной мощности может открыть пер-
спективы для новых моделей маршрутизации груза. 
Установлены основные тенденции развития линейных 
контейнерных перевозок и определены проблемы, ко-
торые требуют решения. Установлено, что разумное 
управление контейнерной системой является необхо-
димым условием устойчивого развертывания концеп-
ции контейнеров в глобальных цепях поставок в дол-
госрочной перспективе. Доказано, что сосуществова-
ние различных типов сетей на одном торговом пути 
обеспечивает гибкость в вариантах маршрутизации и,  

вероятно, уменьшит проблемы синхронизации сети и 
решит проблемы уязвимости в эпоху повышенной не-
надежности графиков. Установлено, что рост экологи-
ческих и социальных проблем, связанных с развитием 
терминалов, привело к большим задержкам с выводом 
новых мощности на рынок. Дальнейшее развитие реги-
онов шлюза со многими портами станет все более важ-
ным элементом как в гибкости, так и скорости обслу-
живания глобальных сетей поставок. Подчеркнуто, что 
регионально процесс интеграции между системами 
морского и внутреннего транспорта приведет к возник-
новению ряда стратегий проникновения и модального 
сдвига (к железной дороге или баржам), где каждый 
вид транспорта используется наиболее эффективно по 
затратам и времени. Регионализация порта была опре-
делена как ключевая концепция управления взаимо-
связью между портами и центрами распределения 
внутренних грузовых перевозок. Хотя во всем мире 
могут развиваться значительные географические раз-
личия, фаза регионализации во всех случаях выведет 
перспективу развития портов за пределы периметра 
порта. 

Ключевые слова: морская отрасль, системы рас-
пределения, цепи поставок, контейнерные пере- 
возки, линейные перевозки, логистическая инфра-
структура. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. У світі спостерігається 
тенденція безперервного прогресу досліджень та 
інновацій в різних галузях, і сфера логістики не є ви-
нятком. Використання в логістиці сучасних передо-
вих технологій забезпечить високу швидкість вико-
нання необхідних операцій та скорочення фінансо-
вих і трудових витрат, що послужить вирішальним 
фактором підвищення конкурентоспроможності 
підприємства та збільшення прибутку. На даний мо-
мент вітчизняні підприємства гостро потребують 
удосконалення своєї діяльності через скорочення 
часових інтервалів і витрат у постачанні, вироб- 
ництві та збуті. В умовах загострення конкурентної 
боротьби та необхідності своєчасно адаптуватися до 
складної економічної ситуації це можна здійснити 
за допомогою впровадження інновацій у логістичну 
діяльність.  

Аналіз останніх досліджень. Питання оптимі-
зації та підвищення ефективності управління логіс-
тичними каналами є актуальним та затребуваним у 
вітчизняній літературі, адже економічна криза та 
конкуренція на ринку логістичних посередників  
зумовлюють пошук нових інноваційних способів 
роботи. Питання інновацій в логістиці перебуває в 
полі зору дослідників, що займаються проблемами 
логістики, таких як Н. Чухрай, Р. Патора, І. Афана-
сенко, В. Борисова, Л. Болдирєва. У своїх працях  
Н. Чухрай та Р. Патора зазначають, що однією з не-
багатьох сфер економіки, для якої необхідний інно-
ваційний розвиток, є транспорт і комунікації, що за-
безпечує безперешкодне переміщення товарів, капі-
талу, інформації, людей, послуг.  

Теоретичні, практичні та методичні аспекти 
формування логістичної стратегії підприємств знай-
шли відображення в наукових працях зарубіжних та 
вітчизняних вчених: Є. Крикавського, Б. Андруш-
ківа, А. Євдокимова, Т. Косаревої, Ю. Чорток, А. Ро-
димченко, О. Шкодіної, Н. Тюріної, К. Калди, 
Д. Уотерса, В. Сергеєва, А. Роднікова, А. Семенен-
ко, Т. Алєсінської та інших. Підвищена увага до но-
вих технологій у логістиці зумовлена необхідністю 
реформування сучасних підприємств для посилення 
їх конкурентоспроможності на внутрішньому та 
міжнародному ринках. 

Мета статті – обґрунтування головних напря-
мів підвищення ефективності функціонування ло- 
гістичних підприємств за рахунок впровадження 
інновацій та інформаційних технологій задля підви-
щення якості надання послуг, виявлення шляхів під-
вищення ефективності господарської діяльності та 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Логістика сьогодні є загальновживаним терміном, 
оскільки вона посідає важливе місце в ланцюгах по-
стачання, а також конкуренції між підприємствами. 
Існує декілька визначень логістики. Логістика – це 
планування, контроль, організація та координація 
потоку матеріалів, інформації, енергії, грошей та 
цінностей в логістичній системі. Крім реалізації цих 
процесів, логістика також є дисципліною, яка синте-
зує та використовує сучасні знання та методи кіль-
кох дисциплін, пов’язаних з логістикою, для 
розв’язання заданої матеріально-технічної задачі. 
Логістика включає управління транспортуванням, 
складським господарством, запасами, кадрами, ор-
ганізацією інформаційних систем та комерційної ді-
яльності підприємства, тобто органічне поєднання 
вищенаведених сфер логістики в єдину систему [1].  

Отже, мета логістики полягає в забезпеченні 
продукції належної якості та кількості у визначе-
ному місці призначення в належний час з відповід-
ного джерела, відповідним методом та обладнан-
ням, а також відповідними мінімальними витра-
тами. Якість і доступність пропонованих послуг ло-
гістичним сектором мають велике значення для еко-
номічного зростання та збільшення потенціалу зай-
нятості [2]. 

Ефективна ринкова стратегія функціонування 
окремої фірми будується на зв’язках між фірмою, 
споживачем та конкурентом. Як правило, з підви-
щенням обсягу виробництва товарів їх собівартість 
знижується. Проте в умовах перенасиченості ринку 
товарами досягнення прибутковості в діяльності 
фірм шляхом орієнтації на збільшення лише обсягів 
продажів неможливе. Для того щоб продати товар, 
необхідно виділити його з подібних, надати додат-
кові властивості, що більшою мірою відповідають 
потребам споживача. Цьому сприяє стратегія сег- 
ментації ринку. Ринок стає все більш чутливим до 



С. О. Колесников, В. В. Володченко 

50 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

якості обслуговування, що все більше впливає на до-
сягнення конкурентних переваг. Логістика розгля-
дається як інструмент, що дає змогу зайняти та утри-
мувати цю позицію [3]. Останніми роками глобалі-
зація, посилення конкуренції на світовому ринку, 
більш складні продукти з коротким життєвим цик-
лом, постійне прагнення до зниження витрат та ко-
ливання потреб споживачів породили нові техноло-
гії та бізнес-процеси, тому логістичний сектор сьо-
годні має бути готовим зустріти в майбутньому нові 
практичні завдання, а швидке реагування на них 
стане ключем до успіху для підприємств. До пріори-
тетних сфер інноваційних рішень на підприємстві 
належить логістика. Головне завдання спеціалістів 
на підприємстві – це впровадження інновацій в ло- 
гістичну діяльність підприємства, що приведе до 
пришвидшення логістичних процесів при зниженні 
витрат на їх реалізацію [4, с. 89].  

На думку Л. Болдиревої інновації у логістичній 
діяльності слід класифікувати таким чином [5, с.18]: 

1) інновації в постачанні ресурсів (закупівель-
ній логістиці); 

2) інновації на перевезенні вантажів (транспор-
тній логістиці); 

3) інновації у внутрішньовиробничій логістиці
(промислова переробка ресурсів); 

4) інновації у вантажопереробці, складуванні й
зберіганні (складській логістиці); 

5) інновації в розподілі/постачанні продукції
замовником (розподільчій логістиці); 

6) інновації в логістичному менеджменті;
7) інновації в управлінні запасами.
Один із напрямів реформування економіки Ук-

раїни лежить у площині інноваційних технологій 
логістичної системи та створенні механізму, який би 
гнучким та ефективним чином забезпечував взаємо-
дію основних елементів логістики «постачання – ви-
робництво – складування – транспортування – 
збут». Отже, необхідно створити ланцюги, які забез-
печать інтеграцію роботи державного та приватного 
секторів економіки на основі міжгалузевої логістич-
ної координації. Найбільш прогресивними іннова-
ційними технологіями в логістиці сьогодні є:  

Enterprise Resourse Planning (ERP) – Плану-
вання ресурсів підприємства; 

Warehouse Management System (WMS) – Сис-
тема управління складом; 

Transport Management System (TMS) – Система 
управління транспортом; 

Сustomer Relationship Management (CRM) – Уп-
равління взаємовідносинами із споживачами (поста-
чальниками); 

Radio Frequency Identification (RFID) – Система 
радіочастотної ідентифікації палет (гофрокоробів  
і т.д.) за допомогою радіоміток та ін.  

Наприклад впровадження інноваційної техно-
логії RFID дозволяє вирішити такі завдання:  

1) організувати автоматичне введення даних в
інформаційні логістичні системи; 

2) відстежувати проходження сировини та го-
тової продукції по всьому ланцюгу поставок; 

3) контролювати переміщення продукції всере-
дині підприємства;  

4) контролювати складські операції, в тому чи-
слі кросс-докінг;  

5) проводити миттєві інвентаризації без участі
персоналу; 

6) ввести партійний облік та поліпшити роботу
системи управління запасами;  

7) організувати роботу складів у відповідності
до принципів ФІФО (ЛІФО);  

8) попередити втрати та крадіжки.
Одним із найбільш дієвих нововведень сучас-

ності західні логістичні компанії називають техно-
логію радіочастотної ідентифікації, яка поступово 
витісняє стандартні штрих коди. В основі цієї сис-
теми лежить мініатюрний запам’ятовуючий прист-
рій, який кріпиться до вантажу. У такому чіпі збері-
гається інформація про час і місце доставки. Це  
особливо зручно при роботі з великою кількістю  
вантажу. Працівнику не потрібно сканувати код на 
кожному окремому пакунку, можна миттєво отри-
мати дані одразу про весь товар. Системи RFID 
особливо популярні в морських перевезеннях. Ко-
жен контейнер оснащений комплексом датчиків, в 
якому і є радіочастотна мітка. Ці пристрої стежать 
за станом вантажу і передають інформацію на 
центральну станцію, потім через супутниковий 
зв’язок дані надходять до власника. Це своєрідний 
аналог системи моніторингу на базі GPS.  

Системи управління складом – WMS (англ. 
Warehouse Management System). WMS–систем до-
зволяє оптимально використовувати складські 
площі, скоротити витрати на зберігання, підвищити 
продуктивність праці і точність обліку. Крім того, 
система мінімізує вплив людського фактору своє- 
часно інформує керуючий складським відділом пер-
сонал про проблеми, що виникають. Оптимальним 
рішенням є автоматизація складського комплексу, 
зокрема створення автоматизованого роздрібного 
комплексу, що об’єднує в собі такі технології, як си-
стема світлового відбору (pick-by-light), автомати 
шахтного типу, карусельні системи комплектації за-
мовлення та конвеєрні лінії [4, с. 91]. 

Ефективність процесу впровадження інновацій 
та інформаційних технологій у логістичну діяль-
ність визначається ступенем проникнення логістики 
на різні рівні управління підприємством. Існуюча 
система управління повинна корегуватися через ра-
ціоналізацію та оптимізацію управління матеріаль-
ними, фінансовими та інформаційними потоками  
на підприємстві. Актуальними напрямами впровад-
ження інновацій та інформаційних технологій у ло-
гістичну діяльність вітчизняних підприємств є такі:  

– маркетингові дослідження ринку;
– проектування та розробка технічних вимог,

розробка нових видів продукції;  
– матеріально-технічне постачання;
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– виробничі процеси;
– контроль, проведення випробувань та дослід-

жень щодо удосконалення характеристик і власти-
востей продукції;  

– пакування та зберігання;
– розподіл та збут продукції;

– монтаж та експлуатація;
– технічна допомога і сервісне обслуговування;
– утилізація після використання.
Проблеми та перспективи впровадження інно-

вацій у логістичну діяльність вітчизняних підпри-
ємств систематизовані у таблиці [6, с. 309].  

Таблиця 
Проблеми та перспективи впровадження інновацій  
у логістичну діяльність вітчизняних підприємств 

Проблеми впровадження інновацій 
у логістичну діяльність вітчизняних підприємств 

Перспективи впровадження інновацій 
у логістичну діяльність вітчизняних підприємств 

Недосконала нормативно-правова база держави Забезпечення інноваційного шляху розвитку віт-
чизняної економіки  

Обмеженість доступу до інформації щодо вітчизня-
ного та іноземного досвіду зі впровадження іннова-
цій  

Поступове формування інноваційного етапу роз-
витку діяльності підприємств у стратегії логістич-
них трансформацій  

Недостатність фінансових ресурсів підприємств Поступове долучення підприємств до світового ло-
гістичного ринку  

Наявні стереотипів у керівництва підприємств Отримання підприємствами можливості конкуру-
вати на глобальному логістичному ринку  

Недовіра до інноваційного продукту  Підтримка пріоритетних напрямків інноваційної та 
логістичної діяльностей підприємств  

Ризики, які супроводжують впровадження іннова-
цій  

Сприяння розвитку інноваційної та логістичної ін-
фраструктур  

Недостатня кваліфікація кадрів  Підвищення ступеня захисту прав та інтересів 
суб’єктів інноваційної та логістичної діяльності  

В останні 10 років у світі відбулися значні 
зміни, пов’язані з бурхливим розвитком інформа-
ційно-комунікаційних технологій, і флагманом та-
ких змін стали мобільні пристрої. Як свідчить звіт 
2018 Global Digital від компаній We Are Social та 
Hootsuite, на даний час майже половина світу знахо-
диться он-лайн, причому майже чверть мільйона Ін-
тернет-користувачів додалося за 2017 рік [7]. Збіль-
шується не лише кількість користувачів Інтернету, 
зростає також кількість проведеного ними часу в ме-
режі. За даними GlobalWebIndex середній користу-
вач проводить в мережі Інтернет близько 6 годин 
[7]. Інтернет по планеті розповсюджений нерівно- 
мірно, але це поступово змінюється. Він має низь-
кий рівень проникнення в Центральній Африці та 
Південній Азії, однак ці регіони показують най- 
більше зростання кількості користувачів. Аналітики 
прогнозують, що це відкриє додаткові можливості 
для таких гігантів, як Google, Facebook, Alibaba, 
Tencent та інших [7]. Таку швидкість зростання Ін-
тернет-користувачів можна пояснити збільшенням 
доступності смартфонів, а також зниженням вар- 
тості та покращенням якості мобільних тарифів. 
Так, більше половини телефонів, які використову-
ються сьогодні, є смартфонами, тому людям стає 
значно простіше користуватися багатьма можливос-
тями Інтернету. 

Прискорення доступу в країнах, що розвива-
ються, вплине на доступ до Інтернету для користу-
вачів у всьому світі, оскільки такі компанії, як 

Google, Facebook, Alibaba і Tencent, прагнуть поста-
чати масштабовані глобальні продукти, які відпові-
дають потребам і контекстам цих нових користува-
чів. 

Нинішній період продемонстрував, що вели- 
чезна кількість бізнес-моделей ще успішних вчора 
компаній сьогодні безповоротно застаріли. При 
цьому логістична складова є невід’ємною частиною 
бізнес-моделі будь-якої виробничої, торгової, дис-
триб’юторської і суто логістичної компанії. За 
останні 10 років завдяки використанню існуючих та 
створенню власних соціальних мереж з’явилося ба-
гато нових інтегрованих «дигітальних» формувань, 
які мають певні особливості та переваги порівняно з 
традиційними бізнес-формуваннями. Поява нетра-
диційних гравців на хвилі зростання електронної ко-
мерції, таких як Amazon, Alibaba та багато інших, 
які використовують нові технологічні стартапи, змі-
нює вигляд логістичного бізнесу. Дигіталізація ло- 
гістичних ланцюгів змусила багатьох традиційних 
бізнес-формувань інвестувати в автоматизацію 
своїх процесів. Нове покоління, що виходить на  
ринки логістики, прагне мати справу з ноутбуками 
та смартфонами; вони очікують, що бізнес-транзак-
ції будуть здійснюватися легко і швидко. З огляду 
на це, сучасна логістика вже не може існувати без 
мережі Інтернет. Одним із головних напрямків, за 
яким рухається галузь, є «смарт-логістика» – пере-
міщення всіх галузевих процесів у логістичній сис-
темі он-лайн. Основними перевагами «смарт-логіс- 
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тики» є швидка обробка даних, економія часу, зруч-
ний аналіз інформації, безпека, мінімізація впливу 
людського фактору і, найголовніше, – все це забез-
печує одна інформаційна система. Дигіталізація в 
логістичній галузі перестає бути просто повторюва-
ною фразою в навчальних закладах та на конферен-
ціях. Логістика вже явно знаходиться на порозі най-
більшої революції останніх десятиліть, яка заново 
сформує процеси, визначить вимоги щодо учасників 
ринку і виключить тих, хто не зможе до неї присто-
суватися. У зв’язку з цим виник термін «Логістика 
4.0», створений відносно до терміну Industry 4.0. 
Вперше цей термін був використаний в Ганновері на 
комерційній виставці IAA Commercial Vehicles в 
2011 році та означає, що в даний час ми пережива-
ємо пік четвертої промислової революції. Перша 
промислова революція настала з використанням па-
рового двигуна, друга – з використанням електрики 
та впровадженням ліній збірки машин, третя про- 
мислова революція (також відома як цифрова рево-
люція) – почалася з автоматизації виробництва та 
використання електроніки, а четверта – з викорис-
тання в бізнесі цифрових мереж та технологій.  

Логістика 4.0 продовжує цю тенденцію, об’єд-
нуючи сучасні інформаційні та комунікаційні техно-
логії. Інтелектуальні та цифрові мережеві системи 

призначені для того, щоб люди, машини, фабрики, 
логістика та продукти могли спілкуватися один з од-
ним напряму. Якщо логістика інтегрується в ланцюг 
постачання якнайшвидше, ефектом може бути опти-
мізація виробництва «точно в термін». З іншого 
боку, логістичні компанії можуть сподіватися на 
підвищення безпеки при плануванні, більш ефек- 
тивне використання автопарку та скорочення часу 
очікування в зоні навантаження. Рівень автоматиза-
ції виробництва завдяки подоланню бар’єра «фірма-
фірма» може значно збільшити продуктивність ви-
робничих процесів. 

Передбачається, що на практиці весь процес у 
Логістиці 4.0 буде відбуватися майже повністю ав-
томатично, в результаті чого люди будуть потрібні 
тільки для обслуговування програмних продуктів; 
системи будуть все більш масштабно збирати дані й 
передавати їх у великі сховища (Big Data), де вони 
будуть використовуватися для оптимізації запасів 
продуктів, процесів їх продажу і виготовлення; сис-
теми будуть автоматично пропонувати і продавати 
послуги, пристосовані до потреб споживачів. До- 
слідження дозволяють виділити 10 основних напря-
мів дигіталізації в інноваційному розвитку Логіс-
тики 4.0 (рис. 1). 

Співробітництво (пулінг) Обробка даних Автоматизація 

1.Big Data

2. Internet of things

3. Open data

4. Цифрове злиття
фірм 

5. Crowd-рішення
для останньої милі 

6. Роботизація
транспорту і 
складування 

7. 3D-друк

8. Екзоскелети

9. Технології Blockchain і смарт-
контрактів 

10. Machine Learning

Рис. 1. Основні напрями дигіталізації в інноваційному розвитку Логістики 4.0 
(доповнено авторами на основі джерела [8]) 

Розглянемо детальніше вказані напрямки. Вig 
data (великі дані) використовуються для організації, 
зберігання та аналізу неструктурованої інформації. 
Незважаючи на те, що компанії усвідомлюють необ-
хідність використання цифрових технологій в лан-
цюгах поставок, рівень дигіталізації логістики зали-
шається на стабільно низькому рівні. Більшість ком-
паній використовують звичні канали комунікації: 
email, телефон, соціальні мережі для роботи з пере-
візниками. Проте такі світові гіганти, як Michellin, 
Knauf, Nestle, Beiersdorf та інші давно усвідомили, 
що аналітика на основі масивів даних не менш важ-
лива, ніж організований, чіткий і прозорий процес 
роботи, тому використовують цифрові технології, в 
тому числі для прийняття вивірених і зважених 

управлінських рішень. У використанні «Вig data» 
можна виділити такі проблеми: багато компаній ніяк 
не обробляють і не враховують великі обсяги даних; 
компанії інформацію системно накопичують, але 
ніяк не використовують. 

Автоматизоване управління логістикою дозво-
ляє зібрати багато інформації, яку в цілому можна 
згрупувати таким чином: дані, одержані в процесі 
обробки транспортних заявок; дані, які з’являються 
в процесі управління розкладом на навантаження/ 
розвантаження; додаткові налаштування і статуси, 
які хоче фіксувати вантажовідправник. Тому розгля-
немо основні переваги і перспективи застосування 
«Вig data» у функціональних сферах логістики  
(рис. 2). 
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Удосконалення управ- 
ління логістичними 

витратами 

Удосконалення 
роботи з 

перевізниками 

Удосконалення 
роботи складу 

– складання
внутрішніх 
рейтингів 
перевізників; 
– ведення
статистики 
відмов; 
– облік даних про
водія; 
– удосконалення
пулінгу вантажів 

– облік фактичних
витрат по 
відношенню до 
плану; 
– більш точне
планування 
витрат; 
– статистика доплат
або додаткових 
витрат після 
виконання робіт 

– оцінка
завантаженості складу; 
– виявлення «пікових» 
годин; 
– більш точне
планування 
роботи 
персоналу; 
– збалансування
навантаження 
на складські 
ресурси 

Удосконалення 
управління 
розкладом 

– прозорість інформації про
час і місце логістичних 
операцій для всіх 
учасників ланцюга; 
– чітке управління
ресурсами складу; 
– виконання домовленостей
про терміни; 
– встановлення різних
статусів виконання тих чи 
інших робіт 

Рис. 2. Основні переваги і перспективи застосування «Вig data» у функціональних 
сферах логістики (розроблено авторами на основі джерела [8]) 

Рішення про те, чи використовувати автомати-
зовані системи управління логістикою, які дозво-
лять не тільки оптимізувати роботу, упорядкувати 
комунікацію, контролювати і скорочувати витрати, 
але й економити найголовніший ресурс сучасності – 
час, залишається за компаніями. Але саме ці сис-
теми, додатково до переваг в щоденній роботі, до-
зволяють логістам планувати і приймати рішення на 
основі достовірного аналізу інформації. Важко пере-
оцінити користь IT-технологій для обробки даних 
логістичного сектору, оскільки саме тут можна до-
могтися колосального підвищення рівня ефективно-
сті: рішення можуть застосовуватися і на складах,  
і в процесах транспортування та навантаження, і для 
доставки товарів безпосередньо клієнтам на рівні 
«останньої милі». Завдяки технологіям IT компа-
ніям вдається об’єднати склади, транспорт і міль-
йони одиниць товарів в єдину самоврядну інтелек-
туальну систему. Отримуючи інформацію про мате-
ріальні активи на всьому протязі ланцюжків поста-
вок, IT-системи потім самостійно обробляють і ана-
лізують отримані дані, а також стежать за тим, щоб 
замовлення правильно зберігалися і максимально 
швидко потрапляли до кінцевих замовників. 

До сучасних IT-технологій можна віднести 
[10]: 

– Warehouse Management Systems (WMS) – сис-
теми управління складом; 

– Warehouse Control Systems (WCS) – системи
складського контролю; 

– Building Automation Systems (BAS) – системи
автоматизації будівель. 

Відкриті дані (Open data) можуть дати великий 
імпульс у розвитку логістики, оскільки ведення від-
критих реєстрів постачальників послуг за всіма лан-
ками логістичного ланцюга допоможе значно зни-
зити ризики, а, відтак, і витрати в логістиці фірм. 
Пропонується за державної допомоги створити на-
бори даних з візуалізацією інформації. Все це знач-
но підвищить ефективність аутсорсингу в логістиці. 
Крім того, прикладом Open data мають бути доско-
налі GIS, що знаходяться у вільному доступі. Фінан- 

сувати таку підтримку можна також за допомогою 
краудфандингу – колективного співробітництва ло-
гістичних фірм (донорів), які добровільно об’єдна-
ють свої гроші або інші ресурси разом, зазвичай, че-
рез Інтернет, щоб підтримати ресурси Open data, в 
яких вони зацікавлені. 

Логістична компанія DHL організувала онлайн-
майданчик CILLOX, що дозволяє власникам ван-
тажу знайти провайдерів транспортних послуг для 
відповідних вантажних партій при монозаванта-
женні (full truckload) і неповному завантаженні (less-
than-truckload). Суттєвим плюсом дигіталізації при 
цьому є те, що вона зрівнює умови гри як для неве-
ликих і середніх експедиторів, так і для великих ло-
гістичних компаній. Вантажовідправники можуть 
скористатися послугами численних онлайн-майдан-
чиків, таких, наприклад, як Freightos, щоб дізнатися 
ставки, забронювати відправку і проконтролювати 
вантаж у процесі транспортування на всьому шляху 
проходження. Недоліком практично всіх таких май-
данчиків є те, що вони включають не всі транспортні 
коридори. Крім того, тут відсутня можливість обго-
ворювати ціни [11].  

Цифрове злиття фірм. На даний момент страте-
гія розвитку багатьох провідних 3PL-операторів ба-
зується на розвитку спільних технологічних плат-
форм. Наприклад, у березні 2018 року XPO Logistics 
оголосила про початок впровадження мобільної 
платформи компанії Drive XPO в Європі, після за- 
пуску в минулому році в Північній Америці. У США 
JB Hunt Transport Services оголосила про готовність 
інвестувати $ 500 млн у розвиток своїх інформацій-
них систем, хмарної інфраструктури, розробку і 
впровадження того, що компанія оголошує «іннова-
ційними і революційними технологіями». Німецька 
DHL, яка не перший рік посідає перше місце в ТОП-
50 найбільших 3PL-операторів, нещодавно предста-
вила цифрову платформу CILLOX, що пов’язує ван-
тажовідправників і перевізників в Німеччині і Єв-
ропі. DB Schenker в минулому році придбав за  
$ 25 млн частку оператора платформи онлайн-бро-
нювання вантажоперевезень uShip [12]. 
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Crowd-рішення для останньої милі. Проник-
нення моделі краудсорсингу в різні галузі часто має 
назву «уберизація», оскільки Uber був першопро- 
хідцем у цій сфері. На відміну від транспортування, 
доставка – неліцензована діяльність. Краудсорсинг 
у доставці використовують не тільки невеликі спе-
ціалізовані компанії, такі як Postmates, але й гіганти: 
Walmart, Amazon в сервісі Flex і сама Uber в проекті 
Rush [13]. 

Яскравий приклад цифрової трансформації 
«останньої милі» логістики на українському ринку – 
компанії Нова пошта, Meest express і TMM-express. 
Спочатку вони сприймалися як біржі фрілансерів 
або краудсорсингові кур’єрські служби, а сьогодні 
вони впевнено заявляють про себе як про ІТ-ком- 
панії і будують плани виходу на закордонні ринки, 
перейшовши від біржі фрілансерів до логістичної 
платформи. 

Основні переваги краудсорсингової доставки 
наступні: необмежений ресурс кур’єрів, дотримання 
чітких регламентів і правил, якість і дуже висока 
швидкість за рахунок відсутності точок консолідації 
товару. 

Роботизація транспорту і складування. Високі  
і постійно зростаючі податки на персонал, що спла-
чуються підприємствами, а також ризики, які ство-
рюють співробітники, штовхають компанії автома-
тизувати будь-які процеси, що підлягають матема-
тичній алгоритмізації. У логістичних компаніях вже 
активно застосовуються такі види роботизованих 
пристроїв: 

– сенсори і датчики на складському обладнанні,
транспортних засобах; 

– промислові роботи (поди) для відбору і упа-
ковки товарів на складі; 

– роботизовані автомобілі;
– дрони;
– поштомати;
– міні-принтери для друку етикеток;
– інтерактивні інтерфейси.
Прихід Логістики 4.0 характеризується широ-

ким розповсюдженням робототехніки, яка має на-
ступні переваги: 

1. Працівники звільняються від виконання ни-
зькокваліфікованої і небезпечної роботи. 

Роботи справляються з нею швидше, точніше і 
економічніше. 

2. З’являється можливість розширювати вироб-
ництво і вирішувати низку проблем, серед яких, на-
приклад, брак фахівців.  

3. Робототехніка фундаментально змінює жит-
тя людей і спосіб заробітку в цілому, все більш до-
рогою стають інтелектуальна праця та інтелек- 
туальна власність. 

Така професія як експедитор, в найближчі 5- 
7 років стане рудиментом через появу електронних 
інтернет-сервісів, що зв’язують вантажовласника з 
агентами, перевізниками, терміналами, страховими 

компаніями, підбираючи схеми поставок і даючи ве-
ликі електронні сервіси. Безпілотні штабелери  
і транспортувальники замість вантажників і комп- 
лектувальників уже стали реальністю в Україні. 

Внаслідок цього з часом зменшиться кількість 
дилерів, дистриб’юторів та інших посередників в 
логістичному ланцюгу. Наразі споживачі стають 
більш раціональними і прагматичними, менше ніж 
раніше схильні до імпульсивних покупок. При 
цьому виробники все більше бачать в дистриб’юто-
рах перешкоди на шляху до кінцевого споживача. 
Багато українських виробників, які вчора «уникали» 
роботів, вже активно експлуатують системи елект-
ронних замовлень, де кожна фізична особа може  
розмістити персональне замовлення при чому замо-
вити продукт можна безпосередньо у виробників, 
що дасть відчутну економію. 

Висновки. Таким чином, ми можемо зробити 
висновки, що в теперішній час ми спостерігаємо 
зміну глобального тренду логістики в Україні в бік 
сталого та якісного розвитку. Це дозволить реалізу-
вати величезний логістичний потенціал промисло-
вих підприємств України, перетворити логістику в 
галузь національної економіки, яка допоможе під- 
приємствам нашої країни стати більш конкуренто-
спроможними та прибутковими. Дослідивши тен- 
денції розвитку інновацій та інформаційних систем 
у сучасній системі транспортування, можна сказати, 
що логістика сьогодні – складний та багатофункціо-
нальний процес, інформаційні технології в логістиці 
сьогодні незамінні, тому що виконують свої основні 
завдання, а саме: управління замовленнями, прове-
дення наукових досліджень та відстеження взаємо- 
зв'язків системи, підтримка функціонування логіс-
тичного ланцюга, а також генерування форм вихід-
них даних. Без співпраці ІТ та логістики результат 
поставки продукції споживачеві сьогодні просто не-
можливий, але логістика розвивається відповідно 
сучасним глобальним викликам та вимогам, впрова-
джуючи та використовуючи передові технології.  
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Колесников С. О., Володченко В. В. Сучасні на-
прями розвитку інновацій та інформаційних техно-
логій в логістичній системі промислових підпри-
ємств України 

У статті досліджено особливості напрямків роз-
витку логістики в Україні на сучасному етапі. Про-
аналізовано переваги їх впровадження на сучасних 
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українських підприємствах. Розглянуто основні пара-
докси логістичного ринку та проблеми і перспективи 
впровадження інновацій у логістичну діяльність віт-
чизняних підприємств. Запропоновано використання 
дигіталізації в логістичній галузі, яка забезпечує 
швидку обробку даних, економію часу, зручний аналіз 
інформації, безпеку, мінімізацію впливу людського 
фактору. Доведено, що інформаційні технології в ло- 
гістиці сьогодні незамінні, тому що виконують свої ос-
новні завдання, а саме: управління замовленнями, про-
ведення наукових досліджень та відстеження взаємо- 
зв'язків системи, підтримка функціонування логістич-
ного ланцюга, а також генерування форм вихідних да-
них. Без співпраці ІТ та логістики результат поставки 
продукції споживачеві сьогодні просто неможливий, 
але логістика розвивається відповідно сучасним гло- 
бальним викликам та вимогам, впроваджуючи та вико-
ристовуючи передові технології. 

Ключові слова: логістика, інформаційні техноло-
гії, інновації, логістична діяльність, сегментація ринку, 
складське господарство, смарт-логістика, роботизація. 

Kolesnikov S., Volodchenko V. Modern Directions 
of Development of Innovations and Information Tech-
nologies in the Logistic System of Industrial Enter-
prises of Ukraine 

The article investigates the features of the develop-
ment of logistics in Ukraine at the present stage. The ad-
vantages of their introduction at modern Ukrainian enter-
prises are analyzed. The main paradoxes of the logistics 
market and the problems and prospects of innovations in 
the logistics activities of domestic enterprises are consi- 
dered. The use of digitalization in the logistics industry is 
proposed, which provides fast data processing, time  
saving, convenient information analysis, security, mini-
mizing the impact of the human factor. It is proved that in-
formation technologies in logistics today are irreplaceable, 
as they fulfill their main tasks, namely: order management, 
conducting research and tracking system relationships, 
supporting the functioning of the logistics chain, as well as  

generating forms of raw data. Without the cooperation of 
IT and logistics, the result of delivering products to the 
consumer is simply impossible today, but logistics is 
evolving in line with modern global challenges and re-
quirements, implementing and using advanced technolo-
gies. 

Keywords: logistics, information technology, innova-
tion, logistics, market segmentation, warehousing, smart 
logistics, robotics. 

Колесников С. А., Володченко В. В. Современ-
ные направления развития инноваций и информа-
ционных технологий в логистической системе 
промышленных предприятий Украины 

В статье исследованы особенности направлений 
развития логистики в Украине на современном этапе. 
Проанализированы преимущества их внедрения на 
современных украинских предприятиях. Рассмотрены 
основные парадоксы логистического рынка и про-
блемы и перспективы внедрения инноваций в логисти-
ческую деятельность отечественных предприятий. 
Предложено использование дигитализации в логисти-
ческой отрасли, которая обеспечивает быструю обра-
ботку данных, экономию времени, удобный анализ ин-
формации, безопасность, минимизацию влияния чело-
веческого фактора. Доказано, что информационные  
технологии в логистике сегодня незаменимы, так как 
выполняют свои основные задачи, а именно: управле- 
ние заказами, проведение научных исследований и от-
слеживание взаимосвязей системы, поддержка функ-
ционирования логистической цепи, а также генериро-
вание форм исходных данных. Без сотрудничества ІТ 
и логистики результат поставки продукции потреби-
телю сегодня просто невозможен, но логистика разви-
вается соответственно современным глобальным 
вызовам и требованиям, внедряя и используя пере-
довые технологии.  

Ключевые слова: логистика, информационные  
технологии, инновации, логистическая деятельность, 
сегментация рынка, складское хозяйство, смарт-логис-
тика, роботизация. 
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КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПРОВІДНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПОРТІВ АЗІЇ 

Постановка проблеми. Понад 20% світового 
контейнерного трафіку припадає на азіатські порти. 
Вихід Китаю на ринок значно стимулював цей про-
цес. Оскільки Китай у 1970-х роках прийняв лібера-
лізовану економічну політику, його економіка кож-
ний рік зростала в середньому на 10%. Зокрема, ін-
вестиції, які були вкладені в його контейнерні  
порти, дозволили забезпечити приблизно 90% між-
народної торгівлі країни морським транспортом. 
Порт поєднує морські та внутрішні перевезення, він 
виступає невід'ємною платформою, яка служить ба-
зою для логістики, виробництва, трансфера інфор-
мації, міжнародної торгівлі, а також плацдарм для 
економічного розвитку. Тому вони відіграють важ-
ливу роль у передачі економічного багатства як в на-
ціональній, так і в міжнародній економіці. За період 
двох останніх десятиліть, Китай, будучи світовою 
економічною енергетикою, характеризувався по-
двійними темпами зростання. Оскільки близько 90% 
міжнародної торгівлі Китаю здійснюється морським 
транспортом, тому, контейнерні порти в Китаї роз- 
глядаються як найважливіші фактори торгівлі [1]. 
Отже, ефективність портів є достатньо важливими 
для центрального уряду Китаю. Однак, як правило, 
порти Китаю стикаються з низкою проблем, таких 
як відсутність портових приміщень, поганою взає-
модією інфраструктури та бюрократичним управ-
лінням, неефективною експлуатацією [1]. Ці про-
блеми набуватимуть великого значення, оскільки 
економіка Китаю все більше відчуває на собі ви-
клики глобалізації, які охопили майже всі країни 
світу. Але є значні обмеження пропускної спромож-
ності портів Китаю через глибину підходів уздовж 
його південно-східного узбережжя, особливо Шан-
хаю [1]. Для порту важливо отримати і підтримувати 
конкурентну перевагу над своїми конкурентами. Та-
ким чином, сучасні контейнерні порти повинні  
функціонувати з урахуванням цього стратегічного 
моменту. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Для врахування факторів, що сприяють конкуренто-
спроможності порту, слід враховувати багато різно-
манітних чинників. Цими питаннями займаються 
практики: Х. Хараламбидес, А. Веенстра [2], К. Ку-
лінан, Д. Сонг [3], Дж. Яанг [4]. Це пояснюється зна-
ченням контейнерних перевезень в ланцюгах поста-
вок для багатьох країн світу.  

Мета роботи полягає у дослідженні конкурен-
тоспроможності контейнерних портів Азії.  

Виклад основного матеріалу. На основі про-
веденого дослідження конкурентоспроможності  
контейнерних портів у Китаї, були встановлені еле-
менти та фактори, що впливають на конкуренто-
спроможність й визначаються в контексті контей- 
нерних портів країни. Як уже згадувалося, експорт 
та імпорт Китаю майже повністю залежать від мор-
ського транспорту, оскільки 90% його загальної  
торгівлі здійснюється через порти. Як показують 
дані статистики, Гонконг – найбільший контейнер-
ний порт у країні (навіть у світі). Його показники 
зросли на 11,6% у 2000 році, обробляючи 1,7 млн 
TEU. Однак останні дані показують, що обсяги ван-
тажу через порт іноді застоювалися з моменту одно-
значного зростання у 2002 році та 18,1 млн TEU [5]. 
Шанхайський порт обробив 7,4 млн TEU у 2002 
році, що робить його четвертим за величиною пор-
том у світі після Гонконгу, Сінгапуру та Пусана. По-
чинаючи з кінця 1990-х років, порт Шанхая досяг 
вражаючих темпів зростання в 21,7% у 1998 році, 
37,3% – у 1999 році, 33,8% – у 2000 році і 45,7% – 
у 2001 році. Порти Далянь і Циндао в північній час-
тині Китаю порівняно невеликі, але навіть у цих  
портах зафіксовано більш високі темпи зростання на 
37,6% та 38,4% відповідно у 2002 році. Очікується, 
що обсяги контейнерів, які обробляються в портах 
материкового Китаю, перевищать обробку в Гон-
конзі до 2025 року. Короткострокові темпи зрос-
тання будуть величезними, наприклад, зростання на 
391% до 2030 року [5]. Але, як уже вище згадува-
лося, китайські порти стикаються з різними пробле-
мами. Тому важливо вимірювати їх відносну конку-
рентоспроможність з точки зору спеціалістів-прак-
тиків (експертів), які можна отримати евристичним 
шляхом. З цією метою це дослідження спирається на 
уявлення про його регіональних конкурентів, які 
безпосередньо чи опосередковано беруть участь у 
портових операціях та управлінні, таких як Корея, 
Японія, Тайвань та Сінгапур. Географічно в дослід-
женні приймали участь такі порти, як: Гонконг, 
Шанхай, Янтіану, Циндао, Тяньцзіня, Сямень, Да-
лянь і Шекоу. Вони є основними портами країни та 
входять до 50 кращих країн світу з точки зору TEU, 
що обробляється щорічно [5]. Дослідження відбува-
лося за методикою аналітичної ієрархії – це усталена 
методологія для прийняття рішень та ранжирування 
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пріоритетів, використовуючи кількісно визначені 
або нематеріальні критерії. Т. Сааті [6] визначив цю 
концепцію як поєднання оцінок (або сприйняття) – 
як суб'єктивних, так і об'єктивних – в інтегровану 
рамку на основі шкал співвідношення від простих 
парних порівнянь. Пов'язана методика включає три 
етапи: структурування ієрархії, проведення парних 
порівнянь для отримання пріоритетів та синтезу-
вання пріоритетів у складених заходах альтернатив 
чи варіантів прийняття рішень. Зважаючи на її за-
стосовність до прийняття бізнес-рішень, розподілу 
ресурсів, оцінювання пріоритетності або проблем 
оцінки ефективності, аналітична ієрархія викорис-
товувалася в різних галузях промисловості. 

Особливо корисною специфікою аналітичної 
ієрархії є її застосовність до вимірювання нематері-
альних критеріїв поряд із відчутними за допомогою 
шкал співвідношення [7]. Крім того, розбиваючи 
проблеми на складові їх частини і логічно пов'язу-
ючи їх частини (тобто, поступово сходячись від ве-
ликих масштабів до малих масштабів), аналітик 
може з'єднати невеликі проблеми з великими за до-
помогою парного порівняння [8], що є корисним фо-
ном для сучасних досліджень. 

У кількох випадках згадана методика застосо-
вувалася до морського транспорту та логістики. На-
приклад, Дж. Тзенг застосував її до політики прий-
няття рішень та Кумар – для дебатів щодо конку- 
ренції на судноплавстві [9]. Однак ці два дослід-
ження були обмежені лише аналітичними та кон- 
цептуальними дискусіями відповідних питань із ви-
користанням аналітичної ієрархії. Нещодавно Х. Ха-
раламбидес і Дж. Яанг [4] застосували теорію нечіт-
ких множин, вдосконалену версію методики, до 
міжнародного суднового реєстру, особливо для ви-
бору прапора. Як ініціатива емпіричного застосу-
вання рамки аналітичної ієрархії для конкуренто-
спроможності портів, це дослідження здійснило по-
етапний процес у рамках. Наведемо послідовно 
етапи дослідження конкурентоспроможності китай-
ських контейнерних портів на основі вимірювання  
її сприйняття незалежними експертами.  

Перший етап: встановлення ієрархії прий-
няття рішень. Вихідним моментом аналізу аналі- 
тичної ієрархії є встановлення ієрархії пов'язаних 
варіантів прийняття рішень у вигляді мережевої 
структури. Це може бути здійснено шляхом: встано-
влення кінцевої мети рішення або оцінки на вершині 
ієрархії; визначення критичних критеріїв досяг-
нення мети в середині ієрархії та, нарешті, перера-
хування визначених альтернатив, які пов'язані між 
собою з вищезазначеними критеріями та кінцевою 
метою рішення в нижній частині ієрархії. В дослід-
женні кінцевою метою виступає «Конкурентоспро-
можність порту Китаю», яка розміщена у верхній  
частині ієрархії. Критичні критерії, тобто елементи 
та ознаки конкурентоспроможності портів, визна-
чені за допомогою описаної методики, розташовані 
в середині структури. Нарешті, вибіркові контей- 

нерні порти Китаю (тобто альтернативи) перелічені 
у нижній частині ієрархії.  

Другий етап: визначення ваги за критеріями та 
альтернативами. На цьому етапі проводяться парні 
порівняння для визначення відносної ваги визначе-
них критеріїв та вибіркових альтернатив. Обґрунту-
ванням цього є присвоєння більшої ваги або значень 
факторам, які є більш важливими, ніж інші (тобто 
елементам та ознакам з точки зору аналітичної ієрар-
хії), таким чином гарантуючи, що їм приділяється 
більше уваги під час прийняття рішення чи оцінки. 
Процес базується на обчислювальних процедурах, 
запропонованих у роботі [7].  

Третій етап: оцінка загальної альтернативи. 
Останній крок включає оцінку загальних значень 
альтернатив шляхом підсумовування помножених 
значень ваги кожного критерію та альтернативи. Ви-
конуючи цей крок, можливо класифікувати альтер-
нативи за відносною конкурентоспроможністю, 
оскільки порти з більшими значеннями вважаються 
більш конкурентоспроможними. Застосування мо-
делі до реального випадку вимагає операціоналізації 
[8], що передбачає пошук відповідних емпіричних 
даних для теоретичних змінних.  

Далі розглянемо механізм отримання емпірич-
них даних для аналізу. Дослідниками були отримані 
елементи, пов'язані з конкурентоспроможністю 
порту, з точки зору географічного розташування, а 
також логістичних та експлуатаційних послуг, за-
пропонованих портами. У якості експертів висту-
пали наступні групи – 350 професіоналів: судно- 
власники, керівники судноплавних компаній, ванта-
жовідправники, оператори терміналів, а також на- 
уковці та дослідники з регіону. Серед 350 респон- 
дентів «успішно» отримали 180 респондентів. Опи-
таним було запропоновано вільно описати будь-які 
суттєві фактори, які можуть стосуватися конкурен-
тоспроможності порту. Протягом опитування було 
вилучено 73 детальні елементи або фактори, пов'я-
зані з конкурентоспроможністю порту [9-10]. Серед 
отриманих елементів було кілька дубльованих та 
співвіднесених елементів. Для коригування цих еле-
ментів була обрана група фахівців із 70 членів, 
включаючи наукових дослідників, а також комер-
ційних аналітиків, від робочого рівня до директорів 
правління, які займаються контейнерним портовим 
бізнесом. Фахівці визначили п'ять найважливіших 
критеріїв, пов'язаних з конкурентоспроможністю 
портових підприємств. До них відносять об'єм ван-
тажу, розміщення порту, його розташування, рівень 
обслуговування та портові витрати. Вони також ви-
значалися й раніше різними дослідниками [4, 5]. Од-
нак такий чинник, як портові витрати, суттєво впли-
ває на конкурентоспроможність, були виключені з 
цього дослідження, оскільки важко ефективно зби-
рати дані та порівнювати коефіцієнти для різних 
портів, враховуючи неоднорідність облікових прак-
тик у портах Китаю. Щодо інших критеріїв, то вони 
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такі. Об'єм вантажу – можливість перевезення вели-
кого обсягу вантажу робить порт кращим з погляду 
користувачів. Вантаж включає експорт, імпорт та 
перевалки. Портовий фонд – чим більше ємність, 
тим вища конкурентоспроможність. Портові спо-
руди включають як інфра-, так і надбудови, такі як 
причали, вантажне обладнання та складські потуж-
ності. Розташування порту – наявність хорошого  
місця розташування вважається підвищенням кон-
курентоспроможності порту. Розташування порту 
включає географічні аспекти, такі як доступність у 
внутрішні райони та зручність в'їзду до судна, а та-
кож майбутні умови та можливості розвитку. Рівень 
обслуговування – чим вище загальна якість обслуго-
вування (наприклад, швидкі та надійні послуги), що 
надається користувачам у портовій зоні, тим вище 
конкурентоспроможність порту. 

Для обчислення емпіричних значень цих еле- 
ментів необхідно визначити ідентифікуючі або ре-
презентативні атрибути кожного критерію, щоб  
можна легко отримати вимірні чи кількісні дані. Що 
стосується обсягу вантажу, пропускна здатність 
порту (або з точки зору TEU, або в тонах) є основою 
оцінки. Атрибути портових споруд включають при-

чальні споруди, обладнання для переробки та схо-
вища. Серед цих атрибутів довжина причалу є  
репрезентативним атрибутом портового об'єкта, 
оскільки кількість причалів, кількість обладнання та 
потужність зберігання зазвичай залежать від дов-
жини причалу. Атрибути розташування порту вклю-
чають частоту лінійних послуг, географічне поло-
ження, економіку внутрішніх районів та потенціал 
для подальшого розвитку. Однак складно предста-
вити географічне положення, економіку внутрішніх 
районів та потенціал майбутнього розвитку кіль- 
кісно. Таким чином, частота обслуговування лайне-
рів приймається як репрезентативний атрибут розта-
шування порту. Нарешті, репрезентативний атрибут 
рівня обслуговування складається з інформаційних 
систем – інформації про обробку вантажу, інформа-
ції про відстеження вантажу та інформаційної сис-
теми управління портами (Port-MIS), що застосову-
ються в порту, оскільки ці системи можуть розгля-
датися як ключові пункти обслуговування в поточ-
ному бізнесі. середовище.  

Після того, як репрезентативні атрибути будуть 
визначені, ієрархічна структура встановлюється як 
вихідна точка для аналізу, як показано на рисунку.

 

 

Рисунок. Приклад ієрархічної структури конкурентоспроможності порту 

В якості вихідної точки для емпіричного ана-
лізу ваги елементів обчислюються попарними по- 
рівняннями елементів. Окрім опитувань, згаданих 
вище, експертні знання 70 портового управління та 
фахівців з експлуатації, включаючи судновласників, 
вантажовідправників, операторів терміналів, на- 

уковців та дослідників з національних та місцевих 
інститутів, було запропоновано вказати відносну  
важливість кожного з чотирьох елементів (тобто по-
парне порівняння) за шкалою від 1 (низький) до  
9 (високий), відкидаючи.  
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Обсяг вантажу 1 7,20 0,12 0.16 0,178 3
Порт заклад 1 0,22 5,70 0,198 2
Місце знаходження порту 1 3,20 0,452 1
Рівень сервісу 1 0,174 4
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З таблиці можна інтерпретувати, що місце роз-
ташування портів (0,452) вважається найвпливові-
шим фактором конкурентоспроможності, за ним 
слід портове обладнання (0,198), обсяг вантажу 
(0,178) та рівень обслуговування (0,174). Цей ре-
зультат передбачає цікаву перспективу, що конку-
рентоспроможність у галузі все ще пов'язана з об- 
ладнанням, а не програмним забезпеченням. Ін-
шими словами, фізичне розташування та примі-
щення відіграють важливішу роль, ніж якість по- 
слуг. Портова промисловість досі вважається тради-
ційною галуззю в регіоні.  

Крім того, коефіцієнт консистенції становить 
0,026, що нижче 0,1, критичне значення. Тому ре-
зультати опитування підтверджуються ефектив-
ними та послідовними. Після обчислення двох попе-
редніх значень можна зробити загальну оцінку кон-
курентоспроможності китайських контейнерних 
портів шляхом обчислення ваг елементів, наведених 
у таблиці, та значень атрибутів кожного китай- 
ського порту. Використовуючи третій етап, визна-
чали кінцеві результати значень, що вказують на їх 
відносну конкурентоспроможність серед вибірко-
вих портів. Отже, можна зробити висновок, що Гон-
конг є найбільш конкурентоспроможним портом із 
загальною вартістю 0,2097. Шанхай – другий зі зна-
ченням 0,0866, за ним йдуть Янтіан (0,0717), Циндао 
(0,0449), Шекоу (0,0385), Далянь (0,0348), Тяньцзінь 
(0,0339) та Сямень (0,0298). 

Висновок. Результати емпіричного аналізу під-
тверджують загальну думку про те, що Гонконг є 
найбільш конкурентоспроможним портом у Китаї, 
за ним слідують Шанхай та Янтіан. Ці три порти об-
робляють більшість контейнерних перевезень у кра-
їні. Крім того, Гонконг – порт номер один у всьому 
світі, Шанхай – найперспективніший порт у матери-
ковому Китаї, а Янтіан – найбільш конкурентний 
порт Південного Китаю.  

Результати досліджень дають ще одне цікаве 
розуміння. Тобто, «розташування» все ще відіграє 
найважливішу роль в оцінці конкурентоспроможно-
сті порту. Географічне розташування є фіксованим, 
а «об'єм вантажу» має тісний взаємозв'язок із місцем 
розташування – це особливо актуально для Китаю. 
Ці два параметра розглядаються перш за все щодо 
конкурентоспроможності. Однак портові «споруди» 
та «послуги» вважаються здатними до маніпуляцій. 
Тому, зрозуміло, багато портів у всьому світі вклали 
чималі зусилля в засоби та сервісні елементи для 
підвищення та підтримки певного рівня конкуренто-
спроможності порівняно з іншими портами. 

Однак порти, розташовані на материковій час-
тині Китаю, повинні докласти великих зусиль для 
покращення загального рівня, щоб наздогнати порт 
світового класу в Гонконзі. Ця рекомендація ґрунту-
ється на тому, що Шанхай, другий найкращий порт 
у вибірці та найбільш конкурентоспроможний порт 
на материковій частині Китаю, набирає 0,0866, що 

набагато нижче, ніж оцінка Гонконгу 0,2097. З точ-
ки зору розробників політики та операторів портів у 
Китаї, зменшення розриву між цими двома сферами 
протягом відповідного періоду є запорукою довго-
строкового процвітання. При оцінці конкуренто-
спроможності портів, поєднувались кількісні та  
якісні дані та використовувалась атрибутивна мо-
дель, яка часто використовується у конкурентному 
аналізу в галузі. Цей підхід може застосовуватися  
різними способами до процесів прийняття рішень та 
вибору політики у будь-якому порту світу, і він  
чітко показує сфери, які портовий оператор чи порт 
повинен охопити. Влада повинна зосередитись на 
підвищенні конкурентоспроможності цього порту. 
Однак головним недоліком такого підходу є те, що 
фінансові дані не були включені до аналізу, що не-
минуче призводить до упередженої оцінки. Цей не-
долік можна подолати, оскільки Китай стає більш  
відкритим суспільством і відповідні дані та інфор-
мація є доступними та надійними. Незважаючи на 
це, такий підхід може бути використаний в дослід-
женнях у галузі аналізу конкурентоспроможності 
портів, де необхідно використовувати як якісні, так 
і кількісні дані в одній аналітичній базі. 
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Калініна Г. Г., Устинов Р. Г. Конкурентний 
аналіз провідних контейнерних портів Азії 

У статті підкреслено, що понад 20% світового  
контейнерного трафіку припадає на азіатські порти. 
Ефективність портів є достатньо важливими для уряду 
Китаю. Однак порти стикаються з низкою проблем, та-
ких як відсутність портових приміщень, погана взаємо-
дія інфраструктури та бюрократичне управління, не- 
ефективна експлуатація. Обґрунтовано, що ці про-
блеми набуватимуть великого значення, оскільки еко-
номіка Китаю все більше відчуває на собі виклики гло-
балізації, які охопили майже всі країни світу. Але є зна-
чні обмеження пропускної спроможності портів через 
глибину підходів. Для порту важливо отримати і під- 
тримувати конкурентну перевагу над своїми конкуре-
нтами. Таким чином, сучасні контейнерні порти по-
винні функціонувати з урахуванням цього стратегіч-
ного моменту. Мета роботи полягає у дослідженні кон-
курентоспроможності контейнерних портів Азії. Ви-
значено, найбільший конкурентоспроможний порт у 
Китаї. Результати емпіричного аналізу підтверджують 
загальну думку про те, що Гонконг є найбільш конку-
рентоспроможним портом у Китаї, за ним слідують 
Шанхай та Янтіан. Ці три порти обробляють більшість 
контейнерних перевезень у країні. Крім того, Гон-
конг – порт номер один у всьому світі, Шанхай – най-
перспективніший порт у материковому Китаї, а Ян-
тіан – найбільш конкурентний порт Південного Ки-
таю. Встановлено, що параметр «розташування» все 
ще відіграє найважливішу роль в оцінці конкуренто- 

спроможності порту. Географічне розташування є фік-
сованим, а «об'єм вантажу» має тісний взаємозв'язок із  
місцем розташування – це особливо актуально для Ки-
таю. Ці два параметра розглядаються перш за все щодо 
конкурентоспроможності. Однак портові «споруди» та 
«послуги» вважаються здатними до маніпуляцій. 
Тому, зрозуміло, багато портів у всьому світі вклали 
чималі зусилля в засоби та сервісні елементи для під-
вищення та підтримки певного рівня конкурентоспро-
можності порівняно з іншими портами. Проведений 
аналіз конкурентоспроможності портів на основі мето-
дики, яка дозволяє поєднувати в аналізі і якісні та кіль-
кісні показники. При оцінці конкурентоспроможності 
портів, поєднувались кількісні та якісні дані та викори-
стовувалась атрибутивна модель, яка часто використо-
вується у конкурентному аналізі в галузі. Цей підхід 
може застосовуватися різними способами до процесів 
прийняття рішень та вибору політики у будь-якому 
порту світу, і він чітко показує сфери, які портовий 
оператор чи порт повинен охопити. 

Ключові слова: морські порти, конкурентоспро-
можність, кількісні та якісні параметри, місце розташу-
вання порту, портове обладнання. 

Kalinina A., Ustinov R. Competitive Analysis of 
Asia's Leading Container Ports 

The article emphasizes that more than 20% of the 
global container traffic falls on Asian ports. Port efficiency 
is important enough for the Chinese government. However, 
ports face a number of problems, such as the lack of port 
facilities, poor interaction of infrastructure and bureau-
cratic management, and inefficient operation of equipment. 
It is proved that these problems will acquire great im-
portance, since the Chinese economy is increasingly feel-
ing the challenges of globalization, which have covered al-
most all countries of the world. But there are significant 
limitations to port throughput through the depth of port ap- 
proaches. It is important for the port to obtain and maintain 
a competitive advantage over its competitors. Thus, mo- 
dern container ports should work with this strategic mo-
ment in mind. The purpose of the work is to study the com-
petitiveness of container ports in Asia. The most competi-
tive port in China is determined. The empirical analysis 
confirms the general view that Hong Kong is China's most 
competitive port, followed by Shanghai and Yantian. 
These three ports handle most of the container traffic in the 
country. In addition, Hong Kong is the number one port in 
the world, Shanghai is the most promising port in mainland 
China, and Yantian is the most competitive port in South 
China. It has been established that the “location” parameter 
still plays a crucial role in assessing the competitiveness of 
the port. The geographical location is fixed, and the "cargo 
volume" has a close relationship with the location – this is 
especially true for China. These two parameters are con-
sidered primarily for competitiveness. However, port “fa-
cilities” and “services” are considered capable of manipu-
lation. Therefore, of course, many ports around the world 
have put considerable effort into tools and service elements 
to increase and maintain a certain level of competitiveness 
compared to other ports. The analysis of port competitive-
ness based on a technique that allows you to combine both 
qualitative and quantitative indicators in the analysis. 
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When assessing the competitiveness of ports, quantitative 
and qualitative data were combined and an attribute model 
was used, which is often used in competitive analysis in the 
industry. This approach can be applied in various ways to 
decision-making and policy choices in any port in the 
world, and it clearly shows the areas the port operator or 
port should cover. 

Keywords: seaports, competitiveness, quantitative 
and qualitative parameters, port location, port equipment. 

Калинина А. Г., Устинов Р. Г. Конкурентный 
анализ ведущих контейнерных портов Азии 

В статье подчеркивается, что более 20% мирового 
контейнерного трафика приходится на азиатские 
порты. Эффективность портов достаточно важна для 
правительства Китая. Однако порты сталкиваются с 
рядом проблем, такими как отсутствие портовых поме-
щений, плохое взаимодействие инфраструктуры и бю-
рократическое управление, неэффективная эксплуата-
ция оборудования. Обосновано, что эти проблемы бу-
дут приобретать большое значение, поскольку эконо-
мика Китая все в большей степени ощущает на себе 
вызовы глобализации, которые охватили почти все 
страны мира. Но есть значительные ограничения про-
пускной способности портов через глубину подходов к 
портам. Для порта важно получить и поддерживать 
конкурентное преимущество над своими конкурен-
тами. Таким образом, современные контейнерные 
порты должны работать с учетом этого стратегиче-
ского момента. Цель работы заключается в исследова-
нии конкурентоспособности контейнерных портов 
Азии. Определен самый конкурентоспособный порт в 
Китае. Результаты эмпирического анализа подтвер- 

ждают общее мнение о том, что Гонконг является 
наиболее конкурентоспособным портом Китая, за ним 
следуют Шанхай и Янтиан. Эти три порта обрабаты-
вают большинство контейнерных перевозок в стране. 
Кроме того, Гонконг – порт номер один во всем мире, 
Шанхай – самый перспективный порт в материковом 
Китае, а Янтиан – наиболее конкурентный порт Юж-
ного Китая. Установлено, что параметр «расположе-
ние» все еще играет важнейшую роль в оценке конку-
рентоспособности порта. Географическое расположе-
ние является фиксированным, а «объем груза» имеет 
тесную взаимосвязь с местом расположения – это осо-
бенно актуально для Китая. Эти два параметра рас-
сматриваются прежде всего по конкурентоспособно-
сти. Однако портовые «сооружения» и «услуги» счита- 
ются способными к манипуляциям. Поэтому, разуме-
ется, много портов во всем мире вложили немалые уси-
лия в средства и сервисные элементы для повышения 
и поддержания определенного уровня конкурентоспо-
собности по сравнению с другими портами. Проведен-
ный анализ конкурентоспособности портов на основе 
методики, которая позволяет сочетать в анализе и ка-
чественные и количественные показатели. При оценке 
конкурентоспособности портов, сочетались количе-
ственные и качественные данные и использовалась ат-
рибутивная модель, которая часто используется в кон-
курентном анализе в отрасли. Этот подход может при-
меняться различными способами в процессы принятия 
решений и выбора политики в любом порту мира, и он 
четко показывает сферы, портовый оператор или порт 
должен охватить. 

Ключевые слова: морские порты, конкурентоспо-
собность, количественные и качественные параметры, 
местоположение порта, портовое оборудование. 
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СМАРТ-ЛОГІСТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Цифровий маркетинг є 
маркетингом сучасності, сутність якого полягає, зо-
крема, у просуванні компаній та їх продукції через 
різні цифрові засоби та канали комунікацій. Можна 
припустити, що завдяки цифровому маркетингу ско-
рочується час від моменту впливу на споживача до 
моменту прийняття ним рішення щодо здійснення 
покупки порівняно з традиційним маркетингом. 
Якщо продукція є цифровою – у вигляді файлу чи 
архіву файлів (наприклад, електронні книги, пісні, 
фільми чи програми тощо), то її доставка до спожи-
вача (точніше, місця зберігання даних споживача) є 
майже миттєвою. Проте, якщо продукція є фізичним 
об’єктом, то вона потребує й фізичної (реальної) до-
ставки за допомогою різного транспорту, яка наразі 
здійснюється за деякий інтервал часу. Скоротити 
час та підвищити якість доставки продукції до спо-
живача можна, зокрема, за допомогою викорис-
тання різних цифрових технологій. Згідно «Концеп-
ції розвитку цифрової економіки та суспільства Ук-
раїни на 2018 – 2020 роки», схваленої Кабінетом Мі-
ністрів України, розвиток цифрової економіки в дер-
жаві направлений на створення ринкових механіз-
мів щодо мотивації попиту та формування потреб у 
сфері використання цифрових технологій та про- 
дуктів, внаслідок чого має очікуватись зростання 
обсягів виробництва і прибутків від реалізації висо-
котехнологічної продукції. Засобом діяльності циф-
рової економіки визначено інформаційно-комуніка-
ційні технології [1]. Даний документ на державному 
рівні засвідчив зростаючий попит та значення про-
цесів інформатизації для всіх галузей народного  
господарства. 

Запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій перетворює економічні процеси у більш 
чітку ланку виконання та визначення завдань (тех-
нології працюють відповідно до чітко закладе- 
них логіко-математичних алгоритмів). Цифровіза-
ція зумовила виникнення нового класу спеціалістів, 
здатних працювати в режимі смарт-завдань та цільо-
вих бізнес-інженерних схем по їх виконанню. 
Смарт-підходи в управлінні, маркетингу та логіс-
тиці на сьогодні визначають пріоритетні напрями 
використання інформаційно-комунікаційних інно-
вацій в діяльності підприємств. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемам вико-
ристання цифрових технологій в логістичних систе-
мах (у тому числі ланцюгах постачання) наразі при-
свячені переважно зарубіжні публікації та дослід- 

ження провідних світових компаній, організацій, 
груп професіоналів, зокрема [2-6]. Різні аспекти си-
нергії окремих цифрових технологій у цілому (без 
застосування їх в логістиці) висвітлено, наприклад, 
у роботах [7] (де досліджується синергія Великих 
Даних та Інтернету Речей) та [8] (де досліджується 
взаємодія Блокчейну та Хмар). В статті Ю.Є. Пет-
руні та Т.О. Пасічника [9] особлива увага приділя-
ється оцінкам впливу новітніх технологій з позиції 
їх характеристики та відповідності ознак "Індустрії 
4.0". Якісні оцінки онлайн-технологій опитувань 
проведено у роботі М.О. Окландера [11].  

Разом з тим багато аспектів використання циф-
рових технологій в логістичних системах залиша-
ються малодослідженими або й зовсім не дослідже-
ними, зокрема, потребує подальшого вивчення про-
блема синергії цифрових технологій у логістичних 
системах на нинішньому етапі їх розвитку. 

Метою статті є розкриття теоретико-методоло-
гічних засад формування смарт-логістичної концеп-
ції управління та визначення перспектив її розвитку 
на підприємствах України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цифрова економіка витісняє традиційну економіку 
[12], змінюючи повсякденне життя та бізнес, нада-
ючи значні переваги галузям економіки, в яких ви-
користання цифрових технологій є добре продума-
ним, а їх впровадження швидким. Кожного року 
з’являються нові та удосконалюються існуючі циф-
рові технології, серед яких за часом їх виникнення 
та використання можна виокремити такі [12]: 

1) цифрові технології минулого, які були трен-
дом до 2015 р., проте залишаються актуальними на-
разі: високошвидкісний Інтернет; смартфони, план-
шети, ноутбуки, надпотужні електронні обчислюва-
льні машини, сервери, засоби зберігання великого 
обсягу даних; Хмарні обчислення; соціальні мережі 
та месенджери тощо; 

2) цифрові технології сучасності, які викорис-
товувалися й раніше, проте дістали стрімкого роз- 
витку останнім часом (2016-2018 рр.): віртуальна та 
доповнена реальність; індивідуальні гаджети різ-
ного призначення; квадрокоптери, дрони; розумний 
будинок; різні датчики та сенсори; Великі Дані; на-
нотехнології; Блокчейн; 

3) цифрові технології, які вже наразі мають за-
стосування, проте передбачається їх широке вико-
ристання у найближчому майбутньому (2019-
2025 рр.): штучний інтелект; когнітивні обчислення; 
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робототехніка; 3D-друк; розподілені обчислення; 
самокеровані автомобільні засоби; нові технології в 
енергетиці; технології імплантів. 

Результати аналізу низки джерел [4-6, 13–19] 
щодо поширеності використання цифрових техно-
логій в логістиці та управлінні ланцюгами поста-
чання наразі та у найближчому майбутньому наве-
дено в табл. 1, де знак «*» означає, що цифрова тех-
нологія зустрічається у публікації в контексті її ви-
користання у логістиці та управлінні ланцюгами по-
стачання. Цифрові технології у табл. 1 наведено в 

порядку зменшення кількості їх згадування у різних 
публікаціях. Незважаючи на малу вибірку публіка-
цій, використаних у побудові табл. 1, можна при- 
пустити, що отримана тенденція розподілу місць се-
ред цифрових технологій щодо їх використання у 
логістиці та управлінні ланцюгами постачання ціл-
ком відповідає існуючим світовим тенденціям по-
ширеності цифрових технологій в логістиці та уп-
равлінні ланцюгами постачання як для окремих ком-
паній, так і в цілому для галузі. Розглянемо далі ці 
цифрові технології детальніше. 

Таблиця 1  
Рейтинг використання цифрових технологій у логістиці  

та управлінні ланцюгами постачання 
№  
з/п 

Цифрові технології Джерела
[13] [5] [4] [14] [15] [16] [6] [17] [18] [19]

1 Інтернет Речей * * * * * * *
2 Великі Дані * * *   *
3 Хмарні обчислення  * * *  *
4 Блокчейн * * * *
5 3D-принтер * * *
6 Роботи * * *
7 Штучний інтелект * *  *
8 Доповнена реальність та 

віртуальний (цифровий) 
простір 

 * * 

9 Датчики та сенсори *

Інтернет (у тому числі Інтернет Речей) можна 
вважати основою цифрової економіки. Завдяки Ін- 
тернету Речей фізичні пристрої (об’єкти) пов’язу-
ються та взаємодіють один з одним (обмінюються 
даними) без втручання людини [20]. До Інтернету 
Речей будуть підключені звичні фізичні об’єкти, ос-
новне існування, використання та функціонування 
яких не має нічого спільного з комп’ютером (елект-
ронною обчислювальною машиною) щодо генеру-
вання, зберігання та обробки інформації [15]. На-
приклад, в складській логістиці використовують 
піддони для накопичення та переміщення продукції, 
до яких можуть бути прикріплені деякі інноваційні 
пристрої (датчики, сенсори, контролери), які через 
Інтернет Речей можуть обмінюватися інформацією 
між собою для підвищення ефективності функціо-
нування складу в цілому. З кожним роком таких фі-
зичних пристроїв (об’єктів) стає все більше, зо- 
крема, прогнозували, що до 2020 р. їх кількість може 
бути близько 30 мільярдів [21]. Взаємодія пристроїв, 
надання різних сервісів цифрової економіки вимага-
ють потужних каналів мобільного та фіксованого 
широкосмугового зв’язку, а також бездротових та 
дротових локальних з’єднань, які б забезпечували 
якісний та стабільний обмін даними. 

В країнах Європейського Союзу фіксований 
широкосмуговий зв’язок доступний 98% європей-
ців, а 80% європейських домогосподарств покрива-
ється швидким широкосмуговим доступом (щонай- 

менше 30 Мбіт/с), при цьому 58% домогосподарств 
доступна швидкість з’єднання не менше 100 Мбіт/с 
[21]. Досягнути високої швидкості доступу до Ін- 
тернету можливо за допомогою відповідного вар- 
тісного обладнання, що зумовлює й відповідну ви-
соку вартість доступу для користувачів, що може 
бути одним із стримуючих факторів розвитку Інтер-
нету щодо підвищення швидкостей та покриття. 

Зокрема, реально використовують швидкість 
доступу 30 Мбіт/с лише 15% європейських домо- 
господарств [21], а згідно звіту за червень 2018 р. 
Speedtest Global Index [20] Україна посіла 47 місце 
серед досліджуваних країн за фіксованим широкос-
муговим зв’язком з показниками швидкості скачу-
вання 36,90 Мбіт/с та завантажування 37,01 Мбіт/с, 
при цьому відповідні середні світові показники до-
рівнюють 46,25 Мбіт/с та 22,47 Мбіт/с. Швидкість 
доступу до Інтернету за допомогою мобільного 
зв’язку є меншою: середні світові показники швид-
кості скачування та завантажування відповідно до-
рівнюють 23,54 Мбіт/с та 9,28 Мбіт/с, а для Укра-
їни – 14,31 Мбіт/с та 5,87 Мбіт/с (що відповідає  
94 місцю у відповідному рейтингу за червень 2018 р. 
Speedtest Global Index) [20]. 

Проте стримуючим фактором розвитку Інтер-
нету Речей є не лише швидкість та проникнення Ін-
тернету, а й кількість підключених до нього при-
строїв, питання стандартизації та кібербезпеки. Зо- 
крема, переважна більшість прогнозів щодо кілько- 



І. П. Фоміченко, С. О. Баркова 

65 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

сті пристроїв не справджується та постійно перегля-
дається зазвичай в сторону зменшення такої кілько-
сті [18]. Все це також впливає на розвиток викорис-
тання Інтернету Речей у сфері логістики, незважа-
ючи на те, що логістика є середовищем, в якому за-
родилася концепція Інтернету Речей ще в 1999 р. у 
вигляді використання радіочастотних міток з метою 
оптимізації логістичних процесів [21]. З тих пір сут-
ність використання Інтернету Речей у логістиці за-
лишилась такою ж: за допомогою різних сучасних 
засобів (фізичних пристроїв, зокрема, сенсорів, та 
прикладних програм) генерується, передається, збе-
рігається та аналізується великий масив даних щодо 
руху матеріального потоку у ланцюгу постачання з 
метою підвищення обґрунтованості прийнятих рі-
шень усіма учасниками цього ланцюга та зростання 
ефективності функціонування ланцюга постачання 
в цілому [15]. Місцем, в якому найбільше здійсню-
ються зазначені вище операції з даними, можна вва-
жати склад, де відбувається накопичення, зберіган-
ня та відвантаження матеріальних цінностей. Швид-
кість та коректність виконання усіх складських опе-
рації наразі може бути ключовою конкурентною пе-
ревагою для подібних за функціонуванням компаній 
та ланцюгів постачання. Саме Інтернет Речей має 
надати можливість швидкого та надійного обміну 
даними між підключеними до нього об’єктами. 

Завдяки продуманому використанню сучасних 
цифрових технологій у бізнесі підприємства можуть 
значно підвищити ефективність своєї діяльності. 
Проте такі технології можуть зумовити як зміни в 
існуючих бізнес-процесах, так і появу нових. 

Цифрові технології – це, насамперед, інновації, 
впровадження та використання яких потребує наяв-
ності відповідних фахівців на підприємстві, здатних 
постійно навчатися та набувати нових компетент- 
ностей. Згідно дослідженням [14] майже усі керів-
ники підприємств у сфері логістики (ланцюгів по- 
стачання) згодні, що цифрові технології кардина-
льно змінять логістичні процеси в найближчому 
майбутньому, проте більше половини з них гово-
рить, що не мають наразі сформованої стратегії роз-
витку своїх підприємств з урахуванням існуючих та 
нових цифрових технологій. А відсутність такої 
стратегії робить використання цифрових технологій 
менш ефективним як для окремого підприємства, 
так і економіки країни в цілому. Окрім того, поняття 
глобалізації та глокалізації в цифровій економіці 
стають ще більш актуальними як для цифрового, так 
і для фізичного світів. 

Спроможність цифрових технологій докорінно 
змінити усталені логістичні процеси підтверджено, 
зокрема, у [4-5, 14], де наголошується, що на зміну 
існуючій лінійній структурі ланцюгів постачання 
приходить мережна. Вже наразі відбувається перет-
ворення лінійних ланцюгів постачання в динамічні 
взаємопов’язані відкриті системи постачання (циф-
рові мережі постачання), в яких інформаційні по-
токи протікають безперервно та є одночасно до- 

ступними усім зацікавленим учасникам мережі, що 
дає змогу уникнути різних проблем та затримок у 
роботі, які притаманні традиційним ланцюгам по- 
стачання. Інформаційні потоки в цифрових мережах 
постачання мають цифровий вид та можуть проті-
кати таким чином: 

1) з фізичного світу у цифровий (відбувається
запис даних на носіях цифрової інформації, які від-
повідають реальному світу); 

2) циркуляція інформації всередині цифрового
світу (здійснюється обмін даними, всебічний аналіз 
даних, економіко-математичне моделювання, зок-
рема, з використанням штучного інтелекту); 

3) з цифрового світу у фізичний (результати
аналізу та моделювання даних впливають на рі-
шення, які реалізуються у фізичному світі). 

Цифровими технологіями, які широко викорис-
товуються, або мають інтерес до використання з 
боку логістичних компаній, або будуть такими у 
найближчому майбутньому, є технології, які пов’я-
зані із логістичними інформаційними потоками. 

Інформація в цифровій економіці набуває особ-
ливого статусу та за правильного нею користування 
може надати значні конкурентні переваги компа-
ніям. До таких цифрових технологій можна віднести 
Інтернет Речей, Великі Дані, Хмарні Обчислення, 
Блокчейн, Штучний Інтелект, які можуть бути вико-
ристані у всіх видах логістики за функціональними 
сферами (табл. 2). 

Виробнича, складська, транспортна логістики є 
функціональними сферами логістики, де використо-
вується або може бути використана найбільша кіль-
кість цифрових технологій. Знак «*» означає, що ци-
фрова технологія вже наразі використовується у  
відповідному виді логістики або буде використову-
ватися у найближчому майбутньому. Проте резуль-
тати досліджень, які відображені у табл. 2, не є оста-
точними та мають дискусійний характер. Це зумов-
лено, зокрема, постійними змінами у сфері цифро-
вих технологій, їх бурхливим розвитком та складні-
стю пристосування сучасних бізнес-процесів до та-
ких швидкоплинних змін, серед яких важко одразу 
визначити ті (технології), що дійсно є важливими  
і здатні суттєво впливати на функціонування логіс-
тичних процесів, і ті, які є тимчасовими та несуттє-
вими. 

Новітні цифрові технології по-різному вплива-
ють на окремі підсистеми та функціональні області 
логістики, і це може виявлятися у здійсненні впливу 
на деякі підсистеми логістики і відсутності впливу 
на інші. Існує декілька підходів до структурування 
логістичного процесу, ми скористаємося поділом на 
функціональні області логістики і на фазові еле- 
менти логістики.  

Є.В. Крикавський виділяє наступні види функ- 
ціональної логістичної діяльності з урахуванням  
кількісно-якісної та просторово-часової трансфор-
мації логістичних потоків: підсистема опрацювання 
та реалізації замовлень (обслуговування замовлень);  
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Таблиця 2 
Поширеність використання цифрових технологій за видами логістики 

№ 
з/п 

Цифрові  
технології 

Види логістики

За
ку
пі
ве
ль
на

 

В
ир
об
ни
ча

 

Р
оз
по
ді
ль
ча

 

М
ар
ке
ти
нг
ов
а 

С
кл
ад
сь
ка

 

Т
ра
нс
по
рт
на

 

Ін
ф
ор
м
ац
ій
на

 

Ф
ін
ан
со
ва

 

Зв
ор
от
на

 

1 Інтернет Речей * * * * * * * * *
2 Великі Дані * * * * * * * * *
3 Хмарні обчислення * * * * * * * * *
4 Блокчейн * * * * * * * * *
5 3D-принтер * * *
6 Роботи  * * *
7 Штучний інтелект * * * * * * * * *
8 Доповнена реаль-

ність та віртуаль-
ний (цифровий) 
простір 

* * * * * * 

9 Датчики та сенсори * * * * * * * *

підсистема транспортування; підсистема складу-
вання; підсистема пакування; підсистема управ-
ління запасами; підсистема обслуговування спожи-
вачів [22, с. 127].  

Елементами фазової структури логістики є: ло-
гістика постачання; виробнича логістика; логістика 
збуту (дистрибуції); логістика переробки й утиліза-
ції (повторного використання); фінансова логістика; 
інформаційна логістика [23, c. 139].  

На рисунку зображений зв’язок запропонова-
них технологій з окремими елементами структури 
логістичного процесу. Для прикладу, технологія 3D 
друку в разі відкриття спеціальних мініфабрик  
3D друку здатна змінити характеристики підсис-
теми управління запасами і підсистеми обслугову-
вання споживачів; за фазовим поділом, технологія 
3D друку видозмінює логістику постачання, вироб-
ничу логістику, логістику збуту, логістику пере- 
робки й утилізації; безпілотні транспортні засоби 
сильно впливають на підсистему транспортування, а 
також логістику постачання і збуту тощо. 

Подібне упорядкування дозволяє менеджменту 
компаній вирішувати проблему «вузьких» місць в 
логістичному процесі, допомагає підвищити ефек-
тивність його окремих елементів за допомогою 
спрямування ресурсів у ті технології і впровадження 
саме тих інновацій, які мають відношення до відпо-
відних підсистем логістики. 

Використання хмарних технологій на підпри-
ємствах обумовило появу нового підходу в логіс- 
тичному управлінні – смарт-підходу. Смарт-підхід в 
управлінні з’явився як підхід на засадах витриму-
вання цільових критеріїв, до основних правил якого 
слід віднести [24]: мету, вимірність процесу, досяж-
ність результату, адекватність розв’язування задач, 
терміни виконання. 

У логістиці дані критерії є основними складо-
вими з позиції побудови системи чітких правил, що 
здатні працювати як в режимі встановленої градації 
відповідальності виконавців, так і в процесному уп-
равлінні технологічними операціями. Саме смарт-
підхід дозволяє в логістиці поєднати точність елек-
тронних датчиків та пристроїв з формуванням стра-
тегічних (або оперативних) планів бюджетування 
витрат. Запровадження схем процесного управління 
дозволяє визначити центри відповідальності, а за-
безпечення їх оперативними (точними) даними пок-
ладено на сучасні інноваційні смарт-засоби. На 
нашу думку, смарт-логістика – це логістика, функ- 
ціонування якої будується на смарт-підході в управ-
лінні оптимальними ресурсними потоками з викори-
станням сучасних інформаційно-комунікаційних  
технологій. Складовими елементами функціону-
вання смарт-логістики є використання смарт-техно-
логій. 

В логістиці смарт-підхід, перед усім, направле-
ний на забезпечення оптимізації потокового управ-
ління у відповідності до дерева цілей шляхом вико-
ристання технологічних та інформаційно-комуніка-
ційних засобів з метою організації «точних» ланцю-
гів постачання. Концепція реалізації смарт-логіс-
тики на підприємстві повинна забезпечувати здат-
ність обробки та збереження даних любих масшта-
бів по всіх ділянках логістичного ланцюга. У такий 
спосіб, симбіоз матеріального та інформаційного 
потоків продукує «точний» ланцюг постачання, фу-
нкціонування якого зумовлено правилами відбору 
«точних» даних та вимірюваних по встановлених 
ознаках процедур управління. 

Виходячи з вищезазначеного, можна сформу-
вати основні концептуальні положення смарт-логіс-
тики на підприємстві: 
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Рис. 1. Сучасні технології в структурі логістичного процесу 
(розроблено авторами на основі джерела [22]) 

1. Функціонування логістичної системи розгля-
дається в єдиному віртуальному просторі, який слу-
жить агрегованим середовищем для відтворення ма-
теріальних та інформаційних логістичних потоків. 

2. Логістичні функції адаптуються до умов
функціонування у віртуальному просторі з залучен-
ням смарт-технологій та цифровізації економіки. 

3. В основу управління оптимальними пото-
ками покладено смарт-підхід, що використовує 
принципи: конкретизації (уточнення) мети, метрич-
ність складових процесів управління, алгоритміза-
ція поетапності досягнення результатів, гнучкість та 
ймовірність виконання завдань, регламентованість 
часу. 

4. Критеріями оцінювання функціонування ло-
гістичних процесів та систем є результативність та 
ефективність. 

5. Побудова відслідковуючих та контрольних
процесів на основі бізнес-аналітичних систем з ви-
користанням хмарних обчислень та аналізу «вели-
ких даних». 

6. Оптимізація витрат відбувається за рахунок
побудови «точних» ланцюгів постачання з елемен-
тами впроваджень смарт-інновацій. 

Основними оцінками функціонування смарт-
логістики можна вважати: результативність і ефек-
тивність [24, 25]. Поєднання досягнення результату 
з вимірюванням оптимальних витрат можна вва-
жати найбільш адекватним критерієм реалізації 
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проєктів смарт-логістичних систем, що особливо ак-
туальним є для підприємств, напрям діяльності яких 
пов’язаний зі значною часткою використання в опе-
раціях ручної та машинної праці, зокрема, у сіль- 
ському господарстві. В умовах значних сезонних ко-
ливань цін на матеріально-технічні ресурси логіс- 
тичні витрати в сільському господарстві провоку-
ють нерівномірність та нелінійність вартості готової 
продукції [24]. Смарт-логістика пропонує технічні 
розв’язки, реалізація яких дозволяє управляти ос- 
новними елементами ризиків логістичних витрат за 
принципами «точного сільського господарства». 
При цьому провідну роль відіграє аналіз «великих 
даних». «Великі дані» охоплюють набір структуро-
ваних або неструктурованих даних значного обсягу, 
що вимірюється сотнями (тисячами) інформаційних 
одиниць (наприклад, терабайтів). Аналіз «великих 
даних» вбудовується в бізнес-аналітичні системи, 
які використовують при вирішенні таких завдань: 
керування складами й вантажними перевезеннями; 
маршрутизація матеріалів, ресурсів і готової про- 
дукції; управління базами інформаційних даних;  
синхронізація облікових процесів з виконанням опе-
ративних планів; проєктування логістичних систем 
та ін. 

До основних переваг смарт-логістики слід від-
нести: систематизацію ресурсних потоків та рівнів 
відповідальності; адаптацію до змін зовнішнього се-
редовища; високу технологічну мобільність та рі-
вень контролю операційних витрат; відповідність 
світовим стандартам якості; надання можливості 
швидкої реалізації дослідних проєктів; вихід на сві-
тові ринки шляхом електронної комерціалізації. 
Проте, такий підхід зумовлює потребу в фахівцях 
формації та високої компетенції, знання яких є інте-
грованими по декількох напрямах. Поряд з цим, очі-
кування значної економії витрат у майбутньому від 
запровадження смарт-технологій потребує значних 
капітальних інвестицій в теперішній період, що є фі-
нансовою проблемою для малих та середніх товаро-
виробників. Слід враховувати інерційність на рин-
ках інновацій, тобто ідеї з’являються швидше ніж 
здатність товаровиробників їх впроваджувати. 

На сьогодні смарт-технології в логістиці (у 
тому або іншому виді) застосовуються на багатьох 
підприємствах України й у світі. Технології навіга-
ційного спостереження й контролю на сьогодні є не-
від’ємною частиною роботи підприємств аграрного 
бізнесу. Саме їхнє використання дозволяє зменшити 
витрати на обслуговування машинно-тракторного 
парку й забезпечити оптимізацію сільськогосподар-
ських робіт (внесення засобів захисту рослин, доб-
рив та ін.). В Ізраїлі [26] на сьогодні менше 20% 
ґрунтів придатні для сільського господарства, але 
потреба населення в продуктах харчування забезпе-
чена фермерами на 95%. Керівництво Ізраїлю під- 
тримує аграрний сектор на рівні субсидій до 40% від 
вартості купівлі та справдження нових технологій. 

Запровадження інтенсивних технологій у сіль-
ському господарстві компенсує недостатність при-
родних ресурсів, стимулює зростання прибутків при 
знижені ресурсних витрат. Одним із новітніх напря-
мів використання смарт-логістичних підходів є по-
будова вертикального сільського господарства на 
обмеженому територіальному просторі [27]. В Укра-
їні близько 13% підприємств аграрного сектору 
впроваджують технології «точного» землекористу-
вання [27], що використовують: геоінформаційні си-
стеми з елементами супутникової навігації; «хмар-
ні» технології управління контрактами та доступом 
даних – забезпечують захист інформації та унікаль-
ність контрактів; моніторинг та контроль операцій-
них процесів в рослинництві та тваринництві – ви-
користання датчиків забезпечує постійний доступ 
до інформації про стан тварин, рослин, полів та ін. 

Висновки. Стрімкий розвиток технологій, по-
будованих на засобах сервісу віртуальних мереж та 
послуг, є одним із перспективних напрямів розвитку 
сучасної цифрової економіки. Взаємодію та оптима-
льне управління віртуальними матеріальними та ін-
формаційними потоками повинна забезпечувати 
ефективна та результативна смарт-логістика. Впро-
вадження смарт-логістики на підприємствах різних 
напрямів діяльності дає змогу забезпечити відповід-
ний рівень інформаційної безпеки при роботі з да-
ними та активізувати аналіз великих обсягів інфор-
мації, що досягається шляхом використання хмар-
них обчислень. Смарт-логістика є одним із перспек-
тивних напрямів наукових досліджень, що зумов-
лює розробки теоретико-методологічного інстру- 
ментарію та практичних методик дослідження вір-
туальних логістичних процесів та систем. На сьо- 
годні, найбільш актуальними та перспективними в 
галузі смарт-логістики залишаються такі питання: 
оцінка та розробка бізнес-аналітичних систем в ло-
гістиці, що міститимуть у собі елементи управління 
часовими затримками; управління «точними» лан-
цюгами постачання із використанням смарт-кон- 
трактів за блокчейн технологією, а також часткові 
завдання по управлінню «великими даними» із різ-
них територіальних точок доступу. 
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Фоміченко І. П., Баркова С. О. Смарт-логіс-
тика: концептуальні засади та перспективи розви-
тку в Україні  

У статті досліджено проблематику теоретико-ме-
тодологічних засад формування смарт-логістичної 
концепції управління на підприємствах. Побудовано 
рейтинг використання цифрових технологій в логіс-
тиці та ланцюгах постачання, в якому перше місце зай-
має Інтернет Речей. Здійснено описання використання 
цифрових технологій в логістиці та управлінні ланцю-
гами постачання. Побудовано таблицю поширеності 
цифрових технологій в логістиці за різними функціо-
нальними сферами. Показано, що найбільш поширені 
цифрові технології в логістиці та управлінні ланцю-
гами постачання стосуються логістичних інформацій-
них потоків, а змін у протіканні матеріальних потоків 
потрібно очікувати перш за все від використання 3D-
принтерів. Обґрунтовано гіпотезу щодо використання 
смарт-підходу в логістиці з метою мінімізації витрат і 
функціонування «точних» ланцюгів постачання. 

Ключові слова: логістика, ланцюг постачання,  
цифрова економіка, цифрові трансформації, цифрові 
технології, Інтернет Речей, смарт-логістика, смарт-під-
хід, хмарні обчислення, аналіз “великих даних”. 

Fomichenko I., Barkova S. Smart Logistics: Con-
ceptual Foundations and Development Prospects in 
Ukraine 

The article examines the problems of theoretical and 
methodological foundations of the formation of a smart lo-
gistic management concept in enterprises. A rating of the 
use of digital technologies in logistics and supply chains is 
built, in which the Internet of Things takes the first place. 
A description of the use of digital technology in logistics 
and supply chain management is provided. A table of the 
prevalence of digital technologies in logistics for various 
functional areas has been built. It is shown that the most 
common digital technologies in logistics and supply chain 

management relate to logistics information flows, and 
changes in the flow of material flows should be expected 
primarily from the use of 3D printers. The hypothesis re-
garding the use of a smart approach in logistics in order to 
minimize the cost and operation of "exact" supply chains. 

Keywords: logistics, supply chain, digital economy, 
digital transformations, digital technologies, Internet of 
Things, smart logistics, smart approach, cloud computing, 
Big Data analysis. 

Фомиченко И. П., Баркова С. А. Смарт-ло- 
гистика: концептуальные основы и перспективы 
развития в Украине 

В статье исследована проблематика теоретико-
методологических основ формирования смарт-логи-
стической концепции управления на предприятиях.  
Построен рейтинг использования цифровых техноло-
гий в логистике и цепях снабжения, в котором первое 
место занимает Интернет Вещей. Осуществлено опи-
сание использования цифровых технологий в логи-
стике и управлении цепями снабжения. Построена таб-
лица распространенности цифровых технологий в ло-
гистике по различным функциональным сферам. Пока- 
зано, что наиболее распространенные цифровые техно-
логии в логистике и управлении цепями снабжения ка-
саются логистических информационных потоков, а из-
менений в протекании материальных потоков нужно 
ожидать прежде всего от использования 3D-принте-
ров. Обоснована гипотеза относительно использова-
ния смарт-подхода в логистике с целью минимизации 
затрат и функционирования «точных» цепей снабже-
ния. 

Ключевые слова: логистика, цепь снабжения, циф-
ровая экономика, цифровые трансформации, цифро-
вые технологии, Интернет Вещей, смарт-логистика, 
смарт-подход, облачные вычисления, анализ «боль-
ших данных». 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В МОРСЬКИХ ПОРТОВИХ КЛАСТЕРАХ 

Постановка проблеми. Морські порти можуть 
бути змістовно проаналізовані з точки зору клас-
тера. У цій перспективі морські порти розгляда-
ються як концентрація економічної діяльності, по- 
в'язана з прибуттям та обслуговуванням суден і ван-
тажів у портах. Ця перспектива має дві основні пе-
реваги: по-перше, вона звертає увагу на сили агло-
мерації та деглогломерації в морських портах. Деякі 
морські порти можуть стати концентрацією логіс- 
тичної діяльності, комерційних центрів, «інформа-
ційних вузлів» і «транспортних вузлів», інші ж не 
залучають таку діяльність. Перспектива кластера 
дозволяє провести аналіз таких процесів агломера-
ції. По-друге, перспектива кластера збагачує існу-
ючі теорії управління в морських портах. Аналіз уп-
равління в морських портах зводився здебільшого 
до ролі портової влади. Дослідження літератури 
щодо управління в кластерах забезпечує широку 
аналітичну базу для аналізу важливого і складного 
питання – ролі портових органів у морських портах.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженнями морських кластерів, їх значенням 
для економіки держави займалося багато вчених: 
Б. Макевелі, А. Захеер [1], Ф. Белуссі, Г. Готтарді 
[2], Б. Нотебум [3]. Але, на наш погляд, питанням 
визначення ролі портових органів для формування 
та функціонування морського кластера присвячено 
недостатню кількість робіт. Це питання має велике 
значення для розвитку портів та підвищення їх кон-
курентоспроможності, тому потребує уваги. 

Мета роботи полягає у дослідженні ролі пор-
тових органів у морських кластерах.  

Виклад основного матеріалу. Морські порти є 
не просто вузлами транспортного ланцюга, а мо-
жуть розглядатися як регіональні кластери еконо- 
мічної діяльності. Центральним у перспективі клас-
тера є визнання того, що розвиток окремих фірм у 
кластері головним чином залежить від розвитку  
кластера в цілому. Порти завжди були кластерами 
економічної діяльності. Прибуття вантажів та суден 
у порти завжди приваблювало пов'язані з цим еко-
номічні дії, такі як доставка, експедирування та іншу 
транспортну діяльність. Ця діяльність розташована 
в морських портах саме тому, що морські порти є 
транспортними вузлами. Крім того, морські порти є 
привабливими місцями для логістичних заходів, та-

ких як зберігання, збирання, перепаковка та консо-
лідація. Порти також є промисловими зонами. Через 
необхідність зберігання в морських портах таких то-
варів, як нафта, вугілля та залізна руда, деякі вироб-
ничі заходи, включаючи хімічну та сталеву, часто 
розташовуються в морських портах. Порти також є 
центрами торгівлі. Для деяких товарів, таких як 
сталь, зерно та олія, торгівля відбувається там, де 
вони зберігаються, тому що покупці та продавці хо-
чуть перевірити товар, або тому, що інформація про 
ціни на доставку є елементарною для торгових ком-
паній. 

Таким чином, вантажно-розвантажувальна дія-
льність, транспортна діяльність, логістична діяль-
ність, конкретна виробнича діяльність та конкретна 
торгівельна діяльність сильно взаємопов'язані. Ана-
ліз управління морськими портами зводився зде- 
більшого до ролі порту. Незважаючи на центральну 
роль портових органів влади, можна стверджувати, 
що аналіз управління в морських портах потребує 
уваги щодо ролі (приватних) фірм. Інституційна 
економічна література пропонує корисну основу для 
аналізу переваг та недоліків альтернативних меха- 
нізмів управління та забезпечує основу для аналізу 
ролей портових органів. Звичайно управління клас-
тером визначаємо як "суміш і взаємозв'язок між різ-
ними механізмами координації, які використову-
ються в кластері". Якість управління відрізняється 
між кластерами. Якість залежить від рівня витрат на 
координацію та "обсяги" "координації над ціною". 
Низькі координаційні витрати та значна координа-
ція над ціною покращують якість управління. Коли 
переваги координації розподіляються нерівномірно, 
коли (загроза) опортуністичної поведінки пере- 
шкоджає їй або коли її переваги непевні, координа-
ція за ціною не виникає спонтанно чи миттєво, на-
віть коли переваги від координації перевищують ви-
трати. На основі огляду літератури виділяють чо-
тири змінні якості управління кластером. Розгля-
немо кожну з них. У кластерах, де рівень довіри ви-
сокий, (середні) трансакційні витрати відносно  
низькі через низькі витрати на визначення договорів 
та низькі витрати на моніторинг. Крім того, витрати 
на координацію ціни є нижчими, і, як наслідок, ви-
никає більше координації ціни. Нарешті, конкретні 
інвестиції є більш життєздатними, коли партнери 
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довіряють один одному, оскільки ризик опортуніс-
тичної поведінки нижчий. Таким чином, більші  
шанси на те, що конкретні інвестиції для партнерів 
відбуватимуться у «кластерах з високою довірою». 
На рівень довіри до кластера впливають ефекти ре-
путації. Якщо ефекти репутації сильні, зловживання 
довірою має негативні наслідки, і тому культура до-
віри підтримується. Цей ефект репутації має як еко-
номічний, так і соціальний аспект: фірми прагнуть 
до хорошої репутації, оскільки вона дає позитивні 
прибутки, менеджери прагнуть до хорошої репута-
ції, оскільки це дає соціальний статус та особисті 
можливості кар’єри. 

Фірми-лідери – це «стратегічні центри, що ма-
ють найкращі навички координації та здатність ке-
рувати змінами» [4]. Поведінка компаній-лідерів 
впливає на ефективність кластера, оскільки фірми-
лідери мають як здатність, так і стимул інвестувати 
в конкурентоспроможність мереж. Ми визначаємо 
три види інвестицій фірм-лідерів, що мають пози- 
тивний вплив (їх можна назвати «зовнішні фірми- 
лідери») на інші фірми кластера: інтернаціоналіза-
ція; інновації; внесок у вирішення проблем колек- 
тивної дії [5]. Таким чином, фірми-лідери можуть 
дозволити або навіть налагодити співпрацю і з цієї 
причини додати ефективність кластерів. Колективні 
дії в кластерах "Проблема" колективної дії [5] акту-
альна в кластерах. Навіть коли колективні вигоди 
від співпраці перевищують (колективні) витрати, 
така співпраця не (завжди) розвивається спонтанно. 
У кластерах актуальні різні ПКД (проблеми колек-
тивних дій), такі як освіта та навчання та інновації 
[5]. У кожному кластері може бути проаналізований 
"режим колективних дій" (РКД). У цьому контексті, 
режим може бути визначений як "відносно ста- 
більна угода про співпрацю, яка надає суб'єктам  
можливість подолати проблеми колективних дій". 
Різні види координації відіграють певну роль у ре-
жимі. Виділяють шість загальних способів коорди-
нації [6]: ринки, ієрархії, міжфірмові альянси, асоці-
ації, державно-приватні органи та державні органи. 
Жоден із різних способів координації не є "струк- 
турно вищим"; кожен режим має переваги та недо-
ліки. Отже, різні режими мають конкретну сферу  
і відіграють різну роль. Роль різних механізмів ко-
ординації, а також співвідношення між цими меха-
нізмами відрізняється між режимами. Суміш та роль 
різних механізмів координації в режимі залежить 
від обраного шляху. 

Минулі інвестиції в режим призводять до вели-
ких витрат на адаптацію [7]. Крім того, режим ви-
значає "правила гри", які, таким чином, прийма-
ються як належні. Нарешті, у фірм немає стимулу до 
зміни режиму. Тому відносно неефективні режими 
можуть зберігатися. Отже, режими управління сут-
тєво відрізняються між країнами, галузями та клас-
терами [8]. Дж. Холлінгсворт навіть стверджує, що 

різниці в режимах є центральними в конкурентній 
боротьбі між кластерами. Він також стверджує, що 
"економічна конкуренція все більше стає конкурен-
цією за різні системи виробництва" [8].  

Якість режиму. Визначають п'ять змінних  
якості режиму. По-перше, наявність інфраструктури 
для колективних дій сприяє підвищенню якості ре-
жиму, оскільки така інфраструктура надає можливо-
сті для вирішення ПКД. Інфраструктура для колек-
тивних дій складається з трьох видів організацій: 
асоціації, державно-приватні організації та громад-
ські організації. Асоціації добре обладнані для вирі-
шення ПКД, оскільки вони діють в інтересах усіх 
членів; громадські організації можуть сприяти вирі-
шенню РКД, оскільки вони спрямовані на отри-
мання колективних вигод, а державно-приватне пар-
тнерство, як домовленість із залученням як громад-
ських організацій, так і асоціацій, що діють в інтере-
сах своїх членів, також може допомогти у подоланні 
ПКД. Асоціації та державно-приватні організації  
розвиваються не автоматично, але, коли вони існу-
ють, вони створюють родючий ґрунт для вирішення 
ПКД. По-друге, роль громадських організацій у ре-
жимі впливає на ефективність режиму. Громадські 
організації можуть відігравати певну роль у вирі-
шенні ПКД, але, на відміну від приватних установ, 
вони в основному не керуються економічними сти-
мулами. Громадські організації можуть бути "по- 
тенційними партнерами", здатними і готовими зро-
бити свій внесок у вирішення ПКД, але вони також 
можуть бути організаціями, які дуже скромно бе-
руть участь у вирішенні ПКД. По-третє, голос фірм 
важливий, оскільки асоціації, державні та державно-
приватні організації не адаптуються автоматично. 
Вони стикаються лише з обмеженим "тиском ви-
бору", і, як наслідок, адаптація скоріша, коли фірми 
використовують свій голос. Оскільки адаптація по-
кращує якість режиму, "голос" додає до якості ре-
жиму. По-четверте, обґрунтованість аргументу гро-
мади додає якості режиму управління, оскільки  
більша готовність інвестувати в "громаду порту" дає 
можливість кращих рішень для ПКД. По-п’яте, роль 
фірм-лідерів підвищує якість режиму, оскільки  
фірми-лідери мають стимули та ресурси для інвес-
тування в ПКД. Колективні дії в морських портах 
РКД можна визначити на основі двох (пов’язаних) 
критеріїв: по-перше, інвестиції повинні мати ко-
ристь для великої кількості фірм кластера, по-друге, 
вигоди не можуть бути ефективно оцінені. РКД  
особливо актуальні для кластерів портів, оскільки 
існує одна широка "портова служба". Ця портова по-
слуга – це сукупність послуг різних фірм, таких як 
пілоти, буксирні фірми, оператори терміналів, ком-
панії внутрішнього транспорту, постачальники  
транспортних послуг та транспортні посередники. 
Усі ці компанії виграють від конкурентного порто-
вого сервісу та роблять внесок у портове обслугову- 
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вання. Жодна з компаній не може повністю викори-
стати всі переваги високоякісного портового сер-
вісу. Ми обговорюємо п'ять колективних дій в клас-
тері, які можуть бути актуальними у морських пор-
тах. Перші колективні дії – це інновації. Інноваційні 
режими впливають на розмір "перепливів знань" [9]. 
Інноваційні режими відрізняються між кластерами, 
і ці відмінності впливають на результативність. Асо- 
ціації можуть грати роль посередників знань. Члени 
асоціацій мають (непрямий) доступ до великої ме-
режі фірм, що володіють знаннями та інформацією. 
Державно-приватні інститути знань та державні на-
уково-дослідні центри також включаються до ре-
жиму інновацій. 

Навчання та освіта є другим елементом в ко- 
лективних діях кластера. Асоціації можуть брати уч-
асть у наданні освіти та колективних переговорах 
для навчання. Крім того, асоціації контролюють  
якість "інфраструктури освіти та навчання", що 
складається з державних та державно-приватних  
навчальних закладів. 

Інтернаціоналізація – третя складова. Інтерна-
ціоналізація фірм є переважно процесом, орієнтова-
ним на ринок, але локальне впровадження фірми в 
кластері можуть стати бар'єром для інтернаціоналі-
зації. Цей бар'єр виникає через "замикання", зв'язків, 
які "сліпі" [10] і закриту внутрішню орієнтацію на-
зивають такі кластери "острівними кластерами". Ін-
тернаціоналізація вимагає включення фірм у клас-
тери до зовнішніх «відкритих» мереж. Зовнішні ме-
режі гарантують, що кластер залишається відкри- 
тим для нових розробок. Такі мережі збільшують 
"схильність до змін". Асоціації можуть відігравати 
певну роль у режимі інтернаціоналізації, наприклад, 
надаючи інформацію, контролюючи експортні нор-
ми, організовуючи колективне представництво та 
виконуючи функцію "з'єднання мостів". Державний 
портовий орган може здійснювати подібні заходи 
для зменшення бар'єрів для інтернаціоналізації.  

Маркетинг та просування – четверта складова. 
В основному маркетингова та промоційна діяль-
ність мають подвійну мету: по-перше, залучити ком-
панії до портового кластера та по-друге, залучити 
вантажі до порту. Обидва види діяльності мають  
спільні хороші характеристики: всі фірми отриму-
ють опосередковано (а іноді й безпосередньо) від 
цих маркетингових зусиль, але для окремих фірм ви-
годи не перевищують витрат. Тому маркетинг 
порту – це "колективне благо".  

Розглянемо результати тематичного дослід-
ження порту Роттердама. По-перше, маємо справу з 
важливістю управління кластером для його роботи. 
Були виділені чотири змінних, які впливають на як-
ість управління кластером.  

Важливість управління кластером у морського 
порту Роттердама. Експерти вказали відносну  
важливість чотирьох змінних управління кластером. 

Отже, наявність довіри та фірм-лідерів є найважли-
вішими змінними. Наявність посередників вважа-
ється не дуже важливою, тоді як рішення щодо ПКД 
є помірно важливими. Довіра до портового кластера 
Роттердама. Практично всі експерти кластера по- 
годжуються з твердженням про те, що довіра важ-
лива для якості управління кластером, і стверджу-
ють, що довіра є найважливішою "змінною в управ-
лінні". Скупчення. Експерти оцінили порт Роттер-
дама та його основних конкурентів, Антверпен та 
Гамбург, щодо наявності довіри. Експерти оціню-
ють Роттердам як кластер портів, де рівень довіри 
низький. Обидва конкуруючі порти в цьому відно-
шенні краще. Фірми-лідери в портовому кластері 
Роттердама. Практично всі експерти кластера також 
погоджуються, що наявність лідерських фірм є важ-
ливим визначальним фактором якості управління 
кластером. Експерти оцінили три порти, що конку-
рують. Антверпен оцінюється найбільш позитивно, 
Гамбург – найнижчий бал. Загалом експерти зазна-
чають, що всі три порти дійсно оцінюють відносно 
компаній-лідерів.  

Посередники в портовому кластері Роттердама. 
Що стосується посередників, значна частина екс- 
пертів погоджуються з припущеним щодо позитив-
ного впливу посередників на управління кластером, 
але дев'ять із 43 не погоджуються. Ті, хто згоден, та-
кож вказували на відносну важливість шести посе-
редників. Експедитор є найважливішим посередни-
ком у кластерному порту. Крім того, всі посеред-
ники, які "контролюють" вантажі, важливіші, ніж 
інші три, включаючи асоціації. Кількість асоціацій 
порівняно низька: вони не розглядаються як важливі 
посередники в кластерному порту. Антверпен вихо-
дить найкращим, в той час як Гамбург вважається 
менш наділеним посередниками. Крім того, всі три 
порти мають порівняно високі результати.  

Рішення чотирьох ПКД оцінюються як помірні. 
Що стосується інновацій, то якість лідерських фірм 
оцінюється як хороша, тоді як інфраструктура для 
колективних дій та аргументи громади (готовність 
брати участь у колективних інноваційних проєктах) 
оцінюються негативно. Для маркетингу та просу-
вання організаційна інфраструктура і роль громад-
ських організацій позитивно оцінюється. Щодо до- 
ступу до внутрішніх районів, особливо слід зазна-
чити низький бал організаційної інфраструктури. 
Організаційна інфраструктура навчання оцінюється 
більш позитивно. Порівняно з Гамбургом та Ант- 
верпеном, респонденти оцінюють якість рішень 
проблем колективних дій як відносно погану. 

Висновок. Таким чином, аналіз управління в 
портових кластерах доповнює наше розуміння 
порту та конкурентоспроможності. Було запропоно-
вано аналітичну основу для аналізу управління пор-
товими кластерами. Якість управління кластером за-
лежить від рівня трансакційних витрат у кластері та 
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"сфери координації над ціною". Чотири змінних 
впливають на: наявність фірм-лідерів, наявність по-
середників, рівень довіри та рішення проблем ко- 
лективних дій. Управління кластером можна оці-
нити, проаналізувавши ці чотири змінні.  

При такому підході портові органи влади вже 
не є центральним етапом; вони відіграють важливу 
роль в управлінні кластером, але їх роль взаємопо- 
в'язана з діяльністю приватних фірм, асоціацій та 
державно-приватних організацій. Обсяг діяльності 
портового органу повинен бути проаналізований у 
цьому напрямку більш докладно. 

Параметри управління кластером застосову-
ються до портового кластера Роттердаму. Були 
отримані відповіді експертів щодо широкої кілько-
сті питань управління кластером. Емпіричні резуль-
тати підтверджують актуальність підходу управ-
ління кластером.  

Подальші емпіричні результати включають: 
роль експедиторів як посередників у портових клас-
терах важко переоцінити. На сьогоднішній день 
вони є найбільшим посередником імпорту в клас- 
терних портах; фірми-лідери можуть зробити важ-
ливий внесок у якість управління кластером. Роттер-
дам, Гамбург та Антверпен відносно добре наділені 
фірмами-лідерами; довіра – головний визначальний 
фактор якості управління кластером. На думку пор-
тових експертів, рівень довіри до портового клас-
тера Роттердама значно нижчий, ніж у Гамбурзі та 
Антверпені; проблеми колективних дій актуальні в 
морських портах. Найважливішою ПКД є доступ-
ність до внутрішніх районів. Іншими відповідними 
ПКД є інновації, навчання та освіта, маркетинг та 
просування;  у загальному порівнянні якості управ-
ління кластером між трьома конкуруючими портами 
(Роттердам, Антверпен і Гамбург), портові експерти 
з Роттердама оцінюють Антверпен як кластер портів 
з найкращим управлінням, значно кращий за Роттер-
дам і Гамбург. 

Результати проведених досліджень, виступа-
ють основою для подальших емпіричних дослід-
жень. Серед цікавих напрямків дослідження: порів-
няльний аналіз кластерів портів, порівняльний ана-
ліз ролей портових органів управління кластерами 
та аналіз ролі фірм-лідерів у портових кластерах, з 
особливою увагою до можливих ролей фірм-лідерів. 
у портах країн, що розвиваються. 
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Кравченко А. В., Рябчук В. В. Особливості уп-
равління в морських портових кластерах 

У статті підкреслено, що морські порти розгляда-
ються як концентрація економічної діяльності, пов'я-
зана з прибуттям та обслуговуванням суден і вантажів 
у портах. Як наслідок, деякі морські порти можуть 
стати концентрацією логістичної діяльності, комерцій-
них центрів, «інформаційних вузлів» і «транспортних 
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вузлів», інші ж не залучають таку діяльність. Порти та-
кож є промисловими зонами. Через необхідність збері-
гання в морських портах таких товарів, як нафта, ву-
гілля та залізна руда, деякі виробничі заходи, включа-
ючи хімічну та сталеву продукцію, часто розташову-
ються в морських портах. Порти також є центрами  
торгівлі. Для деяких товарів, таких як сталь, зерно та 
олія, торгівля відбувається там, де вони зберігаються, 
тому що покупці та продавці хочуть перевірити товар, 
або тому, що інформація про ціни на доставку є еле- 
ментарною для торгових компаній. Таким чином, ван-
тажно-розвантажувальна діяльність, транспортна дія-
льність, логістична діяльність, конкретна виробнича 
діяльність та конкретна торгівельна діяльність сильно 
взаємопов'язані. Перспектива кластера дозволяє прове-
сти аналіз таких процесів агломерації. Перспектива 
кластера збагачує існуючі теорії управління в мор- 
ських портах. Зауважується, що аналіз управління в 
морських портах зводився здебільшого до ролі порто-
вої влади. Незважаючи на центральну роль портових 
органів влади (портові кластери), можна стверджу-
вати, що портовий орган – це вид «домовленості» для 
поліпшення управління кластерами, але не єдина «ор-
ганізація». Інші домовленості включають утворення 
асоціацій, розвиток державно-приватного партнерства 
та використання мереж. Встановлено, що якість управ-
ління кластером залежить від рівня трансакційних ви-
трат у кластері та "сфери координації над ціною". Ви-
значено чотири змінних, які впливають на ефектив-
ність портового кластера. Управління кластером  
можна оцінити, проаналізувавши ці чотири змінні.  
Підкреслено, що портові органи влади вже не є цент-
ральним елементом й відіграють важливу роль в управ-
лінні кластером, але їх роль взаємопов'язана з діяль- 
ністю приватних фірм, асоціацій та державно-приват-
них організацій. Проведений аналіз управління в пор-
тових кластерах дозволяє доповнити розуміння порту 
та конкурентоспроможності. Параметри управління 
кластером застосовуються до портового кластера Рот-
тердаму. Були отримані відповіді експертів щодо вели-
кої кількості питань управління кластером. Емпі- 
ричні результати підтверджують актуальність підходу 
управління кластером. Запропоновано аналітичну ос-
нову для аналізу управління портовими кластерами. 
Результати проведених досліджень, виступають осно-
вою для подальших емпіричних досліджень. Серед ці-
кавих напрямків дослідження: порівняльний аналіз 
кластерів портів, порівняльний аналіз ролей портових 
органів управління кластерами та аналіз ролі фірм- 
лідерів у портових кластерах, з особливою увагою до 
можливих ролей фірм-лідерів. у портах країн, що роз-
виваються. 

Ключові слова: портові морські кластери, управ-
ління портом, інфраструктура порту, маркетинг порту, 
колективні дії кластера. 

Kravchenko A., Ryabchuk V. Management 
Features in Offshore Port Clusters 

The article emphasizes that seaports are regarded as a 
concentration of economic activity associated with the 

arrival and service of ships and cargo at the ports. As a 
consequence, some seaports may become a concentration 
of logistic activities, commercial centers, "information 
hubs" and "transport hubs", while others do not involve 
such activities. Ports are also industrial areas. Due to the 
need to store in seaports such commodities as oil, coal and 
iron ore, some production activities, including chemical 
and steel, are often located in seaports. Ports are also 
trading centers. For some goods, such as steel, grain and 
oil, trade occurs where they are stored because buyers and 
sellers want to check the goods or because shipping pricing 
information is elementary for trading companies. Thus, 
handling, transportation, logistics, specific production ac-
tivities and specific trading activities are highly intercon-
nected. The cluster perspective allows analysis of such ag-
glomeration processes. The cluster perspective enriches 
existing management theories in seaports. It is noted that 
the analysis of management in seaports has largely been 
reduced to the role of port authorities. Despite the central 
role of port authorities (port clusters), it can be argued that 
the port authority is a kind of "arrangement" to improve 
cluster management but not the only "organization". Other  
arrangements include the formation of associations, the de-
velopment of public-private partnerships and the use of 
networks. It is established that the quality of cluster man-
agement depends on the level of transaction costs in the 
cluster and the "sphere of coordination over price". Four 
variables are identified that affect port cluster performance. 
Cluster management can be evaluated by analyzing these 
four variables. It is emphasized that port authorities are no 
longer a central element and play an important role in ma- 
naging the cluster, but their role is interconnected with the 
activities of private firms, associations and public-private 
organizations. The analysis of the management in the port 
clusters allows to complement the understanding of the 
port and competitiveness. The cluster management options 
apply to the port cluster of Rotterdam. Experts received  
answers on a wide range of cluster management issues. The 
empirical results confirm the relevance of the cluster ma- 
nagement approach. An analytical framework for the ana- 
lysis of port cluster management is proposed. The results 
of the conducted studies are the basis for further empirical 
studies. Among the interesting areas of research are com-
parative analysis of port clusters, comparative analysis of 
the roles of port cluster management bodies, and analysis 
of the role of leadership firms in port clusters, with parti- 
cular attention to the possible roles of leadership firms. in 
the ports of developing countries. 

Keywords: port maritime clusters, port management, 
port infrastructure, port marketing, cluster collective ac-
tion. 

Кравченко А. В., Рябчук В. В. Особенности 
управления морских портовых кластеров 

В статье подчеркивается, что морские порты 
рассматриваются как концентрация экономической де- 
ятельности, связанная с прибытием и обслуживанием 
судов и грузов в портах. Как следствие, некоторые 
морские порты могут стать концентрацией логистиче-
ской деятельности, коммерческих центров, «информа- 
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ционных узлов» и «транспортных узлов», другие же не 
привлекают такую деятельность. Порты также явля-
ются промышленными зонами. Из-за необходимости 
хранения в морских портах таких товаров, как нефть, 
уголь и железная руда, некоторые производственные, 
включая химическую и стальную продукцию, часто 
располагаются в морских портах. Порты также явля-
ются центрами торговли. Для некоторых товаров, та-
ких как сталь, зерно и масло, торговля происходит там, 
где они хранятся, так как покупатели и продавцы хотят 
проверить товар, или потому, что информация о ценах 
на доставку является элементарной для торговых ком-
паний. Таким образом, погрузочно-разгрузочная дея- 
тельность, транспортная деятельность, логистическая 
деятельность, конкретная производственная деятель-
ность и конкретная торговая деятельность сильно вза-
имосвязаны. Практика кластера позволяет провести 
анализ таких процессов агломерации. Перспектива 
кластера обогащает существующие теории управления 
в морских портах. Отмечается, что анализ управления 
в морских портах сводился в основном к роли порто-
вых властей. Несмотря на центральную роль портовых 
органов власти (портовые кластеры), можно утверж-
дать, что портовый орган – это вид «договоренности» 
для улучшения управления кластерами, но не единст-
венная «организация». Другие договоренности вклю-
чают образование ассоциаций, развитие государст-
венно-частного партнерства и использования сетей. 
Установлено, что качество управления кластером зави- 

сит от уровня трансакционных издержек в кластере и 
"сферы координации над ценой". Определены четыре 
переменных, влияющих на эффективность портового 
кластера. Управление кластером можно оценить, про-
анализировав эти четыре переменные. Подчеркнуто, 
что портовые органы власти уже не является централь-
ным элементом и играют важную роль в управлении 
кластером, но их роль взаимосвязана с деятельностью 
частных фирм, ассоциаций и государственно-частных 
организаций. Проведенный анализ управления в пор-
товых кластерах позволяет дополнить понимание  
порта и конкурентоспособности. Параметры управле-
ния кластером применяются в портовом кластере Рот-
тердама. Были получены ответы экспертов относи-
тельно большого количества вопросов управления кла-
стером. Эмпирические результаты подтверждают ак-
туальность подхода управления кластером. Предло-
жена аналитическая основа для анализа управления 
портовыми кластерами. Результаты проведенных 
исследований, выступают основой для дальнейших 
эмпирических исследований. Среди интересных на-
правлений исследования: сравнительный анализ клас-
теров портов, сравнительный анализ ролей портовых 
органов управления кластерами и анализ роли фирм-
лидеров в портовых кластерах, с особым вниманием к 
возможным ролям фирм-лидеров в портах развиваю-
щихся стран. 

Ключевые слова: портовые морские кластеры, 
управление портом, инфраструктура порта, маркетинг 
порта, коллективные действия кластера. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК АГЕНТОВ  
В КОНЦЕПЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕФЛЕКСИВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ СТАДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Постановка проблемы. Основной особенно-
стью проявления стадного поведения в экономиче-
ских системах является подражание в поведении 
субъектов, которые в процессе принятия решений 
руководствуются иррациональными мотивами. Дей-
ствительно, в случае отсутствия для принятия реше-
ний достаточного количества информации или от-
сутствия возможности ее самостоятельной обра-
ботки, решения, принимаемые агентами на предпри-
ятиях, могут основываться на наблюдаемых реше-
ниях или представлениях других агентов, что со-
здает условия для проявлений стадного поведения. 
Предпосылки проявления стадного поведения на 
предприятиях обусловливают необходимость совер-
шенствования механизма управления процессами 
проявления стадного поведения для эффективного 
достижения целей предприятий и обеспечения без-
опасности принятия решений экономическими аген-
тами в процессе функционирования предприятий.  

Проблема моделирования процессов рефлек-
сивного управления стадным поведением на пред-
приятиях не нова. Исследованиям процессов ре-
флексивного управления в экономических системах 
посвящены работы К. Санстейна [0], Р. Талера [0-3], 
Д. Канемана, А. Тверски [4], В. Лефевра [5], Д. Но-
викова, А. Чхартишвили [6] и др. Вопросы проявле-
ния стадного поведения в социально-экономиче-
ских системах и моделирования соответствующих 
процессов рассмотрены в работах М. Спенса [7], 
Дж. Сороса [8], Р. Талера [3], В. Бреера [9, 0], Д. Но-
викова, А. Чхартишкили, Д. Губанова [0], М. Воро-
новицкого [0], В. Данича [0] и др. 

Однако описанию характеристик, определя- 
ющих результаты принятия решений агентов, уде-
лено недостаточно внимания и вопросы разработки 
соответствующих методологий определения таких 
характеристик до сих пор остаются открытыми. 
Определение значений рефлексивных характери-
стик агентов в рамках моделирования процессов ре-
флексивного управления стадным поведением на 
предприятиях является одним из ключевых этапов 
соответствующего механизма, так как именно ха-
рактеристики агентов в рамках функций рефлексив-
ного выбора определяют результат принятия реше-
ний на предприятии. 

Целью статьи является разработка методоло-
гии определения значений характеристик агентов в 
концепции моделирования процессов рефлексив-
ного управления стадным поведением на предпри- 
ятиях. 

Результаты исследования. Выделим основ-
ные характеристики агентов управления, которые 
влияют на процесс принятия решений в процессе 
проявления стадного поведения и определяют ре-
зультат применения управляющих воздействий 
субъектом управления. 

Объектами управления в рамках механизма ре-
флексивного управления стадным поведением на 

предприятии выступают некоторые агенты iA , 

Ni ,1= . Состоянием объекта управления является 
результат принятия решения агента в момент вре-
мени t, который определяется функцией рефлексив-

ного выбора t
Ai

f . Функция рефлексивного выбора 

каждого из агентов управления зависит от набора 

его индивидуальных характеристик t
Ai

X . Среди ос-

новных характеристик агентов управления в рамках 
настоящей работы выделены степень информиро-
ванности агента в момент времени t, компетент-
ность, репутация агента, склонность агента подра-
жать в процессе приятия решений другим агентам (в 
частности, лидеру) и интенции агентов управления. 

В рефлексивных моделях информированность 
агентов не является общим знанием, и агенты при-
нимают решения на основе иерархии своих пред-
ставлений, в связи с чем существенной является ин-
формированность агентов. Агент управления может 
принять решение подражать лидеру и/или другим 
агентам в случае отсутствия необходимого количе-
ства информации для принятия решения и затратно-
сти восполнения пробела в информированности. 
Степень информированности агента в момент вре-
мени t в рамках механизма рефлексивного управле-
ния стадным поведением на предприятии характе-

ризуется параметром t
Ai

α   и может изменяться с те-

чением времени для каждого из агентов управления 
в зависимости от того количества информации, ко-

торое им доступно. При этом t
Ai

α  может тракто- 

Менеджмент 
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ваться как вероятность искажения/скрытия инфор- 
мации агентами в процессе взаимодействий и при-
нятия решений. 

Компетентность агента управления в момент 
времени t характеризуется вероятностью принятия 
решения согласно общепринятому алгоритму, соот-
ветствующему должностным инструкциям/компе-

тенциям агента управления t
Ai

γ . 

Авторитетность агента управления определя-
ется параметром, который обозначает весомость 
мнения конкретного агента управления для других 
агентов. При этом значение 0=

iAβ определяет 

агента, чье мнение другими агентами полностью иг-
норируется, а значение 1=

iAβ  определяет беспре-

кословного агента-лидера, чье мнение является эта-
лоном для подражания другими агентами, если они 
склонны к подражанию. 

Склонность подражать в рамках механизма ре-
флексивного управления стадным поведением на 
предприятии определяется вероятностью того, что 
агент управления в процессе принятия некоторого 
решения выберет альтернативу, подобно другим 
агентам управления и/или лидеру (авторитетному 
агенту). Таким образом, склонность подражать вы-
ражается параметром [ ]1;0∈

iAω – вероятностью

принятия решения агентом управления подобно 
другим агентам/лидеру. 

Интенции – собственные предпочтения, субъ-
ективные склонности агента управления в процессе 
принятия решения. Интенции определяют намере-
ния агента сделать выбор в пользу одной из альтер-
натив в процессе принятия решения. Агент управле-
ния может принять решение подражать лидеру 
и/или другим агентам в случае наличия у агентов 
личных направленностей (интенций), которые ха-
рактеризуются как недостаточное желание агента 
принимать самостоятельные решения. Последняя 
ситуация может возникнуть вследствие различных 
причин, например, при недостаточной заинтересо-
ванности агента в принятии решения, недостаточ-
ной мотивированности, желании не отличаться от 
толпы и т.д. Интенции агентов управления в рамках 
настоящей работы будем оценивать с использова-
нием ценности того или иного решения для конкрет-

ного агента управления t
Ai

v  в момент времени t. 

Определение значений характеристик агентов 
будем производить по направлениям выявления со-
ответствующих параметров в рамках моделирова-
ния процессов рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях методом анкетирова-
ния. Для этого изначально составляются анкеты со-
ответственно пяти направлениям для выявления: 

t
Ai

α  – степени информированности агентов в 

момент времени t;  

t
Ai

γ  – компетентности агента управления в мо-

мент времени t;  

iAβ  – авторитетности агента управления;

iAω  – склонности подражать;

t
Ai

v  – оценки интенций (ценности того или 

иного решения для конкретного агента управления) 
в момент времени t; 

Пусть по каждому из направлений анкета мо-

жет содержать Kk ,1=  вопросов, каждый из кото-

рых содержит перечень возможных ответов Ll ,1= . 

При этом, ответы на вопросы анкеты должны быть 
сформированы таким образом, чтобы варианты от-
ветов на них респондентами (агентами) по мере нис-
хождения уменьшали значение степени той или 
иной характеристики. Ответы на вопросы должны 
быть сформулированы вариативно и однозначно, 
чтобы респондент мог выбрать один из перечислен-
ных вариантов. Для составления вопросов по 
направлениям выявления рефлексивных характери-
стик могут быть использованы, например, исследо-
вания известного британского психолога Р. Кеттела 
[0–0] и компетентностные тесты Д. Маклеланда [0]. 
Кроме того, каждому из вариантов ответов ставим в 
соответствие лингвистический терм, который харак-
теризует степень приближения значения той или 
иной характеристики ее к максимально возможному 
значению. Для формализации степени такой при-
надлежности и дальнейшего использования в рам-
ках механизма рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях используем теорию 
нечетких множеств Л. Заде [0], которая широко ис-
пользуется исследователями для решения разных 
типов задач интеллектуальной обработки данных с 
использованием лингвистических переменных и ка-
чественных характеристик объектов исследования. 
Л. Заде расширил классическое понятие множества, 
допустив, что характеристическая функция (функ-
цией принадлежности для нечёткого множества) мо-
жет принимать любые значения в интервале [0; 1].  

При этом под нечетким множеством Α , напри-
мер, степени информированности агентов в момент 
времени t, будем понимать совокупность упорядо-
ченных пар, составленных из элементов t

Ai

klxα
 уни-

версального множества 
t
Ai

Xα
 и соответствующих

степеней принадлежности t
Ai

kl( x )αμ :  

{ }t t t t
A A A Ai i i i

kl kl klA x , ( x ) x Xα α α αμ= ∈ , 

причем t
Ai

kl( x )αμ  – функция принадлежности (обоб-

щение понятия характеристической функции обыч- 
ных чётких множеств), указывающая, в какой сте- 
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пени (мере) элемент t
Ai

klxα
 принадлежит нечёткому 

множеству Α  или в терминах механизма рефлексив-
ного управления стадным поведением на предприя-
тиях функция принадлежности выражает на сколько 
информирован агент iA  в момент времени t. Функ-

ция t
Ai

kl( x )αμ  принимает значения в некотором ли-

нейно упорядоченном множестве 1M ,...,KΑΑ = . 

Множество MΑ  называют множеством принадлеж-

ностей, часто в качестве MΑ   

выбирается отрезок [0; 1]. Если { }0 1M ,Α = , то есть 

состоит только из двух элементов, то нечёткое мно-
жество может рассматриваться как обычное чёткое 
множество. Выбор функций принадлежности в зави-
симости от решаемой задачи подробно описан в ра-
боте [0].  

Аналогично будут сформированы нечеткие 
множества для каждой из других выделенных ре-
флексивных характеристик агентов в рамках меха-
низма рефлексивного управления стадным поведе-
нием на предприятиях. 

В связи с тем, что теория нечётких множеств в 
определённом смысле сводится к теории вероятно-
стей [19], значение функции принадлежностей рас-
сматривать как вероятность накрытия элемента, 
например t

Ai

kl

v
x , некоторым случайным множеством. 

Тогда, с точки зрения механизма рефлексивного 
управления стадным поведением на предприятиях 

t
Ai

kl

v
x  можно трактовать как вероятность того, что в 

момент времени t агент iA  совершит выбор некото-
рого решения.  

После получения результатов выявления ре-
флексивных характеристик агентов для определе-
ния степени информированности, компетентности, 
ценности того или иного решения для конкретного 
агента в момент времени t, авторитетности агентов 
и склонности к подражанию, сформированные не-
четкие множества необходимо сгруппировать и об-
работать таким образом, чтобы можно было опреде-
лить численные значения указанных параметров для 
каждого из агентов. Таким образом, на следующем 
этапе механизма рефлексивного управления стад-
ным поведением на предприятиях необходимым 
становится решение задачи классификации полу-
ченных нечетких значений рефлексивных характе-
ристик по соответствующим направлениям анализа 
процесса принятия решений. Следует отметить, что 
целью такой классификации будет не только чис-
ленное определение рефлексивных характеристик 
агентов, но и выявление потенциального круга аген-
тов, на которых будут направлены управляющие 
воздействия механизма рефлексивного управления 
стадным поведением. 

Задача классификации образов относится к 
классической задаче машинного обучения и имеет 
огромное прикладное значение. В настоящее время 
существует большой спектр методов, позволяющих 
классифицировать объекты различной природы, 
среди которых различные методы кластерного ана- 
лиза, методы классификации k-ближайших соседей 
и байесовских сетей, классификация на основе дере-
вьев решений, нейронных сетей, опорных векторов 
и т.д. [0–0]. 

Решаемая задача в рамках настоящего исследо-
вания определена необходимостью обработки до-
статочно большого количества данных анкетирова-
ния, наличием нечеткого набора данных, отсут-
ствием обучающей выборки. В связи с этим, акту-
альным для ее решения является использование ма-
шинной обработки данных и алгоритма, который не 
требует предварительного обучения по примерам, в 
которых указано какой образ к какому классу отно-
сится. В работах [0–0] обоснована актуальность ре-
шения подобных задач обработки нечетких данных с 
использованием методов нейронных сетей, в частно-
сти самоорганизующихся карт Кохонена [0–29]. 

Таким образом, для определения значений ре-
флексивных характеристик по направлениям опре-
деления степени информированности агентов, ком-
петентности, авторитетности, склонности подра-
жать и интенциональной направленности будем ис-
пользовать нейронную сеть Кохонена. При этом, на 
входы нейронной сети будем подавать нечеткие 
множества – результаты анкетирования агентов. 
Так, например, результаты анкетирования i-го 

агента iA  по его информированности 
i

t
Aα  в момент 

времени t будет определен ответом 
*

t
Ai

klxα , где пара-

метром *l  будет выбранный агентом ответ из пе-
речня вариантов L  на вопрос k . В таком случае, со-
вокупность нечетких множеств результатов анкети-

рования агентов обозначим * * * * *, , , ,Α ϒ Β Ω Ι . 
На каждый нейрон слоя Кохонена поступает 

информация относительно объекта исследования в 
виде вектора x, состоящий из множеств полученных 
в результате анкетирования исследуемых агентов 

{ } 1
*

t t t t
A A A Ai i i i

* kl kl klA x , ( x ) x X ,k ,Kα α α αμ= ∈ = .  

При поступлении на входной слой сети нового 
вектора данных все нейроны карты самоорганиза-
ции участвуют в соревновании за право быть побе-
дителем. В результате такого соревнования победи-
телем становится тот нейрон, который больше дру-
гих похож на вектор входных данных. Мера сход-
ства вектора данных к каждому нейрону может быть 
определена расчетом сумматора этого нейрона пу-
тем добавления произведений значений объясня- 
ющих показателей исследуемых объектов (элемен- 



С. С. Турлакова 

81 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

тов вектора входных данных) на соответствующие 
веса межнейронных связей.  

Результатом процесса настройки будет расчет 
параметров нейронов слоя Кохонена, которые будут 
отвечать различным примерам из обучающей вы-
борки. Таким образом, осуществляется самооргани-
зация структуры карты Кохонена, которая получает 
способность сочетать в кластеры многомерные век- 
торы данных путем обнаружения в них похожих 
статистических характеристик. В результате началь-
ное пространство большой размерности проециру-
ется на двумерную карту. Так, отображение много-
мерных исходных данных методом самоорганиза-
ции Кохонена в виде плоской карты позволяет 
наглядно классифицировать данные. Поскольку 
карты самоорганизации характеризуются свойством 
обобщения, то они могут распознавать входные при-
меры, на которых раньше не настраивались – новый 
вектор входных данных соотносится с тем элемен-
том карты, на который он отображается. 

Этот тип нейронных сетей можно применять 
даже для работы с входными векторами, в которых 
данных не хватает или они зашумлены. Такое свой-
ство позволяет использовать карты Кохонена с це-
лью эффективного распознавания или воспроизве-
дения отсутствующих данных, а также для усиления 
сигналов, что особенно важно в рамках механизма 
рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях, так как результаты анкетирования 
агентов могут содержать ответы не на все вопросы. 

Также, особенностью самоорганизующихся 
карт Кохонена является то, что при подаче новых 
данных для кластеризации могут меняться границы 
классов, и, соответственно, результаты классифика-
ции и интерпретация значений. Однако, учитывая 
тот факт, что исходные данные для классификации 
характеристик агентов в рамках механизма рефлек-
сивного управления стадным поведением на пред-
приятиях подаются в нечетком виде, их функции 
принадлежности определяют указанные параметры 
множествами, содержащими в основном не более  
5 значений и они могут принимать строго опреде-
ленные значения, указанный недостаток карт само-
организации Кохонена не будет отражаться на ре-
зультатах оценки характеристик агентов. 

Важным прикладным значением интерпрета-
ции результатов кластеризации SOM Кохонена яв-
ляется возможность получения как представителей 
конкретных классов, так и средних значений харак-
теристик представителей классов, которые опреде-
ляются весомыми коэффициентами нейронов сети и 
представляют центры кластеров. Далее значениям 
соответствующих рефлексивных характеристик 
каждого из агентов в полученных кластерах после 
обработки нейронной сетью присвоим значения па-
раметров нейрона, определяющего центр кластера. 

Таким образом, в результате классификации вход-
ных векторов данных по направлениям определе- 
ния значений рефлексивных характеристик агентов 
получим типичные значения искомых парамет- 
ров для агентов-представителей того или иного 
класса.  

Так, в результате обработки нейронной сетью 
входных данных анкетирования агентов по направ-
лению определения степени информированности 
агентов получим множество значений параметров 

{ } 1
i

t
A , i ,NαΑ = = . В связи с тем, что нечеткие мно-

жества Заде рассматривают функции принадлежно-
стей параметров как вероятность накрытия эле-
мента, например t

Ai

klxα
, некоторым случайным мно-

жеством, и ранее было определено, что с точки зре-
ния механизма рефлексивного управления стадным 
поведением на предприятиях параметры t

Ai

klxα
 будем 

трактовать как вероятность того, что в момент вре-

мени t агент iA  полностью информирован об обла-

сти принимаемого решения значением 
i

t
Aα , перевод 

полученных значений в начальную метрику лингви-
стических параметров не представляется необходи-
мым.  

Аналогично рассмотренному примеру класси-
фикации с помощью самоорганизующихся карт Ко-
хонена после обработки результатов анкетирования 
по направлениям определения компетентности, ав-
торитетности, склонности к подражанию и интенци-
ональных направленностей агентов получим мно-
жества: 

{ }
i

t
A , i 1,Nϒ γ= = – множества значений, опре-

деляющих компетентность агентов управления в 
момент времени t;  

{ }
iA , i 1,NΒ β= =  – множества значений,

определяющих авторитетность агентов управления;  

{ }
iA , i 1,NΩ ω= =  – множества значений, 

определяющих склонность к подражанию агентов;  

{ }
i

t
Av , i 1,NΙ = =  – с точки зрения механизма

рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях t

Ai

kl

v
x  можно трактовать как интенцио-

нальную направленность совершить выбор конкрет-

ного решения для конкретного агента iA  или как ве-

роятность того, что в момент времени t агент iA  го-
тов совершить выбор некоторого решения. 

Последовательность основных этапов опреде-
ления значений характеристик агентов в рамках 
концепции моделирования процессов рефлексив-
ного управления стадным поведением на предприя-
тиях представлена на рисунке. 
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Полученные значения рефлексивных характе-
ристик агентов могут быть использованы далее в 
рамках соответствующего механизма для получения 
результатов принятия решений агентами с исполь-
зованием функций рефлексивного выбора. 

Выводы. Таким образом, в статье предложена 
общая методология определения значений рефлек-
сивных характеристик агентов в рамках моделиро-
вания процессов рефлексивного управления стад-
ным поведением на предприятиях. Выделены основ-
ные рефлексивные составляющие процесса приня- 

Кластеризация SOM Т. Кохонена 
по направлениям выявления рефлексивных 

характеристик

Формирование нечетких множеств по 
результатам анкетирования агентов

Определение значений рефлексивных 
характеристик агентов

Анкетирование агентов 
по направлениям выявления рефлексивных 

характеристик  k 1,K=
 l 1,L=

 * * * * *, , , ,Α ϒ Β Ω Ι

 , , , ,Α ϒ Β Ω Ι

 { }
i i i i i

t t t
A A A A A, , , ,vα γ β ω

Рисунок. Общая схема определения значений  
рефлексивных характеристик агентов в рамках 
моделирования процессов рефлексивного управ-
ления стадным поведением на предприятиях 

тия решений экономическими субъектами: инфор-
мированность агентов управления относительно об-
ласти принимаемого решения; компетентность эко-
номических субъектов; авторитетность (репутация) 
агента управления; склонность агентов управления 
к подражанию; интенциональная направленность 
экономических субъектов. Сделаны выводы о необ-
ходимости учета приведенных характеристик в по-
строении моделей механизма рефлексивного управ-
ления стадным поведением на предприятиях. 

Определение значений рефлексивных характе-
ристик агентов предложено производить на пред-
приятиях по анкетам, составленным соответственно 
пяти направлениям выявления: степени информиро-
ванности, компетентности, авторитетности агента, 
его склонности к подражанию и интенциональной 
направленности. Для составления вопросов анкет по  

направлениям выявления рефлексивных характери-
стик предложено использование исследования из-
вестного британского психолога Р. Кеттела и компе-
тентностные тесты Д. Маклеланда. 

Для определения значений рефлексивных ха-
рактеристик агентов по результатам анкетирования 
предложено формирование нечетких множеств в 
рамках теории Л. Заде в рамках механизма рефлек-
сивного управления стадным поведением на пред-
приятиях. После получения результатов выявления 
рефлексивных характеристик агентов для определе-
ния численных значений степени информированно-
сти, компетентности, ценности того или иного ре-
шения для конкретного агента, авторитетности аген-
тов и склонности к подражанию, сформированные 
нечеткие множества предложено разбиение агентов 
на группы нейронной сетью самоорганизации Т. Ко-
хонена, входами которой определены нечеткие мно-
жества – результаты анкетирования агентов. Целью 
такой классификации является не только численное 
определение рефлексивных характеристик агентов, 
но и выявление потенциального круга агентов, на 
которых будут направлены управляющие воздей-
ствия механизма рефлексивного управления стад-
ным поведением. 

Важным прикладным значением интерпрета-
ции результатов кластеризации SOM Кохонена яв-
ляется возможность получения как представителей 
конкретных классов, так и средних значений харак-
теристик представителей классов, которые опреде-
ляются весомыми коэффициентами нейронов сети и 
представляют центры кластеров. Значениям соот-
ветствующих рефлексивных характеристик каждого 
из агентов в полученных кластерах после обработки 
нейронной сетью предложено присваивать значения 
параметров нейрона, определяющего центр кла-
стера. Таким образом, в результате классификации 
входных векторов данных по направлениям опреде-
ления значений рефлексивных характеристик аген-
тов получаются типичные значения искомых пара-
метров для агентов-представителей классов. Полу-
ченные в результате применения методологии опре-
деления значений рефлексивных характеристик 
агентов в рамках моделирования процессов рефлек-
сивного управления стадным поведением на пред-
приятиях значения рефлексивных характеристик 
агентов используются в рамках соответствующего 
механизма для получения результатов принятия ре-
шений агентами с использованием функций рефлек-
сивного выбора. 

Перспективным направлением исследования 
является разработка методологии рефлексивного 
управления стадным поведением на предприятиях 
на основе полученных рефлексивных характеристик 
агентов управления. 
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Турлакова С. С. Методологія визначення зна-
чень характеристик агентів в концепції моделю-
вання процесів рефлексивного управління стадною 
поведінкою на підприємствах 

Виділено основні рефлексивні складові процесу 
прийняття рішень економічними агентами в рамках 
моделювання процесів рефлексивного управління  
стадною поведінкою: інформованість агентів управ- 
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ління щодо області прийнятого рішення; компетент-
ність економічних суб'єктів; авторитетність; схиль-
ність агентів управління до наслідування; інтенціона-
льна спрямованість. На основі методів анкетування,  
теорії нечітких множин Л. Заде і нейромережевого мо-
делювання запропоновано загальну методологію ви-
значення значень рефлексивних характеристик аген-
тів. Представлено послідовність основних етапів ви-
значення значень характеристик агентів в рамках кон-
цепції моделювання процесів рефлексивного управ-
ління стадною поведінкою на підприємствах. Окрес-
лено перспективні напрямки досліджень. 

Ключові слова: методологія, характеристики аге-
нта, моделювання, рефлексивне управління, стадна по-
ведінка, підприємство. 

Turlakova S. Methodology for Determining the 
Values of the Characteristics of Agents in the Concept 
of Modeling Processes of Reflexive Management of 
Herd Behavior at Enterprises 

The main reflexive components of the decision- 
making process by economic agents in the framework of 
modeling processes of reflexive management of herd be-
havior at enterprises are identified: awareness of manage-
ment agents regarding the area of decision-making; com-
petence of economic entities; authority of the management 
agent; propensity of management agents to imitate; inten-
tional orientation. Based on questionnaire methods, the 
theory of fuzzy sets of L. Zadeh and neural network mo- 
deling, a general methodology for determining the values 
of the reflexive characteristics of agents is proposed. The 
sequence of the main stages of determining the values of  

the characteristics of agents within the framework of the 
concept of modeling processes of reflexive management of 
herd behavior at enterprises is presented. Promising areas 
of research are outlined. 

Keywords: methodology, characteristics of agents, 
modeling, reflexive management, herd behavior, enter-
prise. 

Турлакова С. С. Методология определения 
значений характеристик агентов в концепции мо-
делирования процессов рефлексивного управления 
стадным поведением на предприятиях 

Выделены основные рефлексивные составля- 
ющие процесса принятия решений экономическими 
агентами в рамках моделирования процессов рефлек-
сивного управления стадным поведением: информиро-
ванность агентов управления относительно области 
принимаемого решения; компетентность экономиче-
ских субъектов; авторитетность агента управления; 
склонность агентов управления к подражанию; интен-
циональная направленность. На основе методов анке-
тирования, теории нечетких множеств Л. Заде и 
нейросетевого моделирования предложена общая ме-
тодология определения значений рефлексивных харак-
теристик агентов. Представлена последовательность  
основных этапов определения значений характеристик 
агентов в рамках концепции моделирования процессов 
рефлексивного управления стадным поведением на 
предприятиях. Намечены перспективные направления 
исследований. 

Ключевые слова: методология, характеристики 
агента, моделирование, рефлексивное управление, 
стадное поведение, предприятие. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. Планування є управ- 
лінською діяльністю, яка передбачає вироблення ці-
лей, завдань управління і визначення шляхів реалі-
зації планів для досягнення поставлених цілей. 
«Планирование – это проекция в будущее для до- 
стижения поставленной цели при определенных 
условиях и возможностях», – зазначає автор [1, с. 11]. 

Підприємство, яке функціонує в умовах ринку, 
формулює конкретну мету, вибираючи певний кри-
терій оцінки результатів діяльності. Вибір критерію 
є дуже відповідальним моментом. Неправильне ви-
значення показника або набору показників для  
оцінки діяльності може спричинити непередбачене 
управлінським персоналом погіршення фінансово-
економічного стану підприємства і, в кінцевому ра-
хунку, його банкрутство. 

Аналіз останніх досліджень. Існує дуже ба-
гато робіт вітчизняних і зарубіжних авторів, присвя-
чених розгляду теоретичних, методологічних, мето-
дичних і практичних питань планування на підпри-
ємстві [1-8]. У них, зокрема, досліджуються питання 
планування інноваційної, інвестиційної діяльності, 
ризику, планування продажів, виробничої програми, 
потреби в персоналі, коштів на оплату праці, по- 
треби в матеріально-технічних ресурсах, витрат, фі-
нансів. Питання планування фінансових результатів 
діяльності підприємства розглядається у роботі [9]. 
Методи та моделі планування результатів діяльності 
промислового підприємства з урахуванням системи 
бюджетного управління й ключових показників 
ефективності досліджуються О.В. Побережець [10]. 
Авторами [11] розвинуто методичний підхід до ана-
лізу фінансових результатів та виокремлено пер- 
спективні напрями їх прогнозування на підприєм- 
стві. О.В. Рябенковим досліджено основні напрямки 
удосконалення політики управління фінансовими 
результатами на промисловому підприємстві [12]. 
Авторами [13] розглядаються основні методи пла-
нування прибутку на промислових підприємствах. 
Разом з тим теоретико-методологічні основи до- 
сліджуваного питання потребують подальшого роз-
витку. 

Метою статті є розвиток теоретико-методоло-
гічних основ планування результатів діяльності під- 
приємства з урахуванням сучасних концептуальних 
основ управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Переважна більшість вітчизняних і зарубіжних еко-
номістів, приводячи досить велику деталізацію по-
хідних показників, в якості основних критеріїв  
оцінки результатів діяльності підприємства розгля-
дають прибуток і обсяг продажів, виходячи з цілей 
їх максимізації.  

Відзначимо, що в своїх подальших формулю-
ваннях автори свідомо відмовляються від більш по-
ширеного терміна «максимізація», на користь тер-
міна «збільшення», оскільки вважають досить аргу-
ментованим положення про те, що підприємства  
більше орієнтуються на вибір «кращої» з відомих 
альтернатив, що забезпечує збільшення значення 
критерію результатів діяльності, ніж на пошук мак-
симізуючої альтернативи. В умовах ринкової неви-
значеності останній може виявитися дорожче, ніж 
він того вартий, і відняти занадто багато часу через 
неточну інформацію щодо попиту, витрат, реакції 
конкурентів і загальних економічних умов.  

Цілі збільшення прибутку і збільшення обсягу 
продажів у певних межах можуть бути сумісні одна 
з одною, але, як правило, прагнення підприємства до 
одночасного досягнення обох призводить до конф-
лікту цілей і необхідності вибору пріоритетної. Ви-
бір підприємства визначається конкретною ринко-
вою ситуацією. 

На рис. 1 представлені можливі напрямки одно-
часної зміни прибутку і обсягу продажів. На верти-
кальній осі представлена зміна прибутку, на гори- 
зонтальній – зміна обсягу продажів. Точка перетину 
осей характеризує положення, що існує в даний мо-
мент. 

Квадрант I характеризує мрію менеджера, коли 
зростають і прибуток, і обсяг продажів. У квадранті 
II зростає прибуток, однак знижується обсяг прода-
жів. В квадранті IV, навпаки, зростає обсяг збуту, 
але знижується прибуток. Вибір між підвищенням 
прибутку і збільшенням обсягу збуту слід прово-
дити в квадрантах II і IV. Ситуацію квадранта III – 
«жахливий сон» менеджера – у всіх випадках слід 
уникати. Положення квадранта I досягти досить 
складно. Одночасне переслідування цілей підви-
щення прибутку і обсягів збуту можна досягти, 
найімовірніше, завдяки новій продукції. 
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Рис. 1. Можливі напрямки одночасної зміни прибутку і обсягу продажів [14, с. 17] 

На основі аналізу переваг і недоліків цілей під-
приємства, що визначають в якості критеріїв оцінки 
результатів діяльності прибуток і обсяг продажів 
(див. таблицю), можна зробити висновок, що орієн-
тація на будь-яку з цих цілей не забезпечує успішне 
оперативне управління підприємством з урахуван-
ням довгострокових перспектив. У першу чергу це 

пов'язано з тим, що підприємства, зосереджені на 
збільшенні чистого прибутку або збільшенні обсягу 
продажів, нехтують важливими діловими можливо-
стями, такими як поліпшення використання оборот-
них коштів або підвищення ефективності капіталь-
них витрат. 

Таблиця 
Аналіз переваг і недоліків цілей підприємства [складено авторами] 

Мета 
підприємства 

Переваги Недоліки 

1. Збільшення
прибутку 

1. Забезпечення окупності витрат і фі-
нансування соціальних та інноваційних 
програм підприємства 

1. Ризик неадекватного руху грошових
коштів і ринків, що звужуються. 

2. Доступність даних визначається пе-
ріодичністю складання звітної бухгал-
терської документації 

2. Збільшення об-
сягу продажів 

1. Сприяє збереженню позиції підприєм-
ства на зростаючому ринку. 

2. Можливість отримувати вигоду від
масштабу виробництва і бути визнаним 
лідером ринку. 

3. Більше доступність оперативної ін-
формації для забезпечення поточної дія-
льності 

1. Ризик зниження прибутковості і навіть
банкрутства підприємства за рахунок 
зростання продажів збиткової продукції. 

2. Ризик протиставлення інтересів керу-
ючих інтересам власників підприємства. 

3. Домінування на ринку шляхом завою-
вання великої частки ринку може приве-
сти до прийняття антимонопольних за-
ходів. 

4. Ризик посилення конкурентного тиску 

3. Збільшення
вартості підпри-
ємства 

1. Забезпечення довгострокової ринкової
конкурентоспроможності підприємства. 

2. Сприяє залученню капіталу інвесторів

1. Дисбаланс інтересів зацікавлених
груп: працівників, менеджерів, спожива-
чів, постачальників, суспільства, акціо-
нерів, – на користь останніх 

Зростання прибутку
(+)

Зниження прибутку
(-)

Зростання 
обсягу збуту  (+) 

Зниження 
обсягу збуту  (-) 

Зона вибору 

Зона вибору 

Мрія менеджера 

«Жахливий сон» 
менеджера 

Квадрант  III 

Квадрант  II Квадрант  I 

Квадрант  IV 
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Альтернативною теоретичною основою для 
оцінки результатів діяльності підприємства є кон- 
цепція вартості, основні положення якої, а також ме-
тоди оцінки і управління досліджуються в роботах 
таких вчених, як П. Дойль [15], Т. Коупленд, Т. Ко-
ллер, Дж. Муррин, які є фахівцями консалтингової 
фірми McKinsey & Company [16], К. Уолш [17], 
М. Скотт [18]. 

Відповідно до цієї концепції, вартість компанії 
визначається її дисконтованими майбутніми грошо-
вими потоками, і нова вартість створюється лише 
тоді, коли компанія отримує таку віддачу від інвес-
тованого капіталу, яка перевищує витрати на залу-
чення капіталу. Правильно налагоджене управління 
вартістю означає, що всі устремління компанії, ана-
літичні методи і прийоми менеджменту спрямовані 
до однієї спільної мети: допомогти компанії збіль-
шити свою вартість. 

Порівняльний аналіз критеріїв для оцінки ре-
зультатів діяльності підприємства, показує, що жо-
ден з них не спирається на настільки повну інформа-
цію, як вартість, і тому з їх допомогою важче прий-
мати вірні рішення. Орієнтація управлінського пер-
соналу підприємства на вирішення короткостроко-
вих завдань, таких як збільшення прибутку, призво-
дить до недооцінки можливостей управління ресур-
сами, прихованими в балансі. У той час як, істотно 
поліпшивши управління обіговими коштами, під- 
приємство в змозі негайно звільнити грошовий по-
тік, хоча це і незначно вплине на величину бухгал-
терського прибутку. 

Індикатором зміни вартості компаній в розви-
нених країнах є фондова біржа, яка оцінює потен-
ційну привабливість тієї чи іншої компанії для інве-
сторів. Пітер Дойль зазначає: «…фондовая биржа 
прекрасно понимает, что некоторые рынки обла-
дают гораздо более высоким потенциалом для со-
здания будущих корпоративных доходов, чем 
остальные. Например, компании, работающие в 
сфере фармацевтики, телекоммуникаций и Интер-
нета, по показателю P/E (цена акций/доход) полу-
чают оценку около 50, в то время как машиностро- 
ительные и прочие производственные предприятия 
«заслужили» не более 10» [15, с. 33]. Оцінка фондо-
вим ринком очікуваних результатів фінансової дія-
льності компанії відбивається в такому показнику, 
як «відношення ринкової ціни (акції) до її бухгал-
терської оцінки (за сумою активів за вирахуванням 
зобов'язань)». Створення акціонерної вартості озна-
чає, що ринкова вартість акцій перевищує їх бух- 
галтерську оцінку. 

Вітчизняні підприємства не мають можливо- 
сті орієнтуватися на цей показник через нерозвине-
ність фондового ринку в Україні, його замкнутість,  
відокремленість циркулюючих на ньому капіталів 
від промислових емітентів. З огляду на незначність 
фінансових потоків фондового ринку, що досягають 
підприємств-емітентів, реакція з боку підприємства 
на інтенсивність цих потоків і весь заснований на 

ній механізм саморегулювання взаємодій між фі-
нансовими ресурсами підприємств і населення, умо-
вами зовнішнього економічного середовища і діяль-
ністю підприємств практично відсутня. Крім того, 
акції багатьох акціонерних компаній у нас є нелік-
відними, тобто вільно не продаються на фондовому 
ринку, і їх ринкова ціна встановлюється емітентом 
довільно. Але навіть при вільному обігу акцій на  
фондовому ринку, їх ліквідність часто штучно під- 
тримується емітентом шляхом встановлення цін ви-
купу акцій, які іноді вище їх реальної ринкової вар-
тості.  

Однак це не ставить під сумнів необхідність ви-
користання вартості в якості критерію оцінки ре-
зультатів діяльності вітчизняних підприємств. Вищі 
керівники компаній США і Великобританії, як, втім, 
і більшості європейських і азіатських фірм, поділя-
ють думку про те, що першочерговим завданням ме-
неджменту є збільшення акціонерної вартості [15, 
с. 10].  

Досвід розвинених країн в цьому питанні є  
особливо цінним для нас з урахуванням прагнення 
України до формування цивілізованих ринкових  
відносин, інтеграції в світовий економічний ринок 
та успішної конкуренції з західними компаніями, 
яка неможлива без орієнтації на збільшення вартості 
підприємства. 

Відповідно до сучасних концептуальних засад 
управління основним засобом ефективного присто-
сування підприємства до мінливих умов є створення 
вартісної маркетингової стратегії, яка визначається 
як ряд взаємопов'язаних, націлених на максимізацію 
акціонерної вартості, рішень про підхід підприєм- 
ства до ринку [15, с. 248].  

Вартісний маркетинг виходить з двох принци-
пів. По-перше, завдання керівництва підприємства 
полягає в створенні довгострокової вартості для ак-
ціонерів. По-друге, її виконання залежить від відно-
син з покупцями, заснованих на здатності підприєм-
ства задовольняти їхні потреби більш повно, ніж це 
вдається конкурентам. Ці два принципи зводяться 
воєдино при створенні вартісної маркетингової 
стратегії, що припускає, зокрема, постановку стра-
тегічних завдань і визначення маркетингового на-
пряму їх вирішення. Першочергова мета будь-якого 
підприємства – збільшення вартості, однак, вона не-
здійсненна при відсутності конкретних стратегічних 
завдань. Для інноваційних підприємств збільшення 
вартості означає концентрацію на високих темпах 
зростання продажів, ігнорування поточних збитків 
та негативних грошових потоків. Незважаючи на те, 
що такі підприємства можуть протягом декількох 
років приносити поточні збитки, інвестори оціню-
ють вкладення в них як дуже вигідні. Високі оцінки 
ґрунтуються на великому потенціалі зростання і ви-
сокому прибутку після покриття початкових витрат. 
Для зрілих підприємств, що працюють на ринках 
споживчих товарів, найкращим способом підви-
щення акціонерної вартості, як правило, є змен- 
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шення масштабів діяльності і збільшення коротко-
строкових фінансових потоків. Автор основополож-
ного дослідження зі створення вартісної маркетин-
гової стратегії П. Дойль запропонував матрицю 
стратегічних характеристик (рис. 2), побудовану на 
основі таких стратегічних детермінант зростання  
вартості, як привабливість ринку і конкурентна пози 
ція підприємства. 

За допомогою даної матриці розглядаються на-
ступні можливі стратегічні завдання: дивестування, 
«збір врожаю», збереження позицій, зростання або 
проникнення. Дивестування, що припускає ліквіда-
цію або виставлення на продаж, здійснюється щодо 
видів діяльності, які не надають підприємству до- 

статніх інвестиційних можливостей. «Збір врожаю» 
припускає збереження з метою максимізації обсягу 
доходів напрямків діяльності, можливості розвитку 
яких обмежені. Завдання збереження позицій ста-
виться в тих випадках, коли підприємство працює на 
зрілих ринках, на яких їй належить чимала частка, 
але вже не може за рахунок її розширення отриму-
вати позитивну чисту теперішню вартість. Для під-
приємства, що володіє конкурентними перевагами  
і працює на перспективному ринку, стратегічним  
завданням є забезпечення зростання. Можливості 
зростання створюються в результаті вирішення  
завдання проникнення, якому передує оцінка пер- 
спектив розвитку підприємства та ринку. 

Дивестіції / зростання Зростання 
Зростання / 
проникнення 

Збір врожаю 
Збереження 
позицій 

Зростання 

Дивестіції Збір врожаю 
Збереження 
позицій 

Рис. 2. Стратегічні завдання і матриця стратегічних характеристик [15, с. 261] 

Визначення маркетингового напрямку вирі-
шення поставлених завдань називається стратегіч-
ним орієнтуванням. Можливі два підходи до збіль-
шення вартості підприємства: через збільшення об-
сягу продажів і через підвищення продуктивності. 

Збільшення обсягу продажів товару досяга-
ється за допомогою виконання відповідних етапу 
розвитку ринку наступних тактичних завдань: сти-
мулювання первинного попиту, вхід на нові сег- 
менти, підвищення інтенсивності споживання, заво-
ювання покупців конкурентів. 

Підвищення продуктивності досягається за до-
помогою виконання відповідних етапу розвитку  
ринку наступних тактичних завдань: зниження ви-
трат, підвищення цін, поліпшення продажів-мікс. 

Висновки. Таким чином, вартість, на думку ав-
торів статті, є найбільш адекватним ринковим умо-
вам критерієм оцінки результатів діяльності підпри-
ємства. Відповідно до сучасних концептуальних за-
сад управління основним засобом ефективного при-
стосування підприємства до мінливих умов є ство-
рення вартісної маркетингової стратегії. Можливі 

два підходи до збільшення вартості підприємства: 
через збільшення обсягу продажів і через підви-
щення продуктивності, які визначаються стратегіч-
ними завданнями підприємства. Якщо завдання по-
лягає в проникненні на ринок або зростанні, слід 
орієнтуватися на підвищення обсягу продажів. 
Стратегічні завдання збереження частки ринку, зби-
рання врожаю або дивестицій орієнтують менедж-
мент підприємства переважно на продуктивність. 
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Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Теоретико-мето-
дологічні основи планування результатів діяльно-
сті підприємства 

У статті здійснено аналіз переваг і недоліків таких 
цілей підприємства як збільшення прибутку, збіль- 
шення обсягу продажів, збільшення вартості підприєм-
ства. Порівняльний аналіз критеріїв для оцінки резуль-
татів діяльності підприємства, показує, що жоден з них 
не спирається на настільки повну інформацію, як вар-
тість, і тому з їх допомогою важче приймати вірні рі-
шення. Узагальнено основні положення концепції вар-
тості як теоретичної основи для оцінки результатів ді-
яльності підприємства. На основі матриці стратегічних 
характеристик розглянуто такі  стратегічні завдання  
як дивестування, «збір врожаю», збереження позицій,  
зростання, проникнення. Охарактеризовано маркетин-
гові напрямки вирішення поставлених завдань. Узага-
льнено можливі підходи до збільшення вартості під- 
приємства: через збільшення обсягу продажів і через 
підвищення продуктивності, які визначаються страте-
гічними завданнями підприємства.  

Ключові слова: критерій оцінки результатів діяль-
ності підприємства, прибуток, обсяг продажів, вартість 
підприємства, грошовий потік, вартісна маркетингова 
стратегія, матриця стратегічних характеристик, страте-
гічні завдання, стратегічне орієнтування. 

Erfort І., Erfort Yu. Theoretic and Methodologi-
cal Basis of Planning Results of Business Activity 

The article reveals the results of investigating pros 
and cons of such goals of businesses as raising profit, in-
creasing sales, and enhancing enterprise value. As shows 
the comparison of the existing criteria of business results 
estimation, none of them grounds on fundamental infor-
mation about the value, which makes the process of taking 
business decisions more complicated. The authors summa-
rize the key points of the concept of value proposed as a 
theoretical criterion of estimating business results. On the 
basis of Matrix of Strategic Characteristics the authors de-
fines such business goals as diversification, “harvesting”, 

securing existing positions, rising, and the conquest. They 
shape marketing strategies necessary for achieving each 
goal. The authors also summarize appropriate solutions 
useful for increasing business value via boosting sales and 
raising productivity, which is proposed as a key task of 
businesses. 

Keywords: criteria of business results estimation, 
profit, sales value, business value, cash flow, value-based 
marketing strategy, Matrix of Strategic Characteristics, 
strategic goals, strategic orientation. 

Ерфорт И. Ю., Ерфорт Ю. А. Теоретико-мето-
дологические основы планирования результатов 
деятельности предприятия 

В статье осуществлен анализ преимуществ и не-
достатков таких целей предприятия как увеличение 
прибыли, увеличение объема продаж, увеличение сто-
имости предприятия. Сравнительный анализ крите-
риев для оценки результатов деятельности предпри- 
ятия показывает, что ни один из них не опирается на 
настолько полную информацию, как стоимость, и по-
этому с их помощью труднее принимать верные реше-
ния. Обобщены основные положения концепции стои-
мости как теоретической основы для оценки результа- 
тов деятельности предприятия. На основе матрицы 
стратегических характеристик рассмотрены такие  
стратегические задания как дивестирование, «сбор 
урожая», сохранение позиций, рост, проникновение. 
Охарактеризованы маркетинговые направления реше-
ния поставленных задач. Обобщены возможные под-
ходы к увеличению стоимости предприятия: путем 
увеличения объема продаж и путем повышения произ-
водительности, которые определяются стратегиче-
скими задачами предприятия. 

Ключевые слова: критерий оценки результатов де-
ятельности предприятия, прибыль, объем продаж, сто-
имость предприятия, денежный поток, стоимостная 
маркетинговая стратегия, матрица стратегических ха-
рактеристик, стратегические задачи, стратегическое 
ориентирование. 
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Постановка проблеми. Глобальні техноло- 
гічні тренди, що визначаються інтенсивним розгор-
танням четвертої промислової революції та перехо-
дом світової економіки до шостого технологічного 
укладу, потребують відповідного інтелектуального 
базису технологічної модернізації підприємств, 
який формується шляхом концентрації переважно 
інтелектуальних ресурсів.  

Тому виникає необхідність переорієнтування 
діяльності підприємств реального сектору еконо-
міки на створення і використання знань з метою їх 
перетворення в нові товари, послуги, на безперерв-
ний процес формування та використання інтелекту-
ального капіталу, тобто діяльності, що заснована на 
економіці знань. 

Характерні особливості і специфіка економіки 
знань вимагають кардинально нових підходів до уп-
равління нематеріальними ресурсами підприємств, 
які включають до себе, передусім, інтелект. Ключо-
вим при цьому є поняття інтелектуалізації, яка вира-
жається в тому, що головним економічним продук-
том виступає інтелектуальний та високотехнологіч-
ний продукт.  

В Україні же структура випуску та реалізації 
промислової продукції за останні 6 років (2014-
2019 рр.) залишається незмінною – на високотехно-
логічну приходиться лише 3%, середньо-високо- 
технологічну – 17-15%, а на середньо-низько- та  
низько-технологічну – близько 40 та 41%. Струк-
тура технологічних інвестицій в Україні подібна – 
три чверті усіх капітальних інвестицій (від 73 до 
82% у останні роки) припадає на низький та серед-
ньо-низький технологічний рівень виробництва. 
Аналогічна ситуація і по зарубіжному інвесту-
ванню – близько 80% прямих іноземних інвестицій 
припадає на низький та середньо-низький техноло-
гічний рівень виробництва продукції1. Вищевказане 
потребує застосування інтелектуалізації виробництв 
національної промисловості, стимулювання підпри- 

1 Розраховано за даними Державної служби статис-
тики за методологією Eurostat statistics explained. 

ємств реального сектору економіки до випуску ви-
сокотехнологічних продуктів. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Ана-
ліз підходів щодо сутності та виникнення поняття 
«інтелектуалізація» показав, що більшість вітчизня-
них та зарубіжних дослідників інтелектуалізацію 
соціально-економічних відносин зводять до інте- 
лектуального капіталу, ототожнюють ці категорії.  
А за показники інтелектуалізації, як складові знань 
у виробництві, беруть питому вагу працівників  
творчої розумової праці безпосередньо у сфері ма-
теріального виробництва, створенні товарів і по- 
слуг. 

Так, О. Другов розглядає інтелектуалізацію 
економіки як процес створення і накопичення в сус-
пільстві знань і вмінь їх застосовувати на практиці, 
що, як правило, сприяє соціально-економічному 
зростанню, спричиняє в економіці структурні зміни, 
підвищуючи частку сфер нематеріального вироб- 
ництва, інтелектуальної праці, інформаційних і ви-
соких технологій, збільшує продуктивність трудової 
діяльності [1, с. 21]. 

А. Василик розглядає інтелектуалізацію тру-
дової діяльності як багатоплановий процес зрос-
тання ролі інтелектуальної творчої праці, насичення 
всіх видів праці функціями творчого характеру, що 
супроводжує усі стадії процесу створення іннова-
ційної продукції [2, с. 6]. М. Ахтямов, Н. Кузнєцова, 
Л. Саакова [3, с. 17] та Л. Ватутіна [4, с. 35] виділя-
ють інтелектуалізацію підприємництва, при якій 
головним економічним продуктом виступає інте- 
лектуальний (програмні засоби, ноу-хау, технології 
і т.д.) і високотехнологічний (частка витрат НДДКР 
в продукті становить 3,5% і більше) продукт. Ос- 
новними показниками інтелектуалізації підприєм-
ництва вчені визначають [3, с. 19-22; 4, с. 36]: зрос-
тання ролі нематеріальних (інтелектуальних) ресур-
сів; зміну продукту праці (від матеріального до інте-
лектуального); зміну типу підприємця і підприєм- 
ництва (від трудового до інтелектуального). 

Менеджмент інновацій 
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Щодо підходів до розуміння інтелектуалізації 
підприємств, то, на думку Г. Бережного [5 с. 86], це 
орієнтація його діяльності на придбання, створення 
та використання знань; система відносин, які вини-
кають у безперервному процесі формування та ви-
користання інтелектуального капіталу підприємства 
з метою формування нових товарів, послуг, бізнес-
моделей.  

Вчений також виділяє основні показники (кри-
терії) інтелектуалізованого підприємства [5, с. 90-
91]: інтелектуальність організації і кожного окре-
мого працівника; кількість контрольованих ним 
«спіралей прогресу» (лідируючих позицій в техно-
логії, виробництві і на світовому ринку); рентабель-
ність талантів (ROT) (за аналогію показників рента-
бельності інвестицій (ROI) та рентабельності акти-
вів (ROA), показник ROT відображатиме віддачу від 
інвестицій у людей).    

Н. Кельчевська [6, с. 23] пропонує до розгляду 
інтелектуалізацію управління як нову концепцію 
управлінського процесу, що передбачає в якості 
умов ефективного стратегічного управління підпри-
ємством необхідність застосування інтелектуальних 
інструментів управління, що носять яскраво вираже-
ний інноваційний характер і спрямовані на досяг-
нення стійких довгострокових конкурентних пере-
ваг. За її думкою інтелектуалізація представляє со-
бою симбіоз двох ключових понять економіки XXI 
століття – інновацій та інтелекту, синергетичний 
ефект яких є запорукою успішного розвитку про- 
мислових підприємств, виробництв і т.д. в умовах 
ринкової економіки. 

Науковцями ІЕП НАНУ вже розпочато дослі-
дження протікання процесів інтелектуалізації на 
промислових підприємствах [7-10] у взаємозв’язку 
із цифровою трансформацією та переходу до «Ін- 
дустрії 4.0» [8; 11-13].     

Проте, незважаючи на досить широкий спектр 
досліджень інтелектуалізації як на макро-, так і на 
макрорівнях, не можна стверджувати, що понятій-
ний апарат дослідження цієї категорії повністю  
сформований. Зокрема, невирішеною залишається 
проблема розмежування понять інтелектуалізації 
підприємств та виробництв, яке слугувало би уні-
версальною характеристикою стану суб’єктів як 
мікро-, так і макрорівня, недостатньо охваченим є 
фінансовий сектор.  

Метою статті є дослідження понятійно-катего-
рійного апарату інтелектуалізації, відокремлення 
основних складових її характеристик та визначення 
структури інтелектуалізації підприємств реального 
сектору економіки.  

Виклад основного матеріалу. Перш за все, 
слід визначити сутність терміну «інтелектуаліза-
ція», основою якого є «інтелект». У різних тлумач-
них словниках це визначення представляється як: 
перш за все, процес дії – посилення інтелектуаль-
ного початку [14]; підвищення інтелектуального  
рівня, посилення ролі інтелекту в протіканні будь-

яких процесів [15] (в рамках цього дослідження – це 
соціально-економічні процеси); посилення будь-
яких процесів шляхом привнесення інтелектуаль-
ного початку [16]. 

Можна вважати, що інтелектуалізація у загаль-
ному розумінні – це процес посилення ролі інте- 
лекту та привнесення інтелектуального початку  
в соціально-економічних явищах. Цей процес дії 
спрямований на людський потенціал і приводить до 
підвищення рівня інтелекту в протіканні соціально-
економічних процесів (рис. 1). На результуючому 
етапі (підвищення рівня інтелекту) вже спостеріга-
ється поділ щодо бачення інтелектуалізації на два 
підходи: 

– з одного боку, результатом інтелектуалізації є
підвищення інтелектуального рівня суспільства, 
економіки, підприємства, виробництва і т.д. шляхом 
збільшення частки розумової праці в суспільстві, 
економіці, на підприємстві, виробництві тощо; 

– з іншого боку, підвищення інтелектуального
рівня відбувається за рахунок збільшення частки 
штучного інтелекту в соціально-економічних проце-
сах. 

Що стосується розуміння інтелектуалізації в 
рамках другого підходу, то можна стверджувати, що 
«штучний» інтелект повинен наближатися до інте-
лекту природного і у ряді випадків використовува-
тися замість нього. Під системами штучного інте- 
лекту розуміють активні системи, що самостійно 
обучаються та логічно міркують [17, с. 687]. 

Основною метою розробки штучного інтелекту 
є оптимізація процесів, створення експертних сис-
тем в окремих вузькоспрямованих предметних сфе-
рах. Чим більше існуватиме ситуацій, в яких штучні 
інтелектуальні системи зможуть замінити людей, 
тим інтелектуальнішими вважатимуться ці системи. 
Прикладами систем штучного інтелекту, які існують 
у даний час, є: автономне планування і управління; 
медичні діагностичні програми, засновані на імовір-
нісному аналізі; автоматизоване планування поста-
вок і складання графіків перевезень; робототехніка; 
управління власністю; системи штучного інтелекту 
в банківській і страховій діяльності. 

Досліджуючи підходи до визначення і класифі-
кації інтелектуалізації в рамках першого підходу, 
була спроба знайти характеристики, на основі яких 
розмежовуються поняття інтелектуалізації праці, 
виробництва і підприємств. 

Виходячи з вищесказаного та аналізу тих джерел, 
що були в доступності [1-6 та ін.], виявлено, що інте-
лектуалізацію, незважаючи на відмінності формулю-
вань у підходах до інтелектуалізації праці, підприєм- 
ства, виробництва, управління і т.д., об’єднує дві зага-
льні властивості: перше – це об'єкт інтелектуалізації 
(інтелектуальний потенціал); друге – це предмет або 
результат інтелектуалізації (поліпшення інновацій-
ного продукту). А відмінність тільки в рівнях, формах, 
сферах і зрізах – тобто, чи відбувається інтелектуаліза- 
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Інтелектуалізація 

Процес посилення ролі інтелекту в соціально-економічних явищах 

Вплив 

Людський потенціал 

Результат

Підвищення рівня 
інтелекту 

Людський 
(інтелектуальний) 

капітал, інтелектуальна 
(розумова) праця 

(люди) 

Штучний інтелект 
(машини) 

Рис. 1. Сутність інтелектуалізації у загальному розумінні 
Розробка авторів. 

ція на рівні окремого працівника, підприємства в ці-
лому, виробництва, галузі, суспільства, країни і т.д. Ці 
рівні, форми та сфери інтелектуалізації і визначають 
різноманітність підходів до її класифікації (рис. 2). 

Резюмуючи концептуальні підходи щодо зміс-
ту інтелектуалізації, які склалися в даний час, необ-
хідно відзначити, що перш за все, це процес зрос-
тання ролі інтелекту, інтелектуальної праці, що під-
вищує частку сфер нематеріального виробництва та 
зміну продукту (від матеріального до інтелектуаль-
ного) праці.   

Що стосується об'єкта цього дослідження, інте-
лектуалізації підприємства реального сектору еко-
номіки, то пропонується виходити з його визна-
чення. Згідно з визначенням, що надано в економіч-
ному словнику, підприємство – це самостійний гос-
подарюючий суб'єкт з правами юридичної особи, 
що виробляє продукцію, товари, послуги, виконує 
роботи, займається різними видами економічної ді-
яльності [18]. Підприємство має право здійснювати 
будь-які види діяльності, передбачені його стату-
том, якщо вони не заборонені законодавством. 

Згідно із Міжнародним стандартом бухгалтер-
ського обліку 7 (МСБО7) [19], підприємство може 
виконувати такі види діяльності: 

операційну – основну діяльність суб'єкта госпо-
дарювання, яка приносить дохід, а також інші види 
діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою 
діяльністю; 

інвестиційну – придбання і продаж довгостро-
кових активів, а також інших інвестицій, які не є ек-
вівалентами грошових коштів; 

фінансову – діяльність, що спричиняє зміни  
розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень 
суб'єкта господарювання. 

Виходячи з такої класифікації та підходів, за-
пропонованих іншими авторами [6; 20-23] можна 
визначити структуру інтелектуалізації підприємства 
реального сектору економіки в залежності від видів 
його діяльності (рис. 3). 

Висновки. Останні десятиріччя у світі спосте-
рігається перехід від промислового до інформацій-
ного капіталу, від індустріальної до інтелектуаль-
ної економіки. Формування економіки знань пред-
ставляє собою систему позитивної динаміки зрос-
тання показників людського капіталу, якості життя, 
виробництва знань, високих технологій та іннова-
цій. Економіка знань пов’язана із інформаційною, 
інноваційною та глобальною мережевою економі-
кою, загальною характеристикою яких є взаємодія 
носіїв знань в глобальному масштабі. Характерні 
особливості і специфіка «економіки знань» вимага-
ють кардинально нових підходів до управління не-
матеріальними ресурсами підприємств, які включа-
ють, передусім, інтелект. Це визначає необхідність 
інтелектуалізації підприємництва, яка виражається 
в тому, що головним економічним продуктом ви-
ступає інтелектуальний та високотехнологічний 
продукт.  
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На основі узагальнення підходів щодо виник-
нення поняття «інтелектуалізація», її сутності та 
структури, визначено загальні та від’ємні риси, що 
об’єднують та розрізняють поняття інтелектуаліза-
ції у загальному розумінні, інтелектуалізації еконо-
міки, праці, персоналу, підприємства, виробництва, 
управління тощо.  

Інтелектуалізацію, незважаючи на відмінність 
формулювань в підходах, об’єднує дві загальні  
властивості: перше – це об'єкт інтелектуалізації (ін-
телектуальний потенціал), друге – це предмет або 
результат інтелектуалізації (поліпшення інновацій-
ного продукту). Відмінність підходів щодо інтелек-
туалізації полягає в рівнях, формах, сферах і зрізах 
та визначають різноманітність підходів до її класи-
фікації.  

Інтелектуалізація підприємства – це процес 
зростання ролі інтелекту, інтелектуальної праці, що 
підвищує частку сфер нематеріального виробництва 
та зміну продукту (від матеріального до інтелекту- 
ального) праці. Це процес підвищення ролі, застосу-
вання та використання знань, інформації інновацій-
ного характеру у суспільному житті. Структуру ін-
телектуалізації підприємства реального сектору еко-
номіки пропонується розглядати залежно від видів 
його діяльності.  

Перспективи подальших досліджень. У до- 
слідженнях процесів інтелектуалізації підприємств 
недостатньо охваченим є фінансовий сектор: проті-
кання процесів інтелектуалізації фінансових угод 
та операцій на підприємствах реального сектору 
економіки; інтелектуалізація процесів передачі ін-
вестиційних ресурсів від фінансового сектору реа-
льному сектору; інтелектуалізація системи фінан-
сового посередництва та фінансового ринку тощо. 
Потребують додаткового аналізу процеси транс- 
формації інструментів фінансування технологіч-
ного розвитку, у тому числі «фінтех» як інструмент 
фінансового забезпечення та стимулювання інте- 
лектуалізації підприємств реального сектору еко-
номіки, що становить перспективи подальших до- 
сліджень.  
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Брюховецька Н. Ю., Богуцька О. А. Інтелек-
туалізація підприємств: підходи, сутність, струк-
тура 

Інтелектуалізація у загальному розумінні – це 
процес посилення ролі інтелекту та привнесення інте-
лектуального початку, що спрямований на людський 
потенціал, який приводить до підвищення рівня інте-
лекту в протіканні соціально-економічних процесів. 
Підвищення рівня інтелекту відбувається шляхом  
збільшення частки творчої розумової праці в суспіль- 
стві, економіці, на підприємстві, виробництві та за ра-
хунок збільшення частки штучного інтелекту в соціа-
льно-економічних процесах. 

Інтелектуалізацію розглянуто як процес зрос-
тання ролі інтелекту, інтелектуальної праці, що підви-
щує частку сфер нематеріального виробництва та 
зміну продукту (від матеріального до інтелектуаль-
ного) праці. Це процес підвищення ролі, застосування 
та використання знань, інформації інноваційного ха- 
рактеру у суспільному житті. 

На основі узагальнення підходів щодо поняття 
«інтелектуалізація», її сутності та структури, визна-
чено спільні та відмінні риси, що об’єднують та роз- 
різняють поняття інтелектуалізації у загальному розу-
мінні, інтелектуалізації економіки, праці, персоналу, 
підприємства, виробництва, управління тощо.  

Встановлено, що інтелектуалізацію об’єднує дві 
загальні властивості: перше – це об'єкт інтелектуаліза- 

ції (інтелектуальний потенціал), друге – це предмет або 
результат інтелектуалізації (поліпшення інноваційного 
продукту). Відмінність підходів щодо інтелектуаліза-
ції полягає в рівнях, формах, сферах і зрізах та визна-
чають різноманітність підходів до її класифікації.  

Обґрунтовано структуру інтелектуалізації під- 
приємства реального сектору економіки залежно від 
видів його діяльності – операційної, фінансової, інвес-
тиційної.  

Визначено невирішену частину проблеми щодо 
дослідження категорії «інтелектуалізація підпри-
ємств», зокрема, виявлення особливостей інтелекту- 
алізації фінансової сфери підприємств – протікання 
процесів інтелектуалізації фінансових угод та операцій 
на підприємствах реального сектору економіки, пере-
дачі інвестиційних ресурсів від фінансового сектору 
реальному сектору. Додаткового аналізу потребують 
процеси трансформації інструментів фінансування  
технологічного розвитку, у тому числі «фінтех» як ін-
струмент фінансового забезпечення та стимулювання 
інтелектуалізації підприємств реального сектору еко-
номіки. 

Ключові слова: інтелект, штучний інтелект, інте-
лектуалізація, реальний сектор економіки , види діяль-
ності підприємства 

Bryukhovetska N., Bogutska О. Intellectualization 
of Enterprise: Approaches, the Concept, a Structure 

This article presents a common understanding that in-
tellectualization is the process of increasing the role of the 
intellect in social and economic processes. The enhance-
ment in the level of intellect is based on raising the share 
of creative and intellectual work in society, in the eco- 
nomy, at the enterprise, in the production also this comes 
at the expense of the artificial intelligence in social and 
economic processes. 

Intellectualization is seen as a process of increasing 
the role of intellect, intellectual labor that increases the 
share of intangible production and product (from material 
to intellectual) labor. It is a process of increasing the role, 
application and using of knowledge, innovative infor-
mation in public life. 

This is based on generalization of approaches to the 
definition of the concept of «intellectual», its essence and 
structure that made it possible to identify similarities and 
differences in the general understanding, intellectualiza-
tion of the economy, labor, personnel, enterprise, produc-
tion, management, etc. 

The general properties of intelligence are set. It is an 
object (intellectual potential) and a result (improvement of 
an innovative product). 

The differences in approaches are expressed in form, 
scope, levels of intellectualization and determine the diver-
sity of approaches to its classification. 

The article defines the structure of the intellectualiza-
tion of an enterprise in the real economy according to its 
types of activities: operational, financial and investment. 

The unsolved part of the problem researching of the 
category «intellectualization of enterprise» is determined. 
In particular, these are the characteristics of the intellectu-
alization of the financial sphere of enterprises: the pro-
cesses of the intellectualization of financial agreements and 
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operations in enterprises in the real sector of the economy, 
the transfer of investment resources from the financial sec-
tor to the real sector. Processes of transformation instru-
ments of financing the technological development require 
additional analysis, including «fintech» as an instrument of 
financial security and stimulation of the intellectualization 
of enterprises of the real sector of economy. 

Keywords: intelligence, artificial intelligence, intel-
lectualization, real sector of the economy, types of business 
activities. 

Брюховецкая Н. Е., Богуцкая О. А. Интеллек-
туализация предприятий: подходы, сущность, 
структура 

Интеллектуализация в общем понимании – это 
процесс усиления роли интеллекта и привнесения ин-
теллектуального начала, направленный на человече-
ский потенциал и приводящий к повышению уровня 
интеллекта в протекании социально-экономических 
процессов. Повышение уровня интеллекта происходит 
путем увеличения доли творческого умственного 
труда в обществе, экономике, на предприятии, произ-
водстве, а также за счет увеличения доли искусствен-
ного интеллекта в социально-экономических процес-
сах. 

Интеллектуализация рассматривается как про-
цесс возрастания роли интеллекта, интеллектуального 
труда, повышающий долю сфер нематериального про-
изводства и изменение продукта (от материального к 
интеллектуальному) труда. Это процесс повышения 
роли, применения и использования знаний, информа-
ции инновационного характера в общественной жизни. 

На основе обобщения подходов к понятию «ин-
теллектуализация», ее сущности и структуры, опреде- 

лены общие и отличительные черты, объединяющие и 
различающие понятия интеллектуализации в общем 
понимании, интеллектуализации экономики, труда, 
персонала, предприятия, производства, управления и 
т.п. 

Установлено, что интеллектуализацию объеди-
няет два общих свойства: первое – это объект интел-
лектуализации (интеллектуальный потенциал), вто-
рое – это предмет или результат интеллектуализации 
(улучшение инновационного продукта). Различие за-
ключается в уровнях, формах, сферах, срезах, что и 
определяет разнообразие подходов к классификации 
интеллектуализации. 

Обоснована структура интеллектуализации пред-
приятия реального сектора экономики в зависимости 
от видов его деятельности – операционной, финансо-
вой, инвестиционной. 

Определена нерешенная часть проблемы исследо-
вания категории «интеллектуализация предприятий», 
в частности, определение особенностей интеллектуа-
лизации финансовой сферы – протекания процессов 
интеллектуализации финансовых операций на пред-
приятиях реального сектора экономики, передачи ин-
вестиционных ресурсов от финансового сектора реаль-
ному сектору. Требуют дополнительного анализа про-
цессы трансформации инструментов финансирования 
технологического развития, в том числе «финтех» как 
инструмент финансового обеспечения и стимулирова-
ния интеллектуализации предприятий реального сек-
тора экономики. 

Ключевые слова: интеллект, искусственный ин-
теллект, интеллектуализация, реальный сектор эконо-
мики, виды деятельности предприятия. 
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РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ  
НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

НАСЕЛЕННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ЖИТТЯ 

Постановка проблеми. Функціонування регіо-
нального ринку праці є досить складним процесом, 
який вимагає залучення цілісного комплексу ресур-
сів, потенційних можливостей, методів, інструмен-
тів й управлінських дій, спрямованих на неперервну 
активізацію використання наявних і стимулювання 
створення та/або привласнення новітніх інновацій-
них знань економічно активного населення. Вини-
кає необхідність створення найбільш сприятливих 
умов для повного розкриття талантів кожної лю-
дини саме на тій території, де вона народилася або 
тривалий час проживає, що буде супроводжуватися 
поступовим скороченням міграційних потоків мо- 
більної частини населення у бік більш економічно 
розвинених регіонів країни та світу. Отже, для вті-
лення зазначених цілей необхідно докорінним чи-
ном змінити вектори політики регіонального роз- 
витку та активізації функціонування регіонального 
ринку праці, зорієнтував їх на розробку дієвих захо-
дів у напрямі підвищення ефективності функціону-
вання ринку праці за рахунок впровадження страте-
гій навчання протягом життя населення регіону. 

Аналіз досліджень. Досвід розвинених країн 
світу свідчить про високу результативність партнер-
ської взаємодії виробничо-комерційного, освітнього 
та наукового секторів економіки регіону, у резуль-
таті чого ринок праці насичується висококваліфіко-
ваними кадрами й інноваційною конкурентоспро- 
можною продукцією та послугами, в основу ство-
рення яких було покладено прогресивні знання, 
впровадження нововведень у всі складові вироб-
ничо-господарської діяльності, активне залучення 
талановитої молоді та неперервний процес профе-
сійного розвитку дорослої людини [1; 2; 3; 4, с. 66; 
5, с. 5]. У цих процесах досить вагому роль відігра-
ють ті підходи та методи, що спрямовані на активі-
зацію творчої та розумової діяльності людини, по- 
ступове виховання особистості у дусі відповідаль-
ного громадянина та висококласного фахівця, пси-
хологічно налаштованого та професійного здатного 
до впровадження докорінних змін.  

У дослідженні Д. Гаврилова і Е. Бардасової  
розкрито особливості інноваційних технологій, які 
можна використовувати в кадровому менеджменті  

і які сприяють розвитку якісних характеристик про-
позиції робочої сили на ринку праці [1]. У працях  
Г. Іцковиц, З. Гельмінової, А. Бутрина, Н. Гарта роз- 
кривається сутність функціонування підприємниць-
кого університету, який дозволяє диверсифікувати 
знання молодих фахівців, що робить їх конкуренто-
спроможними на ринку праці [2; 3]. В. Шовкалюк 
визначає умови створення кластерів та розкриває їх-
ній вплив на розумовий розвиток населення [5]. По-
при великої кількості публікацій, що присвячено ре-
гулюванню ринку праці, недостатньо розкрито різ-
ноаспектні методи навчання економічно активного 
населення протягом усього життя, що є основою для 
оптимізації якісних характеристик попиту і пропо-
зиції робочої сили. 

Тому метою статті є визначення методів нагро-
мадження знань людиною протягом її життя та ін-
струментів кадрового менеджменту суб’єктами гос-
подарювання для забезпечення розвитку регіональ-
ного ринку праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виходячи з того, що основним виробником, носієм  
і користувачем знань виступає людина, саме на її по-
треби та потенційні можливості доцільно орієнтува-
тися під час обґрунтування комплексної системи уп-
равління знаннями на рівні регіону, яка має бути по-
кладеною в основу стратегії розвитку ринку праці на 
регіональному рівні. При цьому обов’язковою умо-
вою має стати охоплення відповідними заходами 
людей усіх вікових категорій – від народження і до 
останніх хвилин життя. Слід також зазначити, що 
результативність тих чи інших заходів буде варію-
ватися залежно від того віку, в якому знаходиться 
людина, оскільки для певної вікової категорії мають 
застосовуватися окремі інструменти управління 
знаннями у межах системи інструментарію регіо- 
нального менеджменту. З цією метою доцільно 
більш чітко виокремити стадії життєвого циклу лю-
дини. 

Дослідження й узагальнення підходів, що вико-
ристовуються у науковому середовищі до розмежу-
вання стадій життєвого циклу людини дозволило 
обрати п’ять загальноприйнятих етапів, кожен з 
яких є чітко регламентованим за віковими критері-
ями:  

Менеджмент персоналу 
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дитинство – перший період життєвого циклу 
людини, який починається від народження, триває у 
середньому до десяти років і визначається часом 
людського розвитку, пов’язаного зі сприйняттям  
навколишнього середовища; 

юність – період життєвого циклу людини, який 
у середньому триває з одинадцяти до двадцяти 
трьох років і пов’язаний з навчанням, професійним 
самовизначенням, отриманням відповідного фаху, 
пошуком роботи; 

зрілість – період життєвого циклу людини, 
який у середньому триває з двадцяти чотирьох до 
тридцяти дев’яти років і пов’язаний з побудовою 
власної родини, кар’єрним зростанням й орієнтова-
ний на максимальне накопичення матеріальних 
благ, рівнів і ступенів кваліфікації;  

мудрість – період життєвого циклу людини, 
який у середньому триває з сорока до п’ятдесяти 

дев’яти років і пов’язаний з максимізацією усвідом-
лення професійного досвіду, знань і навичок, їх ви- 
користання на практиці та прагнення до передачі 
молодому поколінню фахівців;  

зріла досвідченість – період життєвого циклу 
людини, який у середньому триває з шістдесяти ро-
ків і до кінця життя і пов’язаний з переключенням 
уваги з професійної кар’єри на особистісне життя та 
родину [6, с. 32-34; 7]. 

На кожному з п’яти виокремлених етапів жит-
тєвого циклу людини відбуваються різні за напря-
мом, інтенсивністю та змістовною наповненістю 
процеси привласнення, генерації та практичного за-
стосування знань, саме тому на рівні регіону мають 
бути використаними певні інструменти їхньої акти-
візації, що буде сприяти нагромадженню інтелек- 
туального, людського й інноваційного капіталів та 
пришвидшенню знаннєвого розвитку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Систематизація інструментів знаннєвого розвитку людини  

протягом її життя та їхнє змістовне наповнення 
Стадія жит-
тєвого циклу 
людини 

Інструмент Змістовне наповнення 
щодо застосування інструменту 

Д
ит
ин
ст
во

 
(0

-1
0 
ро
кі
в)

 

«Емоційний компас», 
ТРВЗ, мнемоніка,  

ментальна арифметика 

Цілеспрямований емоційний й інтелектуальний розвиток 
особистості, прояв талантів і здатностей до чогось як ос-
нови подальшого життєвого успіху 

STEM-освіта, 
STEM-проєкти 

Популяризація науки та наукових досягнень для дітей різ-
ного віку в ігровій та інтерактивній формах 

Ю
ні
ст
ь 

(1
1-

23
 р
ок
ів

) 

Наукові олімпіади,  
конкурси, турніри 

Відбір найбільш талановитих і всебічний їх розвиток, спря-
мована фінансова підтримка владою регіону 

Наукові пікніки у ЗВО Профорієнтація молоді на суспільно значущі позиції 

Івент-платформи 
Проведення спеціалізованих семінарів і тренінгів у присто-
сованих для цього локаціях, спрямованих на інтелектуаль-
ний, фізичний і творчий розвиток учасників  

Автоматизовані  
платформи бізнес-освіти 

Відкритий доступ до програм дистанційного навчання та 
досліджень за обраною тематикою 

Освітньо-наукові клас-
тери, бізнес-інкубатори 

Узгодження вимог роботодавців до робочої сили та можли-
востей навчальних закладів щодо її якісної підготовки, на-
буття професійного досвіду молоддю 

Портфоліо студента Спрямований пошук роботи за фахом під час навчання
Орієнтація на дефіцитні 
та унікальні професії 
(траблшутер тощо) 

Вибір професії або спеціальності, що гарантовано дозво-
лить працевлаштуватися, отримати високий рівень оплати 
праці та гідні її умови 

Зр
іл
іс
ть

 
(2

4-
39

 р
ок
ів

) Інструменти кадрового 
менеджменту 

Управлінські процедури внутрішнього й зовнішнього ха-
рактеру, пов’язані з процесами трансформації знань 

Дизайн-мислення Методологія пошуку рішень в умовах невизначеності, за-
снованого на творчому й аналітичному мисленні 

Коворкінг Гнучка організація робочого процесу групи людей 

М
уд
рі
ст
ь 

(4
0-

59
 р
о-

кі
в)

 

Інструменти кадрового 
менеджменту 

Управлінські процедури внутрішнього та зовнішнього ха-
рактеру, пов’язані з передачею досвіду і знань 

Професійна  
перепідготовка 

Отримання нової професії або кваліфікації, що є актуаль-
ною за сучасних умов господарювання на ринку праці

Зріла досвід-
ченість (60 – 
до кінця 
життя) 

«Університет  
третього віку» 

Підтримка достатньої суспільної активності літньої людини 
завдяки проведенню освітньо-культурних заходів  

Складено автором на основі джерел [9-22].  
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Крім виокремлених новітніх інструментів гене-
рації та трансформації нових знань і навичок най-
більш дієвими й ефективними, незалежно від віку 
людини, виступають процеси самонавчання та само-
розвитку [8, с. 29]. При цьому, враховуючи прак- 
тично необмежені потенційні можливості людсь-
кого мозку, особистість за наявності високої моти-
вації та внутрішньої потреби може досягти значних 
результатів у обраному напрямі самостійного опа-
нування матеріалу або певних практичних навичок. 

Саме тому саморозвиток має стати невід’єм-
ною складовою знаннєвого прогресу регіону, для ак-
тивізації якої мають створюватися спеціальні заходи 
та програми, спрямовані на підвищення суспільної 
позиції особистості, визначення її власного місця у 
регіональному соціумі, пропаганди корисного впли-
ву новітніх знань на потенційні можливості підви-
щення якості і рівня життя людини. 

Досягнення стійких тенденцій розвитку ринку 
праці на рівні регіону є досить складним і тривалим 
процесом, який вимагає комплексних підходів до 
управління знаннями людини протягом усього її 
життя. При цьому акценти такого управління мають 
змінюватися та трансформуватися зі збільшенням 
віку людини [9, с. 28]. Так, у дитинстві основний ас-
пект має бути зробленим на поступовому розкритті 
у дитини талантів і унікальних здібностей, закла-
дення фундаменту її майбутнього формування як 
творчої особистості. Юність визначається різнома-
нітними процедурами нагромадження тих базових 
знань, які будуть закладеними як основа у процеси 
успішного здобуття людиною тієї професії або спе-
ціальності, яку вона свідомо обрала.  

На етапі зрілості найбільшої цінності набува-
ють інструменти отримання, закріплення та підви-
щення рівня професійних знань і навичок, які дозво-
ляють побудувати успішну кар’єру та досягти гід-
ного рівня життя. Мудрість має супроводжуватися 
процесами інтенсивної передачі людиною нагро- 
маджених протягом професійного життя знань мо-
лодим працівникам, систематизацією й узагальнен-
ням здобутого досвіду у професійних каталогах,  
збірниках, статтях, альбомах тощо. Останній етап 
життєвого циклу людини має бути присвяченим за-
безпеченню на максимально довший період її фі- 
зичної, розумової та суспільної активності. 

Існує велика кількість інструментів, що можуть 
бути використаними батьками та викладачами у ди-
тинстві з метою активізації розумової діяльності та 
виявлення талантів, усебічного розвитку дитини, ви-
ховання її порядною та чесною людиною, відпові- 
дальним громадянином. Важливу роль при цьому ві-
діграють методики розвитку у дитини фантазії, ціка-
вості й уявлення (ТРВЗ, ментальна арифметика, 
мнемоніка тощо), що лежать у основі загального ін-
телектуального розвитку особистості та сприяють 
формуванню власного креативного бачення ситуа-
ції, уміння конструктивної критики та прогнозу-
вання сценаріїв перебігу подій [23]. Досить важливо 

за сучасних темпів інформатизації та глобального 
оцифровування даних, зберегти внутрішню потребу 
дитини у відкритому спілкуванні та розвинути у неї 
почуття турботи, співпереживання, уміння контро-
лювати й управляти власними емоціями та бути  
врівноваженою, не боятися змін, що допомагають 
досягти такі інструменти, як «Емоційний компас» 
або спеціальні вправи EQ-фітнесу. Додаткове вико-
ристання таких традиційних інструментів, як малю-
вання, музика, мовна та фізична підготовка допов-
нюють комплексний розвиток дитини, забезпечу-
ють її самостійність, надають навички успішних со-
ціальних комунікацій і формують базу для вибору 
нею власного шляху у подальшому професійному 
становленні.  

Розвиток дитини має носити цілеспрямований 
характер і орієнтуватися на певний вектор руху, що 
відповідає професійному вибору, здійсненому нею, 
та сприяти максимізації віддачі від вкладених інвес-
тицій. Вибір професії є досить складним питанням, 
оскільки залежить від багатьох чинників – психо- 
емоційної, фізичної, розумової та характерологічної 
складових особистості, наявності талантів, схиль- 
ностей і вмінь, що може бути визначено за допомо-
гою наукових олімпіад, конкурсів і турнірів. Знач-
ний вплив на вибір людиною майбутньої спеціаль-
ності також має її безпосереднє оточення, наявна на 
момент дорослішання дитини шкала соціального 
престижу професій і результативність профорієнта-
ційної діяльності ЗВО (наукові пікніки, дні відкри-
тих дверей) і суб’єктів господарювання регіону (фо-
руми роботодавців, ярмарки вакансій, центри 
кар’єри). При цьому ступінь закріплення знань за 
обраною професією й успішність її покрокового 
опанування залежать від прогресивності тих інстру-
ментів, що для цього було використано. Спектр за-
значених інструментів є досить широким і охоплює 
можливість отримання нових знань, досвіду та прак-
тичних навичок як у автономному відносно людини 
режимі (івент-платформи та автоматизовані плат- 
форми бізнес-освіти), так і у форматі спеціалізова-
них об’єднань різних учасників ринкових відносин 
регіону (освітньо-наукові та соціальні кластери,  
технологічні й логістичні парки, бізнес-інкубатори 
тощо). 

В основі однієї з ключових проблем сучасного 
українського регіонального ринку праці, а саме роз-
балансованості попиту та пропозиції робочої сили, 
лежить невідповідність знань та умінь, отриманих 
випускниками навчальних закладів і їх спеціально-
стей виробничим потребам роботодавців. Такий  
розрив відбувся переважно через непродуктивне та 
неприроднє зміщення інтересів вищої школи, соці-
уму та бізнес-середовища. У результаті сучасний ви-
пускник має такі основні психоемоційні характе- 
ристики, як амбіційність, ініціативність, активність 
і цілеспрямованість, проте не є підготовленим до ре-
алій професійного життя та здебільшого відчуває 
особистісну невизначеність. При цьому, як зазна- 
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чено у дослідженні «Випускники українських ЗВО 
очима роботодавців», серйозною перешкодою у 
професійній діяльності стає відсутність (або недо-
статній рівень володіння) навичок міжособистіс-
ного спілкування таких, як «комунікабельність, 
уміння презентувати, вести переговори, емоційний 
контроль» [24]. До того ж значною проблемою на 
шляху до успішного працевлаштування за фахом ви-
пускників, незалежно від рівня і напряму їхньої тео-
ретичної підготовки, є відірваність набутих ними 
під час навчання знань від реальних умов практики, 
непідготовленість до роботи у реальному бізнесі та 
нерозуміння законів функціонування сучасного біз-
нес-середовища.  

Подолати негативну тенденцію, що склалася 
можливо завдяки створенню освітньо-наукових  
кластерів і бізнес-інкубаторів, основним призначен-
ням яких є збалансування інтересів, можливостей  
і перспектив функціонування та розвитку бізнесу, 
науки, освіти та влади, завдяки чому фахова підго-
товка випускників має набути осмисленості, раціо-
нальності, практичної спрямованості та змістовної 
наповненості. Окреслені інструменти дозволяють 
орієнтувати студента протягом навчання у ЗВО до 
конкретних вимог роботодавця, що створює під- 
ґрунтя для управління процесом придбання профе-
сійних знань і навичок, вербальну та документальну 
систематизацію яких доцільно відобразити у його 
резюме або портфоліо.  

Молода людина вступає до навчального за-
кладу з однією метою – набути гарантовану можли-
вість працевлаштуватися за фахом та стати конку- 
рентоздатною на ринку праці. Тобто під час нав-
чання вона має отримати такий обсяг спеціальних 
знань і практичних навичок, а також такий рівень 
диплома, яких має бути достатньо, щоб знайти ро-
боту, що відповідає її обґрунтованим очікуванням. 
Водночас успішність пошуку роботи залежить від 
багатьох чинників, одним з яких слід вважати наяв-
ність у фахівця практичного досвіду роботи за фа-
хом. При цьому безпосередній пошук постійної  
або тимчасової роботи молода людина за сучасних 
складних фінансово-економічних умов у країні по-
чинає вже з третього курсу навчання, що дозволяє 
до моменту його закінчення мати не лише практич-
ний досвід, а й сформувати власне уявлення про ба-
жаний рівень посади, обсяг посадових обов’язків, 
умови праці та рейтинг роботодавця. 

Здебільшого роботодавці віддають перевагу 
найбільш успішним випускникам ЗВО і під час пра-
цевлаштування ретельно оцінюють рівень професій-
них знань, отриманих молодою людиною під час  
навчання. Деякі з них орієнтуються під час прийому 
на роботу саме на молодих фахівців через економію 
грошових коштів на оплату їхньої праці. При цьому 
певна частина роботодавців обирає випускників як 
фахівців із твердими теоретичними знаннями, вва-
жаючи, що практичний досвід краще отримувати 
вже безпосередньо на робочому місці. Тобто існує 

диференціація потреб і вимог роботодавців до пре-
тендента на вакантне робоче місце і так само різ-
няться й очікування молодих людей, які шукають 
роботу.  

Стандартним документом, який регламенто-
вано, концентровано та з формального боку відобра-
жає нагромаджений рівень професійних знань, ком-
петентність і набутий молодою людиною практич-
ний досвід є резюме. Водночас за умов сучасного 
значного перевищення пропозиції молодих фахівців 
на ринку праці над реальним попитом на них вини-
кає необхідність відрізнити себе з безлічі претен- 
дентів, розкрити свої здібності та таланти, які були 
проявлені у студентські роки, продемонструвати на-
буті навички, накопичені знання з погляду їхнього 
фактичного застосування у практичній діяльності, 
чого резюме не дозволяє зробити. Тому виникає по-
треба у підвищенні ефективності методів розвитку 
кар’єри випускників ЗВО, дієвим інструментом се-
ред яких має стати «портфоліо студента». 

Портфоліо (від італ. portfolio – папка з докуме-
нтами) дозволяє вірно розставити життєві пріори-
тети та продемонструвати практичні навички та 
професійні компетентності, що було отримано під 
час навчання [16]. При цьому портфоліо одночасно 
виступає інструментом управління знаннями сту- 
дента, тому що забезпечує концентрацію уваги, зу-
силь щодо здобуття необхідних компетенцій у про-
цесі навчання для подальшого їхнього використання 
під час пошуку роботи та працевлаштування, що 
сприяє ефективному використанню усього періоду 
навчання й орієнтує молоду людину на обґрунто-
вану постановку та цілеспрямоване досягнення 
стратегічних цілей життя людини-професіонала. 

Ринкові умови господарювання вимагають 
створення та постійного оновлення конкурентних 
переваг, в основі яких мають лежати запаси новітніх 
знань, навичок і провідний практичний професійний 
досвід персоналу. Їхнє використання у виробничій 
діяльності сприяє підвищенню продуктивності 
праці, розробці нововведень, зростанню ринкової 
вартості підприємства. Тому суб’єкти господарю-
вання використовують технології управління знан-
нями, засновані на комплексі стандартних і нових 
підходів до підготовки фахівців і перетворення їх на 
професіоналів [25, с. 147]. При цьому призначенням 
кожного зовнішнього і внутрішнього інструменту 
кадрового менеджменту (табл. 2) є певна спрямова-
ність на конкретний механізм створення, передачі, 
поширення, закріплення та використання системних 
і практичних знань, прискорення швидкості їхнього 
обігу [17]. Передача знань передбачає оприлюд-
нення фактів, стимулювання працівників до викори-
стання нових підходів і методів, розвиток здібнос-
тей і талантів, необхідних для ефективного застосу-
вання знань у конкретному економічному, діловому, 
інституційному, культурному чи організаційному 
середовищах [26]. У результаті отримані знання бу-
дуть сприяти підвищенню особистісної ефектив- 
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ності працівника, його перспективному розвитку та 
неперервному процесу нагромадження ним додат-
кової доданої вартості, що є основою знаннєвого 
зростання регіону на шляху формування ЕЗ.  

Не існує єдиного ефективного набору інстру- 
ментів забезпечення кадрових потреб, який би  
безумовно підходив усім без винятку суб’єктам гос-
подарювання і тому кожен із них самостійно здійс- 

нює вибір методів управління персоналом, вихо-
дячи із наявної ситуації на ринку праці, економіч-
ного стану регіону, потенційних можливостей, ре- 
сурсів і стратегічних цілей. При цьому основним  
завданням менеджерів із персоналу суб’єктів госпо-
дарювання має стати досягнення ефективності уп-
равління через оптимізацію витрат без втрати яко-
сті.  

Таблиця 2 
Роль внутрішніх інструментів кадрового менеджменту для активізації знаннєвого розвитку  

економічно активного населення регіону 

Інстру-
мент 

Види знань, які формуються,  
розповсюджуються,  
використовуються 

Особливості використання професійних знань людини,  
переваги використання інструменту 

К
оу
чи
нг

, н
а-

ст
ав
ни
цт
во Практичні, понятійні, особистісні 

та неявні знання, когнітивні знання 
(знати що?), знання як набір спеціа-
льних умінь або здібностей зробити 
що-небудь (знати як?) 

Індивідуальне або групове навчання, при якому фахівець до-
помагає персоналу різними методами розв’язувати висунуті 
завдання при постійному контролі результату. Передача 
знань, розвиток навичок і професійного досвіду, підвищення 
продуктивності праці  

М
ен
то
рс
тв
о Практичні, понятійні, особистісні, 

явні та неявні знання, когнітивні 
знання (знати що?), знання як набір 
спеціальних умінь або здібностей 
зробити що-небудь (знати як?) 

Передача знань і практичних навичок від досвідченого пра-
цівника; навчання власним прикладом і шляхом моделювання 
можливих варіантів розвитку подій та обґрунтованого вибору 
управлінських дій у кожному випадку; розкриття талантів мо-
лодих працівників 

П
ро
ве
де
нн
я 

на
ра
д,

 з
бо
рі
в Неявні знання, розвинені навички, 

знання як набір спеціальних умінь 
або здібностей зробити що-небудь 
(знати як?), системне розуміння 
(знати чому?) 

Передача й обмін неявними знаннями; колективне розв’я-
зання виробничих і управлінських проблем, що дозволяє 
більш інтенсивно генерувати нове колективне знання; синер-
гетичний ефект від заходів 

Р
от
ац
ія

  
пе
рс
он
ал
у Процедурні та неявні знання, роз-

винені навички, знання як набір 
спеціальних умінь або здібностей 
зробити що-небудь (знати як?), си-
стемне розуміння (знати чому?) 

Переміщення фахівця з однієї ділянки роботи до іншої, що 
сприяє розширенню компетентності фахівця; детальне зна-
йомство з іншими напрямами роботи, отримання додаткових 
професійних знань і навичок, набуття полівалентної кваліфі-
кації 

Складено автором на основі джерел [1; 17, с. 147; 26]. 

За умови встановлення невикористаного потен-
ціалу працівника до опанування іншим видом діяль-
ності або професією та наявності у нього бажання до 
змін може бути використаним такий інструмент 
ефективного кадрового менеджменту, як ротація  
персоналу. Саме під час внутрішньої ротації фахівці 
набувають полівалентної кваліфікації, яка лежить в 
основі забезпечення конкурентоспроможності не 
лише самого професіонала, а й бізнесу загалом, роз-
витку галузі та регіону. 

Підвищити кадровий потенціал і пришвидшити 
нагромадження людського капіталу можливо не 
лише за рахунок проведення внутрішніх процедур 
розвитку персоналу, а й завдяки використанню зов-
нішніх по відношенню до суб’єкта господарювання 
джерел залучення претендентів на вакантні робочі 
місця та посади. Так, якщо кадрова стратегія спря-
мована на пошук і прийняття молодих, талановитих 
і амбітних працівників, які готові до швидкого за-
своєння великих обсягів інформації та опанування 
методів її конструктивної обробки, проте не мають 

власного професійного досвіду, то може бути вико-
ристаним такий інструмент кадрового менедж- 
менту, як прелімінаринг (від лат. pre – до й limen – 
межа) [1]. При цьому, виходячи з того, що найбільш 
високий рівень інноваційної активності людини 
спостерігається саме у молодому віці, інвестиції у її 
професійний розвиток мають принести найвищу 
окупність і на найдовший термін [26]. Водночас ро-
ботодавець має чітко розуміти, що обрання зазначе-
ної стратегії буде супроводжуватися достатнім ри-
зиком, оскільки через високий рівень мобільності та 
прагнення до покращення умов життя молода лю-
дина через деякий час у результаті зростання її вар-
тості на ринку праці завдяки професійному розвитку 
та нагромадженню достатнього обсягу фахових 
знань може прийняти кращу пропозицію щодо пра-
цевлаштування від конкурентів, що не дозволить 
окупити інвестиції у людський капітал.  

Для зростання якості результатів пошуку та  
відбору цінного працівника фахівцям необхідно  
використовувати багатоступеневі технології, що  
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передбачають послідовне застосування взаємодо- 
повнюючих інструментів кадрового менеджменту, 
бо комплексність дозволить досягти очікуваних ре-
зультатів із найменшими втратами коштів і часу,  
і тільки в цьому випадку недоліки одних методів бу-
дуть нівелюватися за рахунок переваг інших. Отже, 
комплексне використання інструментів кадрового 
менеджменту буде сприяти підвищенню ефектив- 
ності функціонування регіонального ринку праці, 
оскільки створюються більш сприятливі умови 
праці, впроваджується гнучка система оплати праці, 
забезпечується підтримка привабливого бренда ро-
ботодавця. При цьому результатом є високий про-
фесіоналізм, талановитість, креативність персоналу, 
що є запорукою інноваційного розвитку та забезпе-
чує конкурентні переваги людині, суб’єкту господа-
рювання та регіону.  

Водночас слід також зазначити, що чим стар-
шим є вік людини, до якої застосовуються інстру- 
менти кадрового менеджменту, тим більшій транс-
формації мають підлягати мета та конкретні про- 
цедури реалізації методу. Так, якщо у молодому віці 
акцент під час використання кадрових інструментів 

має робитися на всебічному розвитку та професій-
ному становленні молодого фахівця, то у старшому 
віці перевага має віддаватися процедурам передачі 
нагромадженого досвіду новому поколінню фахів-
ців. Подальше життя людини має бути пов’язане з 
підтримкою достатнього рівня суспільної активно-
сті завдяки проведенню різного роду професійно-
спрямованих освітньо-культурних заходів, проєктів 
і програм, спектр яких у великих містах України вже 
сьогодні є досить широким. 

Проведене дослідження дозволило дійти виснов-
ку, що використання будь-якого інструменту знан-
нєвого розвитку протягом життя людини супро- 
воджується різними процесами, у яких беруть  
участь знання, що формує конкурентні переваги лю-
дини на ринку праці та поступово сприяє нагро- 
мадженню обсягу її людського капіталу. Водночас 
спостерігається різна інтенсивність зазначених про-
цесів на тих чи інших етапах життєвого циклу лю-
дини, що вимагає врахування окресленої обставини 
під час створення регіональних програм розвитку 
(див. рисунок). 

Рисунок. Прояв процесів, у яких беруть участь знання на різних етапах життєвого циклу людини 

Складено автором. 

Висновки. Отже, протягом життя людини спо-
стерігаються різні процеси, у яких беруть участь 
знання. Так, виробництво нових знань є результатом 
творчої інноваційної діяльності людини, яке у се- 
редньому здійснюється у період 11-60 років. При 
цьому в основі активізації створення нового знання 
мають лежати певні внутрішні та зовнішні стимули, 
що спонукають людину до участі у розробці ідей  
і новацій. Процес поширення знань супроводжує 
людину протягом усього її життя і від того, на- 
скільки активно і, головне, результативно він здійс-
нюватиметься, будуть залежати успішність її профе-
сійної сфери, кар’єрне зростання, морально-психо- 

логічний стан та досягнутий матеріальний добро-
бут.  

Нагромадження знань здійснюється людиною у 
її найбільш продуктивному віці та базується на сис-
тематизації, зберіганні та структуруванні корисної 
інформації, даних і фактів із метою їх легкого засто-
сування на практиці тоді, коли у цьому виникне не-
обхідність. Інвестування у набуття нових знань від-
бувається від самого народження дитини та триває 
до моменту фізіологічної старості людини, коли такі 
процеси також продовжують здійснюватися, проте 
меншими обсягами та переважно носять характер 
хобі.  

Юність 
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Процес використання знань розпочинається з 
отроцтва людини та триває все її життя, що виступає 
однією з базових умов життєдіяльності та професій-
ного становлення особистості. І кульмінацією про-
цесів знаннєвого розвитку людини виступає комер-
ціалізація знань, яка полягає у втіленні новітніх 
знань у інновації з отриманням відповідних видів 
ефектів для самої людини та суспільства загалом  
і відбувається в середньому з етапу отроцтва і до мо-
менту її старості. Забезпечення достатньої якості 
здійснення кожного з шести процесів, у яких беруть 
участь знання при інших рівних умовах має стати за-
порукою поступового зростання професіоналізму та 
майстерності людини за фахом, отримання нею гід-
ного місця роботи, нагромадження людського капі-
талу та досягнення високого рівня життя. 
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Подлужна Н. О. Регулювання регіонального 
ринку праці на основі використання методів нав-
чання населення протягом усього життя  

У статті визначено методи нагромадження знань 
людиною протягом її життя та інструментів кадрового 
менеджменту суб’єктами господарювання, які підви-
щують ефективність функціонування регіонального 
ринку праці. Досліджено й узагальнено підходи, що 
використовуються у науковому середовищі до розме-
жування стадій життєвого циклу людини, що дозво-
лило обрати п’ять загальноприйнятих етапів, кожен з 
яких є чітко регламентованим за віковими критеріями, 
серед яких є дитинство, юність, зрілість, мудрість, 
зріла досвідченість. Визначено, що виробництво нових 
знань є результатом творчої інноваційної діяльності 
людини, яке у середньому здійснюється у період 11- 
60 років. Систематизовано інструменти знаннєвого  
розвитку людини протягом її життя та розкрито їхнє 
змістовне наповнення, використання яких дозволить 
підвищити якість людського капіталу на регіональ-
ному ринку праці. Визначено роль внутрішніх інстру-
ментів кадрового менеджменту для активізації знаннє-
вого розвитку економічно активного населення ре- 
гіону, до яких віднесено коучинг, наставництво, мен-
торство, проведення нарад, ротація персоналу, прелі-
мінаринг. Обґрунтовано, що використання будь-якого 
інструменту знаннєвого розвитку протягом життя лю-
дини супроводжується різними процесами, у яких бе-
руть участь знання, що формує конкурентні переваги 
людини на ринку праці та поступово сприяє нагрома-
дженню обсягу її людського капіталу. 

Ключові слова: ринок праці, знаннєвий розвиток, 
регіон, кадровий менеджмент, населення, навчання 
протягом життя, стадії життєвого циклу людину. 

Podluzhna N. Regulation of the Regional Labor 
Market Based on the Use of the Methods of Education 
of the Population for the Whole Life 

The article defines the methods of accumulating 
knowledge by a person during his or her life and the tools 
of personnel management by business entities that increase 
the efficiency of the functioning of the regional labor mar-
ket. The approaches used in the scientific environment to 
distinguish between stages of the human life cycle were 
examined and generalized, which made it possible to 
choose five conventional stages, each of which is clearly 
regulated by age criteria, including childhood, youth, ma-
turity, wisdom, mature experience. It was determined that 
the production of new knowledge is the result of creative 

innovative human activity, which is carried out on average 
in the period of 11-60 years. The tools of knowledge de-
velopment of a person during his or her life were systema-
tized and their meaningful content was disclosed, the use 
of which will improve the quality of human capital in the 
regional labor market. The role of the internal tools of per-
sonnel management for enhancing the knowledge up-
growth of the economically active population of the region, 
which includes coaching, tutorship, mentoring, meetings, 
staff rotation, and preliminarity, was determined. It was 
proved that the use of any tool of knowledge development 
throughout a person’s life is accompanied by various pro-
cesses in which knowledge takes part, forms a person’s 
competitive advantages in the labor market and gradually 
contributes to the accumulation of their human capital. 

Keywords: labor market, knowledge development, 
region, personnel management, population, lifelong learn-
ing, stages of a person's life cycle labor market, knowledge 
development, region, personnel management, population, 
lifelong learning, stages of a person's life cycle. 

Подлужная Н. А. Регулирование региональ-
ного рынка труда на основе использования методов 
обучения населения на протяжении всей жизни 

В статье определены методы накопления знаний 
человеком в течение его жизни и инструменты кадро-
вого менеджмента субъектами хозяйствования, кото-
рые повышают эффективность функционирования ре-
гионального рынка труда. Исследованы и обобщены 
подходы, используемые в научной среде для разграни-
чения стадий жизненного цикла человека, что позво-
лило выбрать пять общепринятых этапов, каждый из 
которых четко регламентируется по возрастным кри-
териям, среди которых детство, юность, зрелость, муд-
рость, зрелая опытность. Определено, что производ-
ство новых знаний является результатом творческой 
инновационной деятельности человека, которое в 
среднем осуществляется в период 11-60 лет. Система-
тизированы инструменты знаниевого развития чело-
века в течение его жизни и раскрыто их содержатель-
ное наполнение, использование которых позволит по-
высить качество человеческого капитала на региональ-
ном рынке труда. Определена роль внутренних инстру-
ментов кадрового менеджмента для активизации зна-
ниевого развития экономически активного населения 
региона, к которым отнесены коучинг, наставниче-
ство, менторство, проведения совещаний, ротация пер-
сонала, прелиминаринг. Обосновано, что использова-
ние любого инструмента знаниевого развития на про-
тяжении жизни человека сопровождается различными 
процессами, в которых принимают участие знания, 
формирует конкурентные преимущества человека на 
рынке труда и постепенно способствует накоплению 
объема ее человеческого капитала. 

Ключевые слова: рынок труда, знаниевое разви-
тие, регион, кадровый менеджмент, население, обуче-
ние в течение жизни, стадии жизненного цикла чело-
века. 
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ЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

Постановка проблеми. За останні кілька деся-
тиліть було зафіксовано багато морських аварій, че-
рез те, що не вистачає навичок у морських офіцерів 
контролювати як ресурси, так і кризові явища. Пи-
тання управління людськими ресурсами поступово 
починають розглядатися як основна частина підходу 
до управління помилками людини. Міжнародна 
морська організація гостро підняла питання щодо 
необхідності формування навичок управління люд-
ськими ресурсами на борту суден, проте стандарти 
компетентності та критерії їх оцінки не повністю 
сформовані. Управління людськими ресурсами – це 
інноваційний погляд на управління робочим місцем, 
який створений як метод стратегічного підходу до 
організаційного управління. У 1987 р. У. Мілер [1] 
наголосив на діях, пов'язаних із управлінням пра- 
цівниками з метою підтримки конкурентної пере-
ваги. Слід зазначити, що у 1995 р. Д. Черрінгтон [2] 
сказав, що управління людськими ресурсами несе 
відповідальність за залучення людей до організації, 
надання їм допомоги у виконанні їхньої роботи, 
компенсацію їх праці та вирішення проблем, що ви-
никають. Хоча всі вищезазначені терміни викорис-
товуються, точним і корисним терміном є управ-
ління людськими ресурсами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стратегічне управління людськими ресурсами має 
велике значення не тільки для підприємств мор- 
ського транспорту, тому ними займалося багато на-
уковців: У. Мілер [1], Черінгтон Д. [2], М. Портер 
[3], Лі Діе [4]. Розвиток підприємства неможливий 
без формування стратегії розвитку людських ресур-
сів. Останні представляють собою головну конку- 
рентну перевагу для підприємства. Оскільки ринок 
морських перевезень функціонує в умовах жорсткої 
конкуренції, тому всі дослідження стратегічного уп-
равління людськими ресурсами мають вагоме прак-
тичне значення.  

Мета роботи полягає у доведенні ролі та зна-
ченні стратегічного управління людськими ресур-
сами для конкурентоспроможності підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Управління 
людськими ресурсами стало більш важливим для за-
гального управління, значною мірою внаслідок його 
ролі у наданні конкурентних переваг, орієнтацією на 
конкурентоспроможність та усвідомлення потреб 

технологічно розвиненого середовища майбут-
нього. Стратег М. Портер виявив, що управління 
людськими ресурсами є ключовим фактором для до-
сягнення конкурентної переваги [3]. У зростаючій 
кількості підприємств морської галузі людські ресу-
рси зараз розглядаються як джерело конкурентних 
переваг. Широко визнано, що відмінні компетенції 
отримуються завдяки високорозвиненим навичкам 
співробітників, передовим організаційним культу-
рам, процесам управління та системам. Це на 
відміну від традиційного акценту на передових ре-
сурсах, таких як обладнання, яке можуть теж прид-
бати конкуренти. Все частіше визнається, що конку-
рентну перевагу можна отримати за допомогою ви-
сокоякісної робочої сили, яка дозволяє морським 
підприємствам конкурувати на основі ринкової ре-
акції, якості послуг, диференціації послуг та техно-
логічних інновацій замість того, щоб покладатися на 
низькі витрати. Приклад конкурентної переваги на 
основі людських ресурсів подається зусиллями  
Лі Діе щодо автоматизації своїх заводів [4]. У ре-
зультаті розвитку виняткових талантів та знань у га-
лузі автоматизації фабрики компанія створила тех-
нологічний підрозділ. Ще один приклад – посиле-
ний акцент ARCO [5] на проблемах управління люд-
ськими ресурсами у своїй програмі розвитку вико-
навчої влади. Такі приклади вказують на більш ши-
рокі обов'язки та значення сьогодні більш стра-
тегічно орієнтованого управління людськими ресур-
сами. 

Крім його ролі у забезпеченні конкурентної пе-
реваги за рахунок якісної робочої сили, необхідність 
контролю за витратами на робочу силу також підви-
щила роль управління людськими ресурсами. В ре-
зультаті інтенсивного тиску для контролю за витра-
тами керівники отримали більшу обізнаність щодо 
впливу неефективного використання людських ре-
сурсів. Менеджерам не слід шукати далі як недо-
статньо використані працівники, відсутність довіри, 
опір змінам, антагоністичні відносини управління 
працею, мотиваційні проблеми та обмежувальні 
трудові практики, щоб знайти причини зниження 
продуктивності праці. Цікаво, що ресурси, що 
виділяються на краще використання людських ре-
сурсів, можуть виявитись більш економічно прибут-
ковими, ніж інвестиції в обладнання. Через потен- 
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ційну економічну ефективність поліпшилася праці 
людини управління ресурсами може відігравати 
ключову роль у конкурентній стратегії організації та 
у розвитку відмінних компетенцій. 

Термін «стратегічне управління персоналом» 
набув широкого поширення в літературі з управ-
ління. В цілому метою стратегічного управління 
людськими ресурсами є ефективне застосування та-
ких ресурсів для задоволення стратегічних вимог та 
завдань підприємств морської галузі. Визначаючи 
термін, практики прагнуть підкреслити його роль у 
здійсненні: «Ефективна реалізація стратегії бізне-
су … – змусити всіх зверху людської організації до-
низу робити речі, які роблять бізнес успішним» [6]. 
Більш повне академічне визначення стратегічного 
управління людськими ресурсами таке: «Страте- 
гічне управління людськими ресурсами багато в 
чому стосується інтеграції та адаптації. Його завдан-
ня полягає в тому, щоб: (1) управління людськими 
ресурсами (HR) було повністю інтегровано до стра-
тегії та стратегічних потреб корпорації; (2) політика 
щодо управління персоналом узгоджується як у різ-
них областях, так і в усіх ієрархіях; (3) кадрові прак-
тики коригуються, приймаються та використову-
ються керівниками та службовцями як частина їх 
повсякденної роботи [7]. П. Райт та Г. Макмахан за-
пропонували подібне визначення стратегічного 
управління людськими ресурсами. Враховуючи ці 
визначення стратегічного управління людськими 
ресурсами, тепер можна використовувати вичерпну 
теоретичну основу для організації знань про те, як 
на практику людських ресурсів впливають стра-
тегічні міркування. Такі теоретичні рамки були роз-
роблені П. Райтом та Г. Макмаханом [7] й включа-
ють шість теоретичних впливів, чотири з яких дають 
пояснення практиці, що випливає з міркувань стра-
тегії. Перший – на основі ресурсів погляд – пояснює 
практику, яка забезпечує конкурентну перевагу, 
таку як унікальний розподіл ресурсів корпорації, ор-
ганізаційну культуру та відмінну компетенцію. Дру-
гий вплив, поведінковий погляд, заснований на тео-
рії надзвичайних ситуацій, пояснює практику, по- 
кликану контролювати та впливати на ставлення та 
поведінку. Він наголошує на важливості такої прак-
тики для досягнення стратегічних цілей. Третій сто-
сується систем кібернетики. Цей погляд пояснює 
прийняття або відмову від практик, що є результа-
том зворотного зв'язку щодо внеску в стратегію. 
Якщо розглядати цю перспективу, програми навчан-
ня можуть бути прийняті, щоб допомогти організа-
ції виконувати стратегію, і вони будуть оновлені 
відповідно до зворотного зв'язку. Четвертий – роз- 
гляд вартості агентства/транзакцій пояснює, чому 
компанії використовують системи контролю, такі як 
системи оцінки ефективності та системи винаго-
роди. За відсутності систем оцінювання ефективно-
сті, пов'язаних із системами винагород, стратегія 
може не застосовуватися. Інші дві теорії дають по-
яснення для кадрових практик, які не визначаються 

міркуваннями стратегії. Теорія залежності ресурсів 
та влади пояснює практику, спричинену владою та 
політичними впливами, такими як законодавство, 
об'єднання, контроль над ресурсами та очікування 
соціальної відповідальності. Кінцевий вплив – ін-
ституціональна теорія, пояснює, що такі практики, 
як використання невідповідних оцінок ефективності 
діяльності, можуть існувати завдяки організаційній 
інерції, а не свідомому чи раціональному прийняттю 
рішень.  

Сучасна література дає ряд різних визначень 
стратегічного управління. Визначення стратегії  
Дж. Б. Куїна [8] фокусується на інтеграції цілей, по-
літик та послідовностей дій: «Стратегія – це шаблон 
чи план, який інтегрує основні цілі, політику та по- 
слідовності дій організації в єдине ціле». Таким чи-
ном, стратегія дозволяє вибрати напрям, що стосу-
ється координації та забезпечення прийняття рі-
шень.  

Інша роль стратегії стосується розподілу ресу-
рсів. Наступне визначення В. Хенна [10] зосере-
джене на цьому аспекті стратегії: «Стратегія – це 
концентрація ресурсів на вибраних можливостях 
для конкурентної переваги». Стратег К. Охма висло-
вив аналогічний момент [10]: «Просто розподіля-
ючи ресурси так само, як і ваші конкуренти не при-
несе конкурентної переваги». В. Хенн та К. Охма зо-
середжені на прийнятті важких рішень щодо отри-
мання ресурсів з менш перспективних ліній продук-
тів, проєктів тощо та концентрування їх у сферах, де 
компанія може отримати стратегічну перевагу.  

Визначення стратегічного планування, яке та-
кож називають процесом формулювання стратегії 
номер 1, відрізняються своїм акцентом на раціона-
льності та формальності. Дж. Крафт [11] висловлю-
вався щодо раціонального / всебічного стратегіч-
ного планування. Воно має тенденцію до довгостро-
кової орієнтації і зосереджується на вимірюваних 
силах, що впливають на компанію, а також на кіль-
кісну діяльність та процедури. Управління людськи-
ми ресурсами може відігравати важливу роль у стра-
тегічному плануванні на рівні стратегічного бізнес-
підрозділу і, як зазначалося, є однією з ланок аналізу 
ланцюгів цінностей. Ця роль може бути розглянута 
в контексті вкладення людських ресурсів у розробку 
стратегічних альтернатив. Наприклад, маркетингова 
група стратегічного бізнес-підрозділу може виявити 
можливість під час своїх процесів планування. По-
тім маркетингові розробники розробляють альтер-
нативні стратегії використання можливості. Наступ-
ний фокус – це стратегія людських ресурсів, яка 
була визначена Р. Шулером [12] так: «Стратегія уп-
равління персоналом – це, по суті, плани та про-
грами для вирішення основних стратегічних питань, 
пов'язаних з управлінням людськими ресурсами». 
Людська стратегія спрямована на вирівнювання 
практики, політику та програми організації люд- 
ських ресурсів, що стосуються корпоративних та 
стратегічних планів бізнес-підрозділів. Послідовна 
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політика та практика людських ресурсів є важливою 
проблемою загального управління, а також функції 
людських ресурсів. Відмінність політики та прак-
тики управління людськими ресурсами в різних га-
лузях демонструє, що політика та кадрові практики 
залежать від середовища, в якому працюють компа-
нії. Однак промислові категорії не пояснюють усіх 
таких відмінностей, оскільки варіації стратегій ком-
панії також визначають кадрову політику та прак-
тику. Компанії морської галузі, як правило, намага-
ються уникати надмірного акценту на досягненні 
відповідності між своїми стратегіями та політикою 
та практикою в галузі людських ресурсів. Надмірне 
занепокоєння пристосованістю може бути згубним, 
оскільки повинні бути перехідні періоди, під час 
яких будуть виникати невідповідності. Крім того, 
занадто велика відповідність між людськими ресур-
сами компанії та її стратегіями може зайво обмежу-
вати спектр навичок працівників, зменшувати інно-
вації та обмежувати можливості зміни.  

Міжнародні стратегії можуть бути описані як 
багатонаціональні, глобальні, транснаціональні або 
суміші основних стратегій. За допомогою багатона-
ціональної стратегії компанії працюють у країнах, 
обраних за їхнім індивідуальним потенціалом при-
бутку. Усі види діяльності, пов'язані з дизайном, ви-
робництвом та маркетингом, здійснюються в кожній 
із цих країн (це називається діяльністю за ланцюж-
ком вартості). Багатосторонні стратегії налаштову-
ють товар та його маркетинг під унікальні переваги 
кожної країни. На противагу цьому, глобальні стра-
тегії виробляють стандартизовану продукцію, різні 
види діяльності, такі як проєктування та вироб- 
ництво, розташовані в різних країнах, залежно від 
витрат на оплату праці, навичок чи інших стратегіч-
них переваг. Завдяки транснаціональним стратегіям 
компанії конкурують на світовому ринку за допомо-
гою використання мереж та стратегічних альянсів. 
Багатонаціональні або багатосторонні стратегії за-
безпечують перевагу в роботі з об'єднаними праців-
никами, оскільки труднощі з робочою силою або 
інші виробничі проблеми лише вимикають вироб-
ничі та потокові надходження від операцій однієї 
країни або невеликого набору країн. Однак вони не 
виробляють економію масштабу глобальних страте-
гій. За допомогою глобальних стратегій економія 
від масштабу отримується завдяки підтримці лише 
декількох різних моделей продукції. В результаті 
отримують менші витрати та більш високу якість. 
Наприклад, Японські виробники автомобілів наво-
дять приклад успішного застосування цієї стратегії. 

Компанії все більше використовують страте- 
гічні альянси з іноземними компаніями. Такі аль- 
янси дозволяють компаніям поєднувати свої харак-
терні компетенції, щоб отримати перевагу у вироб-
ництві чи збуті товару. Часто американські компанії 
скорочують свої трудові потреби, утворюючи аль- 
янси з іноземними фірмами. Однак історія досвіду 

американських компаній зі стратегічними альян-
сами свідчить про те, що домовленість може бути 
пов’язана з небезпекою. За словами Д. Лей та  
Дж. Слокума [13], альянси можуть бути надзви-
чайно небезпечними для компаній, які займаються 
аутсорсингом виробництва. Заманливо дешевим ви-
робництвом без витрат на вкладення коштів у роз-
виток продукції та нових технологій виготовлення 
особливо спокусливо. Хоча в короткостроковому 
періоді фінансові вигоди від вступу в альянс можуть 
бути вражаючими, але в довгостроковій перспективі 
партнер альянсу, який займається виробництвом, за-
звичай стає домінуючим гравцем на ринку. Це від-
бувається внаслідок зменшення американських  
партнерів виробничих знань та оволодіння виробни-
чим партнером знань про основні компетенції іншої 
компанії. 

Керівникам кадрів необхідно знати, як змен-
шити ймовірність виникнення цих небажаних ре-
зультатів. Заходи, які можуть перешкодити альян-
сам працювати на користь компанії, включають: ро-
зуміння реальних прагнень партнера по альянсу, ма-
ючи на увазі початкові цілі альянсу, щоб цілі не були 
визначені на невигідність компанії, уникнення по-
милкових почуттів, що забезпечується юридичним 
контролем, оскільки справжнім ключем є передача 
знань, і утримання менеджерів інтерфейсів альянсу 
протягом тривалих періодів часу, щоб зрозуміти  
тонкі нюанси. Оскільки останній часто перебуває в 
опозиції до тривалості циклів обертання роботи про-
грами розвитку менеджменту, менеджерам з людсь-
ких ресурсів, можливо, доведеться подовжувати 
такі цикли. 

Прогнози деяких спостерігачів про те, що США 
перетвориться на інформаційну економіку, тоді як 
слаборозвинені країни візьмуть на себе менш квалі-
фіковані виробничі ролі, ще не зникли. Ці прогнози 
занижували інтелектуальні ресурси таких країн та 
обмежували капітальні вкладення, необхідні для 
вступу в інформаційну галузь. Наприклад, місто  
Бангалор (Індія), має високоякісний талант комп'ю-
терного програмування, який американські компанії 
та компанії з інших країн використовують для роз-
робки дуже складного комп'ютерного програмного 
забезпечення. Індійські програмісти мають репута-
цію виняткової здатності та наполегливості розроб-
ляти дуже складні програми. Крім того, їхні нижчі 
зарплати порівняно з американськими стандартами 
роблять їх дуже затребуваним джерелом праці сві-
тового класу.  

Аналогічно, існують й інші наслідки глобаліза-
ції, пов'язані з людськими ресурсами. При більшій 
глобалізації ринків компаніям, які не планують люд-
ські ресурси, буде складніше конкурувати з компа-
ніями інших країн, які скористалися такою страте-
гією та плановими внесками. Наприклад, Volkswa-
gen приписує деякі свої управлінські успіхи своїм 
людським ресурсам. Volkswagen підтримує довго-
строковий підхід, що реалізовано в його навчальних 
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програмах, які готують працівників до високо авто-
матизованих виробничих систем. Також пов'язана з 
його людськими ресурсами та зусиллями плану-
вання – велика участь Volkswagen у освітніх програ-
мах навчання. Запас кваліфікованих працівників 
Volkswagen може забезпечити їй стійку конку- 
рентну перевагу перед своїми конкурентами. Тим не 
менш, нинішні високі ставки заробітної плати Ні- 
меччини певною мірою компенсували цю перевагу. 

Висновок. Більшість організацій визнають, що 
їхні людські ресурси є джерелом конкурентної пере-
ваги. Це визнання, разом із підвищеною екологіч-
ною невизначеністю, посиленням контролю за ви-
тратами та посиленням урядового регулювання  
підвищили стратегічну роль управління людськими 
ресурсами. Як результат, зростає участь управління 
людськими ресурсами у формуванні стратегії. Там, 
де людські ресурси є джерелом конкурентних пере-
ваг організації, управління людськими ресурсами  
відіграє вирішальну роль у наданні «передового» 
внеску в процес стратегічного планування на корпо-
ративному рівні. Планування кадрових ресурсів за-
безпечує ще один важливий зв'язок з організацій-
ною стратегією, забезпечуючи доступність критич-
ної праці та додаючи час для вирішення нестач та 
надлишків працівників. Інші стратегічні вкладення 
функції людських ресурсів включають сканування 
навколишнього середовища та конкурентну роз-
відку. Ще одним важливим аспектом формулю-
вання стратегії є міжнародна стратегія людських ре-
сурсів. Крім вирішення таких питань, як пересліду-
вати багатонаціональні або глобальні стратегії, ком-
панії повинні вирішити проблему з людськими ре-
сурсами, щоб стати штатним в результаті міжнарод-
них альянсів. Раніше американські компанії не на-
вчалися так швидко, як багато своїх міжнародних 
партнерів по альянсу, і були ослаблені внаслідок 
цього дефіциту. Рішення щодо розташування ви- 
робничих потужностей зараз передбачають наба-
гато ширший спектр альтернатив з усього світу. На-
решті, менеджери з людських ресурсів повинні роз-
вивати особисті навички, необхідні для участі у  
формулюванні стратегії. 
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Шайхатдінов А. З., Гусаков С. В. Значення 
стратегічного управління людськими ресурсами 
для підприємств морського транспорту 

У статті підкреслено, що за останні кілька десяти-
літь було зафіксовано багато морських аварій, через те, 
що не вистачає навичок у морських офіцерів контро-
лювати як ресурси, так і кризові явища. Питання уп-
равління людськими ресурсами поступово починають 
розглядатися як основна частина підходу до управ-
ління помилками людини. Міжнародна морська орга-
нізація гостро підняла питання щодо необхідності  
формування навичок управління людськими ресур-
сами на борту суден, проте стандарти компетентності 
та критерії їх оцінки сформовані не повністю. У статті 
доведено, що більшість організацій визнають: їхні 
людські ресурси є джерелом конкурентної переваги. 
Це визнання разом з підвищеною екологічною неви-
значеністю, посиленням контролю за витратами і по-
силенням державного регулювання, підвищили страте-
гічну роль управління людськими ресурсами. Підкрес-
лено, що там, де людські ресурси є джерелом конку- 
рентних переваг організації, їх управління відіграє ви-
рішальну роль у наданні «передового» досвіду в про-
цес стратегічного планування на корпоративному рів-
ні. Планування кадрових ресурсів забезпечує ще один 
важливий зв'язок з організаційною стратегією, забезпе-
чуючи доступність критичних робіт і додаючи час для 
вирішення нестачі або надлишку співробітників. Інше 
стратегічне значення функції людських ресурсів вклю-
чає сканування навколишнього середовища і конку- 
рентний аналіз з метою доказу ролі і значення страте-
гічного управління людськими ресурсами для конку-
рентоспроможності підприємства. Доведено, що люд-
ські ресурси підприємства є джерелом конкурентної 
переваги і запропоновано на рівні розробки стратегії, 
узгоджувати практику, політику і програми персоналу 
з організаційною стратегією, щоб бажані ролі і пове- 
дінка співробітників підтримували різні стратегії (на-
приклад, інновації, підвищення якості, зниження ви-
трат). Встановлено значення управління людськими 
ресурсами при формуванні організаційної стратегії 
компанії і проаналізована практика стратегічного уп-
равління людськими ресурсами передових підпри-
ємств. Практичне значення одержаних результатів по-
лягає в доведенні ролі людських ресурсів для страте- 
гічного управління. Як результат, зросла участь управ-
ління людськими ресурсами в формуванні стратегії. 
Рекомендовано використання відповідних складових 
процедури планування кадрових ресурсів, що дозволяє 
вирішувати питання з браком людських ресурсів. У 
статті підкреслено, що ще одним важливим аспектом 
формулювання стратегії є міжнародна стратегія люд-
ських ресурсів, яка вирішує проблему людських ре- 
сурсів, пов’язану з переводом їх до штату в результаті 
міжнародних альянсів. Розгляд практики застосування 

міжнародних альянсів, дозволило виявити взаємозв'я-
зок між міжнародними стратегіями компаній і плану-
ванням людських ресурсів, оскільки можуть бути сер-
йозні відмінності в підходах до управління людськими 
ресурсами. Розглянуто чинники, що впливають на рі-
вень інтеграції, які включають галузеві відмінності, 
зрушення в економічній діяльності, зміну технології та 
зміну демографії. Нарешті, менеджери з людських ре-
сурсів повинні розвивати особисті навички, необхідні 
для участі у формулюванні стратегії. 

Ключові слова: морська галузь, людські ресурси, 
стратегія персоналу, організаційна стратегія, конку- 
рентні переваги.  

Shayhatdinov A., Gusakov S. The Importance of 
Strategic Management of Human Resources for Mari-
time Transport Enterprises 

The article emphasizes that many maritime accidents 
have been reported over the last few decades, due to the 
lack of skills of naval officers to control both resources and 
crisis. Consideration of human resources management is 
gradually seen as a core part of the human error manage-
ment approach. The International Maritime Organization 
has raised the issue of the need to develop human resource 
management skills on board ships, but the standards of 
competence and criteria for their assessment have not been 
fully established. The article shows that most organizations 
recognize that their human resources are a source of com-
petitive advantage. This recognition, coupled with in-
creased environmental uncertainty, increased cost control 
and increased government regulation, have enhanced the 
strategic role of human resource management. It is empha-
sized that where human resources are a source of competi-
tive advantage of the organization, their management plays 
a crucial role in providing "best practices" to the strategic 
planning process at the corporate level. Personnel planning 
provides another important link to organizational strategy, 
making critical work accessible and adding time to ad-
dressing staff shortages or redundancies. Another strategic 
value of the human resources function includes environ-
mental scanning and competitive analysis to prove the role 
and importance of strategic human resource management 
for enterprise competitiveness. It has been proven that en-
terprise human resources are a source of competitive ad-
vantage and are proposed at the level of strategy develop-
ment, aligning staff practices, policies and programs with 
organizational strategy so that desirable employee roles 
and behaviors support different strategies (eg innovation, 
quality improvement, cost reduction). The importance of 
human resources management in the formation of the or-
ganizational strategy of the company is established and the 
practice of strategic management of human resources of 
advanced enterprises is analyzed. The practical signifi-
cance of the results obtained is to prove the role of human 
resources for strategic management. As a result, the in-
volvement of human resources management in strategy 
formation has increased. It is recommended to use the ap-
propriate components of the human resources planning 
procedure to address human resource shortages. The article 
underlines that another important aspect of strategy formu-
lation is the international human resources strategy, which 
addresses the human resources issue of transferring them 
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to the state as a result of international alliances. Conside- 
ration of the practice of applying international alliances has 
revealed the relationship between international company 
strategies and human resource planning, as there may be 
major differences in approaches to human resource ma- 
nagement. Factors affecting the level of integration, which 
include industry differences, shifts in economic activity, 
technology change, and changing demographics, are con-
sidered. Finally, human resources managers must develop 
the personal skills necessary to participate in formulating a 
strategy. 

Keywords: maritime industry, human resources, per-
sonnel strategy, organizational strategy, competitive ad-
vantage. 

Шайхатдинов А. З., Гусаков С. В. Значение 
стратегического управления человеческими ресур-
сами для предприятий морского транспорта 

В статье подчеркивается, что за последние неско-
лько десятилетий было зафиксировано много морских 
аварий из-за того, что не хватает навыков у морских 
офицеров контролировать как ресурсы, так и кризис-
ные явления. Вопросы управления человеческими ре-
сурсами постепенно начинают рассматриваться как ос-
новная часть подхода к управлению ошибками чело-
века. Международная морская организация остро под-
няла вопрос о необходимости формирования навыков 
управления человеческими ресурсами на борту судов, 
однако стандарты компетентности и критерии их  
оценки не полностью сформированы. В статье дока-
зано, что большинство организаций признают, что их 
человеческие ресурсы являются источником конку- 
рентного преимущества. Это признание, вместе с по-
вышенной экологической неопределенностью, усиле-
нием контроля за расходами и усилением государст-
венного регулирования, повысили стратегическую 
роль управления человеческими ресурсами. Подчерк-
нуто, что там, где человеческие ресурсы являются ис-
точником конкурентных преимуществ организации, их 
управление играет решающую роль в предоставлении 
«передового» вклада в процесс стратегического плани-
рования на корпоративном уровне. Планирование кад-
ровых ресурсов обеспечивает еще одну важную связь 
с организационной стратегией, обеспечивая доступ-
ность критических работ и добавляя время для реше- 

ния недостатка или избытка сотрудников. Другое стра-
тегическое значение функции человеческих ресурсов 
включает сканирование окружающей среды и конку- 
рентный анализ с целью доказательства роли и значе-
ния стратегического управления человеческими ре- 
сурсами для конкурентоспособности предприятия. До-
казано, что человеческие ресурсы предприятия явля-
ются источником конкурентного преимущества и 
предложено на уровне разработки стратегии согла-
совывать практику, политику и программы персонала 
с организационной стратегией, чтобы желаемые роли 
и поведение сотрудников поддерживали различные 
стратегии (например, инновации, повышение качества, 
снижение затрат). Установлено значение управления 
человеческими ресурсами при формировании органи-
зационной стратегии компании и проанализирована 
практика стратегического управления человеческими 
ресурсами передовых предприятий. Практическое зна-
чение исследования заключается в доведении роли че-
ловеческих ресурсов для стратегического управления. 
Как результат, выросло участие управления человече-
скими ресурсами в формировании стратегии. Рекомен-
довано использование соответствующих составля- 
ющих процедуры планирования кадровых ресурсов, 
что позволяет решать вопросы с нехваткой человече-
ских ресурсов. В статье подчеркивается, что еще од-
ним важным аспектом формулирования стратегии яв-
ляется международная стратегия человеческих ресур-
сов которая решает проблему человеческих ресурсов 
связанную с переводом их в штат в результате между-
народных альянсов. Рассмотрение практики примене-
ния международных альянсов, позволило выявить вза-
имосвязь между международными стратегиями компа-
ний и планированием человеческих ресурсов, посколь-
ку могут быть серьезные различия в подходах к  управ-
лению человеческими ресурсами. Рассмотрены фак-
торы, влияющие на уровень интеграции, включающие 
отраслевые различия, сдвиги в экономической дея-
тельности, изменение технологии и изменение демо-
графии. Наконец, менеджеры по человеческим ресур-
сам должны развивать личные навыки, необходимые 
для участия в формулировке стратегии. 

Ключевые слова: морская отрасль, человеческие 
ресурсы, стратегия персонала, организационная стра-
тегия, конкурентные преимущества. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Однією з головних  
функцій держави є забезпечення належних умов  
і стандартів життя та досягнення гідного добробуту 
громадян [1]. Соціальне забезпечення та соціальний 
захист населення на сьогодні відіграє значну роль у 
забезпеченні добробуту населення України.  

У першу чергу система соціального захисту за-
лежить від соціальної політики держави, оскільки 
саме вона регулює у суспільстві соціальні відно-
сини, формує соціальні гарантії та створює систему 
соціального захисту населення тощо [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
укові праці з питань соціального захисту знайшли 
своє відображення у наукових доробках вітчизняних 
науковців, а саме: А. Дутчак [1], М. Туленков [4], 
Н. Болотіна[5], В. Базилевич [7], В. Скуратівський 
[8], П. Шевчук [9], І. Дьяконова, А. Єпіфанов [6], 
І. Басанцов, Т. Косова [10]. 

Метою статті є дослідження сучасного рівня 
соціального захисту населення в Україні, визна-
чення основних проблем у сфері соціального за- 

хисту населення та можливих напрямів їх подо-
лання. 

Виклад основного матеріалу. Поняття соціа-
льного захисту населення досить широке і стосу-
ється, вірніше сказати, охоплює всі верстви насе-
лення тією чи іншою мірою. Це, з одного боку, дає 
дуже великий обсяг емпіричного матеріалу, а з ін-
шого – ускладнює аналіз даної сфери людської дія-
льності [3].  

Загалом соціальний захист являє собою не- 
від'ємну складову соціальної політки держави, яка 
відповідає за соціальний розвиток, добробут і без-
пеку своїх громадян. Він є саме тим чинником, від 
ефективної реалізації якого залежить цивілізаційний 
розвиток будь-якого суспільства.  

Особливої актуальності в умовах суспільних 
трансформацій набуває з'ясування місця соціаль-
ного захисту в політиці соціальної держави [4, с. 128]. 

У табл. 1 розглянуто та угруповано підходи 
вчених щодо трактування суті соціального захисту.  

Таблиця 1  
Визначення сутності поняття «Соціальний захист» 

Автор, джерело Визначення поняття «Соціальний захист» 

Болотіна Н. [5] 
– це діяльність держави, спрямована на забезпечення формування й розвиток
повноцінної особистості, виявлення й нейтралізація негативних факторів, що 
впливають на неї, створення умов для самовизначення і ствердження у житті 

Дьяконова І.,  
Єпіфанов А.,  
Сало І. [6] 

– це система державного матеріального забезпечення ветеранів праці та інших
громадян похилого віку, ветеранів війни, громадян, які потерпіли внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, державної допомоги сім’ям з дітьми тощо 

Базилевич В. [7] 

розглядає соціальний захист як комплекс законодавчо закріплених норм, що га-
рантує держава окремим верствам населення, а також за певних економічних 
умов усім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва 
тощо) 

Скуратівський В. [8] 
– це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на
захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах 

Шевчук П. [9] 
як комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на за-
безпечення життя, здоров’я та добробуту населення за конкретних економічних 
умов 

Басанцов І.,  
Косова Т. [10] 

розглядають соціальний захист як систему розподільних відносин, у процесі яких 
за рахунок частини національного доходу утворюються та використовуються 
суспільні фонди грошових ресурсів для матеріального забезпечення та обслуго-
вування окремих категорій громадян 

* Угруповано авторами на основі опрацьованих джерел [5-10].
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Отже, розкриття та тлумачення поняття «соціа-
льний захист», як ми бачимо, є досить дискусійним 
і неоднозначним у колі науковців. Загалом соціаль-
ний захист населення має на меті підтримку дер- 
жавного характеру визначених категорій населення, 
на яких можуть негативно впливати стан ринкових 
процесів. Тобто він передбачає перш за все забезпе-
чення відповідного рівня життя населення, яке по- 

требує підтримки шляхом надання державою фінан-
сової допомоги, створення соціальних гарантій для 
економічного активного населення та створення 
прийнятних умов праці та життя шляхом установ-
лення соціальних стандартів. 

Розглядаючи систему соціального захисту Ук-
раїни (рис. 1) ми бачимо, що вона здійснюється за 
трьома основними напрямами та включає системи 
страхування, допомоги та забезпечення.  

Рис. 1. Структура державної системи соціального захисту населення в Україні  
(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [11]) 

Фінансовий механізм реалізації соціального за-
хисту населення передбачає формування джерел фі-
нансових ресурсів, що направляються на виконання 
відповідних програм і заходів, а також обґрунтова-
ний вибір методів, форм та важелів їх використання 
[12, c. 133]. У ринковій економіці соціальний захист 
населення реалізується за допомогою фінансових 
ресурсів усіх економічних агентів: домашніх госпо-
дарств, суб'єктів господарювання і держави (рис. 2). 

Перехід до ринкових умов господарювання ви-
магає розробки ефективної системи соціального за-
хисту населення. Така система в Україні створена та 
складається з таких складових: індексація доходів 
населення, установлення мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму, система компен-
саційних виплат, державне регулювання цін на най-
важливіші товари споживчого призначення, служба 
зайнятості й організація соціального захисту безро-
бітних [13, c. 585].  

Індексація доходів населення є збільшенням 
виплат населенню у зв’язку зі зростанням спожив-
чих цін. У світовій практиці індексація доходів ком-
пенсує тільки 60–65% зростання споживчих цін. В 
Україні індексацію використовували тільки для 
груп населення з фіксованим заробітком (пенсіо-
нери, студенти, працівники охорони здоров’я, 
освіти, державні службовці). Але сьогодні доходи 
населення не індексуються. Базою для індексації до-
ходів населення є індекс зростання споживчих цін. 
Хоча він відображає лише частину товарів та по- 

слуг, які споживаються населенням, але є репрезен-
тативним показником з високим ступенем достовір-
ності [13, c. 585]. 

Зміну індексу споживчих цін у 2011-2019 рр. 
наведено у рис. 3. 

Прожитковий мінімум в Законі «Про державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 
від 14 квітня 2000 р. визначено як «вартісну вели-
чину достатнього для забезпечення нормального 
функціонування організму людини, збереження 
його здоров’я, а також мінімального набору непро-
довольчих товарів та мінімального набору послуг, 
необхідних для задоволення основних соціальних  
і культурних потреб» [14]. Нині показник величини 
прожиткового мінімуму залишається одним із клю-
чових під час характеристики рівня життя насе-
лення, є основою для реалізації соціальної політики, 
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати 
та розмірів соціальної допомоги населенню [13, 
c. 586].

Обсяг прожиткового мінімуму містить два еле-
менти, а саме фізіологічний та соціальний. Фізіоло-
гічний мінімум – це вартісне вираження матеріаль-
них цінностей, найнеобхідніших для існування лю-
дини. У світовій практиці він становить 85–87% за-
гального прожиткового мінімуму, а решта припадає 
на соціальну частину – певний набір духовних цін-
ностей мінімально прийнятного рівня життя [13, 
c. 586].

Соціальний захист населення 

Соціальна допомога 
Соціальне  

забезпечення 
Соціальне  
страхування 

Бюджетне фінансування  
підприємств як компенсація  
недоотриманих доходів  

(пільги, житлові субсидії) 

Бюджетні допомоги певним 
категоріям населення 

Призначене для нейтралізації 
страхових випадків: безробіття, 
втрати годувальника, втрати пра-
цездатності, нещасних випадків 
на виробництві, вагітності і поло-
гів, догляду за дитиною тощо 
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Рис. 2. Структурно-логічна схема фінансового механізму реалізації соціального захисту населення 
(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [12]). 

Рис. 3. Динаміка індексу споживчих цін у 2011-2019 рр. 
(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [13]) 
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Динаміку зміни прожиткового мінімуму у 
2011-2019 рр. наведено на рис. 4. 

Підсумовуючи, можна наголосити на тому, що 
розмір прожиткового мінімуму в Україні всупереч 
законодавству затверджується не з метою забезпе- 

чення встановлених соціальних прав, а виходячи з 
можливостей виділення обмежених бюджетних сум; 
норми розрахунку застарілі; відсутній законодавчий 
механізм коригування із зростанням цін в умовах  
інфляції тощо [13, c. 586]. 

Рис. 4. Динаміка прожиткового мінімуму у 2011-2019 рр., грн 
(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [13]) 

Найпершим видом соціального захисту, вста-
новленим законодавством України, є мінімальний 
розмір заробітної плати. На практиці її величина 

ніяк не може досягти прожиткового мінімуму  
і ледве забезпечує виживання людини [13, c. 586]. 

Динаміку зміни мінімальної заробітної плати у 
2011-2019 рр. наведено на рис. 5. 

Рис. 5. Динаміка мінімальної заробітної плати у 2011-2019 рр., грн 
(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [13]) 

Очевидно, що встановлений нині розмір міні-
мальної заробітної плати аж ніяк не може задоволь-
нити потреби працівника та його родини. За таких 
умов заробітна плата втрачає свою мотиваційну  
функцію щодо забезпечення відтворення робочої 
сили і стимулу до праці [13, c. 586]. 

Також зі зростання мінімальної заробітної 
плати населення України відбулися зміни в соціаль-
ному забезпеченні пенсіонерів, для більш деталь-
ного аналізу розглянуто динаміку за 2013-2019 рр. 
(рис. 6). 

894
1017

1108 1176
1330 1399

1544

1777

2027

0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Роки

941 1073 1147 1218 1378 1450

3200

3723

4173

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Роки



Т. П. Гітіс, Є. Т. Чемерис, В. І. Антонова, А. С. Носаньова 

120 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

Рис. 6. Динаміка мінімальної пенсії за віком у 2013-2019 рр., грн 
(сформовано авторами на основі опрацьованого джерела [13]) 

Отже, проаналізувавши рис. 5 та рис. 6, ми ба-
чимо, що спостерігається тенденція до збільшення 
як мінімальної заробітної плати, так і мінімальної 
пенсії. Мінімальна заробітна плата у 2019 р. порів-
няно з 2011 р. збільшилась на 3232 грн (на 343,4%), 
основний скачок якої відбувся у 2017 р. з 1450 грн, 
аж до 3200 (на 120,7%). Мінімальна пенсія за віком 
у 2019 р. порівняно з 2013 р. збільшилась на 689 грн 
(на 72,6%). 

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Проаналізувавши сферу соціального за-
хисту населення України, можна виділити про-
блеми, які вимагають негайного вирішення:  

– занадто високий рівень участі держави у
сфері соціального захисту та слабка участь в її  
функціонуванні населення;  

– невідповідність якості послуг, які надають за-
клади охорони здоров’я, освіти, культури до стрім-
кого зростання їх вартості;  

– бюджетне управління наявними фінансовими
ресурсами як головними розпорядниками, так і ок-
ремими соціальними установами є неефективним;  

– недостатнє фінансування заходів у сфері со-
ціального захисту населення.  

Для вирішення розглянутих проблем вважаємо 
доцільним впровадження комплексу наступних за-
ходів:  

– запровадження своєчасного виявлення осіб,
які перебувають у складних життєвих обставинах;  

– вдосконалення системи соціального обслуго-
вування; 

– надання пільг у розмірі, що є достатнім для
забезпечення нормальної життєдіяльності особи;  

– сприяння перепідготовці та підвищенню ква-
ліфікації молоді, запобігання негативним проявам у 
молодіжному середовищі; 

– створення правових та соціально-економіч-
них умов для функціонування і зміцнення сім’ї, по- 
ліпшення демографічної ситуації, забезпечення рів-
них прав та можливостей чоловіків та жінок в укра-
їнському суспільстві.  
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Гітіс Т. П., Чемерис Є. Т., Антонова В. І., Но-
саньова А. С. Дослідження сучасного рівня соціаль-
ного захисту населення в Україні 

На даний час економіка України перебуває у кри-
зовому стані, що обумовлює підвищення значимості та 
ролі соціального забезпечення та захисту у забезпе-
ченні добробуту населення України.  

Соціальний захист населення має на меті під- 
тримку державного характеру визначених категорій 
населення, на яких може негативно впливати стан  
ринкових процесів. Тобто він передбачає перш за все 
забезпечення відповідного рівня життя населення, яке 
потребує підтримки шляхом надання державою фінан-
сової допомоги, створення соціальних гарантій для 
економічного активного населення та створення при-
йнятних умов праці та життя шляхом установлення со-
ціальних стандартів. 

У статті досліджено теоретичні підходи до інтер-
претації концепту «соціальний захист», визначено  
особливості соціального захисту населення України. 
Розглянуто основні напрями системи соціального за-
хисту та фінансовий механізм його реалізації. Проана-
лізовано динаміку індексу споживчих цін, динаміку 
зміни прожиткового мінімуму, динаміку зміни міні- 
мальної заробітної плати, динаміку зміни мінімальної 
пенсії за віком.  

У процесі дослідження виявлено основні про-
блеми у сфері соціального захисту населення України, 
які вимагають негайного вирішення: занадто високий 
рівень участі держави у сфері соціального захисту та 
слабка участь в її функціонуванні населення;  невідпо-
відність якості послуг, які надають заклади охорони 
здоров’я, освіти, культури до стрімкого зростання їх 
вартості; бюджетне управління наявними фінансовими 
ресурсами як головними розпорядниками, так і окре-
мими соціальними установами є неефективним; недо-
статнє фінансування заходів у сфері соціального захи-
сту населення.  

Вирішення визначених проблем у сфері соціаль-
ного захисту населення України потребує впровад-
ження комплексу наступних заходів: запровадження 
своєчасного виявлення осіб, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах; вдосконалення системи со-
ціального обслуговування; надання пільг у розмірі, що 
є достатнім для забезпечення нормальної життєдіяль-
ності особи; сприяння перепідготовці та підвищенню 
кваліфікації молоді, запобігання негативним проявам у 
молодіжному середовищі; створення правових та соці-
ально-економічних умов для функціонування і зміц-
нення сім’ї, поліпшення демографічної ситуації, забез-
печення рівних прав та можливостей чоловіків та жі-
нок в українському суспільстві.  

Ключові слова: соціальний захист населення, міні-
мальна заробітна плата, прожитковий мінімум, індекс 
споживчих цін, фінансовий механізм. 



Т. П. Гітіс, Є. Т. Чемерис, В. І. Антонова, А. С. Носаньова 

122 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

Gitis T. P., Chemerys Ye. T., Antonova V. I., 
Nosanyova A. S. Study of the Current Level of Social 
Protection of the Population in Ukraine 

Currently, the Ukrainian economy is in a crisis state, 
which leads to an increase in the importance and role of 
social security and protection in ensuring the welfare of the 
population of Ukraine. 

Social protection of the population is aimed at sup-
porting the state character of certain categories of the po- 
pulation, which can be negatively affected by the state of 
market processes. That is, it involves primarily ensuring an 
appropriate level of the population, needs support by 
providing the state with financial assistance, creating social 
guarantees for the economically active population and cre-
ating acceptable working and living conditions by estab-
lishing social standards. 

The article explores theoretical approaches to the in-
terpretation of the concept of "social protection", identifies 
the features of social protection of the population of 
Ukraine. The main directions of the social protection sys-
tem and the financial mechanism for its implementation are 
considered. The dynamics of the consumer price index, the 
dynamics of changes in the cost of living, the dynamics of 
changes in the minimum wage, the dynamics of changes in 
the minimum old-age pension are analyzed. 

The study identified the main problems in the field of 
social protection of the population of Ukraine that require 
immediate solution: too high a level of state participation 
in the field of social protection and poor participation of 
the population in its functioning; inconsistency in the qua- 
lity of services provided by healthcare, education, and cul-
ture institutions to the rapid increase in their cost; budget 
management of available financial resources by both the 
main managers and individual social institutions is ineffi-
cient; insufficient financing of measures in the field of so-
cial protection of the population. 

The solution of certain problems in the field of social 
protection of the population of Ukraine requires the imple-
mentation of a range of measures: the introduction of 
timely identification of persons in difficult life circum-
stances; improving the system of social services; the pro-
vision of benefits in the amount that is sufficient to ensure 
normal human life; assistance to retraining and advanced 
training of youth, prevention of negative manifestations in 
the youth environment; creation of legal and socio-eco-
nomic conditions for the functioning and strengthening of 
the family, improving the demographic situation, ensuring 
equal rights and opportunities for men and women in 
Ukrainian society. 

Keywords: social defense of population, minimal 
wages, living wage, consumer price index, financial me- 
chanism. 

Гитис Т. П., Чемерис Е. Т., Антонова В. И., Но-
санева А. С. Исследование современного уровня со-
циальной защиты населения в Украине 

В настоящее время экономика Украины нахо-
дится в кризисном состоянии, что обусловливает по- 

вышение значимости и роли социального обеспечения 
и защиты в обеспечении благосостояния населения 
Украины. 

Социальная защита населения направлена на под-
держку государственного характера определенных ка-
тегорий населения, на которые может негативно вли-
ять состояние рыночных процессов. То есть он предпо-
лагает в первую очередь обеспечение соответству- 
ющего уровня населения, нуждается в поддержке пу-
тем предоставления государством финансовой по-
мощи, создание социальных гарантий для экономиче-
ски активного населения и создание приемлемых усло-
вий труда и жизни путем установления социальных 
стандартов. 

В статье исследованы теоретические подходы к 
интерпретации концепта «социальная защита», опре-
делены особенности социальной защиты населения 
Украины. Рассмотрены основные направления си-
стемы социальной защиты и финансовый механизм его 
реализации. Проанализирована динамика индекса по-
требительских цен, динамика изменения прожиточ-
ного минимума, динамика изменения минимальной за-
работной платы, динамика изменения минимальной 
пенсии по возрасту. 

В процессе исследования выявлены основные 
проблемы в сфере социальной защиты населения 
Украины, которые требуют немедленного решения: 
слишком высокий уровень участия государства в 
сфере социальной защиты и слабое участие в ее функ-
ционировании населения; несоответствие качества 
услуг, оказываемых учреждениями здравоохранения, 
образования, культуры к стремительному росту их сто-
имости; бюджетное управление имеющимися финан-
совыми ресурсами как главными распорядителями, так 
и отдельными социальными учреждениями неэффек-
тивно; недостаточное финансирование мероприятий в 
сфере социальной защиты населения. 

Решение определенных проблем в сфере социаль-
ной защиты населения Украины требует внедрения 
комплекса мероприятий: введение своевременного вы-
явления лиц, находящихся в сложных жизненных об-
стоятельствах; совершенствование системы социаль-
ного обслуживания; предоставление льгот в размере, 
что является достаточным для обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности человека; содействие перепод-
готовке и повышению квалификации молодежи, 
предотвращение негативных проявлений в молодеж-
ной среде; создание правовых и социально-экономиче-
ских условий для функционирования и укрепления се-
мьи, улучшения демографической ситуации, обеспече-
ния равных прав и возможностей мужчин и женщин в 
украинском обществе. 

Ключевые слова: социальная защита населения, 
минимальная заработная плата, прожиточный мини-
мум, индекс потребительских цен, финансовый меха-
низм. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОЯВІВ СИНДРОМУ  
ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЛІКАРІВ 

Постановка проблеми. В умовах сучасного 
суспільства підвищуються вимоги до кваліфікації 
медичних працівників, продуктивності їх професій-
ної діяльності, до якості медичної допомоги, яку 
вони надають. Це можливо при умові професійної 
компетентності лікаря, його психологічного та фі- 
зичного здоров’я, і, що важливо, психічної стійкості 
до розвитку негативних станів, обумовлених стресо-
генністю їх праці. На сьогодні останнє завдання 
важко виконувати. Професійні обов’язки медичних 
працівників пов’язані з високим ступенем відпові- 
дальності за життя та здоров’я інших людей. Вони 
часто потребують від спеціаліста термінового прий-
няття рішення, самодисципліни, вміння зберігати 
високу працездатність в екстремальних умовах, 
емоційної віддачі, постійного психологічного та ін-
телектуального напруження. Все це може призво-
дити до виснаження психологічних та фізичних ре-
сурсів спеціаліста і, як наслідок, – до його емоцій-
ного (професійного) вигорання. При цьому сьогодні 
практично відсутні дієві клініко-психологічні та ме-
дичні технології, спрямовані на збереження здо-
ров’я лікаря, попередження або зниження ризику 
виникнення даного синдрому [1]. У зв’язку з цим не-
обхідний комплексний підхід до вирішення даної 
проблеми. Треба відзначити, що емоційне виго-
рання є складним багатокомпонентним феноменом  
і сьогодні не існує однозначного розуміння його сут-
ності. 

Аналіз останніх досліджень. Аналізуючи за-
кордонну літературу, можна виділити, як мінімум, 
два основні підходи до визначення емоційного виго-
рання та його симптоматики: результативний та 
процесуальний. Представники першого підходу  
розглядають вигорання як певний стан, що включає 
в себе ряд конкретних та стабільних елементів, а 
другого – вигорання як процес, який складається з 
послідовних фаз. Сьогодні існують кілька моделей 
емоційного вигорання, які представляють результа-
тивний підхід [2-4].  

Однофакторна модель емоційного вигорання 
(Е. Пайнс, Е. Аронсон). Відповідно до неї, виго-
рання – це стан фізичного, емоційного та когнітив-
ного виснаження, викликаного тривалим перебуван-
ням в емоційно перевантажених ситуаціях. Висна- 

ження є головною причиною, а інші прояви дисгар-
монії переживань та поведінки є наслідками. 

Двофакторна модель (Д. Дирендонк, В. Шау-
фелі, X. Сиксма). Синдром вигорання зводиться до 
двомірної конструкції, яка складається з висна-
ження та деперсоналізації. Перший компонент, який 
назвали «афективним», відноситься до сфери скарг 
на своє здоров’я, фізичне самопочуття, нервове на-
пруження, емоційне виснаження. Другий – деперсо-
налізація – проявляється у зміні відношення або до 
пацієнтів, або до себе. 

Найбільш поширеною концепцією результа- 
тивного підходу є трифакторна модель (К. Маслач 
та С. Джексон). Вигорання за цими авторами – це 
реакція-відповідь на тривалі професійні стреси між-
особистісних комунікацій, яка включає три компо-
ненти: емоційне виснаження, деперсоналізацію та 
редукцію особистих досягнень. 

Метою статті є вивчення характерних особли-
востей синдрому емоційного вигорання у медичних 
працівників різних спеціальностей України та 
впливу рівня особистісної тривожності у форму-
ванні симптомів професійного вигорання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 
визначенням ВООЗ, синдром емоційного виго-
рання – це фізичне, емоційне, або мотиваційне ви-
снаження, що характеризується порушенням про- 
дуктивності в роботі, втомою, безсонням, підвище-
ною схильністю до соматичних захворювань, а та-
кож вживанням алкоголю або інших психоактивних 
речовин для отримання тимчасового полегшення, 
що має тенденцію до розвитку фізичної залежності 
та (у багатьох випадках) суїцидальної поведінки. 
Цей синдром розцінюється як стрес-реакція на три-
валі виробничі та емоційні вимоги, які виникають 
унаслідок надмірної відданості людини своїй роботі 
з одночасним нехтуванням сімейним життям або 
відпочинком [5]. За Міжнародною класифікацією 
хвороб X перегляду, цей стан належить до рубрики 
«Стрес, пов'язаний з труднощами підтримки норма-
льного способу життя» [6]. 

Основною причиною розвитку синдрому емо-
ційного вигорання вважається психологічна перев-
тома людини за наявності тривалого впливу профе-
сійного стресу. Однією з професій, у представників 
якої синдром емоційного вигорання трапляється  
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у майже 70% фахівців, є лікарська спеціальність. 
Слід відзначити, що серед лікарів спостерігається 
досить висока частота депресивних порушень, а 
близько третини медичних працівників регулярно 
застосовують медикаментозні засоби для корекції 
емоційного рівня напруження та тривожності [7, 8]. 

Висока частота синдрому емоційного виго-
рання лікарів частково пояснюється інтенсивним 
тривалим психологічним перевантаженням, специ-
фікою пацієнтів, фінансовою нестабільністю сучас-
ної сфери медичної допомоги. Зовнішніми перед- 
умовами розвитку емоційного вигорання є наявність 
хронічної напруженої психоемоційної діяльності, 
дестабілізуюча організація роботи, підвищений рі-
вень відповідальності, несприятлива психологічна 
сфера професійної діяльності та складний психоло-
гічний контингент пацієнтів. Внутрішніми чинни-
ками розвитку синдрому емоційного вигорання є ін-
тенсивність та стиль спілкування людини, відпо- 
відність її темпераменту роботі, спрямованість до  
екстра- чи інтравертованості [9]. Схильні до розви-
тку синдрому емоційного вигорання люди є емо-
ційно холодними або виражено емоційно лабіль-
ними, які не здатні до чіткого, злагодженого та рів-
номірного розподілу свого робочого часу та профе-
сійних дій. Окремим чинником розвитку синдрому є 
робота з психологічно тяжким контингентом хво-
рих, зокрема онкохворими, та постійний безпосере-
дній контакт із пацієнтами, які потребують терміно-
вої допомоги чи знаходяться у критично тяжкому 
стані [7]. 

У дебюті розвитку синдром емоційного виго-
рання проявляється почуттям байдужості до хворих, 
підвищеною втомлюваністю, погіршенням профе-
сійних якостей, уваги та пам'яті, негативним став-
ленням до колег та хворих, невпевненістю в собі. 
Надалі лікар може ставати відчуженим, ригідним у 
мисленні, буде уникати колег та пацієнтів, фізично  
і духовно дистанціюючись від них. Слід відмітити, 
що наслідки синдрому емоційного вигорання мо-
жуть проявлятися у психосоматичних порушеннях, 
психологічній зміні особистості та вираженій де- 
персоналізації, навіть схильності до суїциду [10]. 

Наразі існує кілька теорій, які виділяють стадії 
розвитку синдрому емоційного вигорання. Одна з 
найпоширеніших – п'ятиступенева модель Дж. Грін-
берга [11, 12]: 

I стадія («медовий місяць») – працівник задово-
лений своєю роботою і завданнями, ставиться до 
них з ентузіазмом. 

II стадія («нестача палива») – з'являється втома, 
апатія, можуть виникати проблеми зі сном. За умов 
відсутності додаткової мотивації та стимулювання у 
працівника втрачається інтерес до роботи і знижу-
ється продуктивність діяльності. 

III стадія (хронічні симптоми) – надмірна ро-
бота без відпочинку, особливо у трудоголіків, при-
водить до виснаження і схильності до захворювань, 
а також психологічних переживань – хронічної 

втоми, загостреного почуття злоби чи пригнічено-
сті, відчуття загнаності в кут. 

IV стадія (криза) – розвиваються хронічні за-
хворювання, в результаті чого людина повністю або 
частково втрачає працездатність. 

V стадія («пробивання стіни») – фізичні та пси-
хологічні проблеми переходять в гостру форму і мо-
жуть спровокувати розвиток небезпечних захворю-
вань, які загрожують життю людини. Унаслідок цих 
проблем під загрозою часто знаходиться кар’єра лю-
дини. 

У вітчизняній літературі [13] переважно розріз-
няють 3 фази формування синдрому вигорання: 

 фаза напруження – характеризується пережи-
ваннями психотравмуючої ситуації; незадоволен-
ням собою; відчуттям загнаності в клітку; тривоги 
та депресією; 

 фаза резистенції – включає такі симптоми як
неадекватне вибіркове емоційне реагування, емо-
ційно-етична дезорієнтація, розширення сфери еко-
номії емоцій; редукція професійних обов'язків; 

 фаза виснаження – характеризується емоцій-
ним дефіцитом; емоційною віддаленістю, особис- 
тісною віддаленістю (деперсоналізацією), психома-
тичними і психовегетативними порушеннями. 

Для визначення рівня професійного вигорання 
медичних працівників різних спеціальностей шля-
хом анонімного опитування охоплено 100 осіб (жі-
нок – 70%, чоловіків – 30%). Серед них: лікарі стан-
ції швидкої медичної допомоги – 22 особи, фельд-
шери станції швидкої медичної допомоги – 10, 
хірурги – 20, лікарі терапевтичного профілю – 48 
(педіатри – 14, кардіологи – 16, сімейні лікарі – 18). 
Середній вік обстежених становив 45±8,7 року. Для 
оцінки рівня професійного вигорання використана 
методика Maslach Burnout Inventory (MBI), створена 
в 1986 р. К. Маслач і С. Джексон та адаптована 
Н. Водоп’яновою [9]. Всього опитувальник має три 
шкали: 

1) «емоційне виснаження» (проявляється зни-
женим емоційним тонусом, психічною втомою, 
втратою інтересу до навколишньої реальності, час-
тими агресивними реакціями, спалахами гніву, по- 
явою симптомів депресії); 

2) «деперсоналізація» (проявляється в знеці-
ненні (дегуманізації) міжособистісних стосунків, 
негативізмі, втраті почуттів до близьких людей, зни-
женням емпатії, цинічним ставлення до почуттів та 
переживань інших людей); 

3) «редукція професійних досягнень» (проявля-
ється у зменшенні значущості власних досягнень, 
негативному оцінюванні себе, зниженні професій-
ної ефективності працівників, негативізмі відносно 
службових обов’язків, зниженні самооцінки та про-
фесійної мотивації, в редукції власної гідності). 

Визначення рівня особистісної тривожності 
працівників здійснювалося за шкалою самооцінки 
тривожності Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна.  



В. В. Ровенська, Є. О. Саржевська 

125 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

За результатами оцінки особистісної тривожно-
сті у медичних працівників виявлено переважно се-
редній (58%) та високий (38%) рівень особистісної 
тривожності (рис. 1). 

Найвищою особистісна тривожність є у педіат-
рів (86%) та сімейних лікарів (89%), у той час як у 
працівників станції швидкої медичної допомоги та 
хірургів відзначено переважно середній рівень осо-
бистісної тривожності (рис. 2). 

Рис. 1. Розподіл обстеженого контингенту медичних працівників за рівнем особистісної тривожності  
(розроблено авторами на основі джерела [9]) 

Рис. 2. Розподіл обстеженого контингенту медичних працівників за рівнем особистісної тривожності 
(розроблено авторами на основі джерела [9]) 

Аналіз результатів щодо виявлення рівня про-
фесійного вигорання у медичних працівників різних 
спеціальностей дозволив встановити певні особли-
вості залежно від шкали та спеціалізації лікарів 
(табл. 1). 

Вираження емоційного виснаження (ЕВ) серед 
обстежених медичних працівників становило 
19,9+6,6 бала, що відповідає переважаючому серед-
ньому рівню виразності проявів (42% обстежених), 
проте у структурі вираження ЕВ найвищий рівень 
виявлено у хірургів (60%), педіатрів (64%) та сімей-
них лікарів (83%), що проявлялося зниженим емо-
ційним тонусом, підвищенням психічного висна- 

ження, відчуттям «пересиченості» роботою, у той 
час як низький рівень ЕВ виявлено у 41% лікарів 
СШМД (рис. 3). 

Показник «редукція особистих досягнень» від-
повідає високому рівню у першій групі та серед-
ньому рівню у другій. Підвищення цього показника 
відбиває тенденцію до негативної оцінки своєї ком-
петентності і продуктивності і, як наслідок, – зни-
ження професійної мотивації, наростання негати- 
візму стосовно службових обов’язків, тенденція до 
зняття з себе відповідальності, ізоляція від оточу- 
ючих, відстороненість і неучасть, уникнення роботи 
спочатку психологічно, а потім фізично. 
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Таблиця 1 
Розподіл лікарів різних спеціальностей за ступенем вираження категорій  

професійного вигорання (розроблено авторами) 
        Категорія ПВ 

Спеціальність 

Емоційне виснаження Деперсоналізація Професійне вигорання
Висо-
кий 
рівень 

Серед- 
ній 

рівень 

Низь-
кий 
рівень 

Висо-
кий 
рівень 

Серед-
ній 

рівень 

Низь-
кий 
рівень 

Висо- 
кий 
рівень 

Серед-
ній 

рівень 

Низь-
кий 

рівень 
n 

(%) 
n  

(%) 
n 

(%) 
n 

(%) 
n 

(%) 
n 

(%) 
n  

(%) 
n  

(%) 
n 

(%) 
Лікарі 
СШМД 

3 
(14%) 

10  
(45%) 

9
(41%) 

8
(37%) 

11
(50%) 

3
(14%) 

4 
(18%) 

9 
(41%) 

9
(41%) 

Фельдшери 
СШМД 

3 
(30%) 

6 
(60%) 

1
(10%) 

8
(80%) 

2
(20%) 

0 2 
(20%) 

6 
(60%) 

4
(40%) 

Хірурги 12 
(60%) 

5 
(25%) 

3
(15%) 

12
(60%) 

5
(25%) 

3
(15%) 

1 
(5%) 

8 
(40%) 

11
(55%) 

Педіатри 9 
(64%) 

5  
(36%) 

0 13
(93%) 

1
(7%) 

0 10 
(71%) 

4 
(29%) 

0

Кардіологи 7 
(44%) 

5  
(30%) 

4
(25%) 

4
(25%) 

7
(44%) 

5
(31%) 

3 
(19%) 

6 
(37%) 

7
(44%) 

Лікарі ЗПСМ 15 
(83%) 

3 
(17%) 

0 17
(94%) 

1
(6%) 

0 16 
(88%) 

2 
(12%) 

0

Рис. 3. Ступінь вираження емоційного вигорання у медичних працівників різних спеціальностей  
(розроблено авторами на основі джерела [9]) 

Середній показник рівня редукції професій- 
них обов’язків у медичних працівників становив 
35,6+7,2 бала, що відповідало низькому рівню. До-
статньо задоволеними своєю професійною діяльні-
стю були 40% опитаних, помірно задоволеними – 34 
та незадоволеними – 26%. Аналіз структури компо-
нентів РПО залежно від спеціалізації лікарів виявив 
низку відмінностей: високий рівень редукції профе-
сійних досягнень відзначено у педіатрів (71%) та сі-
мейних лікарів (88%), про що свідчила негативна 
оцінка своєї продуктивності, зниження професійної 
мотивації, наростання негативізму щодо службових 
обов’язків, тенденції до зняття з себе відповідально- 
сті, втрата перспективи подальшої професійної дія-
льності, зниження самооцінки. 

Лікарів-хірургів тестували за методикою діаг-
ностики емоційного вигорання В. Бойко [14]. 
В. Бойко дає наступне визначення емоційного виго-
рання. Емоційне вигорання – це механізм психоло-
гічного захисту, вироблений особистістю, який має 
форму повного чи часткового виключення емоцій у 
відповідь на окремі психотравмуючі впливи. Емо-
ційне вигорання є надбаним стереотипом емоційної, 
частіше професійної поведінки. Вигорання є част-
ково функціональним стереотипом, оскільки дає 
змогу людині дозувати та економно витрачати енер-
гетичні ресурси. Водночас можуть виникнути його 
дисфункційні наслідки, коли вигорання спричиняє 
негативний вплив на професійну діяльність та сто-
сунки з партнерами. Бойко розглядає емоційне виго- 
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рання як професійну деформацію особистості, яка 
виникає під впливом низки чинників – зовнішніх та 
внутрішніх. 

Запропонована методика дає докладну картину 
синдрому емоційного вигорання як динамічного 
процесу, що виникає поетапно у повній відповідно-
сті до механізму розвитку стресу, коли присутні три 
його фази. Рівень емоційного вигорання оцінюється 
за 12 шкалами, які відповідають трьом фазам: 

• фаза «Тривожна напруга»: передвісник і
«пусковий механізм» у формуванні емоційного ви-
горання. Напруга має динамічний характер, що зу-
мовлено вимотуючою постійністю або посиленням 
дії психотравмуючих чинників; 

• фаза «Резистенція»: опір наростаючому стре-
су; 

• фаза «Виснаження»: характеризується більш
або менш вираженим падінням енергетичного то-
нусу і ослабленням нервової системи (табл. 2). 

Відповідно до ключа визначається сума балів 
окремо для кожної з фаз вигорання. 

Результати, отримані в процесі проведення ме-
тодики наведені в табл. 3. Дані табл. 3 дозволяють 
зробити висновок, що всі три фази емоційного виго-
рання, а саме – «тривожна напруга», «резистенція» 
та «виснаження» у лікарів обох груп знаходяться у 
стадії формування. Середні бали у Г1 та Г2 за шка-
лою «тривожна напруга» – 44 та 43,5 відповідно,  
свідчать про усвідомлення посилення психотравму-
ючих чинників професійної діяльності, відчуття не- 
задоволеності собою, обраною професією, відчуття 
безвихідності, зростання напруги під час професій-  

Таблиця 2 
Фази стресу та симптоми вигорання за В. Бойко 

Фаза Симптом 

Тривожна  
напруга 

Переживання психотравмуючих
обставин. 
Незадоволеність собою. 
Відчуття «Загнаності в клітку». 
Тривога і депресія 

Резистенція 
Неадекватне (виборче) емоційне
реагування. 
Емоційно-етична дезорієнтація. 
Економія емоцій. 
Редукція професійних обов’яз-
ків 

Виснаження 
Емоційний дефіцит. 
Емоційна відчуженість. 
Деперсоналізація. 
Психосоматичні і психофізіоло-
гічні порушення 

ної діяльності. У Г2 отримані достовірно вищі по- 
казники за шкалою «резистенція» (р˂0,05). Це гово-
рить про те, що у лікарів з більшим професійним 
стажем роботи формується захисна реакція у ви-
гляді обмеження емоційної віддачі, що може спосте-
рігатися не тільки на роботі, а і вдома. Також сума 
балів у Г2 за шкалою «виснаження» більше, ніж у 
Г1. Характеризується більш або менш вираженим 
падінням загального тонусу і ослабленням нервової 
системи. Емоційний захист стає невід’ємним атри-
бутом особи. 

Таблиця 3 
Результати за методикою В. Бойко (середні бали) 

Показник Г1 (n=41) Г2 (n=48) 
Переживання психотравмуючих обставин 11,4 15,6
Незадоволеність собою 7,9 8,1
Відчуття «Загнаності в клітку» 9,4 8,3
Тривога і депресія 15,3 11,5

Сума балів 44 43,5 
Неадекватне (виборче) емоційне реагування 8,7 10,6
Емоційно-етична дезорієнтація 8,6 12,7 
Економія емоцій 7,9 12,9
Редукція професійних обов’язків 11,8 8,3

Сума балів 37 44,5 
Емоційний дефіцит 9,6 10,4
Емоційна відчуженість 7,8 9,1
Деперсоналізація 10,9 10,1
Психосоматичні і психофізіологічні порушення 10,2 11,1 

Сума балів 38,5 40,7 

Висновки 
1. Оцінка результатів дослідження вказує на те,

що складність лікувального процесу, постійне емо-
ційне, психофізичне напруження призводить до  
формування високого рівня синдрому професійного 
вигорання з акцентом на емоційне виснаження та де-
персоналізацію у більшості медичних працівників. 

2. Найбільш виражений синдром професійного
вигорання за всіма шкалами у лікарів-педіатрів та сі- 
мейних лікарів, оскільки саме ці професійні катего- 
рії проводять найбільше часу у безпосередньому  
тісному спілкуванні з хворими, що проявляється 
емоційним спустошенням, високою особистісною 
тривожністю, зниженням настрою, психоемоційним 
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відстороненням, зниженням продуктивності праці, 
незадоволенням собою. 

Проведене дослідження виявило ознаки «пси- 
хічного вигорання» лікарів-хірургів та показало 
схожу структуру цього феномена в групах лікарів з 
меншим і більшим стажем професійної діяльності. 
У кожній з груп лікарів в структурі синдрому «пси-
хічного вигорання» в мінімальному ступені пред- 
ставлені ознаки «емоційного виснаження», а в се- 
редньому і високому ступені – ознаки «деперсоналі-
зації» і «редукції особистих досягнень». Також  
можна зробити висновок, що всі три фази емоцій-
ного вигорання, а саме – «тривожна напруга», «ре-
зистенція» та «виснаження» у лікарів обох груп зна-
ходяться у стадії формування. 
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Ровенська В. В., Саржевська Є. О. Особливості 
розвитку та проявів синдрому емоційного виго-
рання у лікарів 

У статті проаналізовано рівень та прояви профе-
сійного вигорання у медичних працівників різних спе-
ціальностей в Україні та вплив рівня особистісної три-
вожності у формуванні симптомів професійного виго-
рання. Для визначення рівня професійного вигорання 
медичних працівників шляхом анонімного опитування 
охоплено 100 осіб. Серед них: лікарі станції швидкої 
медичної допомоги – 22 особи, фельдшери станції 
швидкої медичної допомоги – 10, хірурги – 20, лікарі 
терапевтичного профілю – 48 осіб (педіатри – 14, кар-
діологи – 16, сімейні лікарі –18). Для оцінки рівня про-
фесійного вигорання використана методика Maslach 
Burnout Inventory (MBI) з адаптацією Н. Водоп’янової. 
Установлено відмінності в показниках цього синдрому 
відповідно до спеціальності. Найбільш виражений син-
дром професійного вигорання за всіма шкалами у 
лікарів педіатрів та сімейних лікарів, оскільки саме ці 
професійні категорії проводять найбільше часу у без-
посередньому тісному спілкуванні з хворими, що про-
являється емоційним спустошенням, високою осо-
бистісною тривожністю, зниженням настрою, психо- 
емоційним відстороненням, зниженням продуктив-
ності праці, незадоволенням собою. Відмічено, що 
синдром емоційного вигорання лікарів проходить три 
фази, із яких у фазі напруження він характеризується 
переважно надмірним переживанням психотравму- 
ючих обставин, у фазі резистенції проявляється еко-
номією емоційної сфери, у фазі виснаження – емоцій-
ним дефіцитом. Проведено аналіз залежності між сту-
пенем вираженості окремих ознак синдрому емоцій-
ного вигорання у лікарів та тривалістю їх лікарняної 
практики. 

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, 
професійна діяльність лікарів, психосоматичні роз-
лади, особистісні фактори, професійний стаж, емо-
ційне виснаження, лікарі-хірурги. 

Rovenska V., Sarzhevskaya Е. Features of Deve- 
lopment and Manifestations of Emotional Burnout 
Syndrome in Physicians 

The article analyzes the level and manifestations of 
professional burnout in medical professionals of different 
specialties of Ukraine and the influence of the level of per-
sonal anxiety in the formation of symptoms of professional 
burnout. To determine the level of professional burnout of 
health workers by anonymous survey, 100 people were en-
rolled. Among them: doctors of the ambulance station – 22 
people, paramedics of the ambulance station – 10, surgeons 
- 20, doctors of therapeutic profile – 48 (pediatricians – 14, 
cardiologists – 16, family doctors – 18). The Maslach 
Burnout Inventory (MBI) technique with adaptation by 
N. Vodopyanova. Differences in indicators of this syn-
drome according to specialty were found. The most pro-
nounced syndrome of professional burnout on all scales in  

pediatricians and family doctors, because it is these profes-
sional categories spend the most time in direct close com-
munication with patients, manifested by emotional devas-
tation, high personal anxiety, decreased mood, reduced 
mood yourself. It is noted that the emotional burnout syn-
drome of doctors goes through three phases, of which in 
the stress phase it is characterized mainly by excessive ex-
perience of psycho-traumatic circumstances, in the phase 
of resistance is shown by the saving of the emotional 
sphere, in the phase of exhaustion - by an emotional deficit. 
The analysis of the dependence between the severity of cer-
tain signs of emotional burnout syndrome in doctors and 
the duration of their hospital practice. 

Keywords: emotional burnout syndrome, doctors' 
professional activity, psychosomatic disorders, personal 
factors, professional experience, emotional exhaustion, 
surgeons. 

Ровенская В. В., Саржевская Е. А. Особенности 
развития и проявлений синдрома эмоционального 
выгорания у врачей 

В статье  проанализированы уровень и проявле-
ния профессионального выгорания у медицинских ра-
ботников разных специальностей в Украине и влияние 
уровня личностной тревожности в формировании  
симптомов профессионального выгорания. Для опре-
деления уровня профессионального выгорания меди-
цинских работников путем анонимного опроса охва-
чено 100 человек. Среди них: врачи станции скорой 
медпомощи – 22 человека, фельдшера станции скорой 
медпомощи – 10, хирурги – 20, врачи терапевтического 
профиля – 48 человек, (педиатры – 14, кардиологи – 16, 
семейные врачи –18). Для оценки уровня профессиона-
льного выгорания использована методика Maslach 
Burnout Іnventory (MBІ) с адаптацией Н. Водопьяно-
вой. Установлены отличия в показателях этого синд-
рома соответственно специальности. Наиболее выра-
женный синдром профессионального выгорания по 
всем шкалам у врачей педиатров и семейных врачей, 
поскольку именно эти профессиональные категории 
проводят больше всего времени в непосредственном 
тесном общении с больными, что проявляется эмоцио-
нальным опустошением, высокой личностной тревож-
ностью, снижением расположения духа, психоэмоцио-
нальным отстранением, снижением производительно-
сти труда, неудовлетворением собой. Отмечено, что 
синдром эмоционального выгорания врачей проходит 
три фазы, из которых в фазе напряжения он характери-
зуется преимущественно чрезмерным переживанием 
психотравмирующих обстоятельств, в фазе резистен-
ции проявляется экономией эмоциональной сферы, в 
фазе истощения – эмоциональным дефицитом. Прове-
ден анализ зависимости между степенью выраженно-
сти отдельных признаков синдрома эмоционального 
выгорания у врачей и продолжительностью их боль- 
ничной практики. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выго-
рания, профессиональная деятельность врачей, психо-
соматические расстройства, личностные факторы, про-
фессиональный стаж, эмоциональное истощение, 
врачи-хирурги. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИНЦИПАХ  

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Постановка проблеми. В умовах ринкової  
трансформації економіки метою будь-якого підпри-
ємства є отримання максимального прибутку за най-
менших витрат, тому перед керівниками підпри-
ємств стоять комплексні проблеми підвищення  
ефективності роботи. Дана проблема залежить від 
багатьох факторів внутрішнього та зовнішнього се-
редовища. Одним з основних факторів внутріш-
нього середовища, що контролюється і формується 
підприємством для соціально-економічного розвит-
ку та підвищення ефективності, є забезпеченість 
кваліфікованим персоналом, формування складу, 
структури, рівня професійної відданості та профе- 
сіоналізму всіх учасників виробничої діяльності на 
підприємстві. Слід зазначити, що серед усіх чинни-
ків виробництва людський фактор значною мірою 
впливає на результати діяльності підприємства. Ви-
ходячи із цього, головною метою стає розроблення 
стратегій розвитку професійної компетентності пер-
соналу підприємства. Менеджмент персоналу пе-
редбачає широке використання результатів оцінки 
персоналу для збереження конкурентоспроможних 
працівників, здатних забезпечити розвиток підпри-
ємства. Оцінка персоналу на засадах соціальної від-
повідальності спрямована на виявлення потенціалу 
кожного працівника і за її результатами склада-
ються програми навчання та подальшого розвитку. 
Для підвищення ефективності оцінки персоналу не-
обхідно застосовувати сучасні методи, залучати  
персонал до регулярного проходження оцінки, 
включаючи самоаналіз та саморозвиток [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні та 
практичні засади становлення принципів соціаль- 
ної відповідальності визначені у наукових працях  
А. Колота, Г. Задорожного, М. Дейч, І. Булєєва,  
А. Єрмоленко, В. Звонаря, І. Лебедєва, О. Олійник, 
В. Шаповал та ін. Підходи, напрями і механізми  
розвитку трудової сфери досліджені в роботах  
В. Антонюк, О. Грішнової, С. Калініної, С. Ко-
жем’якіної, Т. Костишиної, В. Костриці, Л. Лутай, 
О. Макарової, В. Надраги, І. Новак, О. Новікової,  
Ю. Маршавіна, І. Петрової, М. Руженського, У. Са-
дової, С. Цимбалюк, А. Черкасова, Л. Шамілевої,  
Л. Шаульської, Л. Шевченко, І. Ящишиної та інших 
вітчизняних вчених. Разом із тим проблема розвитку 

трудової сфери на засадах соціальної відповідально-
сті залишається актуальною. Необхідною є розробка 
дієвих інструментів та методів інтеграції принципів 
соціальної відповідальності, що сприятиме рефор-
муванню соціально-трудових відносин. 

Метою статті є визначення основних засад по-
ліпшення управління персоналом у сучасних умо-
вах, застосування інноваційних підходів до форму-
вання ефективної системи оцінки та розвитку персо-
налу на принципах соціальної відповідальності  
для підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підготовка компетентного персоналу, здатного до 
продуктивної роботи в ринкових умовах, його рацiо-
нальне структурне i просторове розмiщення, змiна 
культури управлiння пiдприємства, врештi-решт, за-
лежать вiд ефективностi функцiонування служби 
управлiння персоналом i є запорукою досягнення 
пiдприємством успiху. Без мотивованих i квалiфiко-
ваних спiвробiтникiв жодна органiзацiя не в змозi 
створити добре працюючi системи маркетингу, про-
дажу, фiнансiв або бухгалтерського облiку. Управ-
лiння персоналом – особливо важлива сфера дiяль-
ностi в сучасних умовах глобальної конкуренцiї  
i стрiмкого науково-технiчного прогресу, коли про-
дукти, технологiї, операцiйнi методи i навiть ор-
ганiзацiйнi структури старiють із нечуваною швид-
кiстю, а знання та навички спiвробiтникiв стають го-
ловним джерелом тривалого розквiту будь-якої ор-
ганiзацiї. 

Професіоналізм та кваліфікація трудових ре- 
сурсів, безумовно, є одними з головних переваг су-
часних підприємств, що може гарантувати страте- 
гічне зростання підприємства в довгостроковій пер-
спективі. Для вирішення складних технічних і орга-
нізаційних завдань, які ставить виробництво, по- 
трібні професійні кадри з високим рівнем наукової  
і техніко-технологічної культури, а становлення ви-
сококласного фахівця – досить тривалий процес. 
Мотивація нині відіграє найважливішу роль у  
структурі сучасної компанії, вона пронизує органі-
заційні, економічні, соціально-психологічні сфери 
взаємодій, отже, це кровоносна система підприєм- 
ства, що дасть змогу всім іншим органам нормально 
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функціонувати. Базовою основою для здійснення 
мотивації є визначення потреб, що зумовлюють  

формування поведінки як окремого співробітника, 
так і колективу підприємства у цілому (рис. 1).  

МОТИВАЦІЯ=РЕЗУЛЬТАТ 

Потреби 

Мотивація 
+ 

Винагороди 
+ 

Стимули 

Очікування Діяльність 

МОТИВАЦІЯ+САМОМОТИВАЦІЯ    = 

Синергетичний ефект 

РЕЗУЛЬТАТ+….. 

Рис. 1. Процес мотивації в управлінні персоналом підприємства 
(розроблено авторами на основі джерела [2]) 

Система мотивації персоналу на засадах соціа-
льної відповідальності промислового підприємства 
включає у себе організацію оплати праці, систему 
винагород та заохочень, соціальний захист та під- 
тримку персоналу. Система мотивації є комерцій-
ною таємницею будь-якого підприємства, відомо 
лише певні її особливості, які представлені на рис. 2. 

Промислові підприємства України здiйснюють 
свою діяльність із метою досягнення цiлей, що є 
стратегічними для пiдприємств. Ступiнь реалiзацiї 
цих цiлей вiдображає, наскiльки ефективно дiє пiд-
приємство, тобто наскiльки ефективно воно викори-
стовує ресурси, що знаходяться в його розпо- 
рядженнi. Зрозумiло, що головний акцент у досяг-
ненні цiлей підприємств вiдбувається завдяки зу-
силлям компетентного та професiйного персоналу. 
Отже, перед пiдприємствами стоїть завдання щодо 
утримання та збереження на робочих мiсцях «знав-
цiв своєї справи» та звільнення тих працiвникiв, 
дiяльнiсть яких є найменш ефективною. Це можна 
досягти шляхом проведення регулярної системати-
зації потреб в оцінці та навчанні персоналу на під- 
ставі: 

– вимог або рекомендацій із навчання та підви-
щення кваліфікації співробітників виробничих від-
ділів із боку керівництва компанії; 

– рекомендацій із навчання співробітників, які
складаються за результатами проведення атестації 
співробітника і фіксуються в індивідуальних планах 
розвитку співробітників; 

– аргументованих із погляду виробничої необ-
хідності пропозицій про проведення навчання, отри-
маних від співробітників структурних підрозділів 

компанії в ході періодичного визначення потреб у 
роботі з персоналом. 

Оцінка персоналу – це процес у системі ефек-
тивного управління, який спрямований на пошук та 
оцінку відповідних знань, умінь, навичок та інших 
якісних характеристик персоналу підприємства ви-
могам посади або робочого місця. Оцінка персоналу 
передбачає порівняння певних характеристик лю-
дини – професійно-кваліфікаційного рівня, ділових 
якостей, результатів праці – з відповідними вимо-
гами, еталонами. Оцінка персоналу – це процедура, 
що здійснюється для виявлення ступеня відповідно-
сті професійних, ділових та особистих якостей пра-
цівника, кількісних та якісних результатів його тру-
дової діяльності. Працівник повинен відповідати  
вимогам, які висуваються до нього посадовими 
обов’язками, змістом і характером праці та культу-
рою підприємства у цілому. Оцінці підлягають не 
лише потенціальні можливості працівників, їх про-
фесійний рівень, компетентність, а й уміння реалізу-
вати ці можливості у процесі виконання доручених 
обов’язків [4]. Оцінка персоналу розглядається як 
елемент управління й як система атестації персо-
налу, що застосовується на підприємстві в тій чи ін-
шій модифікації. Водночас це необхідний засіб ви-
вчення якісного складу кадрового потенціалу орга-
нізації [5].  

Система оцінки персоналу повинна базуватися 
на принципах дієвості, тобто забезпечувати високий 
рівень мотивації працівників; на принципах прак- 
тичності, тобто досягнення максимальної зручності 
для тих, хто проводить оцінку, та для тих, хто підля-
гає оцінці, та на принципах зрозумілості та доступ-
ності [6]. 
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СИСТЕМА ВИНАГОРОД ТА ЗАОХОЧЕНЬ 

СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ТА ПІДТРИМКИ 

Розмір оплати залежить від 
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виконуваної роботи, 

професійно-ділових якостей 

Тарифна система 
Розмір оплати залежить від 

результатів праці структурного 
підрозділу працівника 

У міру підвищення 
кваліфікації та розряду 
збільшується заробітна 

плата 

Премія за вислугу 
років сплачується 
через 5, 10 років 

Видається грошова 
допомога для молодих 

фахівців 

Практикується 
підвищення в посаді 
без зміни заробітної 

плати 

Керівникам вищої ланки, які 
зробили особистий внесок у 

розвиток підприємства, надається 
оплачувана відпустка на базу 

відпочинку 

Надається окремий 
кабінет для роботи 

керівника 

Надається право на безкоштовне 
користування автомобілем 

підприємства керівникам вищої 
ланки 

Страхування, медичні послуги, 
оздоровчі послуги, спорт, 

культура, відпочинок, житло, 
дошкільні дитячі заклади 

Благодійна допомога 
навчальним, медичним, 
культурним установам, 
силовим структурам 

України 

Різні види допомоги ветеранам 
ВВВ і праці, інвалідам, 

непрацюючим пенсіонерам 
підприємства, малозабезпеченим 

та багатодітнім сім’ям 

Рис. 2. Система мотивації персоналу промислового підприємства на засадах  
соціальної відповідальності (доповнено авторами на основі джерела [3]) 

Оцінка персоналу слугує багатьом цілям. Най-
поширенішою є класифікація цілей оцінки, яка роз-
роблена Д. МакГрегором. До неї належить інформа-
тивна мета, яка полягає в забезпеченні керівників  
різних рівнів управління необхідними даними про 
роботу своїх підлеглих, а також про їх індивідуальні 
здобутки та недоліки; мотиваційна мета, яка перед-
бачає взаємозв'язок матеріальної винагороди і мора-
льного заохочення з трудовою поведінкою і резуль-
татами праці і, таким чином, орієнтує персонал на 
покращення діяльності, набуття нових професій- 
них навичок, необхідних для кращого виконання  
завдань із соціального захисту; адміністративна 
мета, яка постійно реалізується в процесі прийняття 
кадрових рішень: підвищення (пониження) по служ-
бі, переведення на іншу роботу, перепідготовка та 
перекваліфікація, заохочення або покарання, припи-
нення трудового договору [1].  

Із усієї сукупності цілей і напрямів проведення 
оцінки персоналу виділяють основну – покращити 
управління діяльністю організації. Підприємство не 
може розраховувати на довготривалий розвиток без 
ефективного управління людьми та організації їх ді-
яльності. Основою забезпечення цього й є оцінка  

кадрів як відправна точка для вдосконалення персо-
налу, його мотивації та відповідної оплати праці. 

Важливим завданням оцінки персоналу є забез-
печення зворотного зв’язку: працівник повинен 
знати, як оцінюються результати його діяльності, 
бажання якісного виконання його роботи з боку ке-
рівництва. Оцінка повинна розглядатися відкрито, 
слід обговорювати досягнення працівника та розгля-
дати шляхи підвищення його діяльності. Оцінка  
персоналу пов'язує, об'єднує всі елементи системи 
управління персоналом в єдине ціле.  

Найповнішою мірою система оцінки персоналу 
проявляється в комплексній оцінці працівника, яка 
може розроблятися за всіма категоріями персоналу 
організації (рис. 3). Оцінка заради характеристики 
та порівняння включає в себе аналіз оцінки особис-
тості та оцінку здібностей, пов’язаних із роботою. 
Такий підхід намагається пов’язати оцінку персо-
налу виключно з роботою, а також необхідними на-
вичками та можливостями для її ефективного вико-
нання. Крім того, цей підхід зумовлює оцінку нави-
чок та здібностей, що необхідні для освіти, розвитку 
та вдосконалення [7]. 
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Індивідуально-
психологічні, професійно-

кваліфікаційні, 
організаційні здібності 

Дії, функції, підходи до 
справи, вплив на колектив, 

ставлення до роботи, 
клієнта, колег 

Досягнення, 
упровадження, кількісні 
та якісні характеристики 

продукту, послуги 

Якості працівника Трудова поведінка Результати діяльності 

Комплексна оцінка працівника на засадах соціальної відповідальності 

Рис. 3. Модель комплексної оцінки персоналу промислового підприємства  
на засадах соціальної відповідальності 

Заходи, які дають змогу оцінити ефективність 
навчання персоналу, повинні також плануватися за-
здалегідь, до моменту відправлення співробітника 
на навчання. Незалежно від специфіки навчального 

заходу в компанії може застосовуватися трирівнева 
оцінка ефективності з використанням різних інстру-
ментів оцінки (рис. 4). 

Підготовчий етап 

Процес навчання 

Підготовчий етап 

Визначення потреби 
в навчанні

Оцінка керівника 
середньої ланки 

Виявлення рівня підготовки,
кваліфікації,компетенції 

Уточнення цілей 
і складу програми 

навчання 

Оцінка реакції 
слухачів 

Оцінка рівня 
задоволення 

Вияв ступеню 
оволодіння 

новими  знаннями 

Оцінка 
якості викладання 

Оцінка учбових 
модулів 

Корекція методів навчання в співвідношенні з результатом оцінки 

Атестація на 
робочому місці 

Анкетування 

Експертні 
оцінки 

Метод 3600 

Тестування 

Фактичне значення оцінки 
ефективності навчальної 

програми

Результати минулого 
навчання 

Нормативне значення 

Визначення рівня 
Ефективності навчальної 

програми 

Кількісні 
показники 

Якісні 
показники 

Економія людино- 
годин, матеріалів, 

енергії

Підвищення 
лояльності працівників 
до виконуваної роботи

Рис. 4. Алгоритм оцінки ефективності освітньої програми персоналу підприємства 
(сформовано авторами на основі джерела [8]) 
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На підготовчому етапі фахівцями відділу кад-
рів має бути проведений збір інформації про те, як 
самі учасники навчальної програми оцінюють її 
ефективність. Для цього можна використати анкети 
зворотного зв’язку (анкета «Оцінка програми (кур-
су) навчання»). Подібну анкету тренер/викладач дає 
учасникам відразу після завершення навчання. У 
разі внутрішнього навчання, яке проводить штатний 
тренер, аналіз анкет зворотного зв’язку проводить 
менеджер із персоналу. Підсумкові оцінки, предста-
влені співробітниками в рамках оцінки програм  
навчання, у подальшому будуть використовуватися 
під час оцінки курсів навчання у цілому.  

Під час процесу навчання тренер має дати  
оцінку знанням, отриманим співробітником за під-
сумками проходження курсу навчання. Для оцінки 
цього рівня тренер має використати спеціально роз-
роблені тести, опитувальники і завдання (розроб-
лені самостійно або надані провайдером, який про-
водив навчання), мета яких – кількісно виміряти 
прогрес в отриманих знаннях. За результатами оці-
ночних заходів учасникам виставляються оцінки. 

Довгострокова оцінка ефективності навчання – 
це найбільш складний рівень, на якому як ніколи 
стає важливим зв’язок між відділом кадрів і ліній-
ними керівниками. Спочатку тренер спільно з ліній-
ними керівниками повинні відповісти на питання, 
які функції повинні виконувати учасники тренінгу 
або навчальної програми в рамках своєї професійної 
діяльності, щоб використовувати отримані знання 
та навички. На підставі цих відповідей безпосередні 
керівники формують план дій кожного учасника 
тренінгу (освітньої програми). Одним із найбільш 
важливих завдань безпосередніх керівників є конт-
роль виконання співробітниками цих планів у визна-
чені часові рамки. 

Основним інструментом оцінки на даному 
етапі є анкета «Оцінка співробітника після прохо-
дження програми навчання». Завдання безпосеред-
нього керівника – оцінка за шкалою від 0 до 4 сту-
пеня досягнення цих цілей із погляду придбання 
(розвитку) співробітником знань (навичок), що де-
монструються в трудовій діяльності. Анкети переда-
ються менеджеру з персоналу для узагальнення й 
аналізу зведених даних. 

Оцінку ефективності замикає цикл заходів із 
навчання та розвитку персоналу. За підсумками  
звітного періоду (квартал, рік) менеджер із персо-
налу готує для керівництва компанії зведений звіт 
про навчання і розвиток співробітників, в якому ма-
ють бути відображені кількісні й якісні показники, 
що характеризують систему навчання. Після цього 
починається новий цикл. Також ще треба забезпе-
чити застосування співробітниками отриманих 
знань і навичок на практиці, тільки тоді інвестиції 
будуть виправдані, результатом навчання стане роз-
виток, а ризик звільнення знизиться. При цьому 
ключовою ланкою в плануванні навчання є оцінка 
потреби в ньому: від якості даного аналізу залежать 

ефективність витрат і результативність подальшої 
діяльності співробітника. 

Таким чином, оцінка персоналу на засадах со-
ціальної відповідальності – це важливий елемент 
ефективного управління і актуальний в умовах сьо-
годення процес, спрямований на підвищення конку-
рентоспроможності підприємства. Різні системи, 
методи та методики оцінки персоналу дають змогу 
виявити і розкрити потенціал кожного працівника  
і спрямувати цей потенціал на реалізацію стратегіч-
них цілей підприємства. Оцінка персоналу на заса-
дах соціальної відповідальності потребує викорис-
тання всіх наукових підходів, їхнього узагальнення 
та комбінування для досягнення її ефективності, оп-
тимальності та економічності. Найповніше система 
оцінки персоналу виявляється у комплексній оцінці 
працівника, яку слід розробляти за всіма категорі-
ями персоналу організації. Об’єктивна оцінка може 
бути досягнута лише на основі врахування профе-
сійно-кваліфікаційних, особистісних та ділових ха-
рактеристик працівника. 

Висновки. Отже, в умовах високого рівня кон-
куренції підвищується значимість вибору стратегіч-
них пріоритетів розвитку підприємства. Як показує 
практика, саме таким стратегічним пріоритетом є 
система оцінки та розвитку персоналу підприємства 
на засадах соціальної відповідальності. Розробка 
ефективної системи оцінки персоналу дає можли-
вість для утримання власної позиції на ринку праці, 
підвищення конкурентоспроможності підприємства 
та його іміджу як роботодавця. Визначення поточ-
ного та прогнозованого стану конкурентоспромож-
ності системи стратегічного управління персоналом 
дозволяють оцінити ефективність системи та ви-
явити слабкі місця, розробити ефективну кадрову 
стратегію. 
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Смирнова І. І., Сімаков К. І. Концептуальні за-
сади розвитку та оцінки персоналу промислового 
підприємства на принципах соціальної відповідаль-
ності в умовах модернізації 

У статті досліджено методологічні основи форму-
вання ефективної системи оцінки персоналу на засадах 
соціальної відповідальності. Визначено, що мотивація 
відіграє найважливішу роль у структурі сучасної ком-
панії, вона пронизує організаційні, економічні, соціа-
льно-психологічні сфери взаємодій, отже, це крово- 
носна система підприємства, що дасть змогу всім ін-
шим органам нормально функціонувати. Висвітлено, 
що головною метою підприємств в умовах конкуренції 
стає розроблення стратегій розвитку професійної ком-
петентності персоналу підприємства, де головна роль 
відводиться оцінці, яка спрямована на виявлення по- 
тенціалу кожного працівника. Підкреслено необхід-
ність застосування сучасних методів оцінки персоналу 
на принципах соціальної відповідальності, а також  
важливість залучення персоналу до регулярного про-
ходження оцінки, включаючи самоаналіз та самороз-
виток. Обґрунтовано доцільність розроблення комп- 
лексного методичного підходу до формування належ-
ної оцінки персоналу на принципах соціальної відпові-
дальності як важливого елементу ефективного управ-
ління. Запропоновано проведення комплексної оцінки 
персоналу на підприємстві на принципах соціальної 
відповідальності для підвищення його конкуренто-
спроможності. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, персо-
нал, оцінка персоналу, методи оцінки персоналу, прин-
ципи оцінки персоналу, управління персоналом, кон-
курентоспроможність, мотивація, навчання та розви-
ток персоналу. 

Smуrnova I., Simakov K. Conceptual Framework 
for the Development and Evaluation of Personnel of an 
Industrial Enterprise on the Principles of Social Re-
sponsibility in Modernization 

The article explores the methodological foundations 
of the formation of an effective personnel assessment sys-
tem based on social responsibility. It is determined that mo-
tivation plays a crucial role in the structure of a modern 
company, it permeates the organizational, economic, social 
and psychological spheres of interactions, thus, it is a cir-
culatory system of the enterprise, which will enable all 
other bodies to function normally. It is determined that the 
main goal of enterprises in a competitive environment it 
becomes the development of strategies for the development 
of professional competence of enterprise personnel, where 
the main role is given to assessment, which is aimed at 
identifying the potential of each employee. The necessity 
of applying modern methods of personnel assessment 
based on the principles of social responsibility, as well as 
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the importance of involving staff in regular assessment, in-
cluding self-analysis and self-development, was empha-
sized. The feasibility of developing an integrated metho- 
dological approach to the formation of an appropriate staff 
assessment based on the principles of social responsibility 
as an important element of effective management is sub-
stantiated. A comprehensive assessment of the personnel 
of the enterprise on the principles of social responsibility 
to increase its competitiveness is proposed. 

Keywords: social responsibility, personnel, personnel 
assessment, personnel assessment methods, personnel as-
sessment principles, personnel management, competitive-
ness, motivation, staff training and development. 

Смирнова И. И., Симаков К. И. Концептуаль-
ные основы развития и оценки персонала промыш-
ленного предприятия на принципах социальной от-
ветственности  в условиях модернизации 

В статье исследованы методологические основы 
формирования эффективной системы оценки персо-
нала на основе социальной ответственности. Опреде-
лено, что мотивация играет важнейшую роль в струк-
туре современной компании, она пронизывает орга- 
низационные, экономические, социально-психологи- 
ческие сферы взаимодействий, таким образом, это кро- 

веносная система предприятия, которая даст возмож-
ность всем другим органам нормально функциониро-
вать. Определено, что главной целью предприятий в 
условиях конкуренции становится разработка страте-
гий развития профессиональной компетентности пер-
сонала предприятия, где главная роль отводится 
оценке, которая направлена на выявление потенциала 
каждого работника. Подчеркнута необходимость при-
менения современных методов оценки персонала на 
принципах социальной ответственности, а также важ-
ность привлечения персонала к регулярному прохож-
дению оценки, включая самоанализ и саморазвитие. 
Обоснована целесообразность разработки комплекс-
ного методического подхода к формированию надле-
жащей оценки персонала на принципах социальной от-
ветственности как важного элемента эффективного 
управления. Предложено проведение комплексной 
оценки персонала предприятия на принципах социаль-
ной ответственности для повышения его конкуренто-
способности. 

Ключевые слова: социальная ответственность, 
персонал, оценка персонала, методы оценки персо-
нала, принципы оценки персонала, управление персо-
налом, конкурентоспособность, мотивация, обучение 
и развитие персонала. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. В умовах посилення 
стратегічно-маркетингової орієнтації підприємств, 
виникає необхідність у стратегічному управлінні  
персоналом. Невизначеність та динамічність конку-
рентної боротьби роблять стратегію управління  
персоналом однією з головних. Тобто персонал під-
приємства стає основою забезпечення конкуренто-
спроможності підприємства та передумовою фор-
мування успішного менеджменту в умовах наявних 
вимог забезпечення розвитку підприємств. Основне 
завдання керівництва підприємств у ситуації, що 
склалася, полягає у виборі ефективних кадрових 
стратегій. Головною метою стратегічного управ-
ління персоналом підприємства є формування та-
кого кадрового потенціалу та системи управління 
персоналом, що здатні забезпечити підприємству 
стійку ринкову позицію, економічну стабільність та 
високу конкурентоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень. Проблему стра-
тегічного управління персоналом підприємства до- 
сліджували як зарубіжні, так і вітчизняні вчені, се-
ред яких: М. Армстронг, І. Ансофф, Л. Балабанова, 
Н. Богдан, В. Гриньова, О. Громова, А. Кібанов,  
В. Маслов, М. Сорокіна, Ф. Хміль та ін. Крім того, 
питання розвитку персоналу, зокрема стратегічні ас-
пекти, розглянуто у роботах таких науковців, як:  
І. Грузіна, А. Колот, В. Савченко, А. Топмсон та  
Дж. Стрікленд. Проте вивчення й узагальнення нау-
кових праць засвідчує, що чимало питань стосовно 
стратегічного розвитку персоналу у вітчизняних 
підприємствах недостатньо досліджені. Зокрема іс-
нує необхідність у формуванні методичного забез-
печення об'єктивної оцінки конкурентоспроможно-
сті системи стратегічного управління персоналом, 
що відповідає стратегічним орієнтирам підприємс-
тва і сучасним умовам господарювання. 

Метою статті є визначення ролі стратегічного 
управління персоналом у сучасних умовах, роз- 
криття вимог до системи стратегічного управління 

персоналом для підвищення конкурентоспроможно-
сті промислового підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стрімкий розвиток ринкових відносин в Україні ви-
магає від підприємств нових підходів та ефективних 
методів управління, що здатні забезпечити швидку 
адаптацію до змін мінливого зовнішнього середо-
вища, конкурентоспроможність, а також сталий еко-
номічний і соціальний розвиток підприємства у дов-
гостроковому періоді. Досягнення цього можливе за 
умови чітко спланованої та розробленої стратегії, 
яка є основою стратегічного управління діяльністю 
підприємства. Успіх процесу розробки й реалізації 
стратегії залежить від ефективного використання 
трудового потенціалу, оскільки персонал стає клю-
човим фактором, який забезпечує розвиток підпри-
ємства у довгостроковому періоді. Якщо в опера- 
тивному управлінні працівники розглядаються  
як ресурс підприємства, тобто виконавці окремих 
функцій, то для стратегічного управління персонал 
становить головну цінність підприємства й джерело 
підвищення конкурентоспроможності. У основі за-
безпечення ефективності процесу формування пер-
соналу одну з ключових ролей відіграє обраний на 
підприємстві підхід до підбору персоналу, конкрет-
ний вибір якого залежить від багатьох чинників, се-
ред яких слід назвати стадію життєвого циклу під- 
приємства та етап становлення трудового колек-
тиву, фінансові можливості, кадрову стратегію та 
стратегію розвитку підприємства тощо [1, с. 24; 2, 
с. 33, 52]. У загальному випадку фахівцями з ме- 
неджменту персоналу може бути обрано один з 
трьох варіантів розвитку подій. У першому випадку 
ставка робиться на молодих, амбітних й мобільних, 
проте ще недосвідчених, випускників навчальних 
закладів різного рівня акредитації залежно від вимог 
робочого місця, які ще позбавлені стереотипів мис-
лення і прагнуть найбільш результативно й швидко 
пройти перші етапи власного професійного станов-
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лення на конкретному підприємстві [2, с. 407]. Ви-
користання даного підходу при мінімальних старто-
вих витратах, пов’язаних із пошуком і наймом пер-
соналу, потребує значних інвестицій у професійне 
становлення нового працівника, що прогнозовано 
має принести досить високий рівень фінансової  
окупності проте через певний, досить тривалий,  
період часу [3, с. 78]. Водночас, за твердженням  
Л. Шевченко, завчасно спрогнозувати ймовірність 
отримання та встановити конкретний розмір еконо-
мічної ефективності інвестицій у розвиток персо-
налу представляється практично неможливим або 
досить ускладненим [4, с. 49]. Саме тому попит на 
випускників ВНЗ в Україні є невисоким, а ринок 
праці ними перенасиченим. До того ж Л. Лісогор на-
голошує на досить слабкій «мотивації як роботодав-
ців, так і працівників України до підвищення квалі-
фікаційного рівня» персоналу [5, с. 181]. Аналогіч-
ний висновок було зроблено й у національних допо-
відях «Інноваційна Україна 2020» та «Цілі Розвит- 
ку Тисячоліття. Україна: 2000-2015»: у програмах  
стверджується, що в Україні спостерігається дуже 
низький рівень зацікавленості «приватного капіталу 
у підвищенні кваліфікації працівників без переорі- 
єнтації на виробництво високотехнологічної про- 
дукції» та невисока інтенсивність навчання на ви- 
робництві [6, с. 280; 7, с. 36]. Здебільшого це 
пов’язано із тим, що вибір даного напряму супро- 
воджується для підприємства значними ризиками 
втрати фінансових коштів, які було вкладено у роз-
виток персоналу, який завчасно звільнився через 
плинність або не зміг повною мірою засвоїти новий 
матеріал та набути необхідних для розвитку підпри-
ємства знань і компетенцій. При цьому М. Портер 
звертав увагу також і на такий досить потужний  
фактор ризику, як отримання повного або частко-
вого доступу конкурентів до конфіденційної інфор-
мації й унікальних інноваційних знань підприємства 
через переманювання його ключових перспектив-
них працівників [8, с. 223]. О. Сущенко наголошує, 
що втрата персоналу несе такі ризики інтерфейсній 
безпеці підприємства, як «розголошення комерцій-
ної таємниці та саботаж» [9, с. 131]. 

Слід також зазначити, що кризові явища в еко-
номіці країни значно підвищують ступінь ризикова-
ності будь-яких рішень щодо інвестування коштів із 
різних джерел у розвиток і професійне самовизна-
чення персоналу. За цих умов чинником результа- 
тивного страхування підприємства від означених 
ризиків є «системно і якісно організована робота з 
персоналом, яка спрямована на формування його ло-
яльності й відданості», що виступають підґрунтям 
для набуття тенденцій збільшення людського капі-
талу, скорочення витрат й утримання ключових для 
підприємства фахівців [5, с. 80]. О. Грішнова вказує 
на ще один досить дієвий інструмент страхування 
від ризику втрати інвестицій у людський капітал – 
«необхідно відбирати тих працівників, у яких моти-
вація, цінності, ставлення, норми поведінки є близь- 

кими до корпоративної культури та цінностей ком-
панії» [10, с. 114]. 

Другий підхід до підбору персоналу пов’язаний 
із орієнтацією на самостійний або за допомогою фа-
хівців пошук на вторинному ринку праці або пере-
манювання у конкурентів високопрофесійних фа- 
хівців і талантів із потужним практичним досвідом 
роботи, які здатні навіть без періоду адаптації гене-
рувати ідеї для запровадження очікуваних змін на 
підприємстві та легко їх впроваджувати у життя [2, 
с. 179, 407]. Водночас А. Колот наголошує на тому, 
що при постійному зростанні в Україні попиту на 
фахівців із високою професійною компетентністю, 
спостерігається дуже низький рівень їх мобільності, 
що обмежує можливості для реалізації означеного 
підходу [11, с. 52]. До того ж реалізація цієї достат-
ньо агресивної стратегії вимагає досить значних 
грошових і часових витрат на етапі пошуку та пра-
цевлаштування відповідного фахівця, проте розміри 
інвестицій у людський капітал будуть меншими  
і мають спрямовуватися виключно на підтримку тих 
знань і навичок, якими вже володіють нові праців-
ники. Головною умовою успішної реалізації даного 
підходу на підприємстві є забезпечення високого й 
конкурентоздатного рівня оплати праці й гідних 
умов праці професіоналам і висококваліфікованим 
працівникам, що запрошуються. Водночас неза- 
лежно від вибору стратегії кадрового набору дуже 
важливе значення для ефективного формування  
персоналу має створення на підприємстві перспек-
тивної системи професійного розвитку персоналу та 
сертифікації, що базується на забезпеченні праців-
ників навичками щодо управління власними знан-
нями на принципах саморозвитку. Важливо відзна-
чити, що сертифікація забезпечує об'єктивну та не-
залежну оцінку персоналу, спонукає його до ефек-
тивної діяльності, підвищує конкурентоспромож-
ність на ринках праці. Як свідчить практика передо-
вих компаній, розробка механізму встановлення  
корпоративних вимог до компетенцій працівників, 
що враховують специфіку конкретних робочих 
місць підприємства, вимоги кваліфікаційних довід-
ників і потреби споживачів продукції або послуг, є 
основою системи управління персоналом за компе-
тенціями. Така система сприяє підтриманню ціліс-
ності організації, яка базується на єдиних корпора-
тивних стандартах управління, стандартах якості, 
цінності підприємства і представляється у вигля- 
ді спеціальних моделей. Відчуваючи необхідність 
удосконалення системи управління персоналом, 
підприємства, фірми та організації створюють влас-
ні моделі корпоративних вимог до робочих місць, 
компетенцій працівників і системи їх сертифікації. 
Враховуючи, що процедура сертифікації вимагає 
трудові і фінансові витрати, в першу чергу на під- 
приємстві необхідно визначитися з конкретним пе-
реліком професій, посад, на які моделі корпоратив-
них вимог до робочих місць і компетенцій праців-
ника розробляються безпосередньо фахівцями під- 
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приємства або залученими зі сторони фахівцями ак-
редитованих фірм і організацій, що мають відповід-
ний досвід. Розробка моделей корпоративних вимог 
до робочих місць і компетенцій фахівців та прак- 
тична реалізація компетенцій є вкрай складним  
і творчим процесом. Далі визначаються органи сер-
тифікації, їх функції, механізм сертифікації, розроб-
ляються програми навчання фахівців, також прово-
диться їх навчання, що передує процедурі сертифі-
кації. Для достовірності оцінки компетенцій фахів-
ців при проведенні сертифікації застосовуються де-
кілька видів інструментів (факторно-критеріальний 
аналіз виконуваних робіт, тестування, теоретичний 
екзамен, розв’язання завдань тощо), а для економії 

часу і коштів рекомендується проводити одночасне 
оцінювання груп фахівців однієї спеціальності. 

Після проведення сертифікації персоналу про-
водиться порівняльний аналіз корпоративних вимог 
до робочих місць і компетенцій фахівців з фактич-
ним рівнем. Процедура сертифікації також передба-
чає системний аудит сертифікованого персоналу, в 
процесі якого контролюється якість і своєчасність 
робіт та прийнятих рішень; при наявності відхилень, 
порушень, браку сертифікат вилучається і його по-
новлення проводиться в установленому порядку. За-
вершальним етапом процедури сертифікації є роз- 
робка заходів щодо підвищення рівня компетенцій 
фахівців підприємства, впровадження їх в бізнес-
процеси та контроль виконання (рис. 1). 

Зростання 
обсягів 

виробництва 
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Рис. 1. Модель сертифікації персоналу промислового підприємства  
(розроблено авторами на основі джерела [12]) 



Л. О. Бившевa, О. О. Кондратенко, С. В. Желдак, А. О. Коваленченко 

140 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

В Україні досвід впровадження внутрішньої  
фірмової сертифікації персоналу мають ПАТ «Ново-
краматорський машинобудівний завод» (НКМЗ), 
ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», 
ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобуду-
вання», ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.» та інші, також 
інтерес представляє система оцінки персоналу на 
основі моделей компетенцій керівників всіх рівнів  
і співробітників компанії ДТЕК. 

ПАТ «Новокраматорський машинобудівний за-
вод» впровадив програму внутрішньої фірмової сер-
тифікації у декілька етапів: на першому етапі згідно 
стратегії підприємства були визначені провідні про-
фесії, які мають значущість для підприємства (вер- 
статники, конструктори, технологи); на другому – 
сформовані корпоративні вимоги до робочих місць  
і працівників цих професій і моделі робочих місць; 
на третьому – розроблено механізм оцінки компе- 
тенцій і мотивації працівників, а також методика ви-
явлення потенційних можливостей персоналу з по- 
крашення якості роботи. Для реалізації механізму 
оцінки персоналу на основі сертифікації на підпри-
ємстві створено виконавчий орган з сертифікації  
персоналу, мультидисциплінарну групу, сертифіка-
ційну комісію. Сертифікація, що впроваджена на 
НКМЗ, складається з попереднього сертифікацій-
ного навчання працівників, визначення особистих 
якостей оцінюваного працівника, його цінності на 
основі заповнення оцінного листа, факторно-крите-
ріального аналізу, теоретичного екзамену, розра- 
хунку комплексної оцінки згідно розробленої на 
підприємстві методики, а для кожного з видів серти-
фікаційних процедур встановлено коефіцієнт значу-
щості [13, с. 74]. Такий процес сертифікації доволі 
складний і трудомісткий, пред’являє високі вимоги 
до персоналу, потребує значних витрат робочого 
часу як керівників підрозділів, так і фахівців служб 
управління персоналом, незважаючи навіть на те, 
що розрахунки комплексної оцінки проводяться ав-
томатизовано. Вищевказане визначає можливість 
застосування такої процедури сертифікації персо-
налу на великих промислових підприємствах в рам-
ках реалізації стратегічних цілей, які мають відпо- 
відні фінансові і трудові ресурси. Стратегія управ-
ління персоналом – одна з функціональних стратегій 
промислового підприємства, що забезпечує: форму-
вання й використання трудового потенціалу відпо-
відно до змін в умовах господарювання; підготовку 
персоналу до відповідної професійної діяльності, 
належну оцінку і розвиток персоналу; формування 
та набір необхідних категорій персоналу; створення 
безпечних умов праці і соціальну захищеність. Стра-
тегічна мета системи управління персоналом поля-
гає у забезпеченні розвитку за рахунок ефективного 
використання людського потенціалу. Процес стра-
тегічного управління персоналом промислового під-
приємства складається з трьох основних етапів [13]: 

стратегічне планування персоналом; стратегічна ор-
ганізація персоналу; стратегічний контроль персо-
налу. 

Найважливішим етапом стратегічного управ-
ління персоналом є стратегічне планування, оскіль-
ки саме на цьому етапі встановлюються цільові орі-
єнтири у сфері управління на довгостроковий пе-
ріод, формується кадрова стратегія підприємства, 
організаційне забезпечення досягнення встановле-
них цілей. Специфічною особливістю управління 
персоналом є його здатність одночасно виступати 
об'єктом і суб'єктом управління. Цілеспрямоване 
формування й розвиток персоналу збагачує меха-
нізм управління й тим самим дозволяє успішно ви-
рішувати багато проблем науково-технічного про-
гресу, підвищення конкурентоспроможності під- 
приємства, використання нових сучасних техноло-
гій, підвищення ефективності й продуктивності. В 
основі вибору стратегії інноваційної діяльності про-
мислового підприємства має бути оцінка персоналу, 
тому що це дозволить оцінити збалансованість скла-
дових людських ресурсів й привести їх у відповід-
ність зі специфікою конкретної інновації. Механізм 
стратегічного управління персоналом промислового 
підприємства в умовах інноваційного розвитку на-
ведено на рисунку (рис. 2).  

Характерна риса даного механізму полягає в 
прийнятті рішень на основі розуміння цінності інте-
лектуального ресурсу для конкурентоспроможності 
підприємства. 

У рамках даного підходу можлива реалізація 
таких прогресивних і пов'язаних із процесом новов-
ведень тенденцій, як: забезпечення взаємодії пра- 
цівників і груп між собою в інноваційному процесі; 
активізація їх творчого й організаційного потенці-
алу; інтеграція зусиль усього персоналу підприєм- 
ства в досягненні кінцевих результатів. Без сумніву, 
для будь-якого підприємства в умовах жорсткої кон-
куренції пріоритетним завданням є розширення 
кола споживачів. Врахування інтересів споживачів 
особливо важливе для продуктових інновацій, але 
при цьому також необхідне дотримання збалансова-
ності всіх складових персоналу промислового під- 
приємства. Саме людським фактором визначається 
ефективність як процесних, так і продуктових інно-
вацій. Набір показників і підходи до оцінки персо-
налу будуть значно відрізнятися залежно від виду 
інновації, а також стадії її життєвого циклу й темпів 
здійснення, що послужило підставою розробки на- 
укової концепції управління персоналом в умовах 
інноваційного розвитку. 

При розробці стратегії управління персоналом 
необхідно враховувати вплив факторів внутріш-
нього середовища та можливих змін, а також резуль-
тати аналізу сильних і слабких сторін трудового по-
тенціалу. 
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Рис. 2. Механізм стратегічного управління персоналом промислового підприємства  
в умовах інноваційного розвитку (авторська розробка) 

Оскільки сам процес розробки та реалізації 
стратегії управління персоналом відбувається у ме-
жах системи, у якій реалізується весь комплекс його 
функцій, то доцільно виокремити її складові еле- 
менти – підсистеми [14]: 

– планування персоналу (складання планів та
розробка прогнозів щодо якісної й кількісної по- 
треби у персоналі; вибір методів розрахунку кіль- 
кісної потреби у працівниках; розробка системи ав-
томатизованого управління персоналом); 

– підбір та найм персоналу (аналіз інформації
щодо кваліфікації персоналу; розробка посадових 
інструкцій; здійснення його відбору та оцінки; фор-
мування й комплектування кваліфікованого штату); 

– профорієнтація та адаптація персоналу (по-
стійна робота з персоналом; створення належних 
умов праці та розвитку працівників; 

– ознайомлення із системою цінностей підпри-
ємства); 

– оцінка й атестація персоналу (розробка ефек-
тивних методів, критеріїв і принципів оцінки персо-
налу); оцінка, проведення атестації; 

– оцінка результатів діяльності персоналу;
– формування кадрового потенціалу (аналіз

якісного складу управлінського персоналу); 
– організація постійної роботи з молодими спе-

ціалістами; розробка науково-практичних основ  
підбору та розстановки керівних кадрів; 

– мотивація персоналу (розробка ефективної
системи мотивації, постійний аналіз потреб праців-
ників; удосконалення форм матеріального й мораль-
ного стимулювання персоналу); 

– розвиток персоналу (підготовка та контроль
за реалізацією процесу навчання, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації кадрів; 

– сприяння самовираженню та саморозвитку
працівників); 

– управління плинністю кадрів (розробка про-
цедур підвищення, пониження, переводу й звіль-
нення працівників); 

– соціальний розвиток та організаційна куль-
тура (організація громадського харчування; забезпе-
чення охорони здоров'я та відпочинку; медичного й 
житлово-побутового обслуговування; розвиток ор-
ганізаційної культури; соціальне страхування). 

Впровадження на підприємстві системи страте-
гічного управління персоналом передбачає чітку ор-
ганізацію й практичне здійснення професійної дія-
льності стосовно стратегічного аналізу, розробки, 
реалізації та контролю стратегії, що спрямована на 
досягнення головної місії й цілей функціонування 
підприємства. У якості головної складової системи 
стратегічного управління найчастіше застосовують 
систему збалансованих показників, це комплексний 
інструмент, спрямований на управління показни-
ками, що забезпечує досягнення стратегічних цілей 
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[15]. Між всіма складовими збалансованої системи іс-
нують причинно-наслідкові відносини, які допомага-
ють визначити найважливіших факторів при досяг-
ненні оптимальних показників Фінансова складова 
описує матеріальні результати реалізації стратегії за 
допомогою фінансових показників. Клієнтська – ви-
значає споживча пропозиція для цільових клієнтів, що 
є необхідною умовою, при якій нематеріальні активи 
створюють вартість. Процеси внутрішньої складової 
й складової навчання та розвитку є рушійною силою 
стратегії. Внутрішня складова визначає створення но-
вих або вдосконалення існуючих процесів, що мають 
значення для реалізації стратегії. Складова навчання 
та розвитку відбиває ті нематеріальні активи: люд- 
ський капітал, системи (інформаційний капітал) і мо-
ральний клімат (організаційний капітал), які необ-
хідні для підтримки процесів створення вартості.  

Для формалізації стратегічних цілей збалансова-
ної системи використовуються як фінансові, так і не-
фінансові показники, що є одним головних принципів 
збалансованості даної системи. Концентрація уваги 
тільки на фінансових показниках не дає повної кар-
тини стану підприємства й не дозволяє побудувати  
точний прогноз його розвитку. Тому необхідно вико-
ристати, поряд з фінансовими, також нефінансові по-
казники, які не тільки доповнюють фінансові, але й 
перебувають у логічному зв'язку з ними. Нефінансові 
показники за допомогою взаємодії з фінансовими по-
казниками перетворюють стратегію в ряд послідов-
них мікрозавдань, рішення яких пов'язане з їхньою 
здатністю на ранніх стадіях сигналізувати про дію не-
сприятливих факторів, які практично не вловлюються 
фінансовими показниками.  

Пошук оптимальних цільових значень як для фі-
нансових, так і для нефінансових показників збалан-
сованої системи є скоріше мистецтвом, чим формаль-
ною процедурою, оскільки майбутні показники діяль-
ності підприємства залежать від безлічі факторів,  
більшість із яких є невизначеними. У результаті впро-
вадження збалансованої системи показників підпри-
ємство одержує можливість не просто аналізувати й 
оцінювати результати діяльності за минулий період, 
але й ефективно управляти своєю діяльністю на ос-
нові даного аналізу. Конкурентоспроможність про- 
мислових підприємств прямо залежить від здатності 
виготовляти продукцію точно в строк, за мінімальною 
ціною й з винятковою якістю. При цьому головною 
умовою втримання наявних і завоювання нових  
клієнтів є безперечне виконання договірних зобов'я-
зань по всіх укладених контрактах. Це у свою чергу 
вимагає розробки й впровадження принципово нових 
підходів до управління персоналом підприємства, 
знання й здібності якого сьогодні є основним джере-
лом збільшення вартості промислового підприємства 
у відповідності до стратегії. 

Висновки. Таким чином, можна сказати, що 
збалансована система показників є ефективним ін-
струментом управління діяльністю промислово- 
го підприємства, яке орієнтоване на стратегію, а  

успішна її реалізація забезпечується завдяки профе-
сіоналізму працівників. Без керівництва у вигляді 
збалансованої системи показників програми розвит-
ку персоналу на підприємстві не мають чітко струк-
турованого плану дій щодо того, якими знаннями 
повинен володіти працівник, щоб досягти прогноз-
них значень стратегічно важливих показників, який 
розмір премії одержить при виконанні показників, 
включених у збалансовану систему. Розвиваючи, ін-
тегруючи свій людський капітал і приводячи його у 
відповідність з найважливішими стратегічними про-
цесами, підприємство забезпечує високу рентабель-
ність нематеріальних активів. Збалансована система 
показників – це не тільки вдалий спосіб ілюстру-
вання стратегії, але й ефективний інструмент кому-
нікації даної стратегії співробітникам. Для кожного 
показника, який включено до збалансованої системи 
показників, необхідно встановити прогнозне зна-
чення. Досягнення прогнозних значень показників 
збалансованої системи відбувається в рамках сис-
теми мотивації співробітників. Мотивований персо-
нал є передумовою успішного функціонування під-
приємства як у тактичному, так й у стратегічному 
аспектах. Причому, якщо тактичні кроки можуть 
приводити до зіткнення інтересів менеджменту й ря-
дового складу (виплати дивідендів, рішення соціа-
льних питань), то стратегічні плани, навпаки, їх по-
єднують. 
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Бившевa Л. О., Кондратенко О. О., Желдак  
С. В., Коваленченко А. О. Стратегічне управління 
персоналом як фактор зростання конкурентоспро-
можності промислового підприємства 

У статті розглянуто характеристику стратегічного 
підходу до управління персоналом підприємства. На-
ведено основні напрями формування системи страте- 
гічного управління персоналом підприємства. Визна-
чено систему індикаторів конкурентоспроможності си-
стеми стратегічного управління персоналом підприєм-
ства та встановлено вимоги до них. Обґрунтовано, що 
підвищення ефективності діяльності підприємства є 
основою стратегічного потенціалу, який впливає на 
його конкурентоспроможність та визначає напрями 
подальшого розвитку. Встановлено, що сертифікація 
персоналу на основі моделей вимог до компетенцій не-
обхідна для успішної діяльності підприємства. Запро-
поновано механізм управління персоналом промисло-
вих підприємств в умовах інноваційного розвитку. Ре-
алізація механізму спрямована на підвищення конку-
рентоспроможності підприємств за рахунок активізації 
інноваційної діяльності на основі ефективного управ-
ління персоналом. 

Ключові слова: персонал, оцінювання, компетен-
ції, сертифікація, конкурентоспроможність підприєм- 
ства, стратегія розвитку персоналу, стратегічне управ-
ління, збалансована система показників. 

Byvshevа L., Kondratenko O., Zheldak S., Koval-
chenko A. Strategic personnel management as a factor 
in the growth of competitiveness of an industrial enter-
prise 

The article describes the characteristics of the strate-
gic approach to the personnel management of the enter-
prise. The main directions of the formation of the strategic 
personnel management system of the enterprise are given. 
The system of indicators of competitiveness of the strategic 
personnel management system of the enterprise is deter-
mined and the requirements for them are established. It is 
proved that increasing the efficiency of the enterprise is the 
basis of strategic potential, which affects its competitive-
ness and determines the direction of further development. 

It was established that certification of personnel on the ba-
sis of competency requirements models is necessary for the 
successful operation of the enterprise. The mechanism of 
personnel management of industrial enterprises in the con-
ditions of innovative development is proposed. The imple-
mentation of the mechanism is aimed at increasing the 
competitiveness of enterprises through the intensification 
of innovative activities based on effective personnel ma- 
nagement. 

Keywords: personnel, assessment, competencies, cer-
tification, enterprise competitiveness, personnel develop-
ment strategy, strategic management, balanced scorecard. 

Бывшевa Л. А., Кондратенко О. А., Желдак  
С. В., Коваленченко А. А. Стратегическое управле-
ние персоналом как фактор роста конкурентоспо-
собности промышленного предприятия 

В статье рассмотрена характеристика стратегиче-
ского подхода к управлению персоналом предприятия. 
Приведены основные направления формирования си-
стемы стратегического управления персоналом пред-
приятия. Определена система индикаторов конкурен-
тоспособности системы стратегического управления 
персоналом предприятия и установлены требования к 
ним. Обосновано, что повышение эффективности дея-
тельности предприятия является основой стратегиче-
ского потенциала, что влияет на его конкурентоспо-
собность и определяет направления дальнейшего раз-
вития. Установлено, что сертификация персонала на 
основе моделей требований к компетенциям необхо-
дима для успешной деятельности предприятия. Пред-
ложен механизм управления персоналом промышлен-
ных предприятий в условиях инновационного разви-
тия. Реализация механизма направлена на повышение 
конкурентоспособности предприятий за счет активиза-
ции инновационной деятельности на основе эффектив-
ного управления персоналом. 

Ключевые слова: персонал, оценивание, компе-
тенции, сертификация, конкурентоспособность пред-
приятия, стратегия развития персонала, стратегиче-
ское управление, сбалансированная система показате-
лей. 
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ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: 
СУТЬ, ІНДИКАТОРИ ОЦІНЮВАННЯ, РОЛЬ У ФОРМУВАННІ  

СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Постановка проблеми. При формуванні стра-
тегії національної безпеки засади забезпечення її ок-
ремих складових – природно-техногенної та еколо-
гічної безпеки – закладені на рівні держави [1-5], зо-
крема в Законі України «Про Основні засади (стра-
тегію) державної екологічної політики України на 
період до 2030 року» [2], в якому наголошено, що 
«першопричинами екологічних проблем України є: 
підпорядкованість екологічних пріоритетів еконо- 
мічній доцільності; неврахування наслідків для  
довкілля у законодавчих та нормативно-правових 
актах, зокрема у рішеннях Кабінету Міністрів Укра-
їни та інших органів виконавчої влади; переважання 
ресурсо- та енергоємних галузей у структурі еконо-
міки із здебільшого негативним впливом на довкіл-
ля, що значно посилюється через неврегульованість 
законодавства при переході до ринкових умов гос-
подарювання; фізичне та моральне зношення основ-
них фондів у всіх галузях національної економіки; 
неефективна система державного управління у 
сфері охорони навколишнього природного середо-
вища та регулювання використання природних ре-
сурсів, зокрема неузгодженість дій центральних  
і місцевих органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування; незадовільний стан системи 
державного моніторингу навколишнього природ-
ного середовища; низький рівень розуміння в сус- 
пільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг 
збалансованого (сталого) розвитку; недосконалість 
системи екологічної освіти та просвіти; незадовіль-
ний рівень дотримання природоохоронного законо-
давства та екологічних прав і обов'язків громадян; 
незадовільний контроль за дотриманням природо- 
охоронного законодавства та незабезпечення невід-
воротності відповідальності за його порушення; не-
достатнє фінансування з державного та місцевих 
бюджетів природоохоронних заходів, фінансування 

природоохоронних заходів за залишковим принци-
пом» [2].  

У цьому ж документі проголошено, що «про-
цеси глобалізації та суспільних трансформацій під-
вищили пріоритетність збереження довкілля, а 
отже, потребують від України вжиття термінових 
заходів» [2]. Здійснити ці заходи неможливо без  
чіткої програми, яка формується на базі аналізу 
отриманих результатів оцінювання поточного стану 
та тенденцій змін складових природно-техногенної 
безпеки, встановлення існуючих ризиків екологіч-
ного характеру. 

Метою даного дослідження є визначення суті 
понять «природно-техногенна безпека», «еколо- 
гічна безпека», з’ясування їх специфіки їх оціню-
вання, встановлення динаміки показників їх стану та 
їх місця в системі національної безпеки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом увагу фахівців все більше привертає 
проблема забезпечення національної безпеки Укра-
їни, у тому числі в її екологічному аспекті. Дану 
тему досліджували В. Аветисян, Ю. Сенчихін [6], 
С. Боголюбов [7, с.95], В. Горбулін, А. Качинський 
[8], В. Дудюк, В. Гобела [9, с.134], Ю. Харазішвілі 
[27-30] та інші [10-18]. У роботах приділяється ба-
гато уваги аналізу рівня забезпечення національної 
безпеки України та пошуку можливостей його по- 
кращення, але дана тема потребує глибшого ви-
вчення в аспекті екологічного збалансованого роз-
витку у зв’язку із обраною нашою країною Стратегії 
сталого розвитку «Україна -2020».  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проведене дослідження нормативно-правової бази 
[1+5] та фахової літератури [6-16; 22-26] дозволяє 
нам констатувати, що у широкому розумінні катего-
рію «безпека» зазвичай трактують з позицій «захи-
щеності життєво необхідних інтересів особи, сус- 

Безпека довкілля 
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пільства, держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, 
від фактичних або потенційних загроз, тобто як 
«стан захищеності життєво важливих інтересів усіх 
об’єктів безпеки (держави, суспільства, особис-
тості) від реальних чи потенційних, різних за своїм 
походженням, зовнішніх та внутрішніх небезпек: 
політичних, економічних, військових, інформацій-
них, екологічних тощо» [6]. 

Складовими екологічної безпеки (надалі – ЕБ) 
є природна та техногенна безпеки або їх поєднання 
у вигляді природно-техногенної безпеки (надалі – 
ПТБ) (табл. 1). 

Загальноприйнятим підходом до трактування 
суті поняття «екологічна безпека» (табл. 1) є розгля-
дання її як «такий стан навколишнього природного 
середовища, за якого гарантована захищеність жит-
тєво важливих інтересів держави (особи, суспіль- 
ства) від реальних чи потенційних загроз, що ство-
рюються природним або антропогенним впливом на 
навколишнє природне середовище», отже, еколо- 
гічна безпека розглядається як «стан захищеності 
населення та довкілля від різноманітних видів небез-
пеки природного та техногенного походження [6]».  

Таблиця 1 
Трактування сутності понять «екологічна безпека», «природно-техногенна безпека»  

та інших споріднених понять* 

Автор, джерело 
Визначення поняття «екологічна безпека» (надалі – ЕБ),  

«природно-техногенна безпека» та інших споріднених понять 
1 2

Закон України «Про охорону 
навколишнього природного 
середовища»  
(ст. 50) [4] 

ЕБ це стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується по-
передження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здо-
ров'я людей, що гарантується здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних 
екологічних, політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-пра-
вових та інших заходів 

Аветисян В.Г., 
Сенчихін Ю.М.  
та ін.[6] 

ЕБ це такий стан навколишнього природного середовища, за якого гарантована 
захищеність життєво важливих інтересів держави (особи, суспільства) від реаль-
них чи потенційних загроз, що створюються природним або антропогенним впли-
вом на навколишнє природне середовище 

Боголюбов С.О.  
[7, с.95] 

ЕБ це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і навко-
лишнього середовища від загроз, які можуть виникнути в результаті шкідливих 
природних і техногенних дій на неї, а також у результаті екологічних правопору-
шень 

Горбулін В.П.,  
Качинський А.Б.  
[8] 

ЕБ це складова національної безпеки, яка гарантується законодавчими актами дер-
жави і забезпечує захищеність життєво важливих інтересів людини, суспільства, 
довкілля та держави від реальних або потенційних загроз, що створюються антро-
погенними чи природними чинниками стосовно навколишнього середовища  

Дудюк В.С., 
Гобела В.В.  
[9, с.134] 

ЕБ це стан, що характеризується забезпеченням всіх життєво необхідних потреб 
людини з дотриманням негативного впливу на навколишнє природне середовище 
на рівні, що гарантує безпечні умови життєдіяльності та здоров'я людей, не перед-
бачає погіршення умов життя в майбутньому та створює систему заходів для за-
побігання та усунення наслідків природних явищ і стихійних лих 

Краснова І.О.  
[10, с.548] 

ЕБ це, по суті, сприятливий стан навколишнього середовища, який забезпечується 
загальними заходами з охорони навколишнього середовища, спрямованими до 
всіх суб’єктів сучасного суспільства. З іншої, – це відсутність ризику виникнення 
небезпечних ситуацій на промислових та інших підприємствах, при здійсненні де-
яких видів діяльності, які загрожують руйнуванням екосистем, заподіянням знач-
ної майнової та екологічної шкоди і, звичайно, які є небезпечними для життя і здо-
ров’я людей 

Качинський А.Б.,  
Єгоров Ю.В.  
[11, с.72] 

ЕБ це стан захищеності життєво важливих інтересів об’єктів екологічної безпеки 
(особистості, суспільства та держави) від загроз природного, техногенного та со-
ціального характеру, а також забруднень внаслідок антропогенної діяльності (ава-
рій, катастроф, тривалої господарської та воєнно-оборонної й іншої діяльності), 
від природних явищ і стихійних лих 

Козаченко Т.П.  
[7, с.95] 

ЕБ це стан захищеності природних об’єктів, життя й здоров’я людини, її майна та 
господарської діяльності від екологічних загроз, де всі складові природного ото-
чення є оптимальними для нормального функціонування і розвитку людської ци-
вілізації 

Махмуд А.А.  
[7, с.95; 12, с.8]  

ЕБ це стан, за якого всі складові природного оточення, за рахунок балансування 
взаємовпливів природних, технічних і соціальних систем, формування природо-
культурного середовища, є оптимальними для нормального функціонування 
і розвитку людської цивілізації 
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Закінчення табл. 1 
1 2

Омаров А.Е.  
[13, с.133] 

ЕБ це здатність управлінської системи зберігати рівновагу і збалансованість взає-
мовідносин по лінії «довкілля – соціум – економіка – управління», вміння проти-
стояти зовнішнім і внутрішнім загрозам і викликам та забезпечувати прийнятні 
рівні ризику життєдіяльності населення і стійкості соціально-економічного роз-
витку, а також відтворення природного і соціально-економічного потенціалу 

Хіміч О.  
[14, с.47; 16] 

ЕБ як складова національної безпеки є станом захищеності людини, суспільства та 
держави від загроз з боку небезпечних природних об’єктів, забруднених внаслідок 
аварій, катастроф, господарської діяльності, природних явищ, надзвичайних ситу-
ацій природного і техногенного характеру 

Александров І.О., 
Половян О.В., 
Коновалов О.Ф., 
Логачова О.В.,  
Тарасова М.Ю. [17] 

Еколого-економічна безпека – такий стан системи, «який характеризується збала-
нсуванням між цілями розвитку соціально-економічної системи та негативними 
наслідками від її дії на довкілля з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів 
захищеності від негативного екологічного впливу з урахуванням досягнення еко-
номічних цілей соціально-економічної системи» 

Хвесик М.А., 
Степаненко А.В., 
Обиход Г.О. та ін. 
[15, с.24] 

ЕБ це здатність системи «довкілля – соціум – економіка» зберігати рівновагу і зба-
лансованість на основі динамічного відновлення і самовдосконалення, протисто-
яти зовнішнім і внутрішнім загрозам і викликам та забезпечувати прийнятні рівні 
ризику життєдіяльності населення і стійкості соціально-економічного розвитку, а 
також відтворення природного і соціально-економічного потенціалу. ЕБ розумі-
ється як якісна характеристика системи, при якій відсутня загроза нанесення 
збитку природному середовищу і здоров’ю населення, нормальному розвитку со-
ціально-економічних процесів, як прийнятний соціально-економічний рівень за-
хищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави, світової 
спільноти від загроз і негативних змін (деградації) навколишнього середовища 
антропогенного і стихійного характеру 

Шпильовий І.М.  
[18, с.14] 

Природно-техногенну безпеку (ПТБ)  пропонується розглядати як сукупність пев-
них властивостей об’єктів природного навколишнього середовища і створюваних 
цілеспрямованою діяльністю людини умов, за яких з урахуванням природних, еко-
логічних, економічних, соціальних факторів утримуються на мінімально можли-
вому рівні ризику виникнення негативні зміни в природному навколишньому се-
редовищі, техногенний вплив на нього, забезпечується збереження здоров’я, жит-
тєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для сучасного 
і прийдешніх поколінь 

* Угруповано авторами.

Отже, якщо зазвичай у широкому розумінні 
(див. табл. 1) природна безпека як компонента еко-
логічної безпеки характеризує «стан захищеності 
людини, населення та довкілля від потенційно не- 
безпечних природних явищ або впливу їх наслід-
ків», то техногенна безпека – це «відсутність дій, 
станів чи процесів у техносфері, які прямо чи опосе-
редковано призводять (або можуть призвести) до не-
гативних змін (наслідків) у навколишньому природ-
ному середовищі, відтворенні населення та еконо-
міці» [6]. 

При такому підході при забезпеченні техноген-
ної безпеки необхідно враховувати потенційну тех-
ногенну небезпеку, що пов’язана із наявністю серед 
об’єктів техносфери таких, раптові порушення тех-
нічних та технологічних процесів на яких можуть 
стати причиною виникнення значних за масшта-
бами аварій чи катастроф [6]. 

У результаті техногенних аварій та стихійних 
лих виникають умови, які визначаються як надзви-
чайна ситуація (НС), іншими словами НС – це пору-
шення нормальних умов життя і діяльності людей на 
об’єкті або території, спричинене аварією, стихій- 

ним лихом або іншими чинниками, що призвело 
(може призвести) до загибелі людей та/або значних 
матеріальних втрат. У більш вузькому значенні, 
НС – це практично майже неконтрольована подія 
природного чи техногенного характеру, яка призво-
дить до значних екологічних та економічних втрат, 
пов’язаних із руйнуванням природних та створених 
людиною об’єктів, забруднення навколишнього при-
родного середовища, загибелі або травмування лю-
дей та інших негативних соціальних наслідків [6]. 

Ці негативні наслідки, а також динаміка інших 
параметрів стану природно-техногенної та еколо- 
гічної безпеки держави, кількості та наслідків НС, є 
предметом детального вивчення фахівців, зокрема 
державної служби з надзвичайних ситуацій України 
(надалі – ДСНС), економістів, екологів та інших  
вітчизняних та закордонних науковців. Основною 
задачею таких досліджень постає дослідження стану 
та динаміки певних параметрів, оцінювання отрима-
них результатів, пошук та розробка заходів запобі-
гання природно-техногенним ризикам і усунення 
негативних наслідків, зокрема завдяки моделюван-
ню, прогнозуванню, своєчасному реагуванню на 
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них, прийняттю обґрунтованих державних рішень, 
вживанню заходів управління та регулювання в еко-
сфері.  

Згідно даних фахівців Українського науково-
дослідного інституту цивільного захисту державної 
служби з надзвичайних ситуацій України (надалі – 
ДСНС) [18] розрізняють наступні параметри, які ха-
рактеризують стан природно-техногенної та еколо-
гічної безпеки держави: 

1) стан загроз техногенного характеру, а саме:
− загрози транскордонного характеру; 
− загрози терористичного характеру та зброй-

ного конфлікту на сході України;  
− стан безпеки на транспорті;  
− стан безпеки людей на водних об’єктах;  
− стан пожежної безпеки;  
− стан радіаційної безпеки; 
− стан хімічної безпеки; 
− стан безпеки на різних об’єктах (промисло-

вості, нафтогазового комплексу, шахтах, 
очисних спорудах, об’єктах життєзабезпе-
чення та ін.) та системах (електроенергетич-
них, гідродинамічних та ін.); 

2) небезпечні явища природного характеру та
заходи щодо зменшення їх негативного наслідку, а 
саме: 

− загрози геофізичного, геологічного, гідро-
логічного характеру; 

− пожежі у природних екосистемах [18, с.160-
184]. 

Згідно загальноприйнятого у світі теоретико-
методологічного підходу до опису та оцінювання 
стану природно-техногенної та екологічної безпеки 
держави [18, с. 191-211] фахівці Українського на- 
уково-дослідного інституту цивільного захисту 
ДСНС України аналізують статистичні дані про над-
звичайні ситуації в трьох ракурсах: 

1) надзвичайні ситуації;
2) стан травматизму;
3) узагальнені показники стану техногенної та

природної безпеки.  
Територія України характеризується наявністю 

великої кількості природних загроз та техногенних 
джерел небезпеки. Проте слід усвідомити, що наяв-
ність джерела небезпеки на певній території ще не 
означає, що обов’язково має виникнути надзвичайна 
ситуація, а скоріш свідчить про існування чи мож-
ливість утворення конкретної екстремальної ситуа-
ції, за якої буде заподіяна шкода. Зростаюча інтен-
сивність експлуатації природних ресурсів, підви-
щення частки застарілих технологій та устатку-
вання, зниження рівня модернізації та оновлення ос-
новних фондів збільшують ризик виникнення НС  
і вимагають пошуку нових шляхів підвищення рівня 
природно-техногенної безпеки [20, с. 8]. 

Основні причини збільшення кількості НС і, як 
наслідок, зниження рівня природно-техногенної 
безпеки (ПТБ) мають свої особливості для кожного 
виду НС, проте їх можна об’єднати в окремі групи: 
природні, організаційні, технічні, психофізіологічні. 
Складовими екологічної безпеки території є техно-
генна та природна безпеки або ж їх комбінація – 
природно-техногенна, які вказують на захищеність 
від можливих надзвичайних ситуацій техногенного 
і природного характеру [20, с. 8].  

Для аналізу показників стану техногенної та 
природної безпеки насамперед узагальнюють ін- 
формацію щодо кількості надзвичайних ситуацій, 
кількості аварій, пожеж і тому подібних НС, кілько-
сті постраждалих та загиблих від пожеж, ДТП  
(згідно аналітичних даних спостережень ДСНС Ук-
раїни, статистичних даних [18; 20-22]) та інших ін-
дикаторів екологічного стану держави (на підставі 
статистичних даних «Навколишнє природне середо-
вище» [23]) (рис. 1 – рис. 10).  

Рис. 1. Динаміка кількості пожеж та загибелі людей унаслідок пожеж 
(за даними ДСНС України [18, с. 17; 20-22]) 
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Рис. 2. Динаміка кількості загиблих унаслідок пожеж і травмованих на пожежах  
(за даними ДСНС України [18, с. 18; 20 - 22]) 

Рис. 3. Динаміка кількості пожеж і прямих збитків від них  
(за даними ДСНС України [18, с. 18; 20 - 22]) 

Рис. 4. Ранжування регіонів України за абсолютним показником кількості пожеж  
(за даними ДСНС України [18, с. 20; 20 - 22]) 
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Рис. 5. Динаміка врятованих та загиблих людей на водних об’єктах  
(побудовано за даними ДСНС України [18; 20 - 22]) 

Рис. 6. Динаміка ДТП та їх наслідків (за даними ДСНС [18; 20 - 22]) 

Рис. 7. Стан аварійності на водному транспорті 
(за даними ДСНС України [18; 20 - 22]) 
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Рис. 8. Динаміка ДТП на залізничних переїздах і поза ними та їх наслідки 
(за даними ДСНС України [18, с. 33; 20 – 22]) 

Рис. 9. Динаміка виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків 
(за даними ДСНС України [18, с. 218; 20 – 22]) 

Варто відмітити, що для оцінювання викорис-
товуються статистичні дані ДСНС України, які уза-
гальнюються фахівцями Українського науково-до- 
слідного інституту цивільного захисту. При оцінці 
стану забезпечення (природно-техногенної) еколо- 
гічної безпеки держави варто аналізувати також по-
казники, які характеризують екологічну складову 
(рис. 1 – рис. 4), а також параметри, що відобража-
ють стан та рівень загроз й небезпек (рис. 5 – рис. 9) 
з їх  прогнозними даними (2019 р. – на рис. 5). 

Аналіз забезпечення природно-техногенної та 
екологічної безпеки держави на підставі статистич-
них даних щодо виникнення надзвичайних ситуацій 
та їх наслідків (рис. 1 – рис. 10) свідчить, що існу-
ють недоліки в цивільному захисті, пов’язані із не-
достатнім інформаційним забезпеченням органів 
державного управління, сил цивільного захисту та 
населення, що суттєво впливає на спроможність  
перших – своєчасно реагувати на надзвичайні ситу-
ації та якісно організовувати рятувальні роботи, ін-
ших – адекватно діяти в екстремальних ситуаціях. 
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Так, упродовж 2018 р. в Україні зареєстровано  
128 надзвичайних ситуацій, які відповідно до На- 
ціонального класифікатора «Класифікатор надзви-
чайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на:  

техногенного характеру – 48; природного харак-
теру – 77; соціального характеру – 3 (рис. 10), які та-
кож спричинили збитки матеріального характеру 
(рис. 11). 

Рис. 10. Кількісні показники класифікованих надзвичайних ситуацій (НС),  
що виникли у 2017–2018 рр. (побудовано на підставі  [18; 20 - 22]) 

Рис. 11. Показники збитків від надзвичайних ситуацій (НС), що виникли у 2017–2018 рр.  
(побудовано на підставі [18; 20 - 22]) 

За даними Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій [18; 20 - 22] (табл. 2), незважаючи 
на зменшення у 2018 р. загальної кількості надзви-
чайних ситуацій техногенного характеру, зафіксо-
вано зростання на 12,5% кількості НС, пов’язаних із 
аваріями на транспорті та на 10% – НС, пов’язаних 
із пожежами та вибухами, проте кількість загиблих 
та постраждалих в них зменшилася, за винятком 

надзвичайних ситуацій на транспорті, де кількість 
постраждалих збільшилася більше ніж у 2 рази. 

Серед надзвичайних ситуацій природного ха- 
рактеру (табл. 2) зафіксовано зменшення кількості 
надзвичайних ситуацій та постраждалих в них лю-
дей за усіма видами, натомість кількість загиблих 
збільшилася, через велику їх частку в НС, пов’яза-
них із отруєнням людей чадним газом та дикорос-
лими грибами [18; 20 - 22].  
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Як бачимо з табл. 2, більшість показників у 
2018 р. порівняно з 2017 р. зменшилась, що характе-
ризується позитивними змінами в системі цивіль-
ного захисту. Незважаючи на зменшення у 2018 р. 
кількості надзвичайних ситуацій та тенденцію до 

зниження рівня техногенної та природної небез-
пеки, рівні ризиків виникнення надзвичайних ситу-
ацій природного та техногенного характеру і ризи-
ків збитків від них залишаються практично незмін-
ними та досить високими для України [18; 20 - 22]. 

Таблиця 2 
Кількісні показники надзвичайних ситуацій (НС), відповідно  

до Національного класифікатора (за даними ДСНС України [18, с.217; 20 - 22]) 
Вид НС Кількість НС Загинуло людей Постраждало людей

2017 2018 2017 2018 2017 2018

НС техногенного характеру 

НС унаслідок аварій чи катастроф на транспорті 16 18 67 63 33 80
НС унаслідок пожеж, вибухів 22 22 61 52 42 9
у тому числі, у будівлях або спорудах житлової при-
значення 14 17 42 50 17 2
НС унаслідок наявності у навколишньому середо-
вищі шкідливих і радіоактивних речовин понад ГДК 1 2 0 0 0 0 
НС унаслідок раптового руйнування будівель і спо-
руд 4 0 6 0 10 0
НС унаслідок аварій в електроенергетичних систе-
мах 0 1 0 0 0 0
НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення 7 5 0 0 0 0
Всього НС техногенного характеру 50 48 134 115 85 89

НС природного характеру 

Геологічні НС 1 1 0 0 0
Метеорологічні НС 7 4 0 0 54
Гідрологічні НС поверхневих вод 2 2 1 0 0
НС, пов'язані з пожежами у природних екологічних 
системах 11 9 0 0 0 2
Медико-біологічні НС 86 61 12 47 747 744
Всього НС природного характеру 107 77 13 47 801 746

НС соціального характеру 

Встановлення вибухового пристрою у багатолюд-
ному місці, установі, житловому секторі, транспорті 2 1 3 0 5 4 
НС, пов'язані з нещасними випадками з людьми 7 2 22 6 1 0
Всього НС соціального характеру 9 3 25 6 6 4
Всього НС 166 128 172 168 892 839

Далі в обмежених обсягах нашого дослідження 
зупинимось лише стисло на отриманих результатах 
аналізу окремих базових елементів стану екологіч-
ної безпеки. 

Останні опубліковані статистичні дані обсягів 
викидів основних забруднюючих речовин в атмо- 
сферу від стаціонарних джерел забруднення дозво-
лили побудувати графік їх динаміки (рис. 12), який 
можна використовувати в моделюванні в майбут-
ньому для отримання досить повної картини про-
гнозу можливих змін цих показників. Варто врахо-
вувати, що отримані дані викидів в атмосферу від 
пересувних джерел забруднення (рис. 13) потребу-
ють доповнення за попередні періоди, а при оціню-
ванні стану поводження з відходами необхідно вра-
ховувати неспівставність (внаслідок різних методик 
розрахунку) показників до 2009 р. та після 2009 р. 
(рис. 14 – рис. 15). 

Так, за даними проєкту Національного ка- 
дастру антропогенних викидів із джерел та абсорб-
ції поглиначами парникових газів викиди парнико-
вих газів (ПГ) в Україні у 2018 р. склали 344,1 млн т 
СО2-еквіваленту (з урахуванням сектору «Землеко-
ристування, зміни в землекористуванні та лісове го-
сподарство» (ЗЗЗЛГ)) або 341,5 млн т СО2-еквіва- 
ленту (без урахування ЗЗЗЛГ). Порівняно з 1990 р. 
сумарні викиди і поглинання ПГ у 2018 р. скороти-
лися на 61,2%, однак відносно 2017 р. – збільшилися 
на 8,9% або на 28 тис. т СО2-еквіваленту [24; 18; 
20 – 22; 24]. 

На рис. 16 та рис. 17 представлені тенденції ви-
кидів та поглинань парникових газів (ПГ), а також 
основних економічних та енергетичних показників 
(валовий внутрішній продукт – ВВП, загальне пер-
винне постачання енергії – ЗППЕ) протягом 1990-
2018 років [18; 20 – 22; 24; 26]. 
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Рис. 12. Динаміка викидів основних забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел 
забруднення (побудовано за даними Держаного управління статистики України [23]) 

Рис. 13. Динаміка викидів в атмосферу від пересувних джерел забруднення  
(побудовано за даними Держаного управління статистики України [23]) 

Рис. 14. Динаміка поводження з відходами з 1995 по 2018 р. 
(побудовано за даними Держаного управління статистики України [23])* 

*Примітка: 1) до та після 2009 р. була застосована різна методика обліку: до 2009 р. відображались дані по відходах І-ІІІ класів небез-
пеки від економічної діяльності підприємств та організацій; з 2010 р. – по відходах І-ІV класів небезпеки, з урахуванням відходів, утворених 
у домогосподарствах. 2) Дані з 2015 р. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Рис. 15. Динаміка поводження з відходами з 2010 р. (перший рік застосування нової методики  
оцінювання) по 2018 р. (побудовано за даними Держаного управління статистики України [23])* 

Рис. 16. Тенденції викидів та поглинань парникових газів (ПГ) протягом 1990–2018 рр. [24] 

Збільшення викидів ПГ у 2018 р. (рис. 16) на 
6,5% порівняно з попереднім роком у секторі «Про-
мислові процеси і використання продуктів» поясню-
ється зростанням виробництва в хімічній промисло-
вості на 17,4% (категорії «Виробництво аміаку» та 
«Виробництво азотної кислоти»), в цементній галузі 
на 7,5% (категорії «Виробництво цементу» та «Ви-
робництво вапна») та в металургійній промислово-
сті на 0,6% (категорії «Виробництво чавуну та ста-
лі» та «Виробництво феросплавів»). Зазначене зрос- 

тання обсягів виробленої продукції супроводжува-
лося збільшенням споживання палива та сировини 
на підприємствах. Викиди ПГ у секторі «Енерге-
тика» у 2018 р. становили 226,3 млн т СО2-еквіва- 
ленту. Їх частка у загальних викидах ПГ складає 
66%. Найбільше викидів ПГ у цьому секторі дає ка-
тегорія «Енергетичні галузі», а саме викиди від спа-
лювання палива при виробництві електроенергії та 
тепла, які у 2018 р. склали 51,8% від загальної кіль-
кості викидів у секторі «Енергетика» (у 1990 р. – 
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45,6%). Аналіз даних про викиди ПГ у цій категорії 
у 2018 р. свідчить про їх зниження порівняно з базо-
вим 1990 р. (–63,4%) та збільшення порівняно з 
2017 р. (+7,8%). Викиди ПГ у секторі «Відходи» у 
2018 р. склали 15,8 млн т СО2-еквіваленту, що на 1% 
більше, ніж у 1990 та 2017 рр. При цьому на катего-
рії «Захоронення твердих побутових відходів на по-

лігонах» та «Поводження з господарсько-побуто-
вими стічними водами» припадає відповідно 57% та 
33% від сумарних викидів у секторі. Збільшення ви-
кидів метану від захоронення твердих побутових  
відходів пов’язане із щорічним збільшенням обсягів 
утворення відходів та домінуючою практикою їх за-
хороненням (94%) [24]. 

Рис. 17. Тенденції викидів парникових газів (ПГ) та основних економічних  
і енергетичних показників протягом 1990–2018 рр. [24] 

За даними Міністерства енергетики та захисту 
довкілля України у секторі ЗЗЗЛГ у 2018 р. вперше 
з 1990 р. обсяг викидів парникових газів (ПГ) пере-
вищив їх поглинання. На противагу досить стабіль-
ному рівню поглинання ПГ лісами значно колива-
ється рівень викидів ПГ від ріллі та пасовищ. У той 
час, як протягом 2015–2018 рр. поглинання ПГ лі-
сами становило близько 50 млн т СО2-еквіваленту, 
рівень викидів ПГ від сільськогосподарської діяль-
ності на землях коливається від 40 до 48 млн т СО2-
еквіваленту. Хоча поглинання ПГ лісами має досить 
стабільний рівень, однак порівняно з 1990 р. воно 
знизились на приблизно 20%. Незважаючи на збіль-
шення загальної площі лісів за рахунок лісорозве-
дення, значно збільшились об’єми рубок деревини 
(на близько 60%), а також посилились несприятливі 
погодні умови (пожежі, хвороби та шкідники), через 
які площі загибелі лісів збільшились у 1,5–2 рази. 
Викиди ПГ від ріллі та пасовищ значною мірою за-
лежать від практики господарювання та погодних 
умов [25]. 

Значні об’єми внесення органічних та мінера-
льних добрив забезпечувало поглинання ПГ на по-
чатку 90-х років. В 2018 р. органічних добрив було 
внесено всього 5% від рівня 1990 р., мінеральних – 

близько 88%. Крім цього, значно змінилась струк-
тура культур, що вирощуються. На фоні деякого  
збільшення частки зернових, частка технічних куль-
тур (цукрові буряки, льон, конопля) сильно впала (з 
близько 35 до 10%). Значно зросла частка олійних 
культур (соняшник, ріпак, соя) – з близько 7 до 30%. 
Це в свою чергу призвело до зміни тренду – з погли-
нань на рівні 5 млн т СО2-еквіваленту до викидів на 
рівні 48 млн т СО2-еквіваленту [24]. 

За даними Міністерства енергетики та захисту 
довкілля України протягом 1990-2018 рр. тренд за-
гальних викидів парникових газів (ПГ) характеризу-
ється наступними ключовими етапами (див. рис. 16) 
[24]: 

– різке скорочення викидів ПГ у період з
1990 р. до початку 2000-х років, яке було спричи-
нене скороченням виробництва у промисловості та 
сільському господарстві внаслідок розпаду СРСР та, 
як наслідок, скороченням споживання палива в  
енергетиці, відбулася реструктуризація економіки  
і почала значно зростати сфера послуг; 

– стабілізація та зростання викидів ПГ у період
з початку 2000-х років до 2008 р., що характеризу-
ється зростанням виробництва мінеральної та мета-
лургійної продукції, а також загальним зростанням 
економіки, також зросло споживання твердого ви- 
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копного палива в енергетиці, але паралельно було 
реалізовано низку заходів з модернізації та енерго- 
ефективності в промисловості з метою скорочення 
споживання природного газу внаслідок підвищення 
ціни на газ з 2006 р.; 

– скорочення викидів ПГ на 15 % у 2009 р. по-
рівняно з 2008 р., яке було обумовлено наслідками 
світової економічної кризи 2008 р.; 

– зростання викидів ПГ у 2010–2013 рр., що ха-
рактеризується загальним відновленням економіки 
від наслідків світової кризи 2008 року, також зросло 
споживання твердого викопного палива в енерге-
тиці через газовий конфлікт із РФ; 

– різке скорочення викидів ПГ у 2014–2015 рр.,
спричинене падінням економіки через анексію АР 
Крим та міста Севастополь та також початком бойо-
вих дій у Донецькій та Луганській областях, в яких 
зосереджена значна частина промисловості та об’єк-
тів видобування і споживання корисних копалин; 

– коливання викидів ПГ у 2016–2018 рр. на
рівні 320–340 млн т СО2-еквіваленту внаслідок ак-
тивної реалізації політики енергоефективності (про-
грама «Теплі кредити» для стимулювання заходів з 
енергоефективності в будівлях, заміни газових кот-
лів на котли на біомасі тощо) та поступового приве-
дення тарифів на електроенергію, гарячу воду та  
тепло до їх ринкових значень, що зробило низку  
енергоефективних заходів економічно привабли-
вими [24]. 

На підставі аналізу трендів, наведених на 
рис. 17, можна зробити висновок про те, що, почи-
наючи з 2015 р., намітився певний розрив (де-кап-
лінг) між поведінкою ВВП та викидами ПГ, тобто 
зростання ВВП не супроводжується обов’язковим 
зростанням викидів ПГ, як це було у попередні роки. 
При цьому залишається пряма залежність викидів 
ПГ від загального постачання первинної енергії – 
ЗППЕ [24]. 

Висновки. Отже, в цій роботі розглядається 
суть екологічної безпеки та її компонентів (техно-
генної та природної безпеки) як важливих складових 
національної безпеки, наочно представлено зміни 
параметрів, що їх характеризують. Встановлено, що 
складовими екологічної безпеки є природна та тех-
ногенна безпеки або їх поєднання у вигляді при- 
родно-техногенної безпеки.  

Охарактеризовано завдання та напрями покра-
щення умов забезпечення техногенної та природної 
безпеки в системі національної безпеки України.  

У процесі дослідження визначено, що еколо- 
гічну безпеку розглядають з позицій забезпечення 
суспільної безпеки і безпеки для навколишнього 
природного середовища.  

У статті визначено та охарактеризовано сут-
ність та індикатори оцінювання компонентів еколо-
гічної безпеки – техногенної та природної безпеки в 
контексті їх поєднання у вигляді природно-техно-
генної безпеки.  

Варто констатувати, що оскільки метою управ-
ління екологічною безпекою фахівці ДСНС України 
[18; 20 - 22] зазвичай вважають «створення належ-
них умов для життя суспільства, функціонування  
техносфери, самовідтворення природного середо-
вища», то за таким підходом «основними проблем-
ними завданнями для ефективного забезпечення 
природно-техногенної безпеки є: 

– оцінка рівнів ризику настання тих чи інших
НС на конкретних територіях чи окремих об’єктах; 
що передбачає, по-перше, подальшу розробку захо-
дів із зниження ризику до прийнятного рівня, і, по-
друге, розробку сценаріїв реагування на НС в разі їх 
настання; 

– класифікація об’єктів підвищеної небезпеки
відповідно до рівнів їх ризику, потужності та ото-
чення за ступенем їх небезпечності; класифікація 
природних явищ відповідно до рівнів їх настання, 
масштабів локалізації в просторі та часі і зони їх  
розташування за ступенем небезпеки; класифікація 
ситуацій на/та довкола об’єктів підвищеної небез-
пеки та територіях по рівню режиму ситуативного 
реагування (повсякденний, підвищеної готовності, 
надзвичайної ситуації, надзвичайний стан); 

– розробка сценаріїв попереджувальних дій та
дій по ліквідації негативних наслідків відповідно до 
рівнів ситуативного реагування на об’єктах та тери-
торіях; розробка нормативно-правової бази управ-
ління екологічною безпекою; розробка економічних 
механізмів запобігання та відшкодування збитків 
від техногенної та природної небезпеки; форму-
вання матеріальних, фінансових та людських резер-
вів для ситуативного реагування за сценаріями запо-
бігання та ліквідації НС» [18; 20 - 22]. 

Недарма в цьому контексті пошуку можливості 
удосконалення управління екологічною безпекою 
основними завданнями покращення умов забезпе-
чення техногенної та природної безпеки визнано: 
«аналіз виникнення надзвичайних ситуацій, визна-
чення (поліпшення) заходів щодо реагування та  
зменшення матеріальних втрат; удосконалення сис-
теми забезпечення техногенної та природної без-
пеки шляхом удосконалення нормативно-правової 
бази; оптимізація структури та розмежування відпо-
відальності органів управління з питань цивільного 
захисту; забезпечення техногенної та природної без-
пеки на основі досвіду зарубіжних країн тощо» [25; 
26 с. 42].  

У контексті означеного вище завдання аналізу 
виникнення надзвичайних ситуацій у подальших до-
слідженнях планується розробити моделі можливих 
сценаріїв змін індикаторів техногенної та природної 
безпеки (побудувати трендові моделі). Для цього  
варто обирати теоретико-методологічний підхід на-
уково-дослідного інституту цивільного захисту 
ДСНС України, згідно якого необхідною складовою 
оцінювання техногенної та природної безпеки є ана-
ліз наслідків ДТП, аналіз аварійності та травма- 
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тизму, динаміки виникнення надзвичайних ситуа-
цій, як основних складових від загальної кількості 
надзвичайних ситуацій, а також додатково варто 
оцінювати параметри екологічного стану в країні. 
Пропонується також надалі побудувати економет-
ричні моделі динаміки для складання прогнозів еко-
логічних чинників національної безпеки країни, які 
дозволяють дослідити тенденцію процесу забезпе-
чення екологічної безпеки, встановити періодич-
ність його коливань та можливі непередбачувані 
впливи екзогенних факторів.  

Оскільки отримані значення того чи іншого по-
казника екологічної безпеки у своїх змінах у побу-
дованих моделях відображають хід розвитку до- 
сліджуваного явища в екологічному аспекті забезпе-
чення національної безпеки країни, то ці значення, 
зокрема, можуть використовуватись для обґрунту-
вання (або заперечення) різних моделей програм 
екологічно спрямованого (екологічно збалансова-
ного) розвитку в країні. 
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Латишева О. В., Підгора Є. О., Касьянюк С. В., 
Візіров В. Е. Природно-техногенна безпека та еко-
логічна безпека: суть, індикатори оцінювання, роль 
у формуванні стратегії національної безпеки дер-
жави 

У даній статті розглядається суть екологічної без-
пеки та її компонентів (техногенної та природної без-
пеки) як важливих складових національної безпеки, 
наочно представлено зміни параметрів, що їх характе-
ризують. Проведено аналіз сутності понять «еколо- 
гічна безпека», «техногенна безпека», «природна без-
пека». Встановлено, що складовими екологічної без-
пеки є природна та техногенна безпеки або їх поєд-
нання у вигляді природно-техногенної безпеки. Оха- 
рактеризовані завдання та напрями покращення умов 
забезпечення техногенної та природної безпеки в сис-
темі національної безпеки України.  
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Визначено проблемні місця у змінах параметрів 
екологічної безпеки (окремо індикаторів техногенної 
та природної безпеки) в Україні та запропоновано 
шляхи їх вирішення. У статті визначено, що екологічну 
безпеку розглядають з позицій забезпечення суспіль-
ної безпеки і безпеки для навколишнього природного 
середовища. У статті визначено та охарактеризовано 
сутність та індикатори оцінювання компонентів еколо-
гічної безпеки – техногенної та природної безпеки в 
контексті їх поєднання у вигляді природно-техноген-
ної безпеки. Окреслена специфіка їх оцінювання. Про-
аналізовано зміни параметрів екологічної безпеки (ок-
ремо індикаторів техногенної та природної безпеки) за 
останній проміжок часу. Запропоновано надалі вико-
ристати ці дані для моделі прогнозу стану екологічної 
безпеки на майбутні періоди. Представлено інформа-
цію щодо завдань та можливостей ефективного забез-
печення природно-техногенної безпеки. Запропоно-
вано у подальших дослідженнях розробити моделі сце-
наріїв розвитку з урахуванням специфіки змін індика-
торів забезпечення техногенної та природної безпеки.  

Ключові слова: безпека, стратегія, національна 
безпека, система національної безпеки, екологічна без-
пека, техногенна безпека, природна безпека, природ-
но-техногенна безпека, показники надзвичайних ситу-
ацій. 

Latysheva O., Pidhora Ye., Kasianiuk S.,Vizi- 
rov V. Natural and Technological Safety and Environ-
mental Safety: the Essence, Indicators of Assessment, 
the Role in the Formation of the National Security 
Strategy of the State 

This article examines the essence of environmental 
security and its components (technogenic and natural secu-
rity) as important components of national security, and pre-
sents the changes in the parameters that characterize them. 
The analysis of the essence of the concepts of "ecological 
safety", "technogenic safety", "natural security". It is estab-
lished that the components of ecological safety are natural 
and technogenic safety or their combination in the form of 
natural and technogenic safety. The tasks and directions of 
improvement of conditions of providing technogenic and 
natural security in the national security system of Ukraine 
are characterized. Problem in the changes of environmental 
safety parameters (individually anthropogenic and natural 
safety indicators) in Ukraine are identified and ways of 
their solution are suggested.  

The article determines that environmental security is 
considered from the point of view of ensuring public safety 
and security for the environment. The article defines and 
characterizes the nature and indicators of the assessment of 
the components of ecological safety - technogenic and na- 
tural safety in the context of their combination in the form 
of natural and technogenic safety. The specifics of their 
evaluation are outlined. Changes in environmental safety 
parameters (individually anthropogenic and natural safety 
indicators) have been analyzed recently. It is suggested to 
further use this data for a model of forecasting environmen-
tal safety for future periods. Information on the tasks and  

possibilities of effective provision of natural-technogenic 
safety is presented. It is proposed in further studies to de-
velop models of development scenarios, taking into ac-
count the specificity of changes in indicators of technolo- 
gical and natural security. 

Keywords: security, strategy, national security, na-
tional security system, ecological safety, technogenic 
safety, natural security, natural-technogenic safety, indica-
tors of emergency situations. 

Латышева Е. В., Подгора Е. А., Касьянюк С. В., 
Визиров В. Э. Природно-техногенная безопасность 
и экологическая безопасность: сущность, индика-
торы оценивания, роль в формировании стратегии 
национальной безопасности государства 

В данной статье рассматривается суть экологиче-
ской безопасности и ее компонентов (техногенной и 
природной безопасности) как важной составляющей 
национальной безопасности, наглядно представлены 
изменения параметров, ее характеризующих. Прове-
ден анализ, позволяющий рассмотреть сущность поня-
тий «экологическая безопасность», «техногенная без-
опасность», «естественная безопасность». Установ-
лено, что составляющими экологической безопасности 
являются естественная и техногенная безопасности 
или их сочетание в виде природно-техногенной без-
опасности. Охарактеризованы задачи и направления 
улучшения условий техногенной и природной безопас-
ности в системе национальной безопасности Украины.  

Определены проблемные направления в измене-
ниях параметров экологической безопасности (от-
дельно индикаторов техногенной и природной без-
опасности) в Украине и предложены пути их решения. 
В статье определено, что экологическую безопасность 
рассматривают с позиций обеспечения общественной 
безопасности и безопасности для окружающей среды. 
В статье определены и охарактеризованы сущность и 
индикаторы оценки компонентов экологической без-
опасности – техногенной и природной безопасности в 
контексте их сочетания в виде природно-техногенной 
безопасности. Обозначена специфика их оценки. Про-
анализированы изменения параметров экологической 
безопасности (отдельно индикаторов техногенной и 
природной безопасности) за последнее время. Предло-
жено в дальнейшем использовать эти данные для мо-
дели прогноза состояния экологической безопасности 
на будущие периоды. Представлена информация о за-
дачах и возможностях эффективного обеспечения при-
родно-техногенной безопасности. Предложено в даль-
нейших исследованиях разработать модели сценариев 
развития с учетом специфики изменений индикаторов 
техногенной и природной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, стратегия, нацио-
нальная безопасность, система национальной безопас-
ности, экологическая безопасность, техногенная без-
опасность, естественная безопасность, природно-тех-
ногенной безопасности, показатели чрезвычайных си-
туаций.  
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ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ 

В. П. Фокін 
Л И Х О Л І Т Т Я 

Дума 

Думи мої думи 
Горе мені з вами… 

Т.Г.Шевченко

Приснився сон мені тривожний і сумний: 
Сліпий кобзар на призьбі біля хати,  
Стоїть, босоніж, молода ще мати, 
А поруч я, безбатченко малий, 

І мовчазних людей юрба строката. 

Старий відкашлявся, бандуру взяв до рук, 
До серця пригорнув, немов дитину, 
Додолу скинув латану торбину… 
Невдовзі чарівний розлігся звук –  
Загомоніли струни без зупину. 

Дзвін полонив, зростав і прикрашався, 
Ревіли сурми, гуркіт наростав, 

Досяг crescendo1 й раптом обірвався –  
Дід заспівав: 

«Ой, не море котить хвилі, 
І не ворон кряче: 

На занедбаній могилі 
Козак сивий плаче. 

То не буря вовком вила, 
 Дерева ламала, -  

Україна, Богу мила, 
Про захист благала. 

Бо неситі вороженьки, 
Свої та й чужії, 

Розпинають її, неньку, 
 Із ярмом на шиї. 

Звідусюди позлітали 
До нас хижі круки, 

Гендляри та діловари – 
Загребущі руки. 

1 Crescendo (італ.) – у музиці: все голосніше, з зростан-
ням сили звучання. 

Баришів не поділили,  
Братія пихата, 

Нацькували, посварили –  
Пішов брат на брата. 

Кажуть: «Воля сама прийде,  
Як Божая милість», 

Тільки ж доки сонце зійде 
Роса очі виїсть. 

Українці вимирають, 
Лиха у них доля, 

Журавлі не прилітають 
До нашого поля. 

А на вишитій сорочці 
Нитки тільки чорні: 
Підрубали інородці 
Українські корні. 

Чорнобривці ваші, мамо, 
Геть повисихали, 

Нам вашими рушниками 
Очі зав’язали. 

Щоб не бачити, не чути, 
Як люди бідують 
І не буде їм покути, 
Прощення не буде. 

Намірялись панувати, 
Драби2  недолугі, 

Довелось жебракувати, 
Бо панують слуги. 

2 Драби – босяки. 
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Усміхалася нам доля, - 
Лихварі-паскуди 

Проміняли нашу волю 
На срібло Іуди. 

Рідну землю продавати 
Готують торжище, 

Тільки цьому не бувати, 
Доки ми живі ще! 

Затьмарилась лихоліттям 
Козацькая слава, 

Стала мачухою дітям 
Власная держава. 

Грають нами бусурмани, 
Як чорт на сопілці, 
Обирають в отамани 
Вже не українців. 

Розучилися радіти, 
Живемо в печалі, 

Скажіть, мамо, що робити? 
Як нам жити далі? 

Тужить козак і нудьгує, 
Голова нагнулась 

До грудей, та раптом чує – 
Могила здригнулась. 

І, землею міцно скутий, 
Хрест на ній хитнувся: 
Голос матері забутий 
З глибини почувся: 

«Засмутив мене ти, сину, 
Кепсько хазяйнуєш, 
Занапастив Україну, 
А тепер жалкуєш? 

Працювати починайте, 
Чи роботи мало? 

Лихварів повиганяйте, 
Як Христос із храму. 

Східняки і западенці, 
Ви ж одна родина, 

Дайте спокій своїй ненці – 
Просить Україна. 

Шлях тернистий, та не маєш 
Іншого шукати 

Може щастя й завітає 
До вашої хати. 

Вам сваритися негоже, 
В злуці ваша сила. 

Хай Господь вам допоможе, 
А я вже простила». 

Підвівся дід, вклонився. Люд мовчав. 
Кобзар сповив бандуру у ряднину. 
Ніхто ні хліба, ні води не дав.  

Не зупинив. Він тяжко почвалав… 
Не мов би камінь хтось поклав йому в торбину. 

Лютий 2020 року 
м. Київ 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
СТІЙКОГО ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Вступ. В Конституції України (1996) зазна-
чено, що суверенітет держави поширюється на всю 
її територію, яка в межах існуючого кордону (1990-
1991) є цілісною і недоторканою [1, ст. 2].  

Відповідно до Конституції Концепцією рефор-
мування місцевого самоврядування та територіаль-
ної організації влади в Україні, яка була схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
1 квітня 2014 року №333-р (за підписом А. Яценюка), 
було наголошено, що територія адміністративно-те-
риторіальної одиниці є нерозривною, а на кожно- 
му рівні адміністративно-територіального устрою  
функціонують відповідні органи місцевого самовря-
дування та органи виконавчої влади [2, с. 5]: 

– на базовому рівні – сільська, селищна, міська
рада та їх виконавчі органи, представництва (пред-
ставники) окремих органів виконавчої влади; 

– на районному рівні – районні ради та їх вико-
навчі органи, районі державні адміністрації, терито-
ріальні органи центральних органів виконавчої 
влади; 

– на регіональному рівні – Рада міністрів АР
Крим, обласні ради та їх виконавчі органи, обласні 
державні адміністрації, Київська та Севастополь-
ська міські ради та їх виконавчі органи, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації, те-
риторіальні органи центральних органів виконавчої 
влади.  

Концепцією реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в Укра-
їні було передбачено трирівневий адміністративно-
територіальний устрій нашої держави як суверенної 
і незалежної, демократичної, соціальної і правової 
(ст. 1 Конституції України) та унітарної (ст. 2 Кон-
ституції України): 

– базовий рівень (адміністративно-територі-
альна одиниця-громада); 

– районний рівень (адміністративно-терито-
ріальна одиниця-район) ; 

– регіональний рівень (адміністративно-тери-
торіальна одиниця – АР Крим, області, мм. Київ  
і Севастополь [2, с. 5].  

Регіональні стратегії і Плани заходів з їх реалі-
зації розробляються Радою Міністрів АР Крим, об-
ласними, Київською та Севастопольською міськими 
державними адміністраціями після прийняття Вер-
ховною Радою АР Крим, обласною, Київською та 
Севастопольською міськими радами відповідного 
рішення (п. 3 постанови Уряду від 11.11.2015 р. 
№932 «Про затвердження Порядку розроблення ре- 

гіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та  
оцінки результативності реалізації зазначених ре- 
гіональних стратегій і планів заходів», за підписом 
А. Яценюка).  

Розроблення проєктів Регіональних стратегій 
згідно постанови Уряду від 11.11.2015 р. № 932 по-
винно починатися не пізніше ніж за 15 місяців до за-
вершення строку реалізації діючої Регіональної 
стратегії [3, п. 6]. Регіональні стратегії розробля-
ються на період дії Державної стратегії регіональ-
ного розвитку та повинні відповідати її положенням 
[3, п. 7].  

Термін дії діючих у 2019 р. Державної стратегії 
регіонального розвитку України та Регіональних 
стратегій, які були розроблені у 2014-2015 рр. на ше-
стирічний строк, завершується у 2020 р.  

Державна стратегія регіонального розвитку на 
період до 2020 року була затверджена постановою 
Уряду від 6 серпня 2014 р. № 385, яка передбачала 
Мінрегіону України разом з іншими центральними 
та регіональними органами виконавчої влади забез-
печити у шестимісячний строк розроблення Плану 
заходів з реалізації Стратегії [4, п. 3].  

Органам влади на регіональному рівні передба-
чалось забезпечити у шестимісячний строк приве-
дення Регіональних стратегій у відповідність із Дер-
жавною стратегією регіонального розвитку України 
[4, п. 4]. Тобто в строк до лютого 2016 р.  

Виконати це доручення у визначений термін 
спромоглися лише 7 регіональних органів влади  
з 23 (без врахування АР Крим, м. Севастополь, Лу-
ганської та Донецької областей). Крім того, страте-
гічні індикатори оцінки результативності виконання 
Плану заходів на 2015-2017 рр. (затверджений по- 
становою Уряду від 7 жовтня 2015 р. № 821, за під-
писом А. Яценюка) з реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 
року були наведені з урахуванням їх прогнозних 
значень на 1 січня 2017 р. (тобто фактично на один 
2016 р., а не по роках на ввесь період до 2020 р.)  
[5, с. 16].  

Але, слід відмітити що для приведення Регіона-
льних стратегій у відповідність з Державною стра-
тегією регіонального розвитку України на період до 
2020 р. стратегічні індикатори регіонального розви-
тку були доведені регіональним органам влади лише 
через 2 місяця після початку їх роботи над виконан-
ням постанови Уряду від 06 серпня 2014 р. № 385.  
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Тобто, для досягнення узгодженості Регіональ-
них стратегій з Державною стратегією ці строки ви-
явилися занадто стислими. Саме це стало причиною 
виникнення такого проблемного питання реалізації 
Регіональних стратегій розвитку, яке вказано в про- 
єкті Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2027 року – «неузгодженість періоду дії 
окремих Регіональних стратегії і планів заходів з їх 
реалізації (відповідно до вимог чинного законодав-
ства)» [6, с. 44]. 

В умовах євроінтеграції суб’єктів національної 
економіки необхідно було керуватись таким прин-
ципом проєктування, що використовується в краї-
нах-членах ЄС: узгодженість, ієрархія та взаємо-
пов'язаність – передбачення у планувальних докуме-
нтах нижчого рівня узгодженості з планами ви-
щого рівня з можливою більшою конкретизацією. 
Але, і цей принцип виконати не було реальних мож-
ливостей.  

Враховуючи досвід Робочої групи Хмельни- 
цької облдержадміністрації у впровадженні системи 
Прогнозування – Програмування – Бюджетування 
(ППБ) в її діяльність, до складу якої увійшли запро-
шені вчені і викладачі ТОВ «Бердянський універси-
тет менеджменту і бізнесу» (БУМіБ), було запропо-
новано здійснювати розроблення нових Регіональ-
них стратегій адміністративних областей на період 
до 2027 р. та 2030 р. починати за 21 місяць до завер-
шення строків реалізації попередніх стратегій 
(тобто не з 1 жовтня, а з 1 квітня попереднього ка- 
лендарного року [7; 8, с. 8].  

Також було визнано доцільним здійснювати це 
одночасно з розробкою Державної стратегії регіо- 
нального розвитку України завдяки тому, що за-
мість минулого шестирічного терміну це необхідно 
здійснювати вже на сім років [7; 8; 9]. 

Згідно постанови Уряду (від 11.11.2015 р. №931 
«Про затвердження Порядку розроблення Держав-
ної стратегії регіонального розвитку України і 
плану заходів з її реалізації, а також проведення мо-
ніторингу та оцінки результативності реалізації 
зазначених стратегій і планів заходів», за підписом 
А. Яценюка) Мінрегіон розробляє проєкт Державної 
стратегії регіонального розвитку України не пізніше 
ніж за 18 місяців та подає її на розгляд Кабінету Мі-
ністрів України не пізніше ніж за шість місяців до 
закінчення строку реалізації діючої стратегії [9, 
п. 4].  

Розроблені в установленому порядку Мінрегіо-
ном проєкти Державної стратегії та Плану заходів з 
її реалізації затверджуються Кабінетом Міністрів 
України [9, п. 9].  

Мінрегіон України 13 березня 2019 р. повідо-
мив про початок роботи над проєктом Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 
2027 року. Пропозиції згідно визначеної форми 
було запропоновано надсилати електронною по-
штою до 1 квітня 2019 р. (тобто за 21 місяць до за-
вершення строку реалізації діючої Державної стра-
тегії до 2020 року).  

Вочевидь, це збіглося з пропозиціями 2016-
2017 рр. Робочої групи Хмельницької ОДА з питань 
ППБ: збільшення на шість місяців строків обґрунту-
вання стратегічних рішень сприяло б досягненню  
більшої узгодженості і збалансованості Регіональ-
них стратегій з Державною стратегією регіональ-
ного розвитку України.  

Додатковий час доцільно б було використати 
для побудови «Дерева цілей розвитку» від Об'єдна-
них територіальних громад (ОТГ) з повноважен-
нями міст обласного значення, Органів місцевого 
самоврядування (ОМС) і адміністративних районів 
до адміністративних областей, а від останніх – до 
Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) в 
контексті вибору й адаптації національних завдань 
трьох-чотирьох цілей з сімнадцяти Цілей Сталого 
Розвитку на періоди до 2027 р. та 2030 р.  

«Дерево цілей розвитку» виглядатиме як мат-
риця ієрархії напрямів розвитку і стратегічних інди-
каторів Національного плану дій зі сталого роз- 
витку, який повинен стати концептуальною осно-
вою розробки Державної стратегії регіонального  
розвитку України і Регіональних стратегій розвитку.  

Недопущення відцентровості операційних 
(оперативних) цілей проєктів Регіональних страте-
гій, які визначаються шляхом проведення Регіональ-
них консультацій на місцевому рівні (за досвідом 
проведення ПРООН Регіональних консультацій у 
2016 р. по 10 містах України), від операційних (опе-
ративних) цілей проєкту Державної стратегії регіо-
нального розвитку України, а навпаки – забезпе-
чення їх доцентровості в Національному плані дій зі 
сталого розвитку на десять років стає базою збере-
ження й укріплення територіальної єдності нашої 
суверенної, незалежної і унітарної держави [7; 8].  

Узгодження з оптимізацією складових «Дерева 
цілей розвитку» можливо забезпечити завдяки вико-
ристанню теорії графів, що свого часу було здійс-
нено Михайлом Михайловичем Ворончуком з Ради 
по вивченню продуктивних сил України НАН Укра-
їни (РВПС України була створена Володимиром Іва-
новичем Вернадським у 1919 р., а ліквідована під  
зовнішнім впливом «реформаторами» у 2010 р.).  

Початок роботи з 1 квітня 2019 р. над проєктом 
Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2027 р. збігся з підготовкою позачергових у 
травні 2019 р. виборів Президента України. У соціа-
льно орієнтованій ринковій економіці в передви- 
борчих програмах претендентів на цей пост мали б 
знайти місце обґрунтовані із соратниками Соціальні 
бачення досягнення Україною сімнадцяти Цілей 
Сталого Розвитку на період до 2027 р. та 2030 р. як 
центральних ланок Національного плану дій, що 
ставав загальною основою для подальших перетво- 
рень у суверенній, незалежній і унітарній державі 
Україна.  

У свою чергу проєкт Програми діяльності 
Уряду повинен був би розкривати механізми забез-
печення майбутньої макроекономічної стабілізації 
та розвиток національного господарства, основні 
напрями і заходи дотримання екологічного балансу 
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з природою, досягнення соціальної згуртованості 
українського народу, підвищення рівня і якості його 
життя (див. виступ президента України Петра По-
рошенка 25 вересня 2015 р. у Нью-Йорку в рамках 
70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН).  

Вочевидь, що передвиборчі програми претен-
дентів на пост Голови Держави та програми діяль-
ності претендентів на посаду Голови Уряду повинні 
були б базуватися на науково-аналітичних допові-
дях «Адаптація і локалізація цілей сталого розвитку 
на період до 2027 р. та 2030 р.». 

Механізм державного управління регіональним 
людським розвитком, розроблений фахівцями ТОВ 
«БУМіБ» – членами робочої групи Хмельницької 
ОДА на основі використання системи ППБ, перед-
бачав, що ці доповіді повинні готувати місцеві дер-
жавні адміністрації шляхом проведення Регіональ-
них консультацій разом з ОМС та ОТГ за участі ре-
гіональних наукових установ та ЗВО, представників 
бізнесу та експертів від організованої громадсько-
сті.  

Керівництво ТОВ «БУМІБ», фахівці якого  
плідно і продуктивно працювали у складі Робочої 
групи Хмельницької ОДА з проблем впровадження 
системи ППБ в діяльність облдержадміністрації,  
письмово звернулося до центральних органів вико-
навчої влади (ЦОВВ) з пропозиціями співпраці: 

– по-перше, у проведенні Регіональних консу-
льтацій щодо адаптації ЦСР до кожної адміністра-
тивно-територіальної одиниці України; 

– по-друге, у впровадженні пілотного проєкту
«Державне регулювання регіонального людського 
розвитку в адміністративній області»; 

– по-третє, щодо використання прогнозних
розрахунків Індексу регіонального людського роз-
витку (ІРЛР) на періоди до 2020 р. та 2027 р., як ос-
нови розробки Регіональних програм людського  
розвитку з визначенням стратегічних пріоритетів  
і індикаторів регіонального розвитку. 

Також з пропозиціями щодо налагодження 
співпраці, які були представлені в Науково-аналі- 
тичній записці Робочої групи Хмельницької ОДА 
«Аналіз стану справ, що склався зі стратегічним 
плануванням у Хмельницькій ОДА та Хмельницькій 
облраді з рекомендаціями щодо його здійснення по-
новому» (грудень 2016 р. – січень 2017 р., в кон-
тексті оцінок становлення соціальної відповідаль-
ності голови ОДА О.О. Корнійчука перед населен-
ням Хмельниччини у процесі розробки Стратегії ре-
гіонального розвитку області на періоди до 2020 та 
2030 рр.), була електронною поштою відправлена 
заступнику директора з наукової роботи А.Ф. Тка- 
чуку ГО «Інститут громадянського суспільства», 
який відповів одним словом "Дякую" та не підтри-
мав ідеї співпраці. 

Вчений секретар Робочої групи Хмельницької 
ОДА з проблем впровадження системи ППБ в ді- 
яльність облдержадміністрації, д.е.н., професор  
В.Ф. Столяров був запрошений для участі 13 квітня 
2017 р. для наради в Мінрегіон України з порядком 

денним по узгодженню положень проєкту поста-
нови Уряду «Деякі питання удосконалення системи 
моніторингу та оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики» щодо вдоскона-
лення методик та порядку розроблення Індексів ре-
гіонального людського розвитку та конкуренто-
спроможності регіонів.  

На виконання постанови Уряду (від 7 жовтня 
2015 р. № 821 «Про затвердження Плану заходів на 
2015-2017 рр. з реалізації Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2020 р.») під час 
наради була презентована Методика проведення 
планово-прогнозних розрахунків ІРЛР за методи-
кою його вимірювання 2012 р. за шістьома блок-ас-
пектами та тридцяти трьома показниками, яка прой-
шла апробацію в Хмельницькій ОДА під час підго-
товки першої в Україні «Регіональної програми 
стійкого людського розвитку Хмельниччини» на 
2016-2020 рр. [5, п. 12; 7; 8; 9]. 

З мотивів недоброчесної конкуренції з боку 
ГО «Інститут громадянського суспільства» презен-
тована Методика не була схвалена Мінрегіоном Ук-
раїни, а згодом голову Хмельницької ОДА О.О. Кор- 
нійчука було звільнено з його посади за рекоменда-
ціями А.Ф. Ткачука та Г.Г. Зубко.  

Визиває подив щодо мотивів звільнення  
О.О. Корнійчука з посади голови Хмельницької 
ОДА, як уродженця міста Константиновськ на Хме-
льниччині та представника партії «Удар», лідери 
якої на той час займали провідні посади в Адмініст-
рації Президента України завідуючого сектором  
і першого заступника керівника Адміністрації.  

В Адміністрації Президента П.О. Порошенка 
виявились непроінформованими стосовно ініціа-
тиви Хмельниччини, тому заміну Голови Обл-
держадміністрації було здійснено, можливо, як етап 
його наступних перевиборів на цю посаду з орієнта-
цією на представників «Солідарності». 

Отримання позитивних результатів пілотного 
проєкту «Державне регулювання регіонального 
людського розвитку в адміністративній області» пе-
редбачалось розповсюдити розробниками і курато-
рами з ЦОВВ на усі області України, а не як підстави 
особистої перемоги в отриманні міжнародних гран-
тів або більш високих посад в Мінрегіоні чи Уряді 
України. Головна місія проєкту – підвищення ролі 
вітчизняної економічної науки у підготовці і прий-
нятті Україною власних державних рішень шляхом 
зменшення «зовнішнього впливу» на намічену для 
проведення адміністративно-територіальну рефор-
му в умовах децентралізації.  

Пілотний проєкт для Хмельницької ОДА базу-
вався не тільки на нових і осучаснених базових знан-
нях членів Робочої групи з питань ППБ, а й на вико-
ристанні їх власного досвіду у створенні Автомати-
зованих систем управління (АСУ) Бердянського за-
воду «Азовкабель», вугільних об’єднань – тресту 
«Свєрдловвугілля» та комбінату «Свєрдловантра-
цит», комплексу економетричних моделей «Укр-1», 
«Укр-2», «Укр-3» та «Дісплан», розробці моделей 
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узгодження цільових програм народногосподар-
ського плану, системи індикативного планування та 
інших наукових наробок ЕНДІ та Голів НДІОЦ 
Держплану України та Інституту кібернетики НАН 
України.  

Але несприйняття діючої в державі системою 
влади вітчизняних наукових розробок, які не супро-
воджувались "Грантовою халявою", стало звичним 
явищем професійної соціальної стратифікації укра-
їнських економістів і гуманітаріїв.  

Завершуючи гносеологічні оцінки професійної 
соціальної стратифікації вітчизняних вчених та 
українського чиновництва загальнонаціональних  
і регіональних органів влади, доречним стає наголо-
шення та взяття на озброєння наступного народного 
прислів’я для інтелігенції: «Без переосмислення  
історичного досвіду минулого, власні граблі зав-
жди будуть виглядати, як щось заморське і но- 
веньке». 

Характеристика ситуації та стан її розв’я-
зання. В умовах реалізації пілотного проєкту «Дер-
жавне регулювання регіонального людського роз- 
витку в адміністративній області» передбачалось 
вдосконалення методичного забезпечення формуль-
них розрахунків субвенцій, дотацій і трансфертів на 
рівні області, виходячи с того положення, що так 
звані коригувальні коефіцієнти визначались би Хме-
льницькою ОДА відносно середніх значень відпо- 
відних показників ОТГ, ОМС та районів області, а 
не відносно середніх значень відповідних показни-
ків по Україні в цілому [8; 9].  

ОДА, маючи за такими провідними складовими 
людського розвитку, як рівень освіти, стан здоров’я 
і добробут у своїй структурі територіальні підроз-
діли ЦОВВ (як Головних розпорядників бюджетних 
коштів) – Департаменти освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту і соціальної допомоги насе-
ленню, спроможні самостійно розробляти і схвалю-
вати регіональні нормативно-правові акти щодо: 

– затвердження в описовому та вартісному ви-
гляді соціальних параметрів за кожним із делегова-
них державою органам місцевого самоврядування 
повноважень у розрахунку на середньостатистичну 
адміністративно-територіальну одиницю, визна- 
чивши мінімальне і максимальне значення таких  
нормативів з урахуванням обсягів фінансових ре- 
сурсів;  

– внесення змін до нормативно-правових актів,
що регламентують застосування галузевих нормати-
вів і стандартів надання послуг; 

– формування Реєстрів наступних показників:
а) державних стандартів соціальних послуг та 

порядку визначення в них потреб населення адміні-
стративно-територіальних одиниць і проведення мо-
ніторингу та оцінки їх якості;  

б) галузевих нормативів і стандартів надання 
послуг, насамперед у сферах освіти, охорони здоро-
в'я та соціального захисту населення;  

в) соціальних нормативів за кожним із делего-
ваних державою органам місцевого самоврядування 
повноважень у розрахунку на середньостатистичну 

адміністративно-територіальну одиницю в описо-
вому та вартісному вигляді (min/max) з урахуванням 
обсягів власних та додатково необхідних фінансо-
вих ресурсів.  

Згідно заходів щодо реалізації Концепції ре-
формування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади від 2014 р. ці акти  
і реєстри мали би бути затверджені Урядом ще, 
відповідно, у жовтні та грудні 2016 р., але й досі, 
станом на початок 2020 р., це не було виконано.  

ОДА повинні здійснювати контроль за досяг-
ненням відповідності фінансового нормативу бюд-
жетної забезпеченості суспільної послуги з враху-
ванням різноманітних особливостей населення кож-
ної місцевості та збереження його моральних засад: 
духовності й освіченості, історичної спадщини і те-
риторіальної єдності, звичаїв і традицій, культури  
і світогляду, мирного менталітету та етнічних цінно-
стей. Обласні державні адміністрації признані спри-
яти виникненню взаємообумовленого емерджет-
ного розвитку регіонів країні як цілого, єдиного на-
ціонального: «Україна – єдина країна».   

Програвши "конкурентні" змагання з ГО «Ін-
ститут громадянського суспільства», члени Робочої 
групи з питань ППБ Хмельницької ОДА не спро- 
моглися завадити його презентації (при куратор- 
стві з боку Уряду та Мінрегіону України) проєкту 
Закону України «Про внесення змін до Конституції 
України (щодо децентралізації влади)».  

В проєкті цього закону було запропоновано 
створення округів замість адміністративних райо-
нів, де представниками держави стають призначені 
Президентом України за поданням Кабінету Мініст-
рів України префекти замість голів державних адмі-
ністрацій районів і областей. І це, незважаючи на те, 
що Концепцією реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади 2014 р. 
в Україні передбачалося збереження району на  
районному рівні в якості адміністративно-територі-
альної одиниці [2, c. 5].  

У проєкті вказаного Закону України визначено, 
що префект на відповідній території спрямовує і  
координує діяльність територіальних органів ЦОВВ, 
забезпечує їх взаємодію з ОМС в умовах воєнного 
або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної 
ситуації [проєкт Закону, ст. 119, п. 3]. Серед двад-
цяти п’яти індикаторів Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020» (схвалена Указом Президента 
П.О. Порошенка 12 січня 2015 р. №5/2015), які ви-
значені під зовнішнім впливом, один з них, що роз-
рахований Стокгольмським міжнародним інститу-
том дослідження миру, передбачає збільшення чи-
сельності професійних військових на тисячу на-
селення із 2,8 до 5,6 осіб. 

Основні прогнозні макропоказники економіч-
ного і соціального розвитку України на 2018- 
2020 рр. (схвалені постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 травня 2017 р. №411 за підписом  
В. Гройсмана) передбачають збільшення фонду оп-
лати праці найманих працівників і грошового забез-
печення військовослужбовців у 2020 р. проти  
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2018 р.: на 213,6 млрд (122%) – за першим сцена-
рієм; на 280,8 млрд (128,3%) – за другим сценарієм; 
234,7 млрд (108,8%) – за третім сценарієм. 

Але це сприймається вже як підготовка України 
до війни з надуманим агресором на основі русофобії 
або як нову форму "смотрящих".  

Дійсно, що це – нова форма "смотрящих" на  
модний французький манер (або коленкор) при кон-
ституційному закріпленні феодально-олігархічної 
системи диктаторської влади? Чи можливо в корум-
пованій системі влади – це продукт розвитку віт- 
чизняного парламентаризму в парламентсько-пре-
зидентській республіці, якою вважає себе Україна? 

Наявно доцільним стає згадка заповіту Вели-
кого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка: «Чу-
жому навчайтесь, та свого не цурайтесь!» 

Нині діючі районі державні адміністрації мож-
ливо було б більш доцільнішим реорганізувати у 
юридично-консультативні та аналітико- статистичні 
підрозділи ОДА з функціями Центрів медичних 
округів, Центрів адміністративних послуг і статис-
тики, Агенцій регіонального розвитку.  

Слід підкреслити, що проєктом Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2027 
року серед органів влади, що забезпечують її реалі-
зацію, районі державні адміністрації також не пе-
редбачаються [6, с. 66].  

Більш раціональним було б їх збереження за ра-
хунок ліквідації всеукраїнських асоціацій ОМС, які 
під гаслом "демократії та свободи", не маючи висо-
кокваліфікованих фахівців та вчених – патріотів, 
"вимушені" освоювати гранти іноземних ляльково-
дів як тягар "зовнішнього впливу" на адміністра- 
тивно-територіальну реформу, що мала здійснюва-
тися самостійно в суверенній і незалежній Україні 
за участі вітчизняної правової науки.  

Постановка проблеми і напрями її вирі-
шення. Девіз «Розвиток та єдність, орієнтовані на 
людину» проєкту Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2027 року продемон- 
стрував продовження людиноцентристського під-
ходу до стратегічного планування та фінансування 
регіонального розвитку, який Міністерство розвит-
ку громад та територій (колишнє Міністерство ре- 
гіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України) використало в 
якості методологічного забезпечення.  

Орієнтація Державної стратегії регіонального 
розвитку України на Людину в контексті узгодже-
ності з Регіональними стратегіями засвідчило ви-
знання Людей епіцентром прогресу, тому що Люд-
ський розвиток став не лише ключовою метою, а й 
найбільш важливим детермінантом і чинником соці-
ально-економічного розвитку регіонів та держави в 
цілому.  

У зв'язку з цим органам центральної і регіона-
льної влади необхідно, з одного боку, більшу увагу 
зосереджувати на заохоченні Людей до їх особис-
того розвитку, посилення їх ролі у суспільстві та  
розширенню їх можливостей щодо вибору свого 
майбутнього. З іншого боку, органам державної 

влади різних рівнів адміністративно-територіаль-
ного устрою необхідно дбати, щоб Люди брати на 
себе відповідальність як за свій вибір, так і за його 
реалізацію.  

Саме ці визначення процесів взаємодії Людей 
та органів державної влади на всіх рівнях адмініст-
ративно-територіального устрою дозволили б заміс-
тити сепаратистські настрої населення Українського 
Донбасу впровадженням ідей і положень бюджет-
ного федералізму в унітарній державі, як основи фі-
нансового забезпечення стабільного соціально-еко-
номічного (в тому числі і людського) розвитку кож-
ного регіону та держави в цілому як суверенної, не-
залежної та унітарної [10-14].  

У загальному плані формування регіональної 
політики держави та регіональних стратегій і про-
грам повинно базуватись на теорії і методології ре-
гіонально відтворення, а не на положеннях загаль-
нонаціонального і галузевого відтворення у терито-
ріальному аспекті. Але саме такий непродуктивний 
підхід був реалізований в аналітичних частинах 
Державних стратегій регіонального розвитку Укра-
їни на періоди 2015 та 2020 рр.  

Структурно-відтворювальний підхід до роз- 
гляду положень теорії і методології регіонального 
відтворення базується на класифікації територіаль-
них процесів відтворення, насамперед, органічних 
складових матеріальної бази соціальної сфери: жит-
лово-комунальне господарство, освіта, охорона здо-
ров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, 
культура і мистецтво, засоби масової інформації, фі-
зична культура і спорт.  

Наступним етапом класифікації процесів від- 
творення є: об’єкти зв’язку, телекомунікацій та ін-
формації; виробничої та дорожньо-транспортної ін-
фраструктури; охорони навколишнього природного 
середовища; забезпечення комплексного і раціона-
льного природокористування [15, c. 19].  

Головне при цьому – визначення завершеності 
натурально-речового і вартісного кругообігу цих 
процесів на регіональному та місцевому рівнях.  

Бюджетування територіальних відтворюваль-
них процесів стає провідним елементом фінансо-
вого механізму здійснення соціально-економічних 
процесів різних масштабів національної економіки: 
село, селище, місто, адміністративний район та  
райони великих міст, адміністративна область, АР 
Крим, мм. Київ і Севастополь.   

В умовах децентралізації влади основним пов-
новаженням органів місцевого самоврядування об-
ласного рівня визнано стійке забезпечення сталого 
регіонального розвитку (передбачено Концепцією 
реформування місцевого самоврядування), який є 
динамічною характеристикою регіонального про- 
стору. Останній об’єднує в межах відповідних тери-
торій виробників і споживачів товарів та послуг в 
єдину органічну цілісну еколого – економіко – соці-
альну систему регіону.  

Тобто регіон повинен розглядатися як просто-
рово-територіальна концентрація галузей суспіль-
но-господарської діяльності. При цьому результати 
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соціально-економічного розвитку територій повною 
мірою будуть залежати від характеру та ефективно-
сті діяльності трьох соціальних секторів (як рівно-
правних партнерів): громадського, приватного і дер-
жавного.  

Саме тому в основу регіонального розвитку має 
бути покладена плідна співпраця між організованою 
громадськістю, бізнесом та органами місцевого са-
моврядування. Останні мають складати баланси  
місцевих фінансових ресурсів за усіма джерелами їх 
формування та використання, як орієнтирів визна-
чення громадського бюджету та пропорцій і меж 
взаємодії бюджетного централізму з бюджетним фе-
дералізмом.  

Проєктом Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2027 наголошено комплекс 
проблемних питань у сфері її майбутньої реалізації. 
Серед них, насамперед, «непрогнозованість джерел 
та обсягів фінансування Стратегії, а також фі-
нансова незабезпеченість більшості її завдань» [6, 
с. 43-44]. 

Вирішенню цих проблемних питань, на наш по-
гляд, буде сприяти нормативно-правове визначення 
меж взаємодії бюджетного централізму з бюджет-
ним федералізмом для фінансового забезпечення 
бюджетування відповідних аспектів і складових ре-
гіонального людського розвитку.  

Бюджетний федералізм в унітарній державі має 
полягати у планомірній за часом регламентації та-
ких масштабів фінансової самодостатності органів 
регіональної влади та місцевого самоврядування на 
основі бюджетно-фіскальної децентралізації за до-
ходами, які їм будуть визначені державою, виходячи 
з видаткових повноважень в соціально-економіч-
ному розвитку. 

Тобто, під час впровадження бюджетного феде-
ралізму шляхом регламентації пропорцій і співвід-
ношень між коштами державного і місцевих бюдже-
тів в зведеному бюджеті держави видаткові повно-
важення органів регіональної влади та місцевого са-
моврядування мають відповідати обсягу надхо-
джень, регламентованих державою [див. 10, табл. 
с. 139].  

В умовах бюджетного федералізму унітарної 
держави регіональні органи влади та органи місце-
вого самоврядування, не очікуючи вказівок і конт-
рольних цифр від органів загальнонаціональної 
влади, спроможні будуть самостійно аналізувати й 
оцінювати варіанти власних фінансових можливос-
тей у базовому, звітному і плановому періодах (як 
мінімум у трирічному вимірюванні).  

На підставі соціальних нормативів не нижче  
рівня мінімальних соціальних потреб і галузевих 
стандартів надання послуг населенню (освітня та 
медична субвенції, кошти на соціальний захист і со-
ціальне забезпечення) органи влади та органи місце-
вого самоврядування самостійно приймають рішен-
ня щодо реалізації проєктів Місцевих цільових про-
грам і проєктів Планів заходів з реалізації Регіона-
льних стратегій.  

Таким чином, впровадження бюджетного феде-
ралізму в унітарній державі буде націлено, з одного 
боку, на забезпечення фінансових потреб кожної те-
риторіальної громади адекватно її економічної спро-
можності, а, з іншого боку, на забезпечення соціаль-
ної рівності та соціальної справедливості в отри-
манні населенням конституційно гарантованих дер-
жавою публічних послуг у кожному адміністратив-
ному районі.  

У 2011 р. в Передмові Науково-практичного ко-
ментаря до оновленого у 2010 р. Бюджетного; ко- 
дексу України (заг. ред. Ф.О. Ярошенко, наук. ред. 
відп. викон. В.Ф. Столяров) було запропоновано 
включити до складу фінансових нормативів бюд- 
жетної забезпеченості під час планування коштів  
місцевих бюджетів (державне управління; освіта; 
охорона здоров'я; соціальний захист і соціальне за-
безпечення; культура і мистецтво; фізична куль-
тура і спорт) додаткові нормативи бюджетного за-
безпечення гарантованих послуг житлово-кому-
нального господарства та засобів масової інфор-
мації (до глави 13 «Загальні положення», у статті 
«Фінансові нормативи бюджетної забезпечено-
сті») [15, с. 26].  

Також у Передмові було рекомендовано розро-
бити «Основні положення щодо впровадження від-
повідальності вищих органів державної і місцевої 
влади та органів місцевого самоврядування за недо-
фінансування за нормативами бюджетної забезпе-
ченості Національної і Регіональних програм люд- 
ського розвитку» (до розділу V «Контроль за до-
тримання бюджетного законодавства та відпові-
дальність за порушення бюджетного законодав-
ства») [15, с. 27].  

У Національній доповіді 2015 р. «Політика ін-
теграції українського суспільства в контексті  
викликів та загроз подій на Донбасі» (за ред.  
Е.М. Лібанової) також наголошувалось на необхід-
ності «визначення у Бюджетному кодексі Укра-
їни відповідальності розпорядників бюджетних 
коштів за несвоєчасне й неповне фінансування 
делегованих повноважень» [16, с. 313].  

Наведені пропозиції і рекомендації спрямовано 
на встановлення фінансових нормативів бюджету-
вання соціальних послуг в залежності від соціаль-
них потреб, інституційованих законодавством, на  
відміну від поточного підходу Мінфіну України, 
який разом із Головними розпорядниками бюджет-
них коштів вважає можливим виділення фінансових 
ресурсів у довільних обсягах на забезпечення  
цих потреб (насамперед, бюджетних коштів на 
освітню і медичну субвенції, та на соціальний за-
хист і соціальне забезпечення населення).  

Тобто, в умовах інституалізації людиноцентри-
стського підходу бюджетний федералізм повинен 
був би базуватись, як мінімум, на фінансових нор-
мативах бюджетної забезпеченості Індексу регіона-
льного людського розвитку (ІРЛР) за складовими і в 
цілому.  

Передмова Науково-практичного коментаря до 
оновленого у 2010 р. Бюджетного кодексу України 
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(2011) включала обґрунтовані уточнення Кодексу, 
які необхідно прийняти для розробки Національної 
і Регіональної програм людського розвитку. Разом з 
цим ІРЛР розглядався в якості критерія ефективно-
сті державної соціально-економічної, регіональної, 
інноваційно-інвестиційної і екологічної політики та 
методологічних положень бюджетного федералізму 
[10; 11; 15, с. 23-27].  

Ідеї бюджетного федералізму мав би викорис-
тати т. в. о. Президента України О. Турчинов у пе-
ремовинах з активістами створення Луганської та 
Донецької народних республік Українського Дон-
басу для збільшення їх фінансової автономії з метою 
збереження територіальної єдності нашої держави. 
Це було викликано відсутністю системи підготовки 
і прийняття державних рішень із залученням фахів-
ців вітчизняних наукових установ та висококваліфі-
кованих радників, яка призвела до надто поспішного 
впровадження т. з. АТО на теренах Луганської і До-
нецької областей.  

Також, не був задіяний механізм соціально аде-
кватного менеджменту регіонального людського  
розвитку в Українському Донбасі [13; 14]: 

1) нові знання і конкретні пропозиції «Науко-
вих основ подальшого вдосконалення та розвитку 
концептуальних положень Бюджетного кодексу Ук-
раїни» діючою на той час владою не використовува-
лись; 

2) не сталося практичного впровадження Про-
грами подолання бідності в Україні, розробленої На-
родним Рухом України (за ред. д. е. н., професора  
В.К. Черняка); 

3) не було освоєно девіз світової спільноти
ЕКСПО-2005 «Мудрість природи», який розкривали 
три органічні складові нового світогляду Людства – 
«Матриця природи», «Мистецтво життя», «Розви-
ток екоспільнот»;  

4) не імплементовано в українському законо-
давстві досягнення Цілі 1 «Подолання бідності  
(3 завдання, 5 індикаторів)» з семи Цілей Розвитку 
Тисячоліття (ЦРТ), прийнятих світовою спільнотою 
на період 2000-2015 рр.; 

5) не реалізовано попередньо погоджені пілотні
проєкти 2005-2006 рр. «Луганщина-ЦРТ» і «Донеч-
чина-ЦРТ» (у 2010 р. також АР Крим-ЦРТ).  

Реалізація зазначених заходів на Українському 
Донбасі убезпечила б від проведення місцевих рефе-
рендумів активістами проєкту "Новоросія" під гас-
лом отримання населенням високих зарплат та пен-
сій за прикладом анексованого Криму. Але, більш 
високий рівень життя на Українському Донбасі у 
порівнянні з населенням сусіднього Російського 
Донбасу та завдяки створенню у 2001-2013 рр. сут-
тєвого прошарку середнього класу не сприяв би 
створенню передумов проведення цих референду-
мів.  

Формування соціокультурного простору з ме-
тою інтеграції українського суспільства на основі 
синтезу культур національних спільнот, представле-
них на Донбасі, не може суперечити проігнорова-

ному сучасною владою фундаментальному поло-
женню того, що не «Суспільна свідомість визна-
чає суспільне буття», а навпаки – «Суспільне 
буття визначає суспільну свідомість».  

У вказаній Національній доповіді 2015 р. відмі-
чалось, що принцип «Одна нація, одна мова, одна 
церква» не тільки належить минулому і позами-
нулому століттю… Але це не заважало його ви-
користанню як у тривалому розмежуванню Укра-
їни, так і майже миттєвому сепаратистському 
спалаху. Донбас – це специфічна соціокультурна 
спільність, що виникла як синтез сукупності про-
цесів (економічних, політичних і культурних), ні 
один з яких не може трактуватись як абсолютна 
детермінанта. В її основі лежить синтез двох го-
ловних (російської і української) і цілого ряду ін-
ших культур, який має не призводити до кризи 
будь-якої з її складових, а навпаки, як найбільше 
відкривати її внутрішній потенціал [16, c. 77]. 

Переосмислюючи прорахунки у становленні лі-
беральної економіки відкритого, вільного ринку та 
динаміку рейтингових оцінок ІРЛР з 1999 р. в Укра-
їнському Донбасі, а також враховуючи результати 
виконання Угоди щодо регіонального розвитку До-
нецької області між Кабінетом Міністрів України та 
Донецькою обласною радою від 15 вересня 2007 р. 
на 2008-2011 рр. і виконання Додаткової Угоди від 
20 жовтня 2010 р. на 2011 р. були визначені межі 
бюджетного федералізму унітарної України сто- 
совно регіонального людського розвитку в Луган- 
ській та Донецькій областях [13, 14, 17, 18].  

Головною причиною невиконання вказаної 
Угоди щодо спільних заходів Уряду і Облради стало 
її недофінансування на 50,6%, у тому числі, за раху-
нок коштів державного бюджету – на 52,5%, місце-
вих бюджетів – на 34,7, інших джерел – на 44,2%. 
Але найбільший рівень фінансування спільних захо-
дів Угоди був забезпечений саме за рахунок коштів 
місцевих бюджетів – 65,3% [17, c. 248].  

Стан фінансування (факт/план) спільних захо-
дів Угод щодо регіонального розвитку Івано-Фран-
ківської і Львівської областей у 2011 р. за рахунок 
коштів державного бюджету України склав, відпо-
відно, 105,6 та 106,3% проти 43,5% по Донецькій об-
ласті [17, с. 252].  

Крім того, доцільно звернути увагу на те, що 
виконання надходжень з інших джерел (крім дер- 
жавного і місцевих бюджетів), які розкривають  
внутрішні регіональні резерви склали у 2011 р. по 
Львівській області 1178,9% (проти 119,2% у 
2010 р.), по Донецькій області – 537,4% (проти 
322,8% у 2010 р.) і по Івано-Франківській області – 
тільки всього 3,5%. 

Тобто наявна необхідність збільшення фінансо-
вої автономії областей у саморозвитку за рахунок 
внутрішніх регіональних резервів. 

Серед 25-ти стратегічних індикаторів реалізації 
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 17-й ін-
дикатор був визначений таким чином: «питома 
вага місцевих бюджетів становитиме не менше 
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65-ти відсотків у зведеному бюджеті держави» 
[19, c. 7].  

Існують нормативно-правові передумови ре- 
гламентувати фінансування регіонального людсько-
го розвитку за рахунок місцевих бюджетів у співвід-
ношенні з коштами державного бюджету, викорис-
товуючи гармонійну пропорцію «Золотого Пере-
тину»: 62% / 38% [20]. При цьому, якщо 62% коштів 
Зведеного бюджету держави на людський розвиток 
забезпечується за рахунок коштів місцевих бюдже-
тів, то це є верхньою межею бюджетного федера- 
лізму, а 38% – нижньою межею бюджетного центра-
лізму [7; 8; 13; 14].  

Граничні пропорції «Золотого Перетину» аде- 
кватні спільним межам бюджетного централізму  
і бюджетного федералізму, які відображають рівень 
автономності і глибину сумісності загальнодержав-
них і територіальних відтворювальних процесів 
людського капіталу. Тим самим вони утворюють 
зону вибору узгоджених рішень щодо співфінансу-
вання відповідних проєктів і заходів при соціаль-
ному діалозі органів загальнонаціональної і регіона-
льної влади в розмірі 24% (62%-38%) від загального 
обсягу бюджетних коштів на людський розвиток ре-
гіону.  

Тобто до 24% коштів Зведеного бюджету дер-
жави можуть бути використані для узгодженого  
спільного фінансування завдань і заходів Націона-
льної і Регіональних програм людського розвитку.  

Реформування фінансової структури видатків 
бюджетного унітаризму доцільно розпочати з визна-
чення обсягу бюджетних коштів для простого від- 
творення наявного людського капіталу кожного ре-
гіону, частка яких повинна складати не менше 38% 
Зведеного бюджету держави на людський розвиток 
за рахунок місцевих бюджетів.  

Розширене відтворення людського капіталу те-
риторії необхідно передбачати шляхом планового 
збільшення частки коштів місцевих бюджетів на 
людський розвиток до 62% у Зведеному бюджеті 
держави. 

Застосування стисло розглянутої логічної 
схеми планового реформування бюджетного уніта-
ризму забезпечує досягнення співвідношення кош-
тів з державного та місцевих бюджетів на розвиток 
людського капіталу згідно гармонійних пропорцій 
«Золотого Перетину». 

Завдяки цьому можливе досягнення структур-
ної гармонії бюджетної системи держави, яка, з од-
ного боку, забезпечить узгодженість і збалансова-
ність соціально-економічних інтересів (відносин) 
органів загальнонаціональної і регіональної влади. З 
іншого боку, стане свого роду Генератором покра-
щення рівня і якості життя українського народу в 
унітарній державі, народу, який виконує таким чи-
ном свою планетарну місію в розвитку Європей- 
ського Гуманізму.  

Громадянсько-військовий конфлікт на Укра-
їнському Донбасі можна було б упередити у 2013-
2014 рр., а на сьогодні й припинити шляхом збіль-

шення фінансової автономії Луганської і Донець-
кої областей в межах України на підставі впро- 
вадження фінансових нормативів бюджетування 
складових людського розвитку. На наше переко-
нання, саме це складає передумови здійснення по-
каяння обох сторін конфлікту – органів загально-
національної та регіональних гілок влади різних 
масштабів ринкового господарювання.  

Виходячи з положень і принципів системної 
методології, кошти державного і місцевих бюджетів 
в Зведеному бюджеті держави являють собою орга-
нічне ціле й одночасно єдність, яка діалектично  
розподілена на частини. Саме тому гармонійні про-
порції «Золотого перетину» спроможні відобразити 
гармонію структурного порядку коштів Зведеного 
бюджету через зв’язок і співвідношення коштів дер-
жавного і місцевих бюджетів.  

Пропорції зв’язків і співвідношень складових 
цілого будуть вважатися гармонійними, якщо вони 
будуть розподілені у відношенні 62% / 38% від  
точки початку виміру цілого, по-перше, як у разі 
оцінки розміру відрізка відстані, так і, по-друге, у 
разі оцінки розміру обсягу, що містить однорідну 
складову (це грошові кошти національної скарб-
ниці у формі циліндра, які мають єдиний непо-
дільний елемент – будь який номінал гривні).  

Виходячи з положень структурно-відтворюва-
льного підходу до розгляду розподілу загальнона- 
ціональних відтворювальних процесів на регіо- 
нальні, галузеві та індивідуальні стає можливим ви-
ділення з них таких, які автономно та у взаємодії з 
іншими процесами (за масштабами господарю-
вання) забезпечують людський розвиток у розгляну-
тому вимірі.  

Джерелами відтворювальних циклів людського 
капіталу регіону доречно вважати кошти держав-
ного та місцевих бюджетів, а також власні доходи 
населення.  

Після досягнення гармонії взаємозв’язку, час-
тини цілого можуть діяти самостійно, але тільки у 
взаємодії з іншими частинами, так із цілим, не бу-
дучи спроможними змінити його рівновагу як сис-
теми, що характеризується такою її властивістю як 
цілісність або емерджентність. Результатом взаємо-
дії частин цілого стає синергія, яка розкриває надли-
шок між арифметичною сумою частин та цілісністю 
системи.  

Луганська і Донецька області – це органічні 
частини єдиного цілого – держави Україна, як су-
веренної, незалежної і унітарної.  

Згідно з принципом демократичного центра- 
лізму, бюджетний федералізм в унітарній державі 
полягає в нормативно-правовій регламентації таких 
масштабів фінансової самодостатності органів ре- 
гіональної влади та місцевого самоврядування, які 
визначають їх видаткові повноваження в соціально-
економічному, в тому числі і людському, розвитку. 
Завдяки бюджетно-фіскальній децентралізації за до-
ходами видаткові повноваження органів влади на 
місцевих рівнях мають відповідати обсягу фіскаль-
них надходжень.  
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Забезпечуючи виконання та подальший розви-
ток 17-го індикатора Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020», Міністерство фінансів України в 
розроблених та схвалених Основних напрямах  
бюджетної політики на 2018-2020 роки (червень 
2017 р.) передбачило забезпечення самостійності  
місцевих бюджетів позитивною динамікою частки 
доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі до-
ходів Зведеного бюджету, яка не повинна бути  
менша ніж 20% [21, c. 22].  

Визначаючи стратегічні співвідношення дер-
жавного і місцевих бюджетів в Зведеному бюджеті 
держави по доходах і видатках, доречним та доціль-
ним стає розгляд соціальної гармонії, яка «характе-
ризує якість соціальних зв’язків і соціальної сис-
теми в цілому, що передбачає єдність у різнома- 
нітності» [22, c. 77]. 

Соціологічна енциклопедія, розглядаючи гар-
монію соціальну, наголошує, що «у соціальній фі-
лософії гармонійними вважають зв’язки, яким 
притаманні: узгоджена єдність елементів, що 
дає змогу кожному з них якнайповніше виявити 
свою індивідуальність; симетрія, або домірна рів-
новага; наявність функціонального ритму; здат-
ність до стійкого розвитку. Соціальну систему 
вважають гармонійною, коли кожен з її елемен-
тів як свою передумову передбачає наявність ін-
ших, а їх взаємодія породжує соціальну синергію. 
Якісні зміни такої системи характеризуються 
наступністю та переважанням еволюційних 
форм переходу над революційними» [22, c. 77].  

Першим, вихідним аспектом людського роз- 
витку є «Відтворення населення». Тому, соціально 
адекватний менеджмент регіонального людського 
розвитку повинен бути націлений на досягнення  
гармонійної симетрії та рівноваги по ієрархії управ-
ління та динамічної синхронізації за часом територі-
альних і загальнонаціональних відтворювальних 
процесів людського капіталу.  

Враховуючи розглянуті положення гіпотези, 
стає можливим та доцільним забезпечувати гармо-
нізацію відтворювальних процесів населення з ви-
користанням гармонійних [божественних] пропор-
цій «Золотого перетину» у встановленні еталонних 
співвідношень обсягів та динаміки коштів з держав-
ного та місцевих бюджетів (включаючи кошти ОМС 
і ОТГ на місцевий людський розвиток).  

Завдяки визначеним положенням планового ре-
формування фінансової структури видатків бюд- 
жетного унітаризму вартісні варіанти проєктних рі-
шень Планів заходів з реалізації Державної та Ре- 
гіональних стратегій розвитку, як форми прояву 
власних та спільних інтересів суміжних масштабів 
життєдіяльності населення, повинні знаходитись в 
межах соціального діалогу суміжних рівнів держав-
ного управління для досягнення узгодженості спів-
фінансування процесів людського розвитку на ос-
нові соціальної рівноваги та соціальної справедли-
вості.  

Якщо національну економіку та державу в ці-
лому розглядати як молекулу ДНК, стуктуро- 

утворюючим параметром якої є співвідношення 
коштів місцевого і державного бюджетів у Зведе-
ному бюджеті України, то тільки в результаті 
штучного або умисного порушення гармонійної 
[божественної] пропорції "Золотого перетину", 
які відображають ці співвідношення, можуть 
призвести до загибелі молекули ДНК, що аде- 
кватно знищенню цілісності національної еконо-
міки та держави в цілому.  

В іншому випадку – це основа стабільності 
функціонування і розвитку та збереження тери-
торіальної єдності регіонів нашої суверенної, не-
залежної і унітарної держави в межах кордонів 
1990 року!!! 

Відношення більшої частини коштів Зведеного 
бюджету України на соціально-економічний розви-
ток до його меншої частини повинен дорівнювати 
відношенню загального обсягу коштів Зведеного 
бюджету України на соціально-економічний розви-
ток до його більшої частини і складати 1,618 (62% / 
38% – гармонійна пропорція «Золотого перетину»). 
Числове значення 1, 618 – це число Творця, згідно 
якого вочевидь визначені православні хрести на те-
ренах України та структура ДНК генетичного коду 
Українців. Це число Краси, яка правила, править 
і буде правити в Природі, Людстві та Суспільстві, 
незважаючи на форми, важелі і методи взаємодії 
Людей у суспільному житті. Тільки, якщо людські 
рішення будуть відбуватись відповідно законам 
природи, їх інтереси, бажання і механізми їх досяг-
нення будуть гармонійними.  

Якщо пропорції між державним і місцевими 
бюджетами Луганської та Донецької областей бу-
дуть побудовані за пропорціями «Золотого пере-
тину», то буде досягнута структурна гармонія фі-
нансово-бюджетної системи нашої держави, тому 
що вони, як генетичні складові ДНК, діалектично 
об’єднані у єдине ціле – Зведений бюджет України.  

Не тільки адміністративним областям Укра-
їнського Донбасу, а й усім областям України слід 
встановити фінансову автономію в межах місце-
вих бюджетів, які знаходяться в гармонійних 
пропорціях «Золотого перетину» з державним 
бюджетом. Це божественна основа територіаль-
ної єдності України.  

Результати дослідження. Складові «Матриця 
природи», «Мистецтво життя» та «Розвиток еко- 
спільноти» девізу ЕКСПО-2005 «Мудрість при-
роди» з використанням гармонійної пропорції ма-
ють бути покладені в основу світогляду Україн- 
ського народу щодо відношення до землі та первин-
них природних ресурсів, як національної скарбниці.  

Конституція України гарантує не тільки право 
державної і комунальної власності на землю, а й 
право приватної власності на землю, закріплюючи 
його за громадянами України [1, Ст. 13-14].  

В умовах запровадження ринку землі на часі 
стають питання визначення запобіжників зосе- 
редження земельних ресурсів у фізичних та юри- 
дичних осіб незалежно від громадянства. Поперед-
ній досвід стихійного розподілення землі між земле- 
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користувачами призвів до фактичного знищення 
сільського населення. Оскільки подекуди склалась 
така ситуація, що земельний ресурс декількох сіль-
ських громад обробляється вахтовим методом за-
їзчих бригад, а отримані економічні результати його 
використання не розподіляються на користь вирі-
шення соціальних питань місцевого населення.   

Землекористувачі відверто заявляють, що їх ці-
кавлять тільки земельні ресурси, а не місцеве насе-
лення.  

Отже, об’єктивно доцільним стає, з одного бо-
ку, підвищення земельної ренти, а, з іншого – обме-
ження площ сільськогосподарських угідь у одного 
землекористувача. Це повинно стати поштовхом до 
збільшення самозайнятості населення (місцеві фер-
мери, їх наймані працівники, родичі та ін.), і як ре-
зультат – підвищення конкуренції і суб’єктності  
місцевого розвитку.  

Підвищення конкуренції і суб’єктності місце-
вого розвитку на основі впровадження високомар-
жинальної сільськогосподарської діяльності буде 
сприяти значному збільшенню вкладу сільського  
господарства у Валовий регіональний продукт об- 
ластей і Валовий внутрішній продукт України.  

Державне регулювання ринку земельних ре- 
сурсів повинно бути обмежене тільки контролем  
нормативів їх розділення між землекористувачами з 
використанням кращого зарубіжного досвіду. 

Протягом останнього десятирічча (2009- 
2019 рр.), після розгляду Конституційним Судом 
України дискусійного питання приватизації землі, 
на жаль, вітчизняні філософські, соціальні, еконо- 
мічні та правові науки не були задіяні для обґрунту-
вання державності рішень Українського народу 
щодо Землі, як предметного виміру його генофонду.  

Бездумне перетворення землі і первинних при-
родних ресурсів України в полігон Міжнародного 
геополітичного бізнесу під гаслом "свободи і де-
мократії", може призвести до руйнації основ дер-
жавності територій. 

Проєктом Державної стратегії Регіонального 
розвитку України на період до 2027 року були також 
наголошені проблеми інституалізації забезпечення 
регіонального розвитку щодо: міжвідомчої коорди-
нації; діяльності Агенцій розвитку; моніторингу та 
оцінки Державної регіональної політики. Постано-
вою Уряду від 16 вересня 2015 р. № 714 було утво-
рено Міжвідомчу координаційну комісію з питань 
регіонального розвитку (МКК), як інституційний 
майданчик для координації дій органів виконавчої 
влади і органів місцевого самоврядування в процесі 
формування та реалізації Державної регіональної 
політики шляхом розроблення пропозицій щодо за-
безпечення взаємозв’язку та узгодженості довго-
строкових стратегій, планів і програм розвитку на 
державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Відсутність власного, стабільного у часі, Комі-
тету економічних реформ в Україні (або Національ-
ної ради) триєдиного підпорядкування (НАН Укра-
їни, Президенту України, Уряду України при первин-

ності науки) призводить до залежності державотво-
рення від "зовнішнього впливу" при змінах Прези-
дента Держави та складу Верховної Ради України 
(див. статтю автора «Науково-освітянське забез-
печення державного управління "Життям по-но-
вому" (в умовах децентралізації влади)» // Вісник еко-
номічної науки України. 2014. №3 (27)). На жаль, 
МКК не виконує своїх функцій, а з часу її утворення 
відбулось лише одне організаційне засідання.  

Висновки і рекомендації. Враховуючи нега- 
тивний досвід співпраці з Мінрегіоном України та 
його кураторами з Уряду у 2017 р. щодо впровад-
ження Методики здійснення планово-прогнозних 
розрахунків ІРЛР та пілотного проєкту «Державне 
регулювання регіонального людського розвитку в 
адміністративній області» нами було вирішено на-
дати свої пропозиції публічно для майбутнього ви-
користання при підготовці нових державних рішень 
на науковій основі.  

На сьогодні більш зрозумілими стали неспри- 
ятливі дії можновладців у 2017 р. стосовно вітчизня-
них наукових розробок у порівнянні з грантовими 
рекомендаціями ГО «Інститут громадянського сус-
пільства» та Асоціації міст України, а також проєк-
тів ПРООН щодо децентралізації влади в Україні в 
останні роки.  

Підтвердженням такого становища стала від- 
сутність вітчизняних наробок науково-методичного 
забезпечення державних рішень при підготовці 
проєкту Закону України «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо децентралізації влади)», 
який був внесений до Верховної Ради України но-
вим Президентом України в IV кварталі 2019 р. та, 
начебто, за рекомендаціями деяких європейських 
країн, у січні 2020 р. був знятий з розгляду.  

На підставі власних ініціативних наукових до- 
сліджень та отриманих результатів, головними скла-
довими основ досягнення узгодженості і збалансо-
ваності Регіональних стратегій з Державною страте-
гією регіонального розвитку України були визна-
ченні:  

– «Дерево цілей розвитку» від ОТГ і ОМС, рай-
онів і областей до ЦОВВ в контексті досягнення 
ЦРТ до 2015 р. та ЦСР на період до 2030 р.; 

– Національна і Регіональні програми люд-
ського розвитку на основі планово-прогнозних роз-
рахунків ІЛР та ІРЛР для обґрунтування стратегіч-
них пріоритетів і стратегічних індикаторів; 

– Гармонійні пропорції «Золотого перетину» у
визначенні меж бюджетного централізму і бюджет-
ного федералізму кожного регіону як зони соціаль- 
ного діалогу органів загальнонаціональної і регіона-
льної влади; 

– Механізм державного регулювання соціа-
льно-економічним (з визначенням людського) роз-
витком регіонів та держави в цілому на основі вико-
ристання системи ППБ та соціально адекватного ме-
неджменту на усіх рівнях адміністративно територі-
ального устрою України.  
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З сімнадцяти ЦСР, які були прийняті у вересні 
2015 р. на саміті ООН «Зі сталого розвитку та прий-
няття Порядку денного розвитку після 2015 року на 
період до 2030 року» й адаптовані до України, доці-
льно обрати вісім цілей (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11), що без-
посередньо пов’язані з моніторингом ІРЛР, який не-
обхідно узгоджувати з моніторингом Цілей Сталого 
Розвитку: Ціль 1. Подолання бідності (3 завдання/ 
5 індикаторів); Ціль 2. Подолання голоду, розвиток 
сільського господарства (4/9); Ціль 3. Міцне здо-
ров’я і благополуччя (9/16); Ціль 4. Якісна освіта 

(7/11); Ціль 5. Гендерна рівність (6/12); Ціль 6. Чиста 
вода та належні санітарні умови (5/13); Ціль 8. Гідна 
праця та економічне зростання (6/16); Ціль 11. Ста-
лий розвиток міст і громад (6/18). Наявна збереже-
ність цільової орієнтації соціально-економічного  
і людського розвитку в Україні при переході від ре-
алізації ЦРТ на період до 2015 року до досягнення 
ЦСР на періоди до 2027 та 2030 рр. На першому мі-
сці знову визначена Ціль – «Подолання бідності» 
(три завдання, п’ять індикаторів, див. таблицю) [23-
25].  

Таблиця 
Система узгодженості національних завдань та індикаторів ЦСР  

з показниками блок-аспектів виміру регіонального людського розвитку (ІРЛР) 
Ціль 1. Подолання бідності 

Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

1.1. Скоротити в 4 рази 
рівень бідності, зо- 
крема шляхом ліквіда-
ції її крайніх форм 

1.1.1. Частка населення, 
чиї середньодушові еквіва-
лентні сукупні витрати є 
нижче від фактичного 
(розрахункового) прожит-
кового мінімуму, % 

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

2015 – 58,3 
2020 – 30,0  
2025 – 20,0  
2030 – 15,0 Блок 4. Добробут 

4.1. Рівень бідності за відносним 
критерієм (питома вага насе-
лення, еквівалентні сукупні ви-
трати якого не перевищують 
75% медіанного рівня), %. 
4.2. Питома вага домогоспо-
дарств які робили заощадження, 
або купували нерухомість, %. 
4.3. Кількість мінімальних про-
дуктових кошиків, які можна 
придбати за середньодушовий 
дохід. 
4.4. Валовий регіональний про-
дукт (на 1 особу). 
4.5. Питома вага домогоспо-
дарств, які мають всі товари три-
валого користування базового 
набору (телевізор, холодильник, 
пральна машина), % 

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

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

1.2. Збільшити охоп-
лення бідного насе-
лення адресними про-
грамами соціальної 
підтримки 

1.2.1. Частка бідних, які 
охоплені державною соці-
альною підтримкою, у за-
гальній чисельності бід-
ного населення, % 

• За віком (до 18 років, 18–34 
роки, 35–59 років, понад 60 ро-
ків) 
• За статтю 
• За наявністю дітей у домого-
сподарстві 

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

1.3. Підвищити життє-
стійкість соціально 
вразливих верств 

1.3.1. Співвідношення рів-
нів бідності домогоспо-
дарств з дітьми та домого-
сподарств без дітей, рази 

• За типом місцевості прожи-
вання (м/с)  
• За статтю голови домогоспо-
дарства 

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

1.3.2. Частка витрат на  
харчування в сукупних ви-
тратах домогосподарств, 
% 

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

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

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства 

Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

2.1. Забезпечити до- 
ступність збалансова-
ного харчування на 
рівні науково обґрун-
тованих норм для всіх 
верств населення 

2.1.1. Споживання м’яса в 
розрахунку на одну особу, 
кг/рік 

• За регіонами 

2015 – 51 
2020 – 61 
2025 – 71 
2030 – 80 

Блок 4. Добробут 
4.3. Кількість мінімальних про-
дуктових кошиків, які можна 
придбати за середньодушовий 
дохід 

2.1.2. Споживання молока 
в розрахунку на одну 
особу, кг/рік 

• За регіонами 

2015 – 210
2020 – 270 
2025 – 320 
2030 – 380 

2.1.3. Споживання фруктів 
у розрахунку на одну 
особу, кг/рік 

• За регіонами 

2015 – 51
2020 – 65 
2025 – 78 
2030 – 90 

2.4. Знизити волатиль-
ність цін на продукти 
харчування 

2.4.1. Індекс споживчих 
цін на продукти харчу-
вання (середньорічний), % 

• За основними групами про-
дуктів: – хліб і хлібопродукти; 
м'ясо і м’ясопродукти; молоко; 
риба та продукти з риби; овочі; 
фрукти; цукор; олія соняшни-
кова; яйця 

2015 – 144,4  
2020 – 105,0  
2025 – 105,0  
2030 – 105,0 

Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

3.1. Знизити материн-
ську смертність 

3.1.1. Кількість випадків 
материнської смерті, на 
100 000 живонароджених 

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

2015 – 12,0 
2020 – 11,8  
2025 – 11,4  
2030 – 11,2 

Блок 1. Відтворення населення
1.5. Ймовірність жінок дожити 
від 20 до 65 років 
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Продовження таблиці 
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

3.2. Мінімізувати  
смертність, якій можна 
запобігти, серед дітей 
віком до 5 років 

3.2.1. Смертність дітей у 
віці до 5 років, випадків на 
1000 живонароджених  

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська)  

2015 – 9,3 
2020 – 8,5  
2025 – 7,5  
2030 – 6-7 

Блок 1. Відтворення населення
1.2. Дитяча смертність (смерт-
ність дітей у віці до п’яти років), 
% 

3.3. Зупинити епідемії 
ВІЛ/ СНІДу та тубер-
кульозу, у тому числі 
за рахунок викорис-
тання інноваційних 
практик та засобів лі-
кування 

3.3.1. Кількість хворих з 
уперше в житті встановле-
ним діагнозом ВІЛ,  
на 100 000 населення  

• За статтю • За регіонами

2015 – 37,2  
2020 – 30,9  
2025 – 24,8  
2030 – 20,6 

Блок 2. Соціальне становище
2.3. Кількість хворих із вперше 
встановленим діагнозом алкого-
лізм і алкогольний психоз, роз-
лад психіки та поведінки в наслі-
док вживання наркотиків та ін-
ших психоактивних речовин (на 
100 тис. населення)  

3.3.2. Кількість хворих з 
уперше в житті встановле-
ним діагнозом активного 
туберкульозу, на 100 000 
населення 

2015 – 56,0  
2020 – 51,7  
2025 – 45,4  
2030 – 32,9 

Блок 2. Соціальне становище
2.2. Кількість хворих із вперше 
встановленим діагнозом актив-
ного туберкульозу (на 100 тис. 
населення) 

3.4. Знизити передчас-
ну смертність від неін-
фекційних захворю-
вань 

3.4.1. Кількість смертей 
чоловіків від церебровас-
кулярних хвороб у віці 30–
59 років, на 100 000 чоло-
віків відповідного віку  

• За регіонами

2015 – 64,0 
2020 – 56,2  
2025 – 50,1  
2030 – 45,0 

Блок 1. Відтворення населення
1.4. Ймовірність чоловіків до-
жити від 20 до 65 років 

3.4.2. Кількість смертей 
жінок від цереброваску- 
лярних хвороб у віці 30–59 
років, на 100 000 жінок ві-
дповідного віку  

• За регіонами

2015 – 28,9 
2020 – 25,5  
025 – 23,1  
2030 – 22,0 

Блок 1. Відтворення населення
1.5. Ймовірність жінок дожити 
від 20 до 65 років 

3.4.3. Кількість смертей від 
злоякісного новоутворен-
ня молочної залози у віці 
30-59 років, на 100 000 жі-
нок відповідного віку  

• За регіонами

2015 – 26,3 
2020 – 23,0  
2025 – 20,0  
2030 – 18,3 

Блок 1. Відтворення населення
1. 5. Ймовірність жінок дожити 
від 20 до 65 років 

3.4.4. Кількість смертей від 
злоякісного новоутворен-
ня шийки матки у віці 30–
59 років, на 100 000 жінок 
відповідного віку  

• За регіонами

2015 – 12,2 
2020 – 10,1  
2025 – 9,8  
2030 – 9,5 

Блок 1. Відтворення населення
1. 5. Ймовірність жінок дожити 
від 20 до 65 років 

3.5. Знизити на чверть 
передчасну смертність 
населення, у тому 
числі за рахунок упро-
вадження інновацій-
них підходів до діа- 
гностики захворювань 

3.5.1. Ймовірність померти 
в 20–64 роки, чоловіки, ‰  • За типом місцевості прожи-

вання (міська / сільська)  

2015 – 389 
2020 – 360  
2025 – 330  
2030 – 290 

Блок 1. Відтворення населення
1. 4. Ймовірність чоловіків до-
жити від 20 до 65 років 

3.5.2. Ймовірність померти 
в 20–64 роки, жінки, ‰  • За типом місцевості прожи-

вання (міська / сільська)  

2015 – 155 
2020 – 150  
2025 – 140  
2030 – 130 

Блок 1. Відтворення населення
1. 5. Ймовірність жінок дожити 
від 20 до 65 років 

3.7. Забезпечити зага-
льну якісну імунізацію 
населення з викорис-
танням інноваційних 
препаратів 

3.7.1. Рівень охоплення 
імунопрофілактикою згі-
дно з Національним кален-
дарем щеплень (відповідно 
до медичних показань), %  • За типом місцевості прожи-

вання (міська / сільська)  

2015 – 50 
2020 – 95  
2025 – 95  
2030 – 98 

Блок 5. Гідна праця 
5.4. Частка працівників які пра-
цюють в умовах, що не відпові-
дають санітарно-гігієнічним но-
рмам.  
5.6. Рівень охоплення соціаль-
ним страхуванням (частка заст-
рахованих осіб у зайнятому насе-
ленні), %  

3.8. Знизити пошире-
ність тютюнокуріння 
серед населення з ви-
користанням іннова-
ційних засобів інфор-
мування про негативні 
наслідки тютюноку-
ріння 

3.8.1. Частка осіб, які ку-
рять, серед жінок віком 
16–29 років, %  

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська)  

2015 – 5,0 
2020 – 4,5  
2025 – 4,0  
2030 – 4,0 

Блок 2. Соціальне становище
2.6. Кількість померлих від на-
вмисного самоушкодження  
(на 100 тис. населення) 

3.8.2. Частка осіб, які ку-
рять, серед чоловіків віком 
16–29 років, %  

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська)  

2015 – 31,4 
2020 – 27,0  
2025 – 23,0  
2030 – 20,0

Блок 2. Соціальне становище
2. 6. Кількість померлих від на-
вмисного самоушкодження  
(на 100 тис. населення)

Ціль 4. Якісна освіта
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

4.1 Забезпечити досту-
пність якісної шкіль-
ної освіти для всіх ді-
тей та підлітків  

4.1.1. Частка населення, за-
доволеного доступністю та 
якістю послуг шкільної 
освіти, %  

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) • За 
видами освітньої підготовки 
(початкова, базова, повна сере-
дня)  

Дані очікуються  

Блок 6. Освіта 
6. 2. Охоплення загальною сере-
дньою освітою дітей шкільного 
віку  
(6-18 років), % 

4.2 Забезпечити досту-
пність якісного дошкі-
льного розвитку для 
всіх дітей  

4.2.1. Чистий показник 
охоплення дошкільними 
навчальними закладами ді-
тей віком 5 років, %  

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська)  

2015 – 70,6  
2020 – 80,0  
2025 – 90,0  
2030 – 95,0 

Блок 6. Освіта 
6. 1. Чистий показник охоплення 
дошкільними навчальними за-
кладами дітей віком  
(3-5 років), % 
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Продовження таблиці 
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

4.7 Створити у школах 
сучасні умови нав-
чання, включаючи ін-
клюзивне, на основі 
інноваційних підходів 

4.7.1. Частка сільських 
денних загальноосвітніх 
навчальних закладів, що 
мають доступ до Інтер-
нету, % 

2015 – 81,6  
2020 – 85,0  
2025 – 90,0  
2030 – 95,0 

Блок 6. Освіта 
6. 2. Охоплення загальною сере-
дньою освітою дітей шкільного 
віку  
(6-18 років), % 

4.7.2. Частка сільських 
денних загальноосвітніх 
навчальних закладів, що 
мають комп’ютерні про-
грамні засоби навчання, % 

2015 – 60,5  
2020 – 65,5  
2025 – 70,0  
2030 – 80,0 

4.7.3. Частка денних зага-
льноосвітніх навчальних 
закладів, в яких організо-
вано інклюзивне навчання, 
% 

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) Дані очікуються 

Ціль 5. Гендерна рівність
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

5.5 Розширити доступ 
населення до послуг з 
планування сім’ї та 
знизити рівень підліт-
кової народжуваності 

5.5.2. Коефіцієнт народжу-
ваності у віці до 20 років, 
на 1000 жінок віком 15–
19 років 

• За віком (15, 16, 17, 18, 19 ро-
ків)10 • За регіонами (для віку 
15–19 років) 

2015– 27,3  
2020 – 20,0  
2025 – 15,0  
2030 – 10,0 

Блок 2. Соціальне становище
2. 5. Коефіцієнт підліткової на-
роджуваності (кількість дітей, 
народжених дівчатами у віці 15-
17 років, на 10000 дівчат відпові-
дного віку) 

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

6.1 Забезпечити досту-
пність якісних послуг з 
постачання безпечної 
питної води, будівниц-
тво та реконструкцію 
систем централізова-
ного питного водопо-
стачання із застосуван-
ням новітніх техноло-
гій та обладнання 

6.1.1. Частка сільського на-
селення, яке має доступ до 
безпечної питної води, % 

• За регіонами 
• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

2015 – 5013 
2020 – 70  
2025 – 95  
2030 – 100 

Блок 3. Комфортне життя 
3. 3. Питома вага квартир (одно-
квартирних будинків), обладна-
них централізованою каналіза-
цією та водовідведенням у сіль-
ській місцевості 

6.1.3. Частка міського на-
селення, яке має доступ до 
безпечної питної води, % 

• За регіонами 
• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

2015 – 9013 
2020 – 95 
 2025 – 100  
2030 – 100 

6.1.5. Частка сільського на-
селення, яке має доступ до 
централізованого водопо-
стачання, % 

• За регіонами 
• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

2015 – 17,2 
2020 – 20,0  
2025 – 30,0  
2030 – 50,0 

6.1.6. Частка міського на-
селення, яке має доступ до 
централізованого водопо-
стачання, % 

• За регіонами 
• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

2015 – 89,8 
2020 – 90,0  
2025 – 95,0  
2030 – 100,0 

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

8.1. Забезпечити стійке 
зростання ВВП на ос-
нові модернізації ви-
робництва, розвитку 
інновацій, підвищення 
експортного потенці-
алу 

8.1.1. Індекс фізичного об-
сягу ВВП (середньоріч-
ний), % 

2015 – 90,2 
2020 – 104,0  
2025 – 106,0  
2030 – 107,0 Блок 4. Добробут 

4.4. Валовий регіональний про-
дукт (на одну особу) 8.1.2. Частка валового на-

громадження основного 
капіталу у ВВП, % 

2015 – 13,5 
2020 – 23,0  
2025 – 28,0  
2030 – 22,0 

8.2. Підвищувати ефе-
ктивність виробництва 
на засадах сталого роз-
витку та розвитку ви-
сокотехнологічних 
конкурентних вироб-
ництв 

8.2.1. Коефіцієнт віддачі 
основних засобів 

2015 – 0,23
 2020 – 0,26  
2025 – 0,35  
2030 – 0,45 

Блок 4. Добробут 
4.4. Валовий регіональний про-
дукт (на одну особу) 

8.2.2. Темп зростання про-
дуктивності праці, % 

За видами економічної діяль-
ності 

2015 – 99,1 
2020 – 104,0  
2025 – 103,6  
2030 – 105,8 

8.2.3. Матеріалоємність 
ВВП  

2015 – 0,88 
2020 – 0,87  
2025 – 0,82  
2030 – 0,77 

8.3. Підвищити рівень 
зайнятості населення 

8.3.1. Рівень зайнятості на-
селення віком 20–64 роки, 
%  

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська)  

2015 – 64,4 
2020 – 66,0  
2025 – 68,0  
2030 – 70,0 

Блок 5. Гідна праця 
5.1. Рівень зайнятості населення 
(частка зайнятих серед насе-
лення 18-65 років), % 

8.4. Скоротити частку 
молоді, яка не працює, 
не навчається і не на-
буває професійних на-
вичок 

8.4.1. Частка молоді, яка не 
працює, не навчається і не 
набуває професійних нави-
чок, у загальній чисельно-
сті осіб віком 15–24 роки, % 

• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

2015 – 17,7  
2020 – 17,0  
2025 – 16,5  
2030 – 15,5 

Блок 5. Гідна праця 
5.1. Рівень зайнятості населення 
(частка зайнятих серед насе-
лення 18-65 років), %  
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Закінчення таблиці 
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

8.5. Сприяти забезпе-
ченню надійних та без-
печних умов праці для 
всіх працюючих, зок-
рема шляхом застосо-
вування інноваційних 
технологій у сфері 
охорони праці та про-
мислової безпеки 

8.5.1. Кількість потерпілих 
від нещасних випадків на 
виробництві, які призвели 
до втрати працездатності 
на 1 робочий день чи бі-
льше, % до рівня 2015 року 

За регіонами 

2015 – 100 
(5851 особа)  
2020 – 75  
2025 – 60  
2030 – 55 

Блок 5. Гідна праця 
5.4. Частка працівників які пра-
цюють в умовах, що не відпові-
дають санітарно-гігієнічним 
нормам 

8.5.2. Кількість загиблих 
від нещасних випадків на 
виробництві, % до рівня 
2015 року 

За регіонами 

2015 – 100 (831 особа)  
2020 – 70  
2025 – 50  
2030 – 45 

8.5.3. Частка працівників, 
зайнятих на роботах зі шкі-
дливими умовами праці, у 
загальнообліковій кілько-
сті штатних працівників, % 

За регіонами 
2015 – 26  
2020 – 22  
2025 – 17  
2030 – 12 

8.6. Створити інститу-
ційні та фінансові мо-
жливості для самореа-
лізації потенціалу еко-
номічно активної час-
тини населення та роз-
витку креативної еко-
номіки 

8.6.1. Кількість зайнятих 
працівників у суб’єктів се-
реднього та малого підпри-
ємництва, млн осіб 

За регіонами 

2015 – 6,5  
2020 – 8,3  
2025 – 9,5 
2030 – 10,5 

Блок 5. Гідна праця 
5. 1. Рівень зайнятості населення 
(частка зайнятих серед насе-
лення 18-65 років), %  

Ціль 11. Сталий розвиток міста і громад
Завдання Індикатор Дезагрегування Цільові значення Індикатори ІРЛР

11.1. Забезпечити до- 
ступність житла 

11.1.1. Коефіцієнт плато-
спроможності позичаль-
ника, РТІ 

2015 – 45 
2020 – 40  
2025 – 35  
2030 – 30 

Блок 3. Комфортне життя
3.1. Забезпеченість житлом у мі-
ських поселеннях (загальна 
площа на 1 особу), кв. м 

11.2. Забезпечити роз-
виток поселень і тери-
торій виключно на за-
садах комплексного 
планування та управ-
ління за участю гро-
мадськості  

11.2.1. Частка регіонів, що 
затвердили і впроваджу-
ють регіональні стратегії 
розвитку та плани заходів з 
їх реалізації, розроблені за 
участю громадськості, % 

• За типом суб’єкта плану-
вання (області / м. Київ)  

2015 – 80  
2020 – 100  
2025 – 100  
2030 – 100 

Блок 5. Гідна праця 
5.1. Рівень зайнятості населення 
(частка зайнятих серед насе-
лення 18-65 років), % 

11.6. Забезпечити роз-
робку і реалізацію стра-
тегій місцевого розви-
тку, спрямованих на 
економічне зростання, 
створення робочих 
місць, розвиток тури-
зму, рекреації, місце-
вої культури і вироб-
ництво місцевої про-
дукції 

11.6.1. Кількість робочих 
місць у сфері туризму (се-
редньооблікова кількість 
штатних працівників коле-
ктивних засобів розміщу-
вання та суб’єктів туристи-
чної діяльності України) , 
тис. одиниць 

• За регіонами 
• За типом місцевості прожи-
вання (міська / сільська) 

2015 – 88  
2020 – 100  
2025 – 120  
2030 – 150 

Блок 3. Комфортне життя 
3.1. Забезпеченість житлом у мі-
ських поселеннях (загальна 
площа на 1 особу), кв. м 

Складено за джерелом [25, с. 128-141].  

Необхідно розширити перелік показників-інди-
каторів ІРЛР Методики 2012 відповідно до потреб 
оцінки виконання національних завдань ЦСР:  
Ціль 1 – 2/3; Ціль 2 – 2/5; Ціль 3 – 3/3; Ціль 4 – 4/6; 
Ціль 5 – 5/11; Ціль 6 – 5/13; Ціль 8 – 2/4; Ціль 11 – 
3/10. Тобто, інституалізації підлягає така система 
моніторингу складових та рейтингових оцінок в ці-
лому та за складовими ІРЛР регіонів, яка забезпе-
чить реалізацію національних завдань ЦСР на пері-
оди до 2027 та до 2030 рр.  

Досягнення узгодженості і збалансованості Ре-
гіональних стратегій з Державною стратегією регіо-
нального розвитку України з використанням осмис-
лених елементів бюджетного федералізму на основі 
забезпечення гармонійних пропорцій стане першим 
результатом удосконалення діючої в нашій суверен-
ній, незалежній і унітарній державі моделі ринкової 
економіки в напрямку підвищення її соціальності і, 
як наслідок, укріплення державності. 
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мічним розвитком регіонів та держави в трансформа-
ційних умовах. Стратегічні пріоритети соціально-
економічного розвитку України: кол. моногр. / за ред. 
СтоляроваВ.Ф., Фролової Г.І. Київ: Талком, 2020. 
471 с. 25. Цілі сталого розвитку «Україна – 2030: Наці-
ональна доповідь. Київ: Міністерство економіки Укра-
їни, 2017. 174 с.  

References 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine].

(1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 30, Art. 141 
[in Ukrainian]. 

2. Pro skhvalennia «Kontseptsii reformuvannia
mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii 
vlady v Ukraini»: Rozporiadzhennia  Kabinetu Ministriv 
Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 roku №333-r [On Approving 
the Concept of Reforming Local Self-Government and 
Territorial Organization of Government in Ukraine : Order 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 1, 2014 No. 
333-p]. Retrieved from URL:https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian]. 

3. Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia rehio-
nalnykh stratehii rozvytku i planiv zakhodiv z yikh 
realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky 
rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh rehionalnykh 
stratehii i planiv zakhodiv: Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrainy vid 11 lystopada 2015 roku № 932 [On approving 
the Procedure for development of regional development 
strategies and action plans for their implementation, as well 
as monitoring and evaluation of the effectiveness of the im-
plementation of the mentioned regional strategies and ac-
tion plans: Cabinet of Ministers of Ukraine of November 
11, 2015 № 932]. Retrieved from https: //zakon. rada. 
gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF [in Ukrainian]. 

4. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehional-
noho rozvytku na period do 2020 roku: Postanova 
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 roku № 385 
[On Approving the State Regional Development Strategy 
for the Period to 2020: Resolution of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine of August 6, 2014 No. 385]. Retrieved from 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0 
%BF/ [in Ukrainian]. 

5. Deiaki pytannia realizatsii u 2015-2017 rokakh
Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 
2020 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 7 
zhovtnia 2015 roku № 821 [Some Issues of Implementa-
tion of the 2015-2017 State Strategy for Regional Devel-
opment for the Period up to 2020: Resolution of the Cabi-
net of Ministers of Ukraine of October 7, 2015 No. 821]. 
Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-
2015 [in Ukrainian]. 



О. В. Шинкарюк 

179 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

6. Proekt Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku
na period do 2027 roku “Rozvytok ta yednist, oriientovani 
na liudynu” [The draft National Strategy for Regional De-
velopment for the period up to 2027 “Development and 
unity focused on the human being”]. Kyiv, Ministry of De-
velopment of Territories and Communities [in Ukrainian]. 

7. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V.
(2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliu-
vannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti 
(vid idei do eksperymentu: Ch. 1 – stan i problemy 
derzhavnoho rehuliuvannia) [Formation of the mechanism 
of state regulation of sustainable human development of 
Khmelnitsky region (from idea to experiment: Part 1 - state 
and problems of state regulation)]. Ekonomika ta derzha-
va – Economy and the state, 3, рр. 4-15 [in Ukrainian]. 

8. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V.
(2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliu-
vannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti 
(vid idei do eksperymentu: Ch. 2 – perspektyvy der-
zhavnoho rehuliuvannia po-novomu) [Formation of the 
mechanism of state regulation of sustainable human deve- 
lopment of Khmelnitsky region (from idea to experiment: 
Part 2 – prospects of state regulation in a new way)]. 
Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 4, рр. 4-
15 [in Ukrainian]. 

9. Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia Der-
zhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku Ukrainy i planu 
zakhodiv z yii realizatsii, a takozh provedennia moni-
torynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh 
Stratehii i planu zakhodiv : Postanova Kabinetu Ministriv 
Ukrainy vid 11 lystopada 2015 r. №931 [On Approval of 
the Procedure for Development of the State Strategy for 
Regional Development of Ukraine and the Plan of 
Measures for Its Implementation, as well as for Monitoring 
and Evaluation of the Effectiveness of the Implementation 
of the aforementioned Strategies and Plan of Measures: 
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 
November 11, 2015 No. 931]. Retrieved from https: 
//zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF [in 
Ukrainian]. 

10. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2014). Providni
skladovi mekhanizmu derzhavnoho upravlinnia «zhyttiam 
po-novomu» (v umovakh detsentralizatsii vlady) [Main 
constituents of state administration mechanism of «new 
life» (in the conditions of decentralization of the power)]. 
Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Econo-
mic Science of Ukraine, 2 (26), рр. 131-140 [in Ukrainian]. 

11. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2014). Nauko-
vo-osvitiansku zabezpechennia mekhanizmu derzhavnoho 
upravlinnia «zhyttiam po-novomu» (v umovakh 
detsentralizatsii vlady) [Scientific and educational mainte-
nance of the mechanism of public administration «new 
life» (in the conditions of decentralization)]. Visnyk 
ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic 
Science of Ukraine, 3 (27), рр. 113-126 [in Ukrainian]. 

12. Shynkariuk O.V. (2016). Stanovlennia pered-
umov vprovadzhennia derzhavnoho rehuliuvannia rehio-
nalnoho liudskoho rozvytku v Ukraini (vid tsilei liudskoho 
rozvytku do zavdan staloho rozvytku) [Formation of pre-
requisites for implementation of state regulation of re-
gional human development in Ukraine (from human devel-
opment goals to sustainable development tasks)]. 
Ekonomika i Derzhava – Economy and the State, 8, рр. 70-
78 [in Ukrainian]. 

13. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsi-
alno adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho 
rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, 
namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 
1: Metrolohiia liudskoho rozvytku ta problemy menedzh-
mentu v rehioni [Socially adequate management of re-
gional human development in the Ukrainian Donbass and 
Podillia (challenges, intentions and realities of the 2003-
2013 dimension; 2017-2027). Part 1: Metrology of Human 
Development and Management Problems in the Region]. 
Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the 
Donbas, 2 (56), рр. 229-256. doi: 10.12958/1817-3772-
2019-2(56)-229-256 [in Ukrainian]. 

14. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsial-
no adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho 
rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, 
namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 
2: Paradyhma liudianosti, harmonii ta misii rehionu [So-
cially adequate management of regional human develop-
ment in the Ukrainian Donbass and Podillia (challenges, 
intentions and realities of the 2003-2013 dimension; 2017-
2027). Part 2: Paradigm of humanity, harmony and mission 
of the region]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic 
Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 241-281. doi: 
10.12958/1817-3772-2019-3(57)-241-281 [in Ukrainian] 

15. Naukovo-praktychnyi komentar do Biudzhetnoho
Kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary to 
the Budget Code of Ukraine]. (2011). (2nd ed., rev.). Kyiv, 
State Educational and Scientific Institution "Academy of 
Financial Management", Ukrainian State University of 
Finance and International Trade [in Ukrainian]. 

16. Libanova E.M., Horbulin V.P., Pyrozhkov S.I. et
al. (2015). Polityka intehratsii ukrainskoho suspilstva v 
konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi: natsionalna 
dopovid [The policy of integration of Ukrainian society in 
the context of challenges and threats of events in the 
Donbass]. Kyiv, NAS of Ukraine [in Ukrainian]. 

17. Romaniuk S.A. (2013). Rozvytok rehioniv u
vidkrytii ekonomitsi: teoriia, polityka, praktyka [Develop-
ment of regions in an open economy]. Kyiv, NADU [in 
Ukrainian]. 

18. Stoliarova V.V., Ovcharenko T.V., Kalashnikova
L.M. (2019). Stanovlennia biudzhetnoho federalizmu v 
Ukraini ta osoblyvosti suchasnoho Donbasu [Formation of 
budget federalism in Ukraine and features of modern Don-
bass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald 
of the Donbas, 3 (57), рр. 89-102. doi: 10.12958/1817-
3772-2019-3(57)-89-102 [in Ukrainian]. 

19. Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina –
2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku 
№ 5/2015 [On the Sustainable Development Strategy 
"Ukraine 2020": Presidential Decree No. 5/2015 of 12 Jan-
uary 2015]. Retrieved from https://zakon5.rada.gov.ua/ 
laws/show/5/2015 [in Ukrainian]. 

20. Stakhov A., Sluchenkova A., Shcherbakov I.
(2007). Kod da Vinchi i ryady Fibonachchi [Da Vinci Code 
and Fibonacci Series]. St. Petersburg, Piter [in Russian]. 

21. Osnovni napriamy biudzhetnoi polityky na 2018-
2020 roky [The main directions of the budgetary policy for 
2018-2020]. Kyiv, Ministry of Finance of Ukraine [in 
Ukrainian]. 

22. Sotsiolohichna entsyklopediia [Sociological En-
cyclopedia]. (2008). (Compiled by V.G. Gorodyanenko). 
Kyiv,Akademvydav [in Ukrainian]. 



О. В. Шинкарюк 

180 
Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020 

23. Tsili rozvytku tysiacholittia «Ukraina – 2010».
Natsionalna dopovid [Millennium Development Goals 
Ukraine 2010. National report]. (2010). Kyiv, Ministry of 
Economy of Ukraine [in Ukrainian]. 

24. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V., Stoliarova V.V.
(2020). Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia uz-
ghodzhenoho stratehichnoho upravlinnia sotsialno-ekono-
michnym rozvytkom rehioniv ta derzhavy v transfor-
matsiinykh umovakh [Organizational and methodological 
support of coordinated strategic management of socio-eco-
nomic development of regions and the state in transforma-
tional conditions.]. Stratehichni priorytety sotsialno-
ekonomichnoho rozvytku Ukrainy / Strategic priorities of 
socio-economic development of Ukraine. Kyiv, Talkom [in 
Ukrainian]. 

25. Tsili rozvytku tysiacholittia «Ukraina – 2030».
Natsionalna dopovid [Millennium Development Goals 
Ukraine 2030. National report]. (2017). Kyiv, Ministry of 
Economy of Ukraine [in Ukrainian]. 

Шинкарюк О. В. Науково-методичні засади 
державного регулювання стійкого людиноцент- 
ристського розвитку регіонів 

У статті в контексті аналізу проєкту Державної 
стратегії регіонального розвитку України на період до 
2027 року розкриті вихідні положення науково-мето-
дичного та інформаційно-статистичного забезпечення 
державного регулювання людського розвитку в регіо-
нах. 

Здійснена оцінка такого забезпечення розробки 
Регіональних стратегій розвитку адміністративних об-
ластей на період до 2020 року та Планів заходів з їх ре-
алізації на 2015-2017 рр. та на 2018-2021 рр. згідно  
нормативних вимог. Розглянуто процеси і процедури 
впровадження людиноцентристського підходу в дер-
жавному регулюванні регіонального соціально-еконо-
мічного розвитку з використанням гармонійних про- 
порцій «Золотого перетину». 

Визначено властивості й ознаки державності рі-
шень щодо земельних і первинних природних ресур-
сів, як базових частин національної скарбниці. 

Обґрунтовано рекомендації щодо формування ос-
таточного варіанту Державної стратегії регіонального 
розвитку України на період до 2027 року на основі уз-
годженості національних завдань Цілей Сталого Роз-
витку на період до 2030 року та індикаторів Індексу ре-
гіонального людського розвитку. 

Ключові слова: державне регулювання, людський 
розвиток, регіон, гармонійні пропорції, органи влади, 
земельні ресурси, приватна власність. 

Shinkaryuk A. Scientific and Methodological 
Foundations of State Regulation of Sustainable Cevero-
Centric Development of Regions 

In the context of the analysis of the draft State Stra- 
tegy for Regional Development of Ukraine for the period 
until 2027, the article describes the initial provisions of the 
scientific, methodological and information-statistical sup- 
 
 
 
 
 

port of state regulation of human development in the re-
gions. 

An assessment was made of such support for the de-
velopment of Regional strategies for the development of 
administrative areas for the period up to 2020 and Action 
Plans for their implementation for 2015-2017 and for 2018-
2021. according to regulatory requirements. The processes 
and procedures for introducing a human-centric approach 
to state regulation of regional socio-economic develop-
ment using harmonic proportions of the Golden Section are 
considered. 

The properties and signs of statehood of decisions on 
land and primary natural resources, as the basic parts of 
national treachery, are determined. 

Recommendations on the formation of the final ver-
sion of the State Strategy for Regional Development of 
Ukraine for the period up to 2027 based on the coordination 
of the national goals of the Sustainable Development Goals 
for the period up to 2030 and indicators of the Regional 
Human Development Index are substantiated. 

Keywords: state regulation, development of society, 
region, harmonious proportions, government, land re-
sources, private property. 

Шинкарюк А. В. Научно-методические основы 
государственного регулирования устойчивого че-
ловекоцентрического развития регионов 

В статье в контексте анализа проекта Государ-
ственной стратегии регионального развития Украины 
на период до2027 года раскрыты исходные положения 
научно-методического и информационно-статистиче- 
ского обеспечения государственного регулирования 
человеческого развития в регионах. 

Осуществлена оценка такого обеспечения разра-
ботки Региональных стратегий развития администра-
тивных областей на период до 2020 года и Планов ме-
роприятий по их реализации на 2015-2017 гг. и на 
2018-2021 гг. согласно нормативным требованиям. 
Рассмотрены процессы и процедуры внедрения чело-
векоцентрического подхода в государственном регу-
лировании регионального социально-экономического 
развития с использованием гармонических пропорций 
«Золотого сечения». 

Определены свойства и признаки государствен-
ности решений по земельным и первичным природным 
ресурсам, как базовых частей национального богат-
ства. 

Обоснованы рекомендации по формированию 
окончательного варианта Государственной стратегии 
регионального развития Украины на период до 2027 
года на основе согласованности национальных задач 
Целей Устойчивого Развития на период до 2030 года и 
индикаторов Индекса регионального человеческого 
развития. 

Ключевые слова: государственное регулирование, 
развитие общества, регион, гармоничные пропорции, 
органы власти, земельные ресурсы, частная собствен-
ность. 
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КОМПОЗИЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

Вступ. У Проєкті Державної стратегії регіо- 
нального розвитку на період до 2027 року «Розвиток 
та єдність, орієнтовані на людину» позитивним є ви-
значення проблем у сфері [1, c. 43-44]: 

– реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку; 

– реалізації Регіональних стратегій розвитку;
– інституційного забезпечення регіонального

розвитку. 
Під час визначення проблем моніторингу та 

оцінки державної регіональної політики наголо-
шено, що у сфері політики регіонального розвитку в 
Україні діє декілька систем-індикаторів, що запро-
вадженні окремими нормативно-правовими актами 
Кабінету Міністрів України (постанови Уряду  
№ 476 від 2009 р., № 856 від 2015 р., № 932 від 
2015 р., № 787 від 2016 р. та № 1029 від 2017 р.). 

Проблеми моніторингу та оцінки державної ре-
гіональної політики містяться у надмірній кількості 
наборів індикаторів, змішуванні індикаторів соціа-
льно-економічного розвитку регіонів та реалізації 
регіональної політики разом з необхідністю роз- 
робки значної кількості періодичних доповідей, що 
створює додаткове навантаження на органи держав-
ної влади (зокрема на Міністерство розвитку громад 
і територій України), не створюючи при цьому ви-
черпної та синтетичної інформації, що була б ко- 
рисною.  

Але наведений перелік постанов Уряду чомусь, 
на жаль, не включає національні Методики вимірю-
вання людського розвитку для регіонів та вимірю-
вання регіонального людського розвитку, які були 
затверджені: 

– спільною постановою Колегії Держкомстату
України та Президії НАН України у 2001 р. за 
№ 182/76 від 05. 04. 2001 р. та від 14. 03. 2001 р.  

– рішенням Президії НАН України та ко-
легії Державної служби статистики України від 
13.06.2012 р. № 123-м, яка була розроблена Ін- 
ститутом демографії та соціальних досліджень  
ім. М.В. Птухи спільно з Міністерством економіч-
ного розвитку і торгівлі України. 

Показники Індексу людського розвитку,  
рівня освіченості населення, середньомісячного 
рівня доходів у розрахунку на 1 особу, кількості 
зареєстрованих злочинств (правопорушень), у 
т.ч. серед підлітків були визнані стратегічними ін- 
дикаторами моніторингу забезпечення розвитку 

людських ресурсів Державної стратегії регіональ-
ного розвитку ще на період до 2015 р. (затверджена 
постановою Уряду від 21 липня 2006 р. №1001 за 
підписом прем'єр-міністра України Юрія Єхану-
рова) [2]. 

Використовуючи вказані Методики 2001 і 
2012 рр., Держкомстат та Державна служба статис-
тики видавали щорічний статистичний бюлетень 
«Регіональний людський розвиток». Він містив ре-
зультати розрахунків складових й інтегрального 
значення Індексу регіонального людського розвитку 
(ІРЛР) за дев’ятьма аспектами людського розвитку 
та 92 показниками за Методикою 2001 р. та за шіс-
тьма аспектами людського розвитку і 33 показни-
ками за Методикою 2012 р.  

Статистичні бюлетені «Регіональний людський 
розвиток» практично завжди включали Методику 
виміру ІРЛР 2012 р. і результати рейтингової оцінки 
місць адміністративних областей на єдиній шкалі, а 
також його значення в цілому по Україні. Були здій-
снені перерахунки ІРЛР усіх областей за Методи-
кою 2012 р. на статистичній базі з 2004 р. 

Тобто, з'явились підстави переходу від статис-
тичних спостережень ІРЛР адміністративних облас-
тей України до його планово-прогнозних розрахун-
ків з можливими елементами проєктування та опти-
мізації складових.  

Адресно для українського чиновництва та на-
родних депутатів у кожному із наведених статис- 
тичних бюлетенів «Регіональний людський розви-
ток» наголошувалося, що люди ставали епіцентром 
людського прогресу тому, що людський розвиток 
є не лише ключовою метою, а й найбільш важливим 
детермінантом і чинником соціального і економіч-
ного розвитку. Тобто людський розвиток є як 
ключовою, так і кінцевою метою. 

Органам державної влади необхідно, з одного 
боку, більшу увагу зосередити на заохочені їх (лю-
дей) особистого розвитку, посиленні їх ролі у сус- 
пільстві та розширенню їх можливостей щодо ви-
бору свого майбутнього. З іншого боку, органам 
державної влади необхідно дбати, щоб люди брали 
на себе відповідальність як за свій вибір, так і за 
його реалізацію. Саме ці визначення процесів взає-
модії людей та органів державної влади дозволили б 
перейти від сепаратистських настроїв населення 
Українського Донбасу у 2014 р. до впровадження в 
практику ідей і положень бюджетного федералізму. 
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Планом заходів на 2015-2017 рр. з реалізації 
Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2020 року, який був затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 
2015 р. № 821, передбачалося в строк до 1 жовтня 
2016 р. розроблення та подання на розгляд Уряду 
проєкту акта Кабінету Міністрів України щодо по-
рядку та методики обрахування Індексу конкуренто-
спроможності регіонів (ІКР) та Індексу регіональ-
ного людського розвитку (ІРЛР) та розрахунку їх 
прогнозних значень на період до 2020 року [6, п. 13]. 

Але цей захід не був виконаний ні за змістом ні 
за строками. Натомість, більш ніж через рік після 
встановленого терміну його виконання, 20 грудня 
2017 р. Кабінет Міністрів України прийняв поста-
нову №1029 «Деякі питання удосконалення системи 
моніторингу та оцінки результативності реалізації 
державної регіональної політики», якою затвердив 
спрощені Порядок та Методики проведення роз- 
рахунку ІКР і ІРЛР [3].  

При цьому, наприклад, якщо Планом заходів на 
2015-2017 рр. передбачувалося розробити Порядок  
і Методику для здійснення прогнозних розрахунків 
ІРЛР, то постановою Уряду від 20 грудня 2017 р. – 
тільки для узагальнених аналітичних розрахунків 
фактичних значень ІРЛР по адміністративним обла-
стям (за спрощеною схемою оцінки з розміщенням, 
як інформаційної довідки, на сайті Мінрегіону Ук-
раїни без використання в коротко-, середньо- та 
довгостроковому стратегічному плануванні чи в 
оперативному управлінні).  

Узгодження положень проєкту Постанови 
Уряду з цих питань відбулось 13 квітня 2017 р. у  
Мінрегіоні України. Авторами була презентована 
Методика прогнозування ІРЛР за 6-ма блоками  
з 33-ма показниками, яка пройшла апробацію в  
Хмельницькій ОДА при розробці «Регіональної про-
грами людського розвитку Хмельниччини у 2016-
2020 роках» [4-5]. Але вона не була прийнята до 
уваги Мінрегіоном України, тому що була підготов-
лена без грантового фінансування іноземними фон-
дами та контролю вітчизняними кураторами.  

Тобто, на виклик часу щодо розробки методич-
ного забезпечення статистичного виміру та про-
гнозу ІРЛР для проєктного регулювання його скла-
дових Мінрегіоном України був передбачений, але 
не здійснений відповідний намір.  

Крім того, постановою Уряду від 7 жовтня 
2015 р. № 821 при затвердженні Плану заходів на 
2015-2017 рр. з реалізації Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2020 року страте- 
гічні індикатори оцінки результативності їх вико-
нання були наведені з урахуванням прогнозних зна-
чень тільки на 1 січня 2017 р., тобто фактично на 
один 2016 р. [6]. 

Нажаль, індикатори оцінки результативно-
сті виконання завдань у 2015-2017 рр. не були ви- 
значені по таких заходах, як: відновлення без-
пеки життєдіяльності та економічна реабілітація 

Донецької та Луганської областей; захист націо-
нальних інтересів та недопущення порушень 
конституційних прав громадян України на тим-
часово окупованих частинах цих областей; ство-
рення умов для розв’язання нагальних проблем 
переселенців; створення умов для зміцнення 
зв’язків між регіонами та громадами, а також  
розвиток прикордонних територій.  

Натомість, стратегічні індикатори розвитку ад-
міністративних областей були доведені Урядом для 
ОДА на два місяці пізніше (07 жовтня 2015 р.) і, як 
ми вже відмітили, з прогнозними розрахунками – 
тільки на 2016 р. Тобто, виконуючи попередні по- 
станови Уряду, ОДА та Облради не мали реального 
часу й не спромоглися врахувати ці індикатори при 
приведенні Регіональних стратегій розвитку у від-
повідність як з Державною стратегією регіональ-
ного розвитку на період до 2020 року, так і при роз-
робці Планів заходів з їх реалізації на 2015-2017 рр.  

Головними причинами відсутності узгоджено-
сті управлінських рішень і стратегічних вказівок 
Уряду у 2014 р. можна вважати наступне. 

По-перше, відсутність власного досвіду держа-
вотворення Мінрегіоном України, якому були пере-
дані повноваження від Мінекономрозвитку України 
щодо методичного керівництва розробленням Ре- 
гіональних стратегій розвитку і Планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та оцін-
ки їх кінцевої результативності (в тому числі з вико-
ристанням відповідного держзамовлення на його 
своєчасне виконання). 

По-друге, відсутність підпорядкованого ві-
домчо-галузевого (по регіональному сектору націо-
нальної економіки) наукового закладу або агенцій та 
їх філій, які б упереджено розробляли відповідне ін-
формаційно-методичне забезпечення та здійснюва-
ли прогнозні розрахунки. Центральний апарат мі-
ністерства з цим не впорався, а наші пропозиції 
були проігноровані. 

Уряд України своїми розпорядженнями від 
24.06.2016 р. № 474 прийняв, а від 18.12.2018 р.  
№ 1102-р затвердив нову редакцію Стратегії рефор-
мування державного управління на період до 2021 
року та План заходів з її реалізації на 2019-2021 роки 
[4, 5]. 

Зазначена Стратегія начебто відповідає євро-
пейським стандартам належного урядування та єв-
ропейським принципам державного управління 
SIGMA. 

У десяти міністерствах України здійснюється 
експеримент за сценарієм цієї Стратегії шляхом 
створення окремих структурних підрозділів з пи-
тань реформування державної служби в напрямку 
підвищення якості формування державної політики 
та координації її реалізації. Створюються відповідні 
Директорати, до складу яких на конкурсній основі 
залучаються фахівці на посади державних експертів 
з окладами 30,0-50,0 тис. грн. Це в десять разів  
більше посадових окладів доцентів і професорів у 
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сфери освіти і науки України, але, на жаль, не запро-
шуваних на посади державних експертів, тому що 
вони більш компетентні в проблемах територіаль-
ного планування і управління. 

Постановка проблеми. Мета статті. У проєкті 
Державної стратегії регіонального розвитку Укра-
їни на період до 2027 р. «Розвиток та єдність, орієн-
товані на людину» не визначена і не розглянута така 
вимога інституційного забезпечення регіонального 
розвитку, як "дотримання дисципліни своєчасної 
підготовки, прийняття, доведення до виконавців 
та контроль виконання відповідних державних 
рішень", що було притаманно Держплану України 
минулих часів, а також у перших роках здобутої не-
залежності, коли в апараті Міністерства економіки 
України працював збережений кадровий потенціал 
професіоналів високого рівня духовності, порядно-
сті та компетентності. 

Постанова Уряду від 6 серпня 2014 р. № 385, 
якою затверджено Державну стратегію регіональ-
ного розвитку України на період до 2020 р., одно- 
часно порушила проголошений в ній принцип "істо-
ричної спадкоємності" державної регіональної по-
літики, визнав таким, що втратив чинність «Порядок 
розроблення, моніторингу та оцінки результатів ре-
алізації Державної стратегії регіонального роз- 
витку» від 16 листопада 2011 р. (п. 2). 

Відповідним органам влади доручалося забез-
печити у шестимісячний строк розроблення Плану 
заходів з реалізації Стратегії (п. 3). Тобто, в термін 
до лютого 2015 р. Натомість, ці рішення Уряду були 
виконані на вісім місяців пізніше: План заходів на 
2015-2017 рр. з реалізації Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період до 2020 р. (перший 
етап) був затверджений 7 жовтня 2015 р. постано-
вою № 821 [6]. Він був достатньо змістовний, але з 
прогнозними значеннями індикаторів на 1 січня 
2017 р., тобто лише на один 2016 р. та й після дев'я-
ти місяців 2015 р., а не завчасно – у вересні 2014 р. 
(за квартал до початку планового періоду згідно  
нормативними актами колишнього Держплану  
України). 

Новий порядок розроблення Державних і Ре- 
гіональних стратегій розвитку та Планів заходів з їх 
реалізації, а також проведення моніторингу та оцін-
ки результативності їх реалізації був затверджений 
11 листопада 2015 р. постановами Уряду № 931 та 
№ 932 [7-8]. До цього часу мав би діяти Порядок, 
який був затверджений постановою Уряду від  
16 листопаду 2011 р. №1189, згідно з яким мав здій-
снюватися контроль відповідних урядових рішень 
[9]. 

План заходів на 2018-2020 рр. з реалізації Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку України на 
період до 2020 р. (другий етап) був затверджений 
12 вересня 2018 р. постановою Уряду №  733 [10], а 
згідно з нормативними вимогами 2011 р. це мало б 
здійснитись у липні 2017 р., а відповідно до вимог 
2015 р. – у вересні 2017 р. Тобто, це відбулось на  

12 місяців пізніше за вимогами 2011 р. та після 8 мі-
сяців затримки за вимогами 2015 р. стосовно по- 
чатку першого етапу його реалізації. 

Стратегічні індикатори регіонального розвитку 
були визначені і доведені органам регіональної 
влади із затримками на один і два роки, а за норма-
тивними вимогами мали б бути затвердженими у ве-
ресні року, який передує плановим періодам в три та 
чотири роки. 

На відміну від Державної стратегії регіональ-
ного розвитку України на період до 2015 р., в новій 
Стратегії на період до 2020 р. були виключені на- 
ступні розділи: 

– "Науково-методичне забезпечення реалізації
Стратегії"; 

– "Пріоритетні напрями розвитку регіонів на
період дії Стратегії"; 

– "Показники оцінки реалізації Стратегії (у т.ч.
показники узгодження діяльності центральних  
і місцевих органів виконавчої влади та ОМС щодо 
розвитку регіонів)". 

Перелік щорічних індикаторів, на досягнення 
прогнозованих значень яких була спрямована Дер-
жавна стратегія регіонального розвитку на період до 
2020 р. (за роками, починаючи з 2014 р.), в розрізі 
трьох цілей для України та регіонів затверджено по-
становою Уряду від 20 грудня 2017 р. № 1089. 
Тобто, після трьох років (2015, 2016, 2017 рр.) реа-
лізації Стратегії до 2020 р. 

Постановою Уряду від 16 листопада 2011 р.  
№ 1189 був затверджений порядок здійснення моні-
торингу та оцінки результатів реалізації Стратегії 
розвитку на період до 2015 року шляхом проведення 
щорічного моніторингу стану виконання Планів за-
ходів з реалізації Стратегії з відповідними пропози-
ціями на наступний календарний рік (пп. 7, 8). 

Незважаючи на рекомендації вітчизняної еко-
номічної науки щодо узгодженості індикаторів 
Стратегії до 2015 р. з Цілями Розвитку Тисячоліття 
на період до 2015 р. та з системою показників-інди-
каторів ІРЛР, вони не були враховані [12]. 

Перелік щорічних індикаторів, на досягнення 
прогнозованих значень яких була спрямована Дер-
жавна стратегія регіонального розвитку на період до 
2020 року (затверджений постановою Уряду від  
20 грудня 2017 р. №1089), включав за ціллю 2 «Те-
риторіальна соціально-економічна інтеграція і про-
сторовий розвиток» наступні показники як індика-
тори ІРЛР: 

1) демографічне навантаження населення віком
16-59 років; 

2) загальний коефіцієнт вибуття сільського на-
селення ; 

3) загальний коефіцієнт смертності;
4) рівень безробіття населення віком 15-70 ро-

ків. 
Але, досягнення узгодженості цих показників з 

показниками-індикаторами ІРЛР не було забезпе- 
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чено Середньостроковим планом на період до 
2020 р. 

Вихідним посиланням необхідності підготовки 
Стратегії на період до 2020 р. стало, начебто завер-
шення строку реалізації попередньої Стратегії на пе-
ріод до 2015 р., а не в результаті подій Другого Май-
дану в м. Києві (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.). 
Але в подальшому здійснювались періодичні уточ-
нення і доповнення розділів Стратегії для окремих 
років її реалізації, насамперед стосовно визначення 
стратегічних індикаторів. 

Таким чином, поспішна, зі скороченням на 
один рік, підготовка Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2020 р. була виправдана 
не тільки позачерговими виборами п'ятого Прези- 
дента України та нового складу Верховної Ради Ук-
раїни, але й початком АТО на Українському Донбасі 
та передчасною передачею повноважень її форму-
вання від Мінекономрозвитку до Мінрегіону Укра-
їни. 

Тобто, для забезпечення своєчасного впро- 
вадження рекомендацій вітчизняної економічної на-
уки (у часі та за обсягом) необхідно ввести кримі-
нальну відповідальність керівного складу органів 
національної і регіональної влади, ОМС та ОТГ (за 
аналогією як і у заключному розділі V «Контроль за 
дотриманням бюджетного законодавства та від-
повідальності за порушення бюджетного законо-
давства» Бюджетного кодексу України).  

Рекомендації зі здійснення пілотних проєктів 
«Луганщина-ЦРТ», «Донеччина-ЦРТ», «Львівщи-
на-ЦРТ» з 2005 р., «АР Крим-ЦРТ» з 2010 р.,  роз- 
роблення «Національної і Регіональних програм 
людського розвитку» з 2005-2006 рр., а також вико-
ристання фінансових нормативів бюджетної забез-
печеності людського розвитку з 2011 р. не були ін-
ституалізовані чинним законодавством і тому, ма-
буть, не можуть бути підставами відкриття кримі- 
нальних справ проти урядовців. Але українська пра-
вова наука повинна цей недолік подолати найближ-
чим часом.  

Проєктами Законів України про довгострокове 
планування передбачалась розробку Державної 
стратегії регіонального розвитку здійснювати на  
десять років. Стратегії регіонального розвитку Ук-
раїни, які були прийняті у 2014 та 2015 роках перед-
бачали шестирічний термін їх реалізації, а проєкт 
Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2027 року – сім років впровадження.  

Встановлення таких термінів стратегічного 
планування виправдовується необхідністю пере-
ходу до його організації за досвідом країн – членів 
ЄС, незважаючи на більш терміновий власний до- 
свід з розробленим вітчизняним науково-мето- 
дичним забезпеченням на 20, 15, 10 і 5 років.  

Таким чином, моніторинг людиноцентристсь-
кого розвитку в регіонах необхідно починати зі здій- 
снення оцінки дотримання строків розробки нових 

державних рішень, їх доведення до виконавців та 
періодичність контролю.  

Виклад основного матеріалу. В узагальне-
ному вигляді алгоритм (логічна схема) моніторингу 
складових регіонального людського розвитку в умо-
вах виконання національних завдань ЦРТ на період 
до 2015 р. та ЦСР на періоди до 2027 р. та 2030 р. 
представлені на рис. 1. Часовий регламент держав-
них рішень необхідно затвердити при розробленні 
Планового кодексу України (наряду з Бюджетним  
і Податковим кодексами). 

Хмельницький університет управління і права 
(засновник Хмельницька обласна рада) в травні  
2016 р. звернувся до прем’єр-міністра України 
В.Б. Гройсмана з пропозицією щодо використання 
методичних рекомендацій по удосконаленню оцін-
ки результативності реалізації державної регіональ-
ної політики на підставі використання методичних 
наробок «Статистичне моделювання соціально-еко-
номічного розвитку». Пропозиції були підготовлені 
завідуючим кафедри математики, статистики та ін-
формаційних технологій цього університету, д.е.н., 
професором Кулиничем Омеляном Івановичем. 

Мінрегіон України на це звернення повідомив, 
що найближчим часом спільно з іншими цен- 
тральними і місцевими органами виконавчої влади 
буде проводитися робота щодо удосконалення сис-
теми оцінки та моніторингу соціально-економіч- 
ного розвитку регіонів з урахуванням найкращих 
практик та методик Європейського Союзу (вих. від 
14.06.2016 р. № 9/31.1-288-16). 

В рамках цієї роботи будуть опрацьовані подані 
методичні рекомендації. Крім того, запропоновані 
рекомендації також були надіслані Мінрегіоном для 
врахування у роботі Мінекономрозвитку та Держ- 
стату.  

Тобто і в цьому питанні методичного забезпе-
чення моніторингу соціально-економічного роз- 
витку регіонів Уряд України виявився не самостій-
ним, а під «зовнішнім впливом». 

Запрошення д.е.н., професора О.І. Кулинича до 
складу Робочої групи Хмельницької ОДА з проблем 
впровадження системи ППБ в діяльність обл-
держадміністрації забезпечило використання його 
методичних наробок для прогнозування ІРЛР на пе-
ріод 2016-2020 рр. за Методикою його виміру  
2012 р. на статистичній базі з 2004 р. 

Результати прогнозних розрахунків були вико-
ристані при розробці у 2017 р. першої в Україні Ре-
гіональної програми людського розвитку Хмель-
ниччини як адміністративної області [13-17]. 

На підставі прогнозних розрахунків ІРЛР  
Хмельниччини на 2016-2020 рр. були рекомендо-
вані дві нові стратегічні цілі для області до 2020 р. 

Перша ціль – "Підвищення рівня та якості 
життя населення області", операційними цілями 
якої були визначені 7 національних Цілей Розвитку  
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Рис. 1. Логічна схема оцінки результативності та ефективності механізму  
державного регулювання регіонального людського розвитку 

ОЦІНКА РІВНЯ І ДИНАМІКИ СКЛАДОВИХ ТА В ЦІЛОМУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ  

Процедури оцінки 
результативності регулювання 

Процедури оцінки ефективності 
регулювання 

Відповідність заходів реалізації 
Стратегічних цілей розвитку регі-

ону з 2010 року 
ЦРТ до 2015 року 

та ЦСР до 2027 і 2030 років 

Відповідність заходів щорічних 
Планів сталого соціально- 

економічного розвитку регіону 
операційним цілям Стратегій  

регіонального розвитку 

Відповідність Програм сталого  
розвитку регіонів (за структурою 
та змістом) вимогам та критеріям 

досягнення збалансованості  
екологічного, соціального  
та економічного розвитку 

Локалізація національних цілей,  
завдань і індикаторів на субнаціо-
нальний (регіональний) рівень 

Досягнення узгодженості 
показників регіонального  
людського розвитку цілям,  
завданням і індикаторам  

національних ЦРТ до 2015 року  
та ЦСР до 2027 і 2030 років 

Внесення змін до регіональних  
цільових і комплексних програм 
шляхом імплементації завдань  
і індикаторів ЦРТ та ЦСР 

Забезпечення екологічної,  
соціальної і економічної безпеки 
регіонів в гранично-критичних  
значеннях катастрофічних явищ 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ТА ЕФЕКТИВНОСТІ  МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 

Відповідність стратегічних  
індикаторів державним соціальним 
стандартам та гарантіям, а також 

еталонам ЄС 
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Тисячоліття: 1 "Подолання бідності"; 2 "Забезпе-
чення якісної освіти впродовж життя"; 3 "Забезпе-
чення гендерної рівності"; 4 "Зменшення дитячої 
смертності"; 5 "Поліпшення здоров’я матерів";  
6 "Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІД та ту-
беркульозу і започаткування тенденції до скоро-
чення їх масштабів"; 7 "Сталий розвиток довкілля". 

Була складена Матриця національних та цільо-
вих індикаторів ЦРТ на період до 2015 р. для  
Хмельницької і Чернівецької областей порівняно з 
даними для України в цілому. Отримані відхилення 
були використані для уточнення Регіональної стра-
тегії розвитку Хмельниччини на період до 2020 р. та 
для розробки Плану заходів з їх реалізації на 2018-
2020 рр. 

Друга ціль – "Удосконалення системи стра-
тегічного планування регіонального розвитку на 
рівні області" з операційним цілями: 

2.1. Впровадження механізму державного регу-
лювання регіонального людського розвитку. 

2.2. Інституційне забезпечення регіонального 
розвитку на рівні області (на виконання Постанови 
Уряду від 07.10.2015 р. № 821 – п. 17). 

2.3. Створення Центру сталого розвитку як на-
укового підрозділу Хмельницького університету уп-
равління та права (на прикладі Центру сталого роз-
витку Ужгородського національного університету). 

2.4. Проведення Регіональних консультацій в 
адміністративних районах області щодо адаптації  
і локалізації 17 Цілей Сталого Розвитку і підготовка 
відповідної науково-аналітичної доповіді. 

2.5. Оцінка результативності та ефективності 
реалізації 58-ми Цільових програм, що знаходяться 
на контролі Облради, та визначення пріоритетних 
регіональних комплексних програм, до яких необ- 
хідно внести зміни щодо імплементації завдань та 
індикаторів досягнення областю Цілей Розвитку Ти-
сячоліття на період до 2020 року. 

2.6. Розробка Програми сталого (еколого-соці-
ального) розвитку Хмельницької області на період 
до 2020 року, виходячи з завдань та індикаторів по-
кращення Індексу регіонального людського роз- 
витку. 

2.7. Розробка Стратегії сталого (еколого-соціа-
льного) розвитку Хмельницької області на періоди 
до 2027 р. та до 2030 р. і Плану заходів з їх реалізації 
на 2021-2023 рр., 2024-2027 рр., 2028-2030 рр. 

Регіональна програма людського розвитку 
Хмельницької області на 2016-2020 рр. крім завдань 
досягнення 7 ЦРТ включала додатково підпро- 
грами "Охорона здоров'я", "Культура і мисте- 
цтво", "Фізична культура і спорт". Структура цих 
підпрограм включала 9 розділів [18, с. 86-87]: 

1. Місія підпрограми в досягненні Цілей Роз-
витку Тисячоліття (ЦРТ) та Цілей Сталого Розвитку 
(ЦСР) на період до 2020 року. Призначення підпро-
грами у структурі Регіональної програми людського 
розвитку Хмельниччини на 2016-2020 рр. 

2. Система показників оцінки, прогнозування
і планування людського розвитку в області. 

3. Стратегічні індикатори Регіонального люд-
ського розвитку в області за роками. 

4. Соціальні нормативи України, стандарти та
еталони країн – членів ЄС. 

5. Матеріально-технічна база людського роз-
витку в області. 

5.1. Діюча МТ база: перелік об’єктів, місце  
розташування, стан фізичного та морального зносу, 
укомплектованість фахівцями, наявність фінансу-
вання. 

5.2. Потреба в модернізації діючих об’єктів та 
створення нових: 

– наявність та необхідність розробки проєкту;
– поточний та капітальний ремонт;
– реконструкція зі збереженням або з розши-

ренням потенціалу; 
– нове створення або нове будівництво;
– оснащення обладнанням, засобами зв’язку,

комп’ютерною технікою, Інтернет; 
– реставрація пам’яток культури, історії та ар-

хітектури; 
– підготовка і перепідготовка кадрів.
6. Доцільні джерела та прогнозні обсяги фінан-

сування: 
– місцевий бюджет;
– державний бюджет;
– спільне фінансування з державного та місце-

вого бюджетів; 
– державно-приватне партнерство;
– секторальна бюджетна допомога ЄС;
– міжнародна технічна допомога на місцевий

розвиток; 
– прямі іноземні інвестиції;
– кредити і гранти;
– благодійні фонди та спонсорська допомога;
– соціальні облігації.
7. Перелік обласних цільових, комплексних, ін-

вестиційних програм і проєктів, до яких необхідно 
внести зміни щодо імплементації місцевих завдань 
та індикаторів досягнення ЦРТ та ЦСР: назва про-
грами, термін дії, документ затвердження, завдання 
та індикатори. 

8. Заходи щодо зменшення негативного впливу
подій і обставин та збільшення позитивного впливу 
місцевої адміністрації на людський розвиток. 

9. Відповідальні виконавці по роках.
Розповсюдження досвіду розробки першої в 

Україні Регіональної програми людського розвитку 
Хмельниччини можна було здійснити ще у 2017 р. 
при розробці облдержадміністраціями Планів захо-
дів на 2018-2020 роки з реалізації Державної і Регіо-
нальних стратегій розвитку одночасно з їх уточнен-
ням на період до 2020 року.  

Але Уряд України 20 грудня 2017 р. прийняв 
Постанову № 1029 «Деякі питання удосконалення 
системи моніторингу та оцінки результативності ре-
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алізації державної регіональної політики», в якій за-
твердив спрощену Методику та Порядок прове-
дення розрахунків Індексу регіонального людського 
розвитку [3]. 

Методика виміру ІРЛР 2017 р. включає три 
блоки з 8 показниками, які начебто характеризують 
складові регіонального людського розвитку 
(табл. 1). 

У спрощеній системі оцінки ІРЛР тільки один 
показник використовується як дестимулятор – 

коефіцієнт смертності від навмисного самоушкод-
ження, на 100 тис. осіб наявного населення, просан-
тиміле.  

У попередній Методиці 2012 року з 33 показни-
ків 22 розглядались як показники-стимулятори люд-
ського розвитку, а 11 – як показники-дестимуля-
тори, то результати їх прогнозних розрахунків ста-
вали основою обґрунтування конкретних пропози-
цій у Планах заходів на 2018-2020 роки для реаліза-
ції Регіональних стратегій на період до 2020 року. 

Таблиця 1 
Показники, що застосовуються для розрахунку 

Індексу регіонального людського розвитку з 2017 р. 
№ 
з/п 

Найменування показника Характеристика показника Відповідальний
за подання даних

1. Довге та здорове життя
1.1  Середня очікувана тривалість життя 

при народженні, років
Інтегральний показник здоров’я насе-
лення

Держстат 

1.2  Загальний коефіцієнт приросту (ско-
рочення) чисельності населення, на 
1000 осіб наявного населення, про-
міле 

Інтенсивність зростання (скорочення) 
чисельності населення 

Держстат 

1.3  Коефіцієнт смертності від навмис-
ного самоушкодження, на 100 тис. 
осіб наявного населення, просанти-
міле 

Вплив на психічне здоров’я населення 
соціальної нестабільності та напружено-
сті у суспільстві 

Держстат 

2. Добробут та гідні умови праці
2.1  Обсяг видатків місцевих бюджетів  

(з урахуванням міжбюджетних  
трансфертів) на одну особу, гривень 

Стан формування фінансової бази для 
розвитку в регіонах, у тому числі соціа-
льної спрямованості (на освіту, охорону 
здоров’я та соціальний захист населення)  

Мінфін 

2.2  Відношення середньої заробітної 
плати до мінімальної, разів 

Фактичний розмір середньомісячної за-
робітної плати в регіонах відносно зако-
нодавчо встановленої мінімальної заро-
бітної плати як основної державної гара-
нтії у сфері оплати праці 

Мінсоцполітики 

2.3 Рівень працевлаштування зареєстро-
ваних безробітних, відсотків до кіль-
кості громадян, які мали статус без-
робітного протягом року 

Створення сприятливих умов для праце-
влаштування зареєстрованих безробіт-
них 

Мінсоцполітики 

3. Освіта
3.1 Чистий показник охоплення дошкіль-

ними навчальними закладами дітей 
віком три – п’ять років, відсотків до 
загальної кількості дітей такого віку 

Рівень соціалізації дітей дошкільного
віку, що сприяє їх фізичному та психіч-
ному розвитку 

Держстат 

3.2  Кількість випускників вищих навча-
льних закладів I-IV рівня акредитації, 
відсотків до загальної кількості насе-
лення у віці 25-70 років 

Рівень освітньо-кваліфікаційної підгото-
вки дорослого населення  

Держстат 

Складено за джерелом [3]. 

Затверджений вказаною Постановою Уряду 
Порядок проведення розрахунку ІРЛР намічено 
здійснювати у такій послідовності: 

1) Мінфін, Мінсоцполітики та Держстат прово-
дять збирання та розрахунок даних за показниками, 
зазначеними у табл. 1, та подають їх щороку до  
15 липня Мінрегіону для проведення розрахунку Ін-
дексу регіонального людського розвитку; 

2) Мінрегіон узагальнює подану інформацію та
надсилає її щороку до 1 серпня Раді міністрів Авто- 

номної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським держадміністраціям; 

3) Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держ-
адміністрації на підставі отриманої інформації пода-
ють щороку до 25 серпня Мінрегіону аналітичну за-
писку про основні тенденції зміни значень цих по-
казників (див. табл. 1); 
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4) Мінрегіон:
– на підставі отриманої інформації проводить

розрахунок Індексу регіонального людського роз- 
витку відповідно до Методики проведення розра- 
хунку Індексу регіонального людського розвитку та 
подає його щороку до 15 вересня Кабінетові Мі- 
ністрів України; 

– оприлюднює результати розрахунку Індексу
регіонального людського розвитку разом із аналі- 
тичними записками Ради міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, обласних, Київської та Севасто- 
польської міських держадміністрацій про основні 
тенденції зміни значень показників на своєму офі-
ційному веб-сайті.  

Тобто, спрощена схема моніторингу та рейтин-
гової оцінки ІРЛР достатньо трудомістка як за  
ієрархією, так і у часі і тому має чисто інформацій-
ний характер. У її використанні не передбачено зво-
ротних зв’язків від центральних органів виконавчої 
влади до органів влади адміністративних областей  
і адміністративних районів для здійснення держав-
ного регулювання регіонального людського роз- 
витку.  

У вересні 2018 р. Директорат регіонального  
розвитку Мінрегіону України надрукував розра- 
хунки ІРЛР за 2017 р. за 8 показниками трьох ас- 
пектів людського розвитку в 22 адміністративних 
областях України (крім Луганської, Донецької і АР 
Крим).  

Оцінки ІРЛР за 2017 р. по областях представ-
лені не як аспекти регіонального людського роз- 
витку, а як напрями досліджень: «Довге та здорове 
життя», «Добробут та гідні умови праці», «Освіта». 
При цьому динаміка зміни інтегральних значень 
ІРЛР була наведена починаючи з 2013 р. по всіх об-
ластях та в цілому по Україні.  

По Луганській і Донецькій областях та АР 
Крим з 2014 р. здійснення розрахунків ІРЛР визнано 
не коректним у зв’язку з відсутністю інформації по 
частині тимчасово окупованих територій України.  

У 2017 р. в цілому по Україні за цією методи-
кою (три аспекти, вісім показників-індикаторів, які 
не були перевірені на дійсність виміру людського 
розвитку) ІРЛР склав 0,65. Числове значення ІРЛР в 
цілому по Україні одного порядку зі значенням ІЛР 
при порівнянні країн у світовому вимірі.  

Тобто, складається враження, що придуманий 
Мінрегіоном за ініціативою Уряду новий метод ви-
міру ІРЛР для того, щоб продемонструвати на- 
ступне: після Революції Гідності 2014 р. Україна 
дійсно ввійде до 50 кращих країн світу у 2020 р.  
згідно з «Середньостроковим планом пріоритетних 
дій Уряду на період до 2020 року» (за розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. 
№275-р). Можливо керівництво Уряду не відрізняло 
показники ІЛР (Індекс людського розвитку) від ІРЛР 
(Індекс регіонального людського розвитку)! 

Перші десять місць рангової оцінки ІРЛР за ре-
зультатами 2017 р. згідно зі стисло розглянутою Ме- 

тодикою зайняли м. Київ (0,80) та наступні області: 
Львівська (0,71), Київська (0,70), Чернівецька (0,69), 
Харківська (0,68), Тернопільська (0,67), Закарпат-
ська (0,66), Волинська (0,65), Івано-Франківська 
(0,65), Рівненська (0,65).  

Результати розрахунків ІРЛР за Методикою 
2017 р. засвідчують про наявність від’ємного зна-
чення загального коефіцієнту приросту (скоро-
чення) чисельності населення на 1000 осіб наявного 
населення крім м. Києва. А от як або в якій мірі це 
позначилось на зростанні обсягів видатків місцевих 
бюджетів з урахування міжбюджетних трансфертів 
на одну особу не оцінено.  

Натомість результати аналізу динаміки таких 
складових оцінки ІРЛР як рівень працевлаштування 
зареєстрованих безробітних, відношення середньої 
заробітної плати до мінімальної, коефіцієнт смерт-
ності від навмисного самоушкодження на 100 тис. 
осіб наявного населення можливо і служитимуть 
для обґрунтування відповідних додаткових заходів 
через рік після їх виміру, тобто на 2019 р. (при  
уточнені Плану заходів на 2018-2020 рр. з реалізації 
Регіональних стратегій розвитку на період до  
2020 р.).  

Числові оцінки ІРЛР для адміністративних об-
ластей за Методикою 2017 р. визначені однаковими 
для наступних груп областей: 0,65 – Волинська, 
Івано-Франківська, Рівненська, України в цілому; 
0,64 – Дніпропетровська, Сумська, Черкаська,  
Хмельницька; 0,63 – Полтавська, Миколаївська, 
Одеська, Вінницька, Закарпатська; 0,62 – Житомир-
ська, Херсонська; 0,61 – Кіровоградська і Чернігів-
ська. 

Тобто, спрощена Методика 2017 р. не дозво-
ляє здійснювати рейтингові оцінки місць облас-
тей на єдиній шкалі виміру їх ІРЛР, а також здій-
снювати порівняння ІРЛР областей з середнім 
значенням ІРЛР України в цілому, як критерію фі-
нансового вирівнювання регіонального людського 
розвитку, а також можливого критерію розпо-
ділу коштів з Державного фонду регіонального ро-
звитку.  

Крім того, наявна відсутність диференціації 
рейтингової оцінки складових і інтегрального зна-
чення ІРЛР адміністративних областей України для 
оцінки ефективності державної регіональної полі-
тики та для обґрунтування заходів щодо її підви-
щення тільки за вказаними трьома «напрямами» 
людського розвитку і з використанням тільки 8 по-
казників-індикаторів, з яких тільки один – деструк-
тивний, як дестимулятор.  

Але в серпні-вересні 2018 р. за даними Держ- 
стату України рейтингові оцінки ІРЛР 2017 р. зали-
шаються більш продуктивними для обґрунтування 
відповідних заходів за результатами оцінки дина-
міки 33 показників – індикаторів усіх 6 аспектів 
людського розвитку в регіонах за Методикою  
2012 р. (табл. 2). Розрахована д.е.н., доцентом Кулі-
нічем Романом Омеляновичем. 
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Таблиця 2 
Прогнозні розрахунки ІРЛР Хмельницької області на період до 2020 р. 

Блоки Показники 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020

В
ід
тв
ор
ен
ня

 
на
се
ле
нн
я Сумарний коефіцієнт народжуваності  1,665 1,688 1,712 1,735 1,758 

Дитяча смертність (смертність дітей у віці до 5 років), ‰ 9,360 9,170 8,990 8,810 8,640
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років 71,960 72,150 72,350 72,540 72,730
Ймовірність чоловіків дожити від 20 до 65 років 0,620 0,630 0,640 0,650 0,650
Ймовірність  жінок дожити від 20 до 65 років 0,875 0,881 0,886 0,892 0,897

С
оц
іа
ль
не

 с
ер
ед
ов
ищ

е 

Коефіцієнт злочинності (кількість зареєстрованих зло-
чинів на 100 тис. населення) 

992,430 1012,88 1033,75 1055,05 1076,78 

Кількість хворих з вперше встановленим діагнозом актив-
ного туберкульозу (на 100 тис. населення) 55,840 55,770 55,710 55,650 55,580 

Кількість хворих з вперше встановленим діагнозом алкого-
лізму і алкогольних психозів, розладу психіки та поведінки 
внаслідок вживання наркотиків та інших психоактивних 
речовин (на 100 тис. населення) 

127,740 128,690 129,640 130,600 131,570 

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (на 100 тис. дітей 0-17 років) 868,460 868,910 869,370 869,830 870,280 

Коефіцієнт підліткової народжуваності (15-17 років) 14,320 14,440 14,570 14,700 14,830
Кількість померлих від навмисного самоушкодження (на 
100 тис. населення) 18,750 18,780 18,800 18,830 18,860 

К
ом

ф
ор
тн
е 
ж
ит
тя

 

Забезпеченість житлом у містах  (загальна площа у роз-
рахунку на 1 особу), кв. м. 

16,500 16,350 16,190 16,040 15,890 

Питома вага квартир (одноквартирних будинків), обладна-
них централізованою каналізацією та водовідведенням у 
сільській місцевості, % 

13,395 14,390 15,385 16,380 17,375 

Питома вага квартир (одноквартирних будинків), обладна-
них централізованим газопостачанням або підлоговою 
електроплитою у сільській місцевості, % 

89,390 89,480 89,570 89,670 89,760 

Інтегральний показник стану навколишнього середо-
вища  

0,548 0,547 0,547 0,546 0,545 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів (на 
10 тис. населення) 204,633 206,465 208,298 210,130 211,963 

Обсяг реалізованих населенню послуг (у розрахунку на 
1 особу), грн 875,628 944,256 1012,88 1081,51 1150,14 

Д
об
ро
бу
т 

Рівень бідності за відносним критерієм, % (питома вага на-
селення, еквівалентні сукупні витрати якого не перевищу-
ють 75 % медіанного рівня)  

29,445 29,378 29,319 29,268 29,222 

Питома вага домогосподарств які робили заощадження, 
або купували нерухомість (ОУЖД), %  18,692 18,681 18,671 18,660 18,649 

Кількість мінімальних продуктових кошиків, що можна 
придбати на середньодушовий доход в регіоні  3,483 3,611 3,738 3,866 3,993 

Валовий регіональний продукт на душу населення, грн 28758,47 33535,383 39105,762 45601,407 53176,008
Наявність базового набору товарів тривалого користу-
вання,  (питома вага домогосподарств, у яких були наявні 
всі товари базового набору: телевізор, холодильник, 
пральна машина)  

80,410 82,125 83,840 85,555 87,269 

Г
ід
на

 п
ра
ця

 

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

59,643 59,384 59,127 58,870 58,615 

Рівень безробіття (частка безробітних серед населення 18-
65 років), %  9,197 9,057 8,920 8,784 8,651 

Частка працівників, які отримують зарплату менше 1,5 про-
житкових мінімумів, % 18,170 16,815 15,561 14,400 13,327 

Частка працівників, які працюють в умовах, що не від-
повідають санітарно-гігієнічним нормам, %

22,482 22,871 23,267 23,669 24,079 

Співвідношення середньої заробітної плати до мінімальної 2,498 2,551 2,605 2,660 2,716
Рівень охоплення  соціальним страхуванням (частка за-
страхованих осіб у зайнятому населенні), % 42,378 40,252 38,233 36,315 34,494 

О
св
іт
а 

Чистий показник охоплення дошкільними навчальними за-
кладами дітей 3-5 років, % 94,016 95,094 96,184 97,286 98,401 

Охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного 
віку (6-18 років), % 99,109 99,118 99,127 99,136 99,145 

Частка осіб із вищою освітою серед населення 25 років 
і старше, % 36,093 36,593 37,100 37,614 38,135 

Середня тривалість навчання осіб віком 25 років і старше, 
років 11,706 11,812 11,920 12,028 12,137 

Середній бал за результатами Зовнішнього незалежного 
оцінювання (по всіх предметах) 148,685 148,337 147,989 147,642 147,294 

Індекс людського розвитку в Хмельницькій області 3,750 3,781 3,811 3,842 3,873
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Метою статті є розробка алгоритму комплекс-
ної оцінки ІРЛР з використанням прийомів компо-
зиції його складових та факторів. 

Рейтингові оцінки адміністративних областей 
України за ІРЛР доцільно доповнити наступними 
рекомендаціями та пропозиціями завершеного за 
участі к.е.н. Шинкарюк Оксани В’ячеславівни по-
шукового науково-методичного забезпечення меха-
нізму державного регулювання регіонального люд-
ського розвитку [12, 13, 17, 19-22]. 

Загальний алгоритм комплексної рейтингової 
оцінки складових та інтегрального значення ІРЛР 
реалізується у чотири етапи: 

Перші три етапи комплексної рейтингової оцін-
ки передбачають аналіз розвитку і ранжування адмі-
ністративних областей за відповідними ознаками:  

– перший етап: за головними компонентами со-
ціально-економічного розвитку областей; 

– другий етап: за факторним аналізом соціа-
льно-економічного розвитку областей, які згрупо-
вані у відповідні кластери; 

– третій етап: за станом соціально-економічної
безпеки розвитку областей. 

На четвертому етапі комплексної рейтингової 
оцінки людського розвитку адміністративних об- 
ластей розрахунки складових і інтегрального зна-
чення ІРЛР здійснюються за регіонами, які згрупо-
вані на перших трьох етапах. Саме цими процеду-
рами забезпечується досягнення комплексності рей-
тингової оцінки людського розвитку адміністратив-
них областей України, як більш об’єктивної у по- 
рівняні з діючими схемами і системами – індикато-
рами їх здійснення. 

Результати дослідження. Розглянемо алго-
ритм комплексної оцінки ІРЛР більш детальніше 
(рис. 2). На першому етапі рейтингові оцінки облас-
тей України за ІРЛР проводиться групування адмі-
ністративних областей за 4-ма головними компо- 
нентами, запропонованими О.А. Рядно і О.В. Беркут 
[23, с. 63]. Першу головну компоненту формують 
три показники з найбільш позитивним факторним 
навантаженням: оборот роздрібної торгівлі; коефі- 
цієнт зайнятості; середньомісячна номінальна заро-
бітна плата працівників, а також один показник із 
значним негативним факторним навантаженням – 
частка населення із середньодушовими еквівалент-
ними загальними доходами на місяць нижче про- 
житкового мінімуму. 

До складу другої складової головної компо- 
ненти входять наступні показники з позитивним на-
вантаженням – капітальні інвестиції; прямі іноземні 
інвестиції в регіони України; обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг), фінансові результати 
підприємств до оподаткування. 

Третю головну компоненту складають один по-
казник з позитивним навантаженням – коефіцієнт 
покриття експорту імпортом та один показник з не-
гативним навантаженням – коефіцієнт міграційного 
приросту (скорочення) населення. Четверта головна 

компонента формується тільки одним показником з 
позитивним навантаженням – загальний обсяг ви-
трат за напрямами інноваційної діяльності.  

Надалі, на другому етапі комплексної рейтин-
гової оцінки регіонального людського розвитку ад-
міністративних областей за визначеними О.А. Рядно 
і О.В. Беркут показниками-факторами проводиться 
кластерний аналіз за всіма наборами даних, які вони 
здійснили по кожному часовому зрізу окремо за 
2009-2013 рр. та одночасно для всіх п’яти років спо-
стереження. 

Результати кластеризації областей характери-
зуються наступним чином. 

Кластер 5 утворили Донецька та Луганська об-
ласті, як найбільш стабільні. 

Перша головна компонента визначається висо-
ким значенням розвитку промисловості і рівня заро-
бітної плати. 

Друга головна компонента має значення нижче 
середнього рівня по Україні. 

Третя головна компонента (рівень розвитку  
зовнішньої торгівлі в грошовому еквіваленті) є най-
більшою по Україні, що компенсує негативний 
вплив міграції в цих регіонах.  

Четверта головна компонента засвідчує зна-
чення «інноваційності» обох областей в цілому  
нижчого середнього рівня по Україні. 

Кластер 4 містить Київську, Одеську та Харків-
ську області. За першою головною компонентною ці 
три області займають перші позиції по Україні: по-
казники компоненти мають максимальні значення.  

Друга головна компонента є середньою по Ук-
раїні (перехід між кластерами – з 1-го до 2-го, а по-
тім до 4-го у 2009-2010 рр. відбувався за рахунок  
збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій).  

Зменшення третьої головної компоненти було 
обумовлено зменшенням коефіцієнта покриття екс-
портом імпорту з одночасним збільшенням коефіці-
єнта міграційного приросту (скорочення) населення. 
Ця компонента має тенденцію до зменшення і чет-
верта головна компонента – «інноваційність» – є  
нижчою середнього рівня по Україні. 

Кластер 3 утворили Дніпропетровська, Запо- 
різька і Полтавська області. Значення першої голов-
ної компоненти є близьким до середньої по Україні, 
а значення другої головної компоненти є найбіль-
шими по Україні – за ефективністю роботи підпри-
ємств усі три області є лідерами по Україні. Високі 
значення третьої головної компоненти поступа-
ються тільки кластеру 5, а значення четвертої го- 
ловної компоненти є максимальним серед усіх клас-
терів. Якість життя населення областей є вищою за 
середню по Україні. 

Кластер 2 характеризується нестабільним скла-
дом, до якого входять області, які містяться в клас-
тері 1: АР Крим, Вінницька, Волинська, Івано-Фра-
нківська, Кіровоградська, Львівська, Сумська, Чер-
каська, Чернігівська, Чернівецька (стабільно до кла-
стеру 2 входить тільки Миколаївська область). 
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Кластер 1, навпаки, характеризується стабіль-
ним складом областей протягом всього періоду до- 
слідження (2009-2013 рр.). Це Житомирська, Закар-
патська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька області. 

У цілому обидва останні кластери характеризу-
ються найнижчими показниками економічного роз-
витку та якості життя населення порівняно з іншими 
кластерами. Тобто, на другому етапі комплексної 
рейтингової оцінки адміністративних областей Ук-
раїни за ІРЛР доцільно їх здійснювати в межах кож-
ного з розглянутих п’яти кластерів факторного ана-
лізу за розглянутими компонентами. 

На третьому етапі комплексної рейтингової 
оцінки ІРЛР адміністративних областей рекоменду-
ється проводити статистичну кластеризацію облас-
тей за рівнем соціально-економічної безпеки (СЕБ) 
за критеріями, запропонованими В.К. Антошкіним 
[24-26]. 

Перший статистичний кластер утворює група 
регіонів з високим рівнем СЕБ, який характеризу-
ється високими показниками своєї макроекономіч-
ної, соціальної та зовнішньоекономічної безпеки. 
Такі регіони, завдяки територіальному розміщенню 
та акумулюванню великих обсягів трудових резер-
вів, промислового та інвестиційно-інноваційного 
потенціалу, здатні створювати та мобілізувати знач-
ну долю загального обсягу фінансових ресурсів 
(шляхом оподаткування) та доданої вартості для за-
доволення власних потреб в адекватному обсязі 
своїх ресурсів. 

Другий статистичний кластер складають об- 
ласті з низькими показниками своєї макроекономіч-
ної, соціальної та зовнішньоекономічної безпеки, 
оскільки значення їх складових нижчі середнього  
рівня в цілому по Україні. Це області з низьким рів-
нем соціально-економічної безпеки.  

В.К. Антошкін вважає, що низький рівень соці-
ально-економічної безпеки регіонів спричиняється 
зниженими показниками доходів населення, спадом 
народжуваності, збільшеною кількістю пенсіонерів, 
які не здатні працювати та створювати додану вар-
тість та призводить до зменшення доходів місцевих 
бюджетів шляхом оподаткування. 

У зв’язку з цим виникає потреба в додаткових 
коштах на підтримку промислових підприємств, за-
безпечення новими робочими місцями та залучення 
інвестиційних ресурсів. Результати його досліджень 
засвідчують наявність: 

по-перше, прямого взаємозв’язку між діючим 
потужним промисловим потенціалом та значними 
обсягами трудових ресурсів для забезпечення ста-
лого соціально-економічного рівня безпеки та здат-
ності протистояти кризовим явищам в економіці; 

по-друге, зворотного зв’язку між низьким рів-
нем соціальної безпеки та економічним розвитком 
регіонів, що обумовлюється виявленням таких чин-
ників дестимулювання, як високі значення еконо- 

мічно неактивного населення та зростання рівня без-
робіття. 

У сукупності це зменшує трудовий потенціал 
регіону і вказує на його нездатність забезпечення 
потреб розвитку власними силами.  

На основі проведеного дослідження В.К. Анто-
шкін запропонував визначення стану стійкості регі-
онів України в залежності від рівня соціально-еко-
номічної безпеки [24, с. 70]. 

1. Сталий розвиток (належність регіонів до
певного кластера протягом всього періоду з 2004 по 
2013 р.; міграція регіонів по кластерам не відбува-
ється) – Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Хар-
ківська області, м. Київ, м. Севастополь, Вінницька, 
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Фра-
нківська, Ровенська, Тернопільська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області (62% в 
загальній кількості регіонів України). 

2. Середній рівень стабільності (міграція регіо-
нів фіксується одноразово за весь період) – Запорі-
зька, Сумська, Херсонська, Кіровоградська області 
(14% в загальній кількості регіонів України). 

3. Нестабільний стан (дворазова зміна пози-
цій регіонів за кластерами) – Луганська, Київська, 
Миколаївська, Полтавська області (14% в загальній 
кількості регіонів України); 

4. Турбулентний стан (триразова та більша
зміна позицій регіонів за кластерами) – АРК Крим і 
Львівська область (7% в загальній кількості регіонів 
України). 

Міграція регіонів у кластерах з високим рівнем 
СЕБ до кластерів з низьким рівнем СЕБ включно  
після 2007 р. була зумовлена різким спадом кількіс-
них значень складових безпеки, а зворотній рух ре-
гіонів мав місце тільки після 2012 р. Тобто, Україна 
ще не досягла рівня СЕБ регіонів докризового пері-
оду 2007-2008 рр. 

У той же час, за результатами дослідження, 
В.К. Антошкіним встановлено, що 62% регіонів Ук-
раїни має стабільний стан стосовно рівня СЕБ та не 
підлягали кризовим явищам у період 2007-2008 рр. 
Зазначене доцільно враховувати при проведенні 
рейтингової оцінки адміністративних областей Ук-
раїни за окремими складовими та інтегральним зна-
ченням ІРЛР. 

На третьому етапі комплексної рейтингової 
оцінки регіонів за ІРЛР доцільно використовувати 
також комплекс показників оцінки стану екологіч-
ної, соціальної та економічної безпеки областей в 
системі корпоративного управління (бізнес, влада, 
громадськість), яку обґрунтували В.Ф. Столяров  
і С.В. Кукарцева [27, с. 21].  

Вони вважають за необхідне і доцільне перехід 
до корпоративного управління безпекою регіону, 
що передбачає досягнення соціальної узгодженості 
та збалансованості інтересів місцевої влади, бізнесу 
та організованої громадськості.  

У таких умовах стає можливим визначення еко-
лого-, соціально-, економікоефективних масштабів 
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господарської діяльності на території в межах еко-
логічної (11 показників), соціальної (9 показників 
без індикаторів соціальних хвороб) та економічної 
(13 показників) безпеки регіону.  

При цьому інтегровані індикатори-показники 
екологічної, соціальної та економічної безпеки регі-
ону, з одного боку, розраховуються у процентах, 
грн, роках та в оцінках на 100 тис. населення, а, з 
іншого боку, нормуються, як правило, у процентах 
до валової доданої вартості території. 

Тобто в процесах моніторингу регіонального 
людського розвитку на рівні адміністративних об- 
ластей першочергової уваги потребують проблемні 
питання контролю і аналізу індикаторів екологічної 
безпеки, соціальної безпеки та економічної безпеки. 
В зв’язку з цим до повноважень обласних Держав-
них адміністрацій має бути віднесено визначення 
порогових значень цих індикаторів і забезпечення 
на їх основі соціальних стандартів життя населення 
підвідомчої території незалежно від їх місця розта-
шування по відношенню до обласного та районного 
центрів.  

Докорінний перегляд критерію визначення ін-
дикаторів економічної безпеки на регіональному  
рівні (як своєрідного каркасу національної безпеки, 
що забезпечує стійкість держави) в контексті  
удосконалення обліку, аналізу та управління зов- 
нішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) пропонує 
здійснити М.М. Олексієнко [28]. Він, як експерт-
аналітик регіонального розвитку Львівської МГО 
«Інститут міжнародних економічних досліджень» та 
здобувач Національного інституту стратегічних до-
сліджень, обґрунтував із урахуванням національних 
інтересів процедури раннього виявлення і мініміза- 

ції можливих зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз 
ефективній ЗЕД регіону . 

Розглядаючи інтегральний характер зовніш-
ньоекономічної безпеки держави як низку взаємо-
пов’язаних структурних складових, він як дослідник 
одночасно розкриває їх як сукупність умов забезпе-
чення сталого саморозвитку національної економіки 
і генерації в ній інноваційних зрушень, як найпов-
нішу реалізацію національних переваг у міжнарод-
ному поділі праці, збереженні національного багат-
ства та екологічного стану довкілля для наступних 
поколінь. 

На четвертому етапі рейтингової оцінки регіо-
нів за ІРЛР на обласному рівні доцільно використо-
вувати методичні підходи до побудови субіндексів 
регіонального людського розвитку з визначенням 
диспропорцій у розвитку міських поселень та сіль-
ської місцевості, які обґрунтував М.В. Откидач 
(табл. 3) [29, с. 154]. 

Необхідно також підкреслити, що однією з го-
ловних ознак дезагрегування національних завдань 
17 глобальних Цілей Сталого Розвитку на період до 
2030 року також визначено класифікаційну ознаку 
«за типом місцевості проживання – міська або сіль-
ська» в 23 індикаторах восьми завдань зі 172 індика-
торів вісімдесяти шести завдань [31, с. 128-147]. 

Таким чином, диференціація системи показни-
ків та процедур моніторингу регіонального люд- 
ського розвитку на субнаціональному (обласному) 
рівні дозволяє більш об’єктивно оцінити соціально-
економічну політику місцевих органів виконавчої 
влади щодо підвищення якості життя населення сіл, 
селищ, міст (у т.ч. ОТГ), районів та областей в ці-
лому. 

Таблиця 3 
Індексні значення міських поселень та сільської місцевості 

за аспектами людського розвитку 

2013 рік 

Україна,
індексні значення 

Відношення 
індексних зна-
чень міських 
до сільських 

Значення за регіонами
(min – max) 

Міські  
поселення 

Сільська 
місцевість 

Міські  
поселення 

Сільська 
місцевість 

Б
ло
ки

 п
ок
аз
ни
кі
в Відтворення  

населення 
0,68 0,70 0,98 0,62-0,76 0,62-0,76

Соціальне  
середовище 

0,44 0,32 1,36 0,33-0,92 0,23-0,62

Комфортне життя 0,71 0,61 1,16 0,53-0,78 0,44-0,78
Добробут 0,62 0,53 1,18 0,40-0,93 0,39-0,75
Гідна праця 0,61 0,57 1,08 0,49-0,71 0,51-0,76
Освіта 0,89 0,72 1,24 0,84-0,93 0,66-0,78

Інтегральні значення 3,95 3,44 1,15 3,54-4,46 3,16-3,90

Складено М.В. Откидачем  [29, с. 154]. 

На доповнення до діючої методики вимірю-
вання регіонального людського розвитку впрова-
дження розрахунків субіндексів людського роз- 
витку міських поселень та сільської місцевості буде 
сприяти більш системному державному регулю-
ванню міжпоселенських процесів в ході усунення 

регіональних диспропорцій у сучасних умовах ство-
рення ОТГ. 

Моніторинг регіонального людського розвитку 
є третім провідним елементом механізму держав-
ного регулювання на рівні адміністративних облас-
тей України, який розроблений в докторській ди- 
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сертації к.е.н., доцентом кафедри фінансів Бердян-
ського університету менеджменту і бізнесу Шинка-
рюк Оксаною В’ячеславівною за роки стажування в 
Науково-дослідному фінансовому інституті Мін-
фіну України та у докторантурі Науково-дослідного 
економічного інституту Мінекономіки України [12, 
13, 17, 19-22]. 

В механізмі державного регулювання регіона-
льного людського розвитку першим провідним еле-
ментом є визначення цілей розвитку, моделювання, 
прогнозування і планування людського розвитку в 
регіоні, а другим провідним елементом – фінансу-
вання відповідних завдань і заходів.  

Кожен з цих провідних елементів має по три ос-
новні процедурні складові, загальними серед яких є 
процедури розробки, аналізу і контролю виконання 
Національної і Регіональних програм та Національ-
них і Регіональних планів дій щодо збалансованого 
сталого розвитку, органічно акумулюючого соціа-
льні (людські), екологічні та економічні аспекти. 

Алгоритм функціонування механізму держав-
ного регулювання регіонального людського роз- 
витку включає блок розрахунків рівня і динаміки 
складових та в цілому ІРЛР для оцінки його резуль-
тативності та ефективності.  

В умовах реформування органів місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади 
при обґрунтуванні нової регіональної карти держави 
процедури та результати комплексної рейтингової 
оцінки складових та в цілому ІРЛР можуть стати ар-
гументами переформатування соціально-економіч-
ного простору та адміністративно-територіального 
устрою держави. 

Середнє значення ІРЛР в варіантах групування 
областей при переформатуванні соціально-еконо- 
мічного та територіального простору України може 
стати додатковим критерієм формування нової ре- 
гіональної карти держави відповідно до вимог еко-
номіко-статистичних принципів ЄС. 

В сучасних умовах розробки та прийняття ОДА 
і Обласними радами Регіональних стратегій адміні-
стративних областей на період до 2027 року та Пла-
нів заходів на 2021-2023 роки з їх реалізації пріори-
тетними складовими моніторингу регіонального 
людського розвитку доцільно визнати: 

– вибір і дезагрегування стратегічних індикато-
рів національних завдань Цілей Сталого Розвитку на 
період до 2027 року [30]; 

– оцінку і аналіз стану виконання локалізова-
них національних завдань Цілей Розвитку Тисячо-
ліття на період до 2015 року і у разі необхідності  
розробка заходів щодо завершення їх досягнення у 
2021-2023 рр. [31]; 

– прогнозні розрахунки 33 показників люд-
ського розвитку за 6-ма блоками з визначенням ди-
наміки показників-дестимуляторів для розробки  
відповідних заходів щодо нейтралізації їх негатив-
ного впливу або зміни на позитивну динаміку за  
кожною областю на період до 2027 р. [15, 17]; 

– забезпечення статистичної та методичної уз-
годженості стратегічних індикаторів 7 Цілей Роз- 
витку Тисячоліття (2000-2015 рр.) зі стратегічними 
індикаторами 17 Цілей Сталого Розвитку (2016- 
2030 рр.) та системою показників-стимуляторів та 
показників-дестимуляторів людського розвитку в 
регіонах України з оптимізацією складових і в ці-
лому ІРЛР [30-32]. 

Використовуючи досвід Робочої групи Хмель-
ницької ОДА з проблем впровадження системи ППБ 
в діяльність облдержадміністрації, стає доречним 
рекомендувати усім закладам вищої освіти регіонів 
затверджувати теми курсових і випускних кваліфі-
каційних робіт освітнього ступеня "бакалавр" та 
"магістр" з практичних питань життєдіяльності на-
селення базового, районного і обласного рівня в 
контексті людиноцентристського розвитку регіонів 
та держави. 

Впровадження реальних розробок молодих 
спеціалістів буде сприяти підвищенню рівня про-
гнозної і планово-аналітичної роботи в органах ви-
конавчої влади різних рівнів державного управління 
при визначені та обґрунтуванні стратегічних цілей, 
стратегічних пріоритетів та стратегічних індикато-
рів, і як результат – підвищенню рівня та якості 
життя українського народу нашої соціальної, суве-
ренної, незалежної, правової і унітарної держави. 
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Столяров В. Ф. Композиційний моніторинг ре-
гіонального людського розвитку 

У статті в контексті оцінки інформаційно-мето- 
дичного забезпечення проєкту Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2027 року «Розвиток 
та єдність, орієнтовані на людину» розкрито етапи ста-
новлення прогнозування складових Індексу регіональ-
ного людського розвитку (ІРЛР) з використанням  
елементів композиції та декомпозиції. 

Доведено, що першочерговим етапом компози-
ційного моніторингу ІРЛР повинен стати аналіз «дове-
дення до виконавців та контроль виконання відповід-
них державних рішень».  

Наведено логічну схему оцінки результативності 
та ефективності механізму державного регулювання 
регіонального людського розвитку на базі композицій-
ного моніторингу досягнення Цілей Розвитку Тисячо-
ліття на період до 2015 року та Цілей Сталого Розвитку 
на період до 2020, 2027 та 2030 років. 

Детально розглянуто алгоритм комплексної рей-
тингової оцінки складових та інтегрального значення 
ІРЛР в системі показників – індикаторів композицій-
ного моніторингу.  

Ключові слова: регіональний людський розвиток, 
композиційний моніторинг, композиція, складові,  
фактори, безпека, декомпозиція.  

Stolyarov V. Composite Monitoring of Regional 
Human Development 

In the context of the assessment of the information 
and methodological support of the draft National Strategy 
for Regional Development for the period up to 2027 “Hu-
man-centered development and unity”, the stages of for-
mation of forecasting of components of the Regional Hu-
man Development Index (RHDI) using elements of com-
position and decomposition are revealed. 

It has been proved that the primary stage of composite 
monitoring of the RHDI should be the analysis of “bringing 
to performers and controlling the implementation of rele-
vant state decisions”. 

The logical scheme of estimation of the efficiency 
and effectiveness of the mechanism of state regulation of 
regional human development on the basis of composite 
monitoring of achievement of the Millennium Develop-
ment Goals for the period up to 2015 and Sustainable De-
velopment Goals for the period 2020, 2027 and 2030 is pre-
sented. 

The algorithm of complex rating estimation of com-
ponents and integral value of IRRL in the system of indi-
cators – indicators of composite monitoring is considered 
in detail. 

Keywords: regional human development, composi-
tional monitoring, composition, components, factors, secu-
rity, decomposition. 

Столяров В. Ф. Композиционный мониторинг 
регионального человеческого развития 

В статье в контексте оценки информационно-ме-
тодического обеспечения проекта Государственной 
стратегии регионального развития на период до 2027 
года «Развитие и единство, ориентированные на чело-
века» раскрыты этапы становления прогнозирования 
составляющих Индекса регионального человеческого 
развития (ИРЧР) с использованием элементов компо-
зиции и декомпозиции. 

Доказано, что первоочередным этапом компози-
ционного мониторинга ИРЧР должен стать анализ «до-
ведения до исполнителей и контроль исполнения соот-
ветствующих государственных решений». 

Приведена логическая схема оценки результатив-
ности и эффективности механизма государственного 
регулирования регионального человеческого развития 
на базе композиционного мониторинга достижения 
Целей Развития Тысячелетия на период до 2015 года и 
Целей Устойчивого Развития на период до 2020, 2027 
и 2030 годов. 

Подробно рассмотрен алгоритм комплексной 
рейтинговой оценки составляющих и интегрального 
значения ИРЧР в системе показателей – индикаторов 
композиционного мониторинга. 

Ключевые слова: региональное развитие обще-
ства, композиционный мониторинг, композиция, со-
ставляющие, факторы, безопасность, декомпозиция. 
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УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ –  
СТАБІЛЬНИЙ ПЛАНОМІРНОСТІЙКИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК 

(оцінка стану науково-адміністративного забезпечення) 

Частина І. Загальна ситуація зі стратегічним плануванням 
людського розвитку в Україні 

«Головний недолік капіталізму - нерівний розподіл благ,  
головна перевага соціалізму – рівний розподіл злиднів». Уінстон Черчіль 

Вступ: актуальність теми, предмет і об’єкт 
оцінки. Настало друге десятиріччя після світової фі-
нансово-економічної кризи 2008-2009 рр., вихід з 
якої України бачився у формуванні нової економіч-
ної моделі. На той час розвиток держави практично 
було зупинено, більше того, навіть відбувалась де-
градація. 

Основними вадами соціально-економічної по-
літики того часу був брак концептуального мис-
лення, брак стратегічних рішень, брак системних 
дій. Але на сьогодні вони не тільки збереглися, а й 
примножились завдячуючи пануванню «зовнішніх 
впливів». 

Нова соціальна економічна система України 
мала б будуватись на фундаменті об’єктивних еко-
номічних законів, соціальних стандартів та норма-
тивів.  

В умовах депопуляції нації основними критері-
ями оцінки ефективності діяльності влади повинні 
були стати динаміка Індексу людського розвитку 
(ІЛР), зростання середньої тривалості, рівня і якості 
життя, поліпшення співвідношення народжуваності 
та смертності.  

Адекватне усвідомлення та переосмислення 
політики розвитку, як стратегічної технології конст-
руювання майбутнього, передбачало визначення ці-
лей, засобів їх досягнення і механізмів реформу-
вання.  

«Формування посткризової політики розвитку 
передбачалось пов’язати, по-перше, з переходом до 
обмеженого лібералізму разом із поміркованим про-
текціонізмом, по-друге, з оптимальним поєднанням 
ринкових механізмів і державного регулювання еко-
номіки, яке б не ототожнювалось з державним 
втруччанням, ручним управлінням, методом гасіння 
пожеж» [1, с. 32].   

Драмою і сучасної України залишилась відсут-
ність у влади потреби у вітчизняних наукових реко-

1 Завідувач відділу політичної економії Інституту економіки Академії наук України (1980-1994 рр.). Народний депутат 
СРСР (1989-1991 рр.), народний депутат України ІІІ-V скликань. Автор низки законопроектів і програм у сфері економічної 
і соціальної політики. Головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України. Професор Націо-
нальної академії управління МОН України. 

мендаціях та зневага до національного економіч-
ного мислення. Адміністративно ліквідовані Еконо-
мічний науково-дослідний інститут Мінекономіки 
України (колишнього Держплану України), Україн-
ський державний університет фінансів і міжнарод-
ної торгівлі Мінфіну України, Рада з вивчення про-
дуктивних сил України та Інститут світової еконо-
міки і міжнародних відносин НАН України, Інсти-
тути реклами і підприємницької спрямованості. 

Поза увагою «Cлуг народу» парламентсько-
президентської України та її урядовців стали, по- 
перше, доповідь Президента Франції Емануеля  
Макрона 27 серпня 2019 року (після завершення са-
міту G-7 у Парижі) на традиційній конференції  
французьких послів та лідерів країн – членів ЄС сто-
совно небувалої кризи сучасної ринкової економіки. 
По-друге, конструктивні ідеї професора Столярова 
Василя Федосійовича щодо продовження в умовах 
євроінтеграції моральних традицій французького 
гуманізму, який поставив Людину на центральне  
місце в епоху Відродження, Просвіти і Переосмис-
лення сучасного стану під гаслом «Українському на-
роду – планомірний людський розвиток» [2, 3]. 

На його переконання український євроінтегра-
ційний проєкт повинен продемонструвати країнам – 
членам ЄС людиноцентричний підхід своїх намірів 
стосовно уточнення та удосконалення діючої в Ук-
раїні моделі ринкової економіки. Насамперед, шля-
хом розробки Національної і Регіональних програм 
людського розвитку на період до 2027 року та  
їх прогнозної збалансованості з національними  
завданнями Цілей Сталого Розвитку на період до 
2030 року [3]. 

Будучи уродженцем Українського Донбасу, він 
бачить відновлення та розбудову миру в східних ре-
гіонах України шляхом провадження Державного 
регулювання людського розвитку в Луганській і До-
нецькій областях у межах бюджетного федералізму 
нашої унітарної держави [4, 5].  
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До складу Національної програми людського 
розвитку він пропонує включити загальнонаціо- 
нальні цільові програми та інвестиційні проєкти, які 
були прийняті в Програмах соціально-економічного 
розвитку починаючи з 2001 року (за станом вико-
нання та обсягами недофінансування) та ті, які намі-
чено здійснити на період до 2027 та 2030 років. Саме 
ці програми і проєкти повинні стати системоутво-
рюючими у формуванні доцентровості економіки 
регіонів до загальнонаціональної економіки як гума-
нітарного стриження державності. 

Фінансування складових Національної про-
грами людського розвитку спроможні здійснити  
патріоти українського олігархату (у своїй промові  
Е. Макрон любовно назвав олігархів «чемпіонами» 
бізнесу) та представники крупного міжнародного та 
вітчизняного бізнесу на засадах соціального парт-
нерства з використанням державних соціальних об-
лігацій (значний досвід накопичено у Великобрита-
нії).  

Регіональні програми людського розвитку ре-
комендується формувати за підпрограмами, які аде-
кватно визначають шість блок-аспектів виміру Ін- 
дексу регіонального людського розвитку (ІРЛР) з 
використанням 33 показників-індикаторів на їх ста-
тистичній базі з 2004 року : 1) «Відтворення насе-
лення»; 4) «Добробут»; 2) «Соціальне середовище»; 
5) «Гідна праця»; 3) «Комфортне життя»; 6) «Осві-
та» [6-8].   

Стратегічні пріоритети соціально-економіч-
ного розвитку держави і регіонів під гаслом «Укра-
їнському народу – планомірний людський розви-
ток» можуть бути визначені за результатами аналізу 
тенденцій складових ІЛР та ІРЛР за період з 1999 та 
з 2004 років, їх прогнозно-проєктних значень як 
стратегічних індикаторів на період до 2027 року та 
соціальних бачень експертами на період до 2030 
року.  

Обґрунтування стратегічних і оперативних 
(операційних) цілей, завдань та індикаторів соціа-
льно-економічного розвитку регіонів будуть здійс-
нюватись шляхом визначення бажаного за соціаль-
ними стандартами рівня ІЛР та ІРЛР. Завдячуючи 
цьому Державна стратегія і Національні плани пріо-
ритетних дій, Регіональні стратегії і Плани заходів з 
їх реалізації на періоди до 2027 та 2030 років будуть 
сформовані на засадах забезпечення сталого люд- 
ського розвитку. Його основою стануть невід’ємні 
права людини на життя та повноцінний розвиток за 
економічним, соціальним і екологічним вимірами.  

Безумовно, що це буде здійснюватись відпо-
відно до соціальних стандартів і норм, аналогів і ета-
лонів в країнах-членах Європейського Союзу та пе-
редбачуваного прогнозування динаміки їх складо-
вих в межах відповідних матеріально-фінансових 
ресурсів (з позицій зменшення негативної динаміки 
та рівня 11 показників-дестимуляторів людського 
розвитку та збільшення позитивної динаміки та  

рівня 22 показників-стимуляторів людського роз- 
витку). 

На основі людиноцентричного підходу подаль-
шого державотворення в Україні доцільно передба-
чити випереджаючу (по відношенню до «зовнішніх 
впливів») розробку Державної стратегії збалансова-
ного еколого-соціально-економічного розвитку Ук-
раїни та Національного плану дій щодо досягнення 
завдань Цілей Сталого Розвитку на періоди до 2027 
та 2030 років. 

Розроблені у 2016 році першими в Україні Ре- 
гіональна програма людського розвитку Хмельнич-
чини на 2016-2020 роки, а у 2017 році – пілотний 
проєкт «Державне регулювання регіонального люд-
ського розвитку в адміністративній області» були 
зневажливо проігноровані чиновниками Мінрегіону 
України та минулим складом Уряду України. Але 
концептуальні та конструктивні ідеї Програми  
і Проєкту були б корисними не тільки для сучасного 
Українського Донбасу але й для усіх адміністратив-
них областей України [7, 8].   

Будучи одним з авторів Всеукраїнського про- 
єкту «Наше Спільне Майбутнє», який визначив Ін-
декс людського розвитку як дзеркало політичної 
відповідальності і рівня державного управління, а 
також одним із рецензентів колективної монографії 
«Стратегічні приорітети соціально-економічного 
розвитку України», підготовленої у Бердянському 
університеті менеджменту і бізнесу, прийняв запро-
шення редколегії наукового журналу «Економічний 
вісник Донбасу» у гносеологічному аналізі та публі-
цистичних оцінках Дискусійного клубу публікацій 
щодо стану науково-методичного та адміністратив-
ного забезпечення стабільного планомірностійкого 
людського розвитку в Україні як незалежній, суве-
ренній, демократичній, соціальній, правовій і уніта-
рній державі [9; 10].   

Порівняно з Індексом конкурентноспроможно-
сті регіонів (ІКР), який був визнаний критерієм Дер-
жавних стратегій регіонального розвитку України 
на періоди до 2015 та до 2020 років, Індекс регіона-
льного людського розвитку (ІРЛР), що включає такі 
складові як «довге та здорове життя», «доступ до 
якісної освіти» та «гідний рівень життя» має більше 
спільного з реальним життям Людей та їхніми оцін-
ками результатів діяльності влади. 

Впевнений, що організуючу та мобілізуючу 
роль Людей у суспільному житті покращить перехід 
від статистичних спостережень людського розвитку 
до його планово-прогнозних розрахунків на періоди 
до 2027 та до 2030 років на основі визначених соці-
альних і екологічних стандартів для України за при-
кладом країн – членів ЄС. 

Черговий, шостий Президент України Володи-
мир Зеленський з метою прискорення економічного 
розвитку, подальшої децентралізації влади та запо-
бігання корупції доручив 20 вересня 2019 року Ка-
бінету Міністрів України забезпечити розроблення 
та затвердження Державної стратегії регіонального 
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розвитку на 2021-2027 роки до 1 січня 2020 року 
(Указ Президента України  від 20 вересня 2019 року 
№713/2019) [11]. 

Шляхом дотримання Цілей Сталого Розвитку 
України на період до 2030 року намічено здійсню-
вати забезпечення національних інтересів щодо ста-
лого розвитку економіки, громадянського суспіль- 
ства і держави для досягнення зростання рівня та 
якості життя населення, додержання конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина (згідно з 

Указом Президента України «Про цілі сталого роз-
витку України на період до 2030 року» від 30 ве- 
ресня 2019 року №722/2019) [12]. Національна до-
повідь «Цілі сталого розвитку: Україна» була підго-
товлена ще у 2017 році шляхом адаптації до 86 на- 
ціональних завдань зі 172 показниками їх моніто- 
рингу 17 глобальних Цілей Сталого Розвитку, 
прийнятих Світовою спільнотою у вересні 2015 
року на період до 2030 року (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Цілі Сталого Розвитку, адаптовані для України (2016 – 2030 роки)* 

Цілі Назва 
Кількість  
завдань 

Кількість  
індикаторів 

1 Подолання бідності 3 5 
2 Подолання голоду, розвиток сільського господарства 4 9 
3 Міцне здоров’я та благополуччя 9 16 
4 Якісна освіта 7 11 
5 Гендерна рівність 6 12 
6 Чиста вода та належні санітарні умови 5 13 
7 Доступна та чиста енергія 4 7 
8 Гідна праця та економічне зростання 6 16 
9 Промисловість, інновації та інфраструктура 7 15 
10 Скорочення нерівності 5 8 
11 Сталий розвиток міст і громад 6 12 
12 Відповідальне споживання та виробництво 4 7 
13 Пом’якшення наслідків зміни клімату 1 1 
14 Збереження морських ресурсів 3 5 
15 Захист та відновлення екосистем суші 4 13 
16 Мир, справедливість та сильні інститути 9 18 
17 Партнерство заради сталого розвитку 3 4 

Всього: 86 172 

* Складено за матеріалами [13]. 
 
Доповідь була сформована Міністерством еко-

номічного розвитку і торгівлі України за участі  
Міжвідомчої робочої групи високого рівня (17 пред-
ставників міністерств і відомств на рівні заступників 
міністрів) для організації імплементації глобальних 
Цілей Сталого Розвитку для України під науковим 
супроводом академіка-секретаря Відділення еконо-
міки НАН України Елли Марленівни Лібанової. 

Бенчмаркінгові орієнтири для досягнення Ці-
лей Сталлого Розвитку на період до 2030 року було 
встановлено на підставі розрахунково-прогнозної 
роботи з використанням сценарних підходів до ви-
значення напрямів розвитку країни на довгостро-
кову перспективу. Джерелом даних, наведених у до-
повіді, була Державна служба статистики України 
та відповідальні міністерства і відомства [13].   

Прийняття ЦСР на наступні 15 років відбулось 
на Саміті ООН з Порядку денного в галузі розвитку 
на період після 2015 року, який відбувся 25 вересня 
2015 року у НьюЙорку в рамках 70-ї сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН.  

Позачергово обраний, п’ятий Президент Укра-
їни Петро Порошенко, виступаючи на цьому саміті 

ООН, зазначав, що "заради досягнення Цілей Ста-
лого Розвитку на національному рівні Україна 
здійснюватиме нові програми і проєкти, які на 
практиці забезпечать макроекономічну стабіль-
ність, екологічний баланс та соціальну згуртова-
ність. ЦСР служитимуть в якості загальної ос-
нови для подальших перетворень в Україні" [14].   

Але, на жаль, цей намір Президента не був реа-
лізований ані Урядом України, ані Блоком Петра 
Порошенка «Солідарність» у Верховній Раді Укра-
їни VIII скликання.  

Нові передвиборчі програми «Українська вла-
да: вчора та сьогодні», «Європейська солідарність» 
і «Українська стратегія В. Гройсмана» до виборів у 
Верховну Раду України IX скликання не містили  
жодного положення щодо цих намірів. Крім того, за 
висновками В.Ф. Столярова і О.В. Шинкарюк ці на-
міри та очікування не були визначені ані при уточ-
ненні раніше прийнятих Державної стратегії регіо-
нального розвитку України на період до 2020 року 
(постанова Уряду від 06.08.2014 року №385) та 
Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020» (схва-
лена Указом Президента України від 12 січня  
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2015 року №5/2015), ані пізніше – при розробці Дер-
жавної цільової програми відновлення та розбудови 
миру в східних регіонах України (затверджена по- 
становою Уряду 13 грудня 2017 року №1071) [15-
17]. 

Зміни до цієї Державної цільової програми, які 
були внесені постановою Уряду від 27 березня 2019 
року №340 також не імплементували національні  
завдання та індикатори ЦСР – 2030, навіть на період 
до 2020 року. Збереглась попередня редакція на- 
ступних двох вихідних положень: по-перше, визна-
чені ООН принципи розбудови миру є основою ви-
конання відповідних завдань Програми; по-друге, 
під час реалізації Програми братимуться до уваги 
положення Національної доповіді «Цілі сталого  
розвитку: Україна» (замість того щоб бути покладе-
ними в основу її розробки) [18]. 

Дослідники В.Ф. Столяров і О.В. Шинкарюк 
відмічають, що за період очолювання Урядів Укра-
їни А. Яценюком та В. Гройсманом жодні державні 
рішення, що містились у постановах, розпоряджен-
нях, прогнозах, програмах, планах стосовно страте-
гічного розвитку як окремих регіонів, так і держави 
в цілому, не були підготовлені і прийняті своєчасно 
за потребами часу з детальним аналізом стану вико-
нання попередніх державних рішень. 

Склалось враження, що все це відбувалось для 
революційно-популіського піару, а не з визначе-
ними стратегічними індикаторами моніторингу на-
ціональних завдань ЦСР – 2030. Пропозиції і реко-
мендації фахівців української економічної науки 
фундаментального і прикладного характеру ігнору-
вались. Враховувались і виконувались тільки по-
ради і настанови зовнішніх консультантів і експер-
тів. 

У 2019 році напередодні чергових виборів Пре-
зидента України один з претендентів на цей пост – 
лідер партії «Основа» Сергій Олексійович Та-
рута – наголошував наступне: "Протягом остан-
ніх трьох років ООН констатує відсутність про-
гресу в Україні щодо розвитку людського капі-
талу. Наша країна зараз опинилась на 88-й пози-
ції зі 189 країн світу, на одному рівні з Еквадором, 
Перу та Колумбією. Всі європейські держави – 
набагато вище. Моя висока мета – підняти Укра-
їну в топ-25 країн світу за Індексом людського 
розвитку. Прийшов час в центр державної полі-
тики поставити загальнолюдські цінності" [19, 
с. 3]. Стратегічна ціль С.О. Тарути та його коман-
ди – входження України до складу провідних еконо-
мічних держав передбачено стратегією економіч-
ного зростання нашої держави – Доктриною збалан-
сованого розвитку «Україна – 2030», яка створена 
вченими економістами і бізнес-спільнотою. 

Указ нового, шостого Президента України Во-
лодимира Зеленського від 30 вересня 2019 року 
«Про цілі сталого розвитку України на період до 
2030 року» визначив ЦСР орієнтирами для розроб-

лення проєктів прогнозних і програмних докумен-
тів, проєктів нормативно-правових актів з метою за-
безпечення збалансованості економічного, соціаль-
ного та екологічного вимірів сталого розвитку Ук-
раїни. 

Указом було доручено Уряду України забезпе-
чити впровадження дієвої системи реалізації Цілей 
Сталого Розвитку України на період до 2030 року та 
оприлюднення його результатів щороку до 1 бе- 
резня року, який настає за звітним. 

Згідно з Указом Президента України від 20 ве- 
ресня 2019 року №713 Державна стратегія регіона-
льного розвитку на 2021-2027 роки повинна була 
сформована і затверджена Урядом до 1 січня 2020 
року. В той же час згідно з постановою Кабінету Мі- 
ністрів України від 11 листопада 2015 року №931 
«Про затвердження порядку розроблення Державної 
стратегії регіонального розвитку України і плану за-
ходів з її реалізації, а також проведення моніторингу 
та оцінки результативності реалізації зазначених 
Стратегій і плану заходів» (за підписом А. Яценюка) 
проєкт Стратегії подається на розгляд Уряду для 
його затвердження не пізніше ніж за шість місяців 
до закінчення строку реалізації діючої Стратегії – 
тобто у червні 2020 року [20]. 

Перші шість місяців 2020 року стали додатко-
вим часом для доробки та уточнення проєкту Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на 2021-
2027 роки з орієнтацією її на досягнення національ-
них завдань ЦСР – 2030. Указом також наголошува-
лось, що у разі необхідності Уряду треба вжити за-
ходів щодо уточнення прогнозних і програмних до-
кументів. 

Мінрегіон України розмістив 3 лютого 2020 
року базовий варіант Проєкту нової Державної стра-
тегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки на 
сайті Міністерства і Уряду за результатами його  
розробки з 1 квітня 2019 року [21]. 

У зв’язку з цим оцінку науково-адміністратив-
ного забезпечення стабільного планомірностійкого 
людського розвитку доречно здійснити як за резуль-
татами аналізу конструктивних ідей публікації  
В.Ф. Столярова «Науково-методичне забезпечення 
стратегічного планування та державного регулю-
вання регіонального людського розвитку в Україні» 
в журналі «Вісник економічної науки України» 
(ВЕНУ, 2019, №2, с. 223-237) на виступ Е. Макрона, 
так і дискусійних статей надрукованих та підготов-
лених для публікації в журналі «Економічний вісник 
Донбасу» (ЕВД):  

Столяров В.Ф. Шинкарюк О.В. «Соціально-
адекватний менеджмент регіонального людського 
розвитку в Українському Донбасі та на Поділлі (ви-
клики, наміри та реалії виміру: 2003-2013, 2017-
2027) [4, 5]: 

Частина перша «Метрологія людського розви-
тку та проблеми менеджменту в регіоні» (ЕВД, 
2019, №2, с. 229-256); 
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Частина друга «Парадигма людяності, гармонії 
та місії регіону» (ЕВД, 2019, №3, с. 241-281)»; 

 Шинкарюк О.В. «Науково-методичні засади 
державного регулювання стійкого людиноцентрич-
ного розвитку регіонів (ЕВД, 2020, №1)»; 

 Столяров В.Ф. «Композиційний моніторинг 
регіонального людського розвитку» (ЕВД, 2020, 
№1). 

 Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. «Провідні 
складові механізму державного управління "Жит-
тям по-новому" (в умовах децентралізації влади)» 
(ВЕНУ, 2014, №2, с. 131-140) [22]; 

 Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В. «Науково-
освітянське забезпечення механізму державного уп-
равління "Життям по-новому" (в умовах децентралі-
зації влади)» (ВЕНУ, 2014, №3, с. 113-126) [23]. 

Крім того суттєвий вклад у формування на- 
уково-адміністративного забезпечення державного 
регулювання стабільним та стійким людським роз-
витком у регіонах відбувся у розробці цими дослід-
никами «Організаційно-методичного забезпечення 
узгодженого стратегічного управління соціально-
економічним розвитком регіонів та держави» у 
складі «Наукових засад стратегічного управління 
соціально-економічним розвитком України» колек-
тивної монографії Бердянського університету ме- 
неджменту і бізнесу у 2020 році [10]. Тому доціль-
ним стане розгляд обґрунтованих ідей, рекоменда-
цій і пропозицій авторів вказаних розділів моногра-
фії. 

Постановка в журналах «Економічний віс-
ник Донбасу» та «Вісник економічної науки в Ук-
раїні» проблем науково-методичного забезпе-
чення стабільного планомірностійкого людсько-
го розвитку з визначенням дослідниками робо-
чих гіпотез їх розв'язання. Мета оцінки забезпе-
чення. 

Гносеологічний аналіз перелічених статей до- 
слідників, а також колективної монографії дозволив 
систематизувати ідеї і гіпотези, рекомендації і про-
позиції розв'язання наступних проблемних питань 
становлення державного регулювання планомірно- 
стійкого регіонального людського розвитку в Укра-
їні. 

У теоретичному аспекті розроблення Дер- 
жавної і Регіональних стратегій розвитку: 

– використання положень теорії регіонального 
відтворення з чіткою класифікацією територіальних 
відтворюваних процесів та їх розмежування з інди-
відуальними, галузевими та загальнонаціональними 
відтворювальними процесами; 

–  обґрунтування меж бюджетного федералізму 
унітарної України в узгодженій взаємодії з бюджет-
ним централізмом завдяки використанню гармоній-
них пропорцій "Золотого перетину", у співвідно-
шеннях між державним і місцевими бюджетами Зве-
деного бюджету України; 

– впровадження ідей та принципів соціальної 
гармонії, соціальної відповідальності і соціального 

діалогу в національній економіці як соціальній сис-
темі при визначенні зв'язків і взаємодії місцевих  
бюджетів з державним у Зведеному бюджеті Укра-
їни. 

У методологічному аспекті формування за-
гальнонаціональних і регіональних державних 
рішень: 

– визначення порядку розроблення і ознак виді-
лення підпрограм Національної і Регіональних про-
грам людського розвитку з внесенням необхідних  
змін і доповнень до Бюджетного кодексу України; 

– розробка «Дерева стратегічних цілей, страте-
гічних пріоритетів та стратегічних індикаторів люд-
ського розвитку» («Дерева цілей розвитку») від Ор-
ганів місцевого самоврядування, районних і облас-
них рад до загальнонаціональних центральних орга-
нів законодавчої і виконавчої влади; 

– розробка «Матриці узгодження цілей і пріо-
ритетів людського розвитку» з національними  
завданнями Цілей Розвитку Тисячоліття (2003-2015) 
і Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року з 
показниками-індикаторами Індексу людського роз-
витку на національному рівні та Індексу регіональ-
ного людського розвитку на рівні адміністративних 
областей України. 

У методичному аспекті практичної реаліза-
ції механізму державного регулювання соціа-
льно-економічним розвитком регіонів та дер-
жави в цілому на основі використання систем 
Прогнозування-Програмування-Бюджетування 
(ППБ) та Соціально адекватного менеджменту 
(САМ) на всіх рівнях адміністративно-територіа-
льного устрою України:  

– обґрунтування складових Планового Кодексу 
України (на перших етапах Планового регламенту 
діяльності парламентської-президентської респуб-
ліки), який визначає зміст і строки Послань Прези-
дента України до Верховної Ради України; щоріч-
них Планів діяльності Кабінету Міністрів України 
на 3-5 років за участі НАН України; щорічних та на 
3-5 років Планів роботи Верховної Ради України за 
участі Інституту законодавства; Державних і Регіо-
нальних стратегій соціально-економічного і регіо- 
нального розвитку на 5-7 та 10 років; перспективних 
(на 10 років) та середньострокових (на 5 років)  
Прогнозів, Планів та Цільових програм розвитку; 
Середньострокових бюджетів на 5 років та бюджет-
них резолюцій на 3 роки кожного регіону та держави 
в цілому; 

– освоєння інформаційно-програмного забезпе-
чення планово-прогнозних розрахунків 33 показни-
ків Індексу регіонального людського розвитку згід-
но з Методикою його виміру 2012 року (у тому числі  
22 показників – стимуляторів розвитку та 11 показ-
ників – дестимуляторів розвитку); 

– виявлення показників з позитивною та нега-
тивною прогнозною динамікою для визначення 
стратегічних цілей і стратегічних пріоритетів люд-
ського розвитку в регіонах; 
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– проєктування рівня і динаміки показників
людського розвитку в регіонах згідно соціальних 
стандартів і нормативів з визначенням їх як страте- 
гічних індикаторів планування і моніторингу соціа-
льно-економічного і регіонального розвитку. 

В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк систематизу-
вали етапи становлення науково-адміністративного 
забезпечення виміру та державного регулювання ре-
гіонального людського розвитку, які відбувалися в 
Україні наступним чином: 

По-перше – розробленням і впровадженням на-
ціональних Методик виміру людського розвитку в 
регіонах України у 2001 році (9 аспектів, 92 показ-
ника) та 2012 році (6 аспектів, 33 показники, у тому 
числі 22 – стимулятори людського розвитку та 11 – 
дестимуляторів людського розвитку). 

По-друге – накопиченням статистичної бази 
для аналізу та планово-прогнозних розрахунків за 
Методикою виміру 2001 року (1999-2011 роки) та за 
Методикою 2012 року (2004-2017 роки) за 27 адмі-
ністративно-територіальними одиницями держав-
ного устрою України: 24 адміністративні області, 
АР Крим, мм. Київ і Севастополь. 

По-третє – визначенням у системі Прогнозів, 
Планів і Бюджетів Національної і Регіональних про-
грам людського розвитку, підпрограмами яких до- 
слідниками були визначені та обрані три аспекти на 
національному рівні (охорона здоров’я; рівень осві-
ти; рівень життя) та шість аспектів на регіональному 
рівні (відтворення населення; соціальне становище; 
комфортне життя; добробут; гідна праця і освіта). 

По-четверте – внесенням відповідних змін до 
Бюджетного кодексу України, достатніх для роз- 
робки Національної і Регіональних програм люд- 
ського розвитку. 

По-п’яте – визначенням системи узгодження 
показників ІРЛР з національними завданнями й ін-
дикаторами Цілей Розвитку Тисячоліття (2003- 
2015 роки) та Цілей Сталого Розвитку (2016-
2030 роки). 

Стратегія сталого розвитку «Україна 2020», ме-
тою якої було визначено впровадження в Україні єв-
ропейських стандартів життя та вихід України на 
провідні позиції у світі, продовжила виконання 
Стратегії економічного і соціального розвитку Ук-
раїни на 2004-2015 роки «Шляхом європейської ін-
теграції» (відповідно до розпоряджень Президента 
України від 21.12.2001 року №372 та від 08.11.2002 
року №385). 

Виходячи з систематизованих концептуальних  
ідей і гіпотез, обґрунтованих рекомендацій і пропо-
зицій дослідників В.Ф. Столярова та О.В. Шинка-
рюк, метою експертної оцінки статті визначено їх 
порівняльний аналіз з положеннями та вказівками 
українського чиновництва, які містяться в проєкті 
Державної стратегії регіонального розвитку на пе-
ріод до 2027 року. Отримані результати доцільно ви-
знати вкладом прикладної економічної науки в дер-
жавотворенні України.   

Дослідниками були надані наступні рекоменда-
ції і пропозиції щодо формування Мінрегіоном Ук-
раїни остаточного варіанту Державної стратегії ре-
гіонального розвитку до 2027 року., яка повинна 
бути завершена, схвалена і прийнята Урядом у  
червні (або у листопаді) 2020 року з використанням 
наступних аналітичних результатів [3, с. 234]. 

1. Виконання аналогічних Стратегій і Планів
заходів з їх реалізації на періоди до 2015 та до  
2020-х років, насамперед щодо розвитку людського 
капіталу в регіонах України (у тому числі з оцінкою 
рівнів та динаміки ІРЛР за складовими Методики 
виміру 2012 року на статистичній базі 2004– 
2018 років). 

2.Практики укладання і реалізації Угод між Ка-
бінетом Міністрів України і Обласними радами 
щодо регіонального розвитку (у тому числі в час-
тині впровадження системи показників узгодження 
діяльності центральних і місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування 
щодо пріоритетних напрямів розвитку регіонів). 

3. Виконання адаптованих до регіонів націона-
льних завдань семи Цілей Розвитку Тисячоліття, які 
діяли в Україні з 2003 до 2015 рік з визначенням для 
деяких з них заходів щодо їх досягнення у 2021–
2023 роках.  

4.Виконання нормативно-правових актів і здій-
снення практичних дій у взаємовідносинах органів 
регіональної і загальнонаціональної влади у 2000–
2018 роках (у 2000–2013 роках на непідконтрольних 
частинах областей Українського Донбасу) у вико-
нанні наступних Законів України:  

– стаття 66 «Збалансування місцевих бюдже-
тів» Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року № 280/97ВР;  

– стаття 17 «Повноваження в галузі соціально-
економічного розвитку» Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року  
№ 586;  

– стаття 20 «Основні засади фінансового забез-
печення надання державних соціальних гарантій» 
Закону України «Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 року 
№ 2017ІІІ. 

5. Стан виконання Угоди про асоціацію Укра-
їни з країнами-членами Європейського Союзу в ча-
стині наукового обґрунтування нової регіональної 
карти нашої держави відповідно до усталених на єв-
ропейській території економіко-статистичних поло-
жень NUTS–системи. 

6. Стан виконання 25 стратегічних індикаторів
Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та 
Цілі 2 «Ефективне врядування» і Цілі 3 «Розвиток 
людського капіталу» Середньострокового плану 
пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року (за-
тверджено розпорядженням Уряду від 03.04.2017 
року №275). 

7. Практику створення Об’єднаних територіа-
льних громад (ОТГ) на базі національно визначених 
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«точок економічного зростання» та розробки ними 
або для них Стратегічних планів розвитку з ураху-
ванням майбутнього впровадження загальнонаціо-
нальних і регіональних системоутворюючих інвес-
тиційно-інноваційних проєктів на період до 2027 
року. 

8. Практику використання ОТГ переданих з 
державної та комунальної власності земельних ресу-
рсів для оренди, продажу, безоплатного виділення 
та застави при отриманні грошових коштів на виро-
бничий та людський розвиток. 

9. Обґрунтування повноваження (права і відпо-
відальність), структури і функції обласних і район-
них державних адміністрацій в умовах дії ОТГ при 
визнанні ІРЛР в якості критерія ефективності їх дія-
льності на противагу використання для цього Інде-
ксу конкурентоспроможності регіону. 

10. Стан виконання заходів щодо повноцінного 
відновлення життєдіяльності населення як підконт-
рольної, так і не підконтрольної органам загально-
національної влади частин Українського Донбасу. 

11. Стан виконання Державної цільової про-
грами відновлення та розбудови миру в східних ре-
гіонах України.  

12. Прогнозні розрахунки ІРЛР по усіх регіонах 
(по 24-х адміністративних областях України) на пе-
ріод до 2027 року у складі 33-х показників Мето-
дики вимірювання людського розвитку 2012 року з 
визначенням пріоритетних цілей і стратегічних ін-
дикаторів,  їх рівня і динаміки. 

13. Адаптовані до регіонів національних за-
вдань Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) на період до 
2027 року з встановленням їх прогнозної узгоджено-
сті з показниками ІРЛР (при необхідності – з їх роз-
ширення). 

Дискусійні питання оцінки науково-адмініс-
тративного забезпечення стратегічного плану-
вання та державного регулювання регіонального 
людського розвитку. 

Перше дискусійне питання – це визначення  
підстав застосування і початку стратегічного пла-
нування людського розвитку. 

В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк, розкрива-
ючи у 2014 році провідні складові та сутність і зміст 
науково-освітянського забезпечення механізму дер-
жавного управління «Життям по-новому» в умовах 
децентралізації влади, вважали що Інститути Відді-
лення економіки НАН України спроможні розроб-
ляти проєкти Державних комплексних програм ре-
формування національної економіки. Після роз- 
гляду Радою національної безпеки і оборони (за ре-
зультатами наукової експертизи фахівцями Інсти-
туту стратегічних досліджень та Інституту законо-
давства Верховної Ради України), а також публіч-
ного обговорення (у тому числі за участі іноземних 
експертів) ці програми приймались би для вико-
нання на спільному засіданні Верховної Ради Укра-
їни, Кабінету Міністрів України та Президента Ук- 

раїни (за участі Бюро Відділення економіки НАНУ)) 
[22; 23]. 

При змінах складу Уряду, Верховної Ради Ук-
раїни та Президента України має зберігатися страте-
гічний курс реформування національної економіки, 
без застосування принципово нових кардинальних 
реформ шокової терапії, а також зберігатися орга- 
нічні складові організаційного механізму його на- 
уково-методичного забезпечення (на той час це був 
Комітет з економічних реформ при Президентові 
України). 

Національна та Регіональні програми людсь-
кого розвитку були б провідними ланками Держав-
них програм і Планів соціально-економічного роз-
витку України та її регіонів, а їх підпрограми з ком-
плексом відповідних заходів у сфері освіти, охорони 
здоров’я, пенсійного і соціального забезпечення 
тощо – об’єктами реформування. При цьому ре- 
форми у сфері освіти і охорони здоров’я повинні 
були б здійснюватись за критеріями підвищення Ін-
дексів національного і регіонального людського  
розвитку, а не з позиції мінімізації видатків з Дер- 
жавного і місцевих бюджетів на їх функціонування. 

На противагу викладеним автори і фахівці Все-
українського проєкту «Наше Спільне Майбутнє» 
вважали, що влада не стане справжнім провідником 
суспільства до кращого життя, якщо вона збереже 
монополію на формування концептуальної паради-
гми суспільного розвитку. Має існувати справжня 
боротьба між різними концепціями і лише та з них, 
яка зуміє завоювати більшу підтримку громадсько-
сті, отримає право на її втілення [1; 9]. 

Президентські і Парламентські вибори повинні 
стати змаганнями, в яких боротьба за голоси вибор-
ців буде відбуватися не між особами та угрупуван-
нями, а між економічними і соціальними концепці-
ями, програмами.  

Та політична сила, яка висуне найкращу про-
граму соціально-економічного розвитку, повинна 
отримати перемогу, сформувати Уряд і втілювати 
свою програму в життя. 

Досі практика формування Уряду зводилася до 
того, що народні депутати затведжували на посаду 
прем'єра конкретну особу подану Президентом.  
Жодного разу претендент на вищу посаду у вико-
навчій владі не представляв на розгляд Парламенту 
цілісної соціально-економічної програми, якою зби-
рається керуватися у своїй діяльності. 

В основі концепції правової держави і грома-
дянського суспільства, яке ми прагнимо збудувати, 
лежить принцип свободи вибору народом свого со-
ціального і політичного устрою. 

Однак внутрішня і зовнішня політика Україн-
ської держави багато в чому є відображенням до- 
мовленостей бізнес-еліт і наслідком лобіських зу-
силь найвпливовіших фінансово-промислових груп. 
У випадку посилення якої-небудь бізнес-групи або 
приходу до влади контр-еліт пріоритети державної 
політики змінюються. 
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Зазначеними вище чинниками зумовлені пер-
манентні проблеми в соціально-економічному роз-
витку країни. 

На початку 2017 року В.Ф. Столяров та  
О.В. Шинкарюк наголошували, що на чергових ви-
борах Президента України в травні 2019 року в пе-
редвиборчій Програмі діючого Президента Петра 
Порошенка (який на їх думку мав би балатуватися  
і на другий строк) та передвиборчих програмах ін-
ших претендентів на цей пост мають міститися об-
ґрунтовані ними разом з соратниками Соціальні Ба-
чення досягнення нашою державою Цілей Сталого 
Розвитку на період до 2030 року, які стануть центра-
льними ланками Національного плану дій на 10 ро-
ків.  

У свою чергу Програма діяльності Кабінету Мі-
ністрів України повинна розкривати механізми за-
безпечення макроекономічної стабільності та розви-
ток національного господарства, основні напрями  
і заходи дотримання екологічного балансу з приро-
дою, досягнення соціальної згуртованості україн- 
ського народу, підвищення рівня і якості його життя 
[7; 8]. 

Вочевидь, що передвиборчі програми претен-
дентів на пост Глави Держави та Програми діяльно-
сті претендентів на посаду Глави Уряду повинні ба-
зуватися на Науково-аналітичних доповідях «Адап-
тація і локалізація Цілей Сталого Розвитку на період 
до 2030 року» усіх адміністративно-територіальних 
утворень України. 

Механізм державного регулювання регіональ-
ного людського розвитку, побудований на основі 
системи Прогнозування-Програмування-Бюджету-
вання (ППБ), передбачає, щоб ці доповіді готува-
лися місцевими державними адміністраціями разом 
з органами місцевого самоврядування за участі ре- 
гіональних наукових установ та закладів вищої 
освіти, представників бізнесу та фахівців і експертів 
від організованої громадськості. 

Друге дискусійне питання – це порядок побу-
дови «Дерева цілей розвитку» від громад і районів 
до областей та від регіонів до держави в цілому. 

Дослідники В.Ф. Столяров і О.В. Шинкарюк на 
початку 2017 року вважали, що побудову «Дерева 
цілей розвитку» необхідно здійснювати як матрицю 
ієрархії відповідних завдань і замовлень та страте- 
гічних індикаторів Національного плану дій зі ста-
лого розвитку на 10 років. На цих підставах повинна 
розроблятися і нова Державна стратегія регіональ-
ного розвитку України та Регіональні стратегії роз-
витку адміністративних областей на періоди до 2027 
та до 2030 років. 

Недопущення відцентровості цілей Регіональ-
них стратегій, які будуть визначені органами місце-
вого самоврядування та місцевими державними ад-
міністраціями, від стратегічних цілей розвитку Ук-
раїни в цілому, а навпаки, забезпечення їх доцентро-
вості, як основи збереження територіальної єдності 
і цілісності України, стає головною задачею діяль- 

ності обласних та районних державних адміністра-
цій, Ради з національної безпеки і оборони України 
(РНБО), Верховної Ради України, Кабінету Мініст-
рів України, Адміністрації Президента України у 
адаптації та реалізації Цілей Сталого Розвитку на 
період до 2030 року на рівні адміністративних обла-
стей [7; 8].  

Обґрунтованість та узгодженість стратегічних 
цілей розвитку України в цілому як парламентсько-
президентської республіки з довго-, середньо- та ко-
роткостроковими цілями розвитку регіонів повинно 
стати базою підготовки Передвиборчої Програми  
і наступних Послань Президента України до Вер- 
ховної Ради України, Програм діяльності Кабінету 
Міністрів України, Програм збалансованого еко-со-
ціально-економічного розвитку держави і регіонів, 
Державного та місцевих бюджетів [7; 8]. 

Тобто наявна необхідність розробки і прий-
няття Планового Кодексу України, в якому були б 
регламентовані у часі стратегічні і тактичні дер- 
жавні рішення та відповідальні виконавці – заклади 
науки і освіти та органи законодавчої і виконавчої 
влади згідно адміністративно-територіального уст-
рою держави. Якщо ж це буде тільки адміністра- 
тивне забезпечення стратегічного планування без 
досягнення соціального консенсусу, то можливе по-
рушення соціальної рівноваги в суспільстві та ви- 
никнення соціальної напруженості та соціальних 
конфліктів аж до революційних вибухів.  

В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк сформували 
матриці завдань і індикаторів Цілей Розвитку Тися-
чоліття до 2015 року по Україні, Хмельницькій  
і Чернівецькій областях. Отримані результати були 
використані при уточнені Регіональної стратегії 
Хмельницької області на період до 2020 року та при 
обґрунтуванні Плану заходів на 2018-2020 роки з її 
реалізації [7; 8]. 

Теж саме вони рекомендують здійснювати по 
усім адміністративним областям України при роз- 
робці Регіональних стратегій розвитку на період до 
2027 року та Планів заходів на 2021-2023 роки з їх 
реалізації. 

Чернівецька ОДА та Облрада, адаптувавши  
7 національних ЦРТ у 2009-2010 роках до рівня об-
ласті, забезпечили стабільність 2 місця в рейтинго-
вій оцінці ІРЛР за Методикою 2012 року адміністра-
тивних областей України у 2010-2011, 2013-2016 ро-
ках та 1 місце у 2009 та у 2017 роках. 

На жаль, в Українському Донбасі такого не  
відбулося. Завдання пілотних проєктів «Луганщина-
ЦРТ» та «Донеччина-ЦРТ» не були передбачені ні в 
Програмах і Бюджетах соціально-економічного роз-
витку Луганської й Донецької областей, ні в загаль-
нонаціональному плані та державному бюджеті на 
2006-2010 роки. 

Саме завдячуючи реалізації пілотного проєкту 
«Львівщина-ЦРТ», в уточненій у 2014-2015 роках 
Регіональній стратегії розвитку області на період 
2020 року та у Плані заходів з її реалізації на 2016- 
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2018 роки з’явилась Програма 2 «Якість життя», яка 
включала 18 стратегічних індикаторів стійкого люд-
ського розвитку. Крім того, на виконання Закону 
України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 
8 вересня 2005 року (набрав чинності з 1 січня  
2006 року) Львівська ОДА і Облрада уклали Угоду 
з Кабінетом Міністрів України щодо виконання 
Плану заходів відповідно до державних пріоритетів 
розвитку області. 

Третє дискусійне питання – дотримання дис-
ципліни своєчасної підготовки, прийняття, дове-
дення до виконавців та контроль виконання відпо- 
відних державних рішень.  

Відомо, що подіям Другого Майдану в м. Києві 
(листопад 2013 року – лютий 2014 року) передувало 
виконання Програми економічних реформ України 
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурен-
тоспроможна економіка, ефективна держава», яка 
була розроблена і затверджена Комітетом з еконо- 
мічних реформ при Президентові України 2 червня 
2010 року. 

Одночасно в Україні у два етапи реалізовува-
лась Державна стратегія регіонального розвитку на 
період до 2015 року (затверджена постановою 
Уряду від 21.07.2006 року №1001): 2006-2008 роки – 
перший етап та 2009-2015роки – другий етап з вне-
сеними змінами 16.05.2007 року та 16.11.2011 року. 
Другий етап реалізації Стратегії повинен був стати 
підготовчим до розроблення наступної Стратегії. 

На щорічних зборах Відділення економіки 
НАН України в травні 2013 року з’ясувалось, що 
нова «Державна програма активізації розвитку еко-
номіки України на 2013-2014 рр.» (затверджена по-
становою Уряду від 23.02.2013 року №187) за окре-
мими напрямами та заходами не повною мірою 
пройшла експертизу провідних фахівців і науковців 
Відділення, не кажучи вже за їх участь в її розробці. 

Державною стратегією регіонального розвитку 
на період до 2015 року стратегічними індикаторами 
моніторингу забезпечення розвитку людських ре- 
сурсів України були визнані показники Індексу 
людського розвитку, рівня освідченості населення, 
середньомісячного рівня доходів у розрахунку на 
одну особу, кількість зареєстрованих злочинів (пра-
вопорушень), у тому числі серед підлітків. 

Серед очікуваних результатів реалізації Стра-
тегії – підвищення рівня життя населення, подо-
лання бідності та безробіття, формування серед-
нього класу.  

Наступна Державна стратегія регіонального на 
період до 2020 року повинна була представлена 
Уряду на розгляд і затвердження у червні – липні 
або у середині листопада 2015 року (за 45 днів до 
початку строку її реалізації за досвідом планової 
економіки). Але Стратегія була затверджена поста-
новою Уряду від 06.08.2014 року №385 на десять мі-
сяців раніше та ще й без аналізу виконання заходів 
наведених Державних програм на 2010-2014 роки та 
на 2013-2014 роки. 

Необхідність прискореної підготовки Нової 
стратегії була викликана результатами позачергових 
виборів п’ятого Президента України Петра Поро- 
шенка та формуванням нових складів Верховної 
Ради та Уряду України. Але в загальній частині 
стратегії це представлено як завершення строку ре-
алізації попередньої Стратегії регіонального роз- 
витку на період до 2015 року, хоча до завершення 
було ще 17 місяців.  

Дослідники констатували, що стратегічні інди-
катори для регіонів були визначені не одночасно з 
затвердженою Стратегією регіонального розвитку 
на період до 2020 року (постанова Уряду від 
06.08.2014 року №385), а через 14 місяців (поста-
нова Уряду від 07.10.2015 року №821). Більше того, 
менша частина стратегічних індикаторів доведена 
була регіоном у жовтні 2015 року на 2015-й (тобто 
після 9 місяців його реалізації) та на 2016 роки при 
їх прогнозуванні на 01.01.2017 року (тобто фактич-
но на один 2016 рік). 

Більша частина стратегічних індикаторів Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку України з 
2014 до 2020 рік (по роках) за трьома цілями (1. Під-
вищення рівня конкурентоспроможності регіонів. 
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція  
і просторовий розвиток. 3. Ефективне державне уп-
равління у сфері регіонального розвитку) були ви-
значені і затверджені вже аж у грудні 2017 року (по-
становою Уряду від 20.12.2017 року №1089). Тобто 
наприкінці третього року із планових шести років її 
реалізації. 

Дослідники В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк 
пропонують визначити таку вимогу інституційного 
забезпечення регіонального розвитку як «Дотри-
мання дисципліни» в межах Планового Кодексу Ук-
раїни. Це б завадило прийняттю таким, що втратив 
чинність «Порядок розроблення, моніторингу та 
оцінки результатів реалізації Державної стратегії ре-
гіонального розвитку» від 16.11.2011 року №1189 
(пункт 2), що було здійснено постановою Уряду від 
06.08.2014 року № 385 (за підписом А. Яценюка). 

Згідно з цим Порядком новий Уряд мав би про-
довжувати здійснювати контроль виконання заходів 
другого етапу реалізації Стратегії 2015, зокрема сто-
совно укладання Угод з Облрадами щодо пріорите-
тів регіонального розвитку. Це також було передба-
чено використанням принципу «Історичної спадко-
ємності», як одного з дев’яти принципів державної 
регіональної політики на період до 2020 року, що пе-
редбачає врахування та збереження позитивного 
досвіду розвитку регіонів.  

Несвоєчасність визначення і доведення ре- 
гіоном усіх стратегічних індикаторів Державної 
стратегії регіонального розвитку України на період 
до 2020 року не сприяла ОДА та Облрадам у визна-
чений шестимісячний термін (з серпня 2014 по лю-
тий 2015 року), по-перше, привести діючі Регіона-
льні стратегії у відповідність з новою Державною 
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стратегією і, по-друге, своєчасно розробити План за-
ходів на 2015-2017 роки з їх реалізацією (перший 
етап). Тільки 7 із 23 регіональних органів влади ви-
конали ці вказівки постанови Уряду від 06.08.2014 
року №385 (крім Луганської та Донецької областей, 
АР Крим та м. Севастополь, які входили до 27 адмі-
ністративно-територіальних одиниць державного 
Устрою України до подій листопада 2013 – лютого 
2014 років). 

Стратегічні індикатори регіонального розвитку 
на період до 2020 року мали бути затвердженими  
і доведеними до регіональних органів влади у ве- 
ресні року, що передує плановим періодам в 3 роки 
(перший етап реалізації Стратегії) та 4 роки (дру-
гий етап реалізації Стратегії). Але План заходів на 
2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії 
(другий етап) був затверджений постановою Уряду 
від 12.09.2018 року №733, а згідно з нормативними 
вимогами 2011 року попереднього Уряду (поста-
нова Уряду від 16.11.2011 року №1189) це мало від-
бутися у липні 2017 року, а згідно вимог ново- 
го Уряду (постанова Уряду від 11.11.2015 року 
№932) – у вересні 2017 року. 

Соціально адекватний менеджмент «Дотри-
мання дисципліни» в межах Планового Кодексу Ук-
раїни повинен здійснювати Секретаріат Кабінету 
Міністрів України в координації з Комітетом еконо-
мічних реформ (або Національною радою) при Пре-
зидентові України. 

Дослідники ще у 2014 році вважали, що Плано-
вий Кодекс України повинен визначити узгодже-

ність переліку системи показників-індикаторів ці-
льових орієнтирів соціально-економічної, еколого-
регіональної й інноватиційно-інвестиційної полі-
тики зі змістом показників-індикаторів, стандартів  
і нормативів Стратегій, реалізуючих ці види Полі-
тик. 

Цілеспрямовані Політики та Стратегії повинні 
розробляти Інститути Відділення економіки НАН 
України, а Плани заходів з їх реалізації – міністер- 
ства і відомства, виходячи зі своїх місій. 

В.Ф. Столяров і О.В. Шинкарюк пропону-
ють ввести кримінальну відповідальність керів-
ного складу органів загальнонаціональної і ре- 
гіональної влади, органів місцевого самовряду-
вання і об’єднаних територіальних громад за по-
рушення Планового Кодексу України та за не-
своєчасне впровадження обґрунтованих реко- 
мендацій і пропозицій вітчизняної гуманітарної  
і економічної науки як фундаментальної, так  
і прикладного характеру. 

Четверте дискусійне питання – це кадрове за-
безпечення органів загальнонаціональної, регіональ-
ної і місцевої влади, його випереджаюча перепідго-
товка наміченим реформам з впровадженням нових 
державних рішень. 

Розробники Державної стратегії регіонального 
розвитку України на період до 2020 року як і роз- 
робники Державної стратегії до 2015 року не визна-
чили національні завдання регіонам щодо впрова-
дження 7 Цілей Розвитку Тисячоліття на 2000- 
2015 роки, до виконання яких наша держава приєд-
налась у 2003 році (табл. 2). 

Таблиця 2 
Цілі Розвитку Тисячоліття, адаптовані для України (2000 – 2015 роки)* 

Цілі Назва 
Кількість  
завдань 

Кількість 
індикаторів 

1 Подолання бідності 3 5
2 Забезпечення якісної освіти впродовж життя 2 6
3 Забезпечення гендерної рівності 2 4
4 Зменшення дитячої смертності 1 2
5 Поліпшення здоров’я матерів 1 2
6 Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та тубер-

кульозу і започаткування тенденції до скорочення їх 
масштабів 2 6

7 Сталий розвиток довкілля 4 8
Всього: 15 33

* Складено за матеріалами [24].

У 2005-2006 роках Інститутами Відділення еко-
номіки НАН України разом з Урядом були розроб-
лені пілотні проєкти «Луганщина-ЦРТ», «Донеч-
чина-ЦРТ», «Львівщина-ЦРТ», а у 2010 році – «АР 
Крим-ЦРТ» і «Буковина-ЦРТ», з яких реалізова-
ними виявились тільки проєкти у Чернівецькій та 
Львівській областях, що засвідчило високий рівень 
планово-аналітичної і фінансово-економічної ро-
боти в їх ОДА. 

Професор В.Ф. Столяров у своїх статтях наго-
лошує, що стимулювання впровадження людино- 
центричного підходу до планування соціально-еко-
номічного розвитку регіонів та держави надасть  
можливості використання рівня та динаміки ІРЛР  
і для оцінки результативності та ефективності діяль-
ності загальнонаціональних і регіональних органів 
влади.  
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Керівництво і відповідальні працівники пла-
ново-фінансових підрозділів Облдержадміністра- 
цій, Департаментів освіти, охорони здоров’я, соціа-
льної допомоги і захисту населення областей (як 
підрозділів центральних органів виконавчої влади), 
Райдержадміністрацій і органів місцевого самовря-
дування перших десяти місць рейтингової оцінки 
ІРЛР за останні три роки (а також ті області, по яким 
значення ІРЛР вище середньо республіканського 
значення) не підлягають замінам в трансформацій-
них умовах глобалізації та євроінтеграції, а також 
при чергових змінах Президента та Урядів України. 
Вони заслуговуватимуть на суспільне визнання у 
становленні громадянського суспільства та на дер-
жавні нагороди. 

У зв’язку з цим доцільним вважається, викори-
стання цього підходу при впровадженні європей- 
ських стандартів належного урядування та європей-
ських принципів державного управління SIGMA. 

У десяти міністерствах України здійснюється 
експеримент за сценарієм Стратегії реформування 
державного управління на період до 2021 року та 
План заходів з її реалізації на 2019-2021 роки 
(прийняті та затверджені розпорядженнями 
Уряду від 24.06.2016 року №474 та від 18.12.2018 
року №1102) шляхом створення окремих структур-
них підрозділів з питань реформування державної 
служби в напрямі підвищення якості формування 
державної політики та координації її реалізації. 

Створюються відповідні Директорати, до скла-
ду яких на конкурсній основі залучаються «так звані 
фахівці» на посади державних експертів з окладами 
30,0-50,0 тис. грн. Це в 10 разів більше посадових 
окладів доцентів і професорів у сфері освіти і науки 
України, але, на жаль, не запрошуваних на посади 
державних експертів, тому що вони більш компе- 
тентні в реальних проблемах територіального пла-
нування і управління національної економіки. 

П’яте, найбільш дискусійне питання – це ви-
значення метрології людського розвитку на загаль-
нодержавному та регіональному рівнях в Держав-
них стратегіях регіонального розвитку. 

Дослідники В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк, 
розглянувши становлення та розвиток виміру люд-
ського розвитку на національному рівні та в регіо-
нах у 1999-2017 роках, дійшли головного висновку – 
використання в останні роки політичного харак-
теру оцінки Індексу людського розвитку та Ін- 
дексу регіонального людського розвитку Укра-
їни, а не як інструменту статистично-аналітич-
ного аналізу та планово-прогнозних розрахунків 
на середньострокову перспективу. 

У Державній стратегії регіонального розвитку 
на період до 2020 року (за підписом А. Яценюка) ін-
декс людського розвитку України свідомо або по- 
милково наведений за даними ПРООН зі значенням 
у світовому рейтингу 2012 року, але як досягнутий 
у 2013 році – році Другого Майдану. Замість фак- 
тично досягнутого Україною 83 місця у 2013 році в 

Стратегії вказано 78 місце, що було у 2012 році. 
Тобто у рік Революції Гідності Україна погіршила 
свій результат на п'ять позицій по відношенню до 
попереднього року, зате в Державній стратегії наго-
лошено, що Україна покращила свій результат з 
1990 року на 4%. 

Рейтингові оцінки місць адміністративних об-
ластей у 2011-2012 роках за Індексом регіонального 
людського розвитку, які також наведені у Держав-
ній стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року, засвідчили наступне. Тестове групування 
регіонів на: регіони-лідери; регіони основної гру- 
пи; регіони-аутсайдери здійснено за результатами 
2011 року, але з використанням Методики виміру 
ІРЛР 2012 року, коли її ще не існувало. Значення 
ІРЛР адміністративних областей на рисунку, розмі-
щеному в Державній стратегії, наведені за 2012 рік. 

В.Ф. Столяров і О.В. Шинкарюк вважають, що 
такий «прийом» подачі статистичного матеріалу 
стосовно ІРЛР областей здійснено для того, щоб не 
визнавати промахи і помилки Урядів минулих років 
щодо покращення людського розвитку в Україн- 
ському Донбасі, а також поспішно прийнятих необ-
ґрунтованих рішень, щодо впровадження т.з. АТО 
[4; 5]. 

Луганська і Донецька області, як і АР Крим та 
м. Севастополь, взагалі виведені з рейтингових оці-
нок, отримавши у загальній частині Державної стра-
тегії на період до 2020 року дорікань «відносно ви-
сокого рівня середньої заробітної плати порівняно з 
іншими областями» (зрозуміло, що для розробників  
і авторів Стратегії характер і умови праці шахта-
рів та металургів тут недоречні, як і вклад регіону 
у ВВП держави). 

Здавалося б, що розробка Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року за- 
вершилась вже після початку громадянсько-військо-
вого конфлікту на Українському Донбасі, і тому 
більш об’єктивніше оцінити передумови його ви- 
никнення, в тому числі з використанням Методики 
виміру ІРЛР 2001 року , яка діяла з 1999 по 2012 рік 
включно для рейтингових оцінок. 

Згідно цієї Методики Луганська і Донецька об-
ласті протягом 13 років статистичних спостережень 
займали на єдиній шкалі рейтингової оцінки облас-
тей за ІРЛР останні місця з 27 адміністративно-тери-
торіальних одиниць – 26-е та 27-е місця, інколи че-
редуючись. 

Можливо зміна Методики виміру ІРЛР, органі-
зація соціального конфлікту між загальнонаціональ-
ними та регіональними органами державної влади та 
населення, несприйняття вітчизняних рекомендацій 
і пропозицій щодо впровадження фінансових нор-
мативів та соціальних стандартів складових люд- 
ського розвитку в межах бюджетного федералізму 
унітарної України – це ланки та важелі Міжнарод-
ного геополітичного бізнесу під гаслами «Свободи 
та демократії» , який вибрав Український Донбас в 
якості довготривалого полігону. 
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У проєкті Державної стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 роки наведена динаміка Ін- 
дексу людського розвитку України за даними 
ПРООН з 1990 року по базовим рокам: 1995, 2000, 
2005, 2010, 2015 та за 2016 і 2017 роки. При цьому 
тенденції ІЛР України розглянуті як «Виклик 3. По-
гіршення якості людського капіталу», що сприйма-
ється начебто «зовнішній вплив» на наше високо- 
ефективне врядування. 

Розглядаючи ІЛР України як підсумковий по- 
казник для оцінки довгострокового прогресу в трьох 
основних площинах людського розвитку (довготри-
вале та здорове життя; рівень знань та доступ до  
навчання та знань; гідний рівень життя), розробники 
проєкту Державної стратегії на період до 2027 року 
вважають, що за 2017 рік Україна отримала таке зна-
чення ІРЛ та його динаміку проти 1990 року 
(+6,5%), які перенесли її до країн високої категорії 
людського розвитку – на 88 місце зі 189 країн та те-
риторій (хоча тільки перші 50-55 місць виділяються 
для країн високої категорії людського розвитку). 

В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк нагадують, 
що вперше ІЛР України був визначений ПРООН у 
1993 році і наша держава посіла тоді 45 місце зі 174 
країн і територій (країн з високим рівнем людського 
розвитку було 55). 

Методологічно некоректною є також оцінка  
темпів зростання ІЛР, числове значення якого не 
може перевищувати 1,0. Необхідно українським 
урядовцям оцінювати можливий рівень ІЛР при збе-
реженні Україною 45 місця згідно світового рейти-
нгу 1993 року.  

У публікаціях дослідників особливе непорозу-
міння викликали планові визначення Урядом 
В. Гройсмана у 2017 році, в якому Україна займала 
88 місце у світі по ІЛР, які передбачали входження 
України за ІЛР у 2020 році до 50 кращих країн світу 
[28]. Тобто за чотири роки (2017; 2018; 2019; 2020) 
у нашій державі необхідно було б здолати відстань, 
як мінімум у 38 місць світового рейтингу ПРООН 
(88-50). 

В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк назвали усі ці 
маніпуляції з ІЛР України цинічним популізмом,  
підсиленим завдячуючи охлократії невіглаством, 
що засвідчує безпорадність Урядів, очолюваних  
А. Яценюком та В. Гройсманом. Дуже важко з ними 
не погодитись. 

Незважаючи на передбачення необхідності 
здійснення прогнозних розрахунків ІРЛР на період 
до 2020 року, завдяки розробці відповідного на- 
уково-методичного забезпечення згідно постанови 
Уряду від 07.10.2015 року №821 (п.13), в проєкті 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки відсутні планово-прогнозні розра- 
хунки ІРЛР по адміністративним областям України. 

Напроти, розглядаючи проблеми моніторингу 
та оцінки державної регіональної політики, розроб-
ники проєкту Державної стратегії на період до 2027 
року в контексті виміру ІРЛР звертають увагу тільки 

на постанову Уряду від 20.12.2017 року №1021, 
якою був затверджений спрощений Порядок та Ме-
тодики проведення розрахунків ІКР та ІРЛР [27]. 

Методики виміру ІРЛР 2001 та 2012 років вза-
галі не згадуються, а розрахунки динаміки ІКР обла-
стей за період з 2013 року (по аналогії з розрахун-
ками Департаменту регіональної політики Мінре- 
гіону України ІРЛР областей за 2013-2017 роки) пе-
ренесені окремим рішенням Уряду за статистич-
ними даними 2019 року [29]. 

У статті В.Ф. Столярова «Композиційний моні-
торинг регіонального людського розвитку», яка роз-
міщена в цьому номері журналу, здійснено деталь-
ний аналіз використання спрощеної трудомісткої 
Методики при одночасному ускладненні Порядку 
здійснення розрахунку ІРЛР. 

Головний висновок статті полягає в тому, що 
дослідник констатує про те, що спрощена Методика 
виміру ІРЛР 2017 року не дозволяє здійснювати рей-
тингові оцінки місць областей на єдиній шкалі ви-
міру їх ІРЛР, а також здійснювати порівняння скла-
дових ІРЛР областей із середнім значенням складо-
вих і в цілому ІРЛР України та як можливого крите-
рію фінансового вирівнювання регіонального люд-
ського розвитку (а також можливого критерію роз-
поділу коштів з Державного фонду регіонального 
розвитку) та критерію оцінки ефективності діяльно-
сті органів регіональної та місцевої влади. 

Методика виміру ІРЛР 2017 року призвела до 
тупикової ситуації в науково-адміністративному за-
безпеченні стабільного планомірностійкого люд- 
ського розвитку в регіонах. Необхідно було б на до-
даток до наради в Мінрегіоні України від 13 квітня 
2017 року провести нову нараду щодо обговорення 
досвіду В.Ф. Столярова, О.В. Шинкарюк та Р.О. Ку-
лініча проведення планово-прогнозних розрахунків 
ІРЛР на системі показників Методики виміру регіо-
нального людського розвитку 2012 року. 

Саме цей досвід був реалізований у 2016- 
2017 роках при розробці першої в Україні Регіона-
льної програми людського розвитку Хмельниччини 
на 2016-2020 роки та пілотного проєкту Державного 
регулювання регіонального людського розвитку в 
адміністративній області (на прикладі Хмельниць-
кої області) [6-8]. 

Використання Методики прогнозування ІРЛР 
за його виміром 2012 року на статистичній базі 
2004-2018 років дозволить визначити стратегічні 
цілі, стратегічні пріоритети та стратегічні індика-
тори для усіх регіонів України у Державній стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки. 

Розроблені дослідниками інформаційно-мето-
дичні узгодження національних завдань ЦРТ та ЦСР 
з системою показників складових ІРЛР представлені 
у статті О.В. Шинкарюк «Науково-методичні засади 
державного регулювання стійкого людиноцентрич-
ного розвитку регіонів», яка представлена до друку 
в цьому номері журналу та в монографіях Бердянсь- 
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кого університету менеджменту і бізнесу МОН Ук-
раїни (табл. 3 та 4):  

 Стратегічні пріоритети соціально-економіч-
ного розвитку України : колективна монографія / за 
ред. Л.І. Антошкіної, В.Ф. Столярова, Г.І. Фролової. 
Київ : Талком, 2020. 471с. [10]. 

 Пріоритетні напрями соціально-економіч-
ного розвитку України: колективна монографія / за 

ред. Л.І. Антошкіної, Н.В. Рунчевої, О.Л. Горячої. 
Київ : Талком, 2020. 536 с. [30]. 

Інституалізації підлягає така система моніто- 
рингу складових та рейтингових оцінок в цілому та 
за складовими ІРЛР регіонів, яка забезпечить реалі-
зацію національних завдань ЦСР на періоди до 2027 
та до 2030 років.  

 
 

Таблиця 3 
Система узгодженості національних завдань та індикаторів ЦСР 

з показниками блок-аспектів виміру ІРЛР 

Цілі 
Кількість  
завдань 

Кількість  
індикаторів 

Блок-аспекти і показники  ІРЛР 

1 3 5 Блок 4. Добробут. 5 показників 
2 2 4 Блок 4. Добробут. 1 показник 
3 7 10 Блок 1. Відтворення населення. 8 показників 

Блок 2. Соціальне становище. 4 показники 
Блок 5.Гідна праця. 2 показники 

4 3 5 Блок 6. Освіта. 3 показники
6 1 4 Блок 3. Комфортне життя. 1 показник 
8 6 11 Блок 4. Добробут. 2 показники 

Блок 5. Гідна праця. 4 показники 
11 3 3 Блок 3. Комфортне життя. 2 показники 

Блок 5. Гідна праця. 1 показник 
Всього: 25 42 6 блок-аспектів, 33 показники 

 
Таблиця 4 

Система узгодженості національних завдань та індикаторів ЦРТ 
з показниками блок-аспектів виміру ІРЛР 

Цілі 
Кількість  
завдань 

Кількість  
індикаторів 

Блок-аспекти і показники  ІРЛР 

1 3 5 Блок 4. Добробут. 5 показників 
2 2 6 Блок 6. Освіта. 5 показників
3 2 4 Блок 5. Гідна праця. 6 показників 
4 1 2 Блок 1. Відтворення населення. 5 показників 
5 1 2 Блок 3. Комфортне життя. 5 показників 
6 2 6 Блок 2. Соціальне становище. 6 показників 
7 3 8 Блок 3. Комфортне життя. 1 показник 

Всього: 14 33 6 блок-аспектів, 33 показники 
 
У зв’язку з цим, необхідно розширити перелік 

показників-індикаторів ІРЛР Методики 2012 відпо-
відно до потреб оцінки виконання національних  
завдань ЦСР (факт/потреба): Ціль 1 – 2/3; Ціль 2 – 
2/5; Ціль 3 – 3/3; Ціль 4 – 4/6; Ціль 5 – 5/11; Ціль 6 – 
5/13; Ціль 8 – 2/4; Ціль 11 – 3/10.  

В.Ф. Дослідники Столяров та О.В. Шинкарюк 
вважають, що досягнення узгодженості і збалансо-
ваності національних завдань та індикаторів ЦРТ та 
ЦСР з показниками-індикаторами ІРЛР стане пер-
шим результатом удосконалення діючої моделі рин-
кової економіки в напрямі підвищення її соціально-
сті і, як наслідок, укріплення державності. 

Висновки. Детальний аналіз конструктивних 
ідей, рекомендацій і пропозицій українських до- 
слідників В.Ф. Столярова та О.В. Шинкарюк, пред- 
ставлених у публікаціях Дискусійного клубу науко-

вих журналів, які видавали протягом 2014-2020 ро-
ків Інститут економіки промисловості НАН України 
та Академія економічних наук України, дозволяє 
констатувати наявність науково-адміністративного 
забезпечення середньострокового планування та 
державного регулювання регіонального людського 
розвитку. 

Український євроінтеграційний проєкт, вико-
ристовуючи розглянуте науково-адміністративне 
забезпечення, спроможний продемонструвати краї-
нам-членам Європейського Союзу людиноцент- 
ристський підхід своїх намірів. По-перше, стосовно 
уточнення та удосконалення діючої в нашій державі 
моделі ринкової економіки на основі розробки на 
період до 2027 року Національної і Регіональних 
програм людського розвитку та їх прогнозної зба- 
лансованості з національними завданнями Цілей 
Сталого Розвитку на період до 2030 року.  
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По-друге, відновлення та розбудову миру в  
східних регіонах України шляхом впровадження 
Державного регулювання регіонального людського 
розвитку в Луганській і Донецькій областях у межах 
бюджетного федералізму нашої унітарної держави з 
використанням гармонійних пропорцій «Золотого 
перетину» у визначенні співвідношень місцевих  
бюджетів з державним у Зведеному бюджеті Укра-
їни. Доцільним визнано підвищення фінансової ав-
тономії усіх адміністративних областей України на 
основі фінансових нормативів бюджетування скла-
дових регіонального людського розвитку за соціаль-
ними стандартами. 

Наукові ідеї, рекомендації і пропозиції обґрун-
товані В.Ф. Столяровим та О.В. Шинкарюк з вико-
ристанням системи національних цінностей та їх 
моральних засад, яка призвана забезпечити різнома-
ніття індивідуальних особливостей населення кож-
ного регіону держави: духовності й освіченості, зви-
чаїв і традицій, культури й світогляду, мирного  
менталітету й територіальної єдності, історичної 
спадщини та етнічних цінностей. 

Розвиток державності в Україні повинен відпо-
відати сучасним уявленням про напрями розвит- 
ку людства, що були визначені ще в девізі 
ЕКСПО2005: «Мудрість природи», який розкрива-
ють три органічні складові – «Матриця природи», 
«Мистецтво життя», «Розвиток екоспільнот».  

«Матриця природи» – це розуміння механіз-
мів природи як складного взаємовідношення між 
життям, інформацією та всесвітом.  

«Мистецтво життя» – це розуміння механізмів 
природи, яке знайдено в світових культурах, мис- 
тецтві, соціальних нормах і технологічній етиці у 
минулому й сьогоденні, що відкриває можливості 
для майбутнього.  

«Розвиток екоспільнот» – це створення но-
вого способу життя, в якому суспільство й Уряд пла-
нують й розвивають національне виробництво, спо-
живання, розвиток й охорону природи для під- 
тримки саме такого способу життя, яке забезпечує 
гармонію людини з природою.  

Конституція України визначає нашу країну су-
веренною і незалежною, демократичною, соціаль-
ною, правовою державою (ст. 1). Людина, її життя  
і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінні-
стю (ст. 3).  

Українськими вченими доведено, що цільо-
вими показниками соціально-економічного розвит-
ку регіонів, як і національного господарства в ці-
лому, є показники рівня, стандарту і якості життя 
населення. Саме вони з найбільшою змістовною 
адекватністю відображають соціальну спрямова-
ність всіх змін що проводяться в регіонах.  

Рівень життя – це комплексний показник, що 
характеризує досягнуте задоволення матеріальних  

і духовних потреб людини і суспільства в цілому,  
відображаючи в кінцевому результаті добробут на-
селення. При чому структура матеріальних і духов-
них потреб людини адекватна структурі людської 
діяльності, початковим моментом і метою якої є їх 
задоволення. 

Стандарт життя – це соціально прийнятий  
норматив рівня життя. У ряді держав існують офі-
ційні певні стандарти життя і, крім того, кожна соці-
альна група і спільність та навіть кожна людина має 
свій власний суб’єктивний стандарт. Стандарт 
життя також змінюється із часом, але ця зміна від- 
бувається дискретно у міру якісної зміни соціально-
економічної системи.  

Якість життя – це співвідношення рівня життя 
та прийнятого стандарту. Цей критерій показує сту-
пінь задоволення потреб, а оскільки потреби вини-
кають тільки за наявності потенційних можливостей 
(не можна бажати того, чого не знаєш), то якість 
життя фактично відображає рівновагу соціально-
економічної системи і характеризує рівень соціаль-
ної напруги. 

У 2019 році напередодні чергових виборів Пре-
зидента України один з претендентів на цей пост, 
народний депутат України Юлія Володимирівна Ти-
мошенко, лідер фракції «Батьківщина» в Верховній 
Раді України разом з соратниками наголосила, що 
національна ідея, яка вважається своєчасною 
для української нації – це створення таких по-
рядків та правил спільного життя, щоб кожен 
зміг, не порушуючи законів всесвіту, повністю та 
безперешкодно реалізувати свій потенціал у гар-
монії з Творцем і Природою, Людством і Суспіль-
ством. Українському народу випала планетарна 
місія це зробити для себе, для світу та відкрити 
шлях для інших [31]. 

В.Ф. Столяров та О.В. Шинкарюк вважають, 
що досягти гармонії з Творцем і Природою, Люд- 
ством і Суспільством український народ спромож-
ний шляхом цілеспрямованого впровадження ідей 
бюджетного федералізму в унітарній державі, вико-
ристовуючи гармонійні пропорції «Золотого пере-
тину» у фіскально-бюджетних та фінансових взає-
мовідносинах центру і регіонів. 

Масштаби фінансової автономізації Програм 
людського розвитку обумовлюються повноважен-
нями (правами і відповідальністю), з одного боку, 
центральних органів законодавчої і виконавчої 
влади щодо організації та управління соціально-еко-
номічним розвитком держави в цілому та кожного 
регіону окремо. З іншого боку, – повноваженнями 
обласних державних адміністрацій та обласних рад 
у впровадженні державної соціально-економічної 
політики щодо досягнення єдиних для країни стан-
дартів життя на відповідних територіях шляхом ро-
зробки власних Регіональних стратегій розвитку та 
Планів заходів з їх реалізації. 
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Черняк В. К. Українському народу – стабіль-
ний планомірностійкий людський розвиток (оцінка 
стану науково-адміністративного забезпечення). 
Частина І. Загальна ситуація зі стратегічним пла-
нуванням людського розвитку в Україні 

У статті розкрито конструктивні ідеї, рекоменда-
ції і пропозиції щодо становлення та розвитку науково-
методичного та інформаційно-адміністративного за-
безпечення стабільного планомірностійкого регіональ-
ного людського розвитку в Україні. 

Здійснено детальний аналіз публікацій Дискусій-
ного клубу наукових журналів «Вісник економічної 
науки України» та «Економічний вісник Донбасу» про-
тягом 2014-2020 рр., підготовлених професором В.Ф. 
Столяровим та докторантом О.В. Шинкарюк.  

Детально розглянуто концептуальні положення 
обґрунтування Українського євроінтеграційного про- 
єкту на засадах людиноцентричного підходу під гас-
лом «Українському народу – планомірний людський 
розвиток». Рекомендації та пропозиції розробки На- 
ціональної і Регіональних програм людського розвитку 
представлені як принципово новий напрям вдоскона-
лення діючої в Україні моделі ринкової економіки на 
основі покращення її соціальності та державності. 

Прогнозні розрахунки Індексу регіонального 
людського розвитку адміністративних областей з вико-
ристанням Методики його виміру 2012 року інституа-
лізовані в узгодженості з Цілями Розвитку Тисячоліття 
на період до 2015 року та з Цілями Сталого Розвитку 
на період до 2030 року. 

Постановка проблем науково-методичного забез-
печення стабільного планомірностійкого людського 
розвитку в регіонах розкрита в теоретичному, методо-
логічному та інформаційно-методичному й адміністра-
тивному аспектах розробки Державної та Регіональної 
стратегій розвитку на період до 2027 року. Системати-
зовано етапи становлення адміністративного забезпе-
чення виміру та державного регулювання регіональ-
ного людського розвитку. 

Наведено рекомендації та пропозиції щодо фор-
мування остаточного варіанту або доповнень до нього 
Державної стратегії регіонального розвитку України 
на 2021-2027 роки. 

Представлено п'ять дискусійних питань оцінки 
науково-адміністративного забезпечення стратегіч-
ного планування та державного регулювання регіона-
льного людського розвитку в Україні. 

Запропоновано здійснити розробку Планового 
Кодексу України та впровадити гармонійні пропорції 
«Золотого перетину» у співвідношеннях місцевих бю-
джетів з державним у Зведеному бюджеті України для 
впровадження бюджетного федералізму з метою по- 
кращення фінансової автономії адміністративних об-
ластей унітарної держави. 

Ключові слова: сталий розвиток, людина, люд- 
ський розвиток, планування, економіки, стратегія. 

Chernyak V. To the Ukrainian people – a Stable 
Systematically Ustoichivoe Human Development (As-
sessment of Scientific and Administrative Support). 
Part I. The Overall Situation with the Strategic Plan-
ning of Human Development in Ukraine 

The article reveals constructive ideas, recommenda-
tions and proposals for the establishment and development 
of scientific-methodological and methodological and ad-
ministrative support of stable planned ustoichivogo re-
gional human development in Ukraine. 

Carried out a detailed analysis of the publications of 
the Discussion club scientific journals "Bulletin of eco-
nomic Sciences of Ukraine" and "Economic Bulletin of 
Donbass" during the 2014 - 2020рр., prepared by Professor 
V. F. Stolyarov and Ph. D. students O. V. Shinkaryuk.  

Details the article considers the conceptual provisions 
of the justification of the Ukrainian project of European in-
tegration on the principles chelovecheskogo approach un-
der the slogan "Ukrainian people – planned development". 
Recommendations and suggestions for the development of 
National and Regional programs of human development is 
presented as a fundamentally new direction of improve-
ment of the existing in Ukraine the market economy on the 
basis of improving the social and state. 

The estimates of Index of regional human develop-
ment in administrative areas using the methodology of its 
measurement 2012 institualization in coherence with the 
Millennium Development Goals for the period up to 2015 
and Sustainable Development Goals for the period up to 
2030. 

Formulation of problems of scientific and methodo-
logical support of stable planned ustoichivogo human de-
velopment in the regions revealed in the theoretical, meth-
odological and methodological and administrative aspects 
of the development of State and Regional development 
strategies for the period up to 2027. Systematic stages of 
formation of administration of the measurement and state 
regulation of regional human development. 

Recommendations and suggestions for shaping the fi-
nal version or amendments of the State strategy of regional 
development of Ukraine in 2021-2027. 

Submitted 5 five discussion questions for evaluation 
of scientific and administrative support for the strategic 
planning and state regulation of regional human develop-
ment in Ukraine. 

Proposed to develop a Planned code of Ukraine and 
introduce the harmonious proportions of the Golden sec-
tion in the ratio of local budgets in the Consolidated state 
budget of Ukraine for the implementation of fiscal federa- 
lism with the aim of improving the financial autonomy of 
the administrative regions of a unitary state. 

Keywords: sustainable development, man, human 
development, planning, economics, strategy. 

Черняк В. К. Украинскому народу – стабиль-
ное планомерно устойчевое человеческое развитие 
(оценка состояния научно-административного 
обеспечения). Часть І. Общая ситуация со стратеги-
ческим планированием человеческого развития в 
Украине 

В статье раскрыты конструктивные идеи, реко-
мендации и предложения по становлению и развитию 
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научно-методического и информационно-методиче-
ского и административного обеспечения стабильного 
планомерно устойчевого регионального человеческого 
развития в Украине. 

Осуществлен детальный анализ публикаций Дис-
куссионного клуба научных журналов «Вестник эко-
номической науки Украины» и «Экономический вест-
ник Донбасса» в течение 2014-2020 годов, подготов-
ленных профессором В.Ф. Столяровым и О.В. докто-
рантом Шинкарюк  

Детально рассмотрены концептуальные положе-
ния обоснования Украинского евроинтеграционного 
проекта на принципах человекоцентристского подхода 
под лозунгом «Украинскому народу – планомерное 
развитие». Рекомендации и предложения по разра-
ботке Национальной и Региональных программ чело-
веческого развития представлены как принципиально 
новое направление совершенствования действующей в 
Украине модели рыночной экономики на основе улуч-
шения ее социальности и государственности. 

Прогнозные расчеты Индекса регионального че-
ловеческого развития административных областей с 
использованием Методики его измерения 2012 года 
институализованы в согласованности с Целями Разви-
тия Тысячелетия на период до 2015 года и Целям 
Устойчивого Развития на период до 2030 года. 

Постановка проблем научно-методического обес-
печения стабильного планомерно устойчевого челове- 
 
 

ческого развития в регионах раскрыта в теоретиче-
ском, методологическом и информационно-методиче-
ском и административном аспектах разработки Госу-
дарственной и Региональной стратегий развития на пе-
риод до 2027 года. Систематизированы этапы станов-
ления административного обеспечения измерения и 
государственного регулирования регионального чело-
веческого развития. 

Приведены рекомендации и предложения по фор-
мированию окончательного варианта или дополнений 
к нему Государственной стратегии регионального раз-
вития Украины на 2021-2027 годы. 

Представлено пять дискуссионных вопросов 
оценки научно-административного обеспечения стра-
тегического планирования и государственного регули-
рования регионального человеческого развития в 
Украине. 

Предложено осуществить разработку Планового 
Кодекса Украины и внедрить гармоничные пропорции 
«Золотого сечения» в соотношениях местных бюдже-
тов с государственным в Сводном бюджете Украины 
для внедрения бюджетного федерализма с целью улуч-
шения финансовой автономии административных об-
ластей унитарного государства. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, человек, 
человеческое развитие, планирование, экономика, 
стратегия. 
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Академіку Академії економічних наук України, 
доктору економічних наук, доктору технічних наук, професору 

РАМАЗАНОВУ СУЛТАНУ КУРБАНОВИЧУ – 70 ! 

13 грудня 2019 року Рамазанову Султану Кур-
бановичу, доктору економічних наук, доктору тех-
нічних наук, професору, академіку Академії еко-
номічних наук України виповнилося 70 років. 

Він народився 13 грудня 1949 р. в родині кол- 
госпників у с. Хрюг, Ахтинського району, Дагестан- 
ської АРСР. З вересня 1957 р. по липень 1968 р. нав-
чався в Хрюгській середній школі, де й одержав  
атестат з відзнакою про повну середню освіту. У 
серпні 1968 р. вступив до Донецького державного 
університету на математичний факультет за 
спеціальністю "Математика", який закінчив у червні 
1973 р., одержавши диплом математика. 

З 1973 по 2016 р. працював в Східноукраїнсь-
кому національному університеті ім. Володимира 
Даля (раніше: Ворошиловградський машинобудів-
ний інститут, Луганський машинобудівний інсти-
тут, Східноукраїнський державний університет 
МОН України). З серпня 1973 р. – молодший науко-
вий співробітник в дослідницькій лабораторії об-
числювальної техніки Ворошиловградського маши-
нобудівного інституту  МОН України. З січня 
1977 р. – асистент кафедри технічної кібернетики  
і систем управління (ТКіСУ) Ворошиловградського 
машинобудівного інституту  МОН України, з червня 
1980 р. – ст. викладач, а з січня 1985 р. – доцент.  
З травня 1988 р. – в.о. завідувача кафедри технічної 
кібернетики (ТК) Луганського машинобудівного ін-
ституту, а з березня 1989 р. – завідувач кафедри ТК. 
З червня 1998 р. – завідувач кафедри, професор еко-
номічної кібернетики (ЕК) Східноукраїнського дер-
жавного університету. З липня 2001 р. – декан фа- 
культету управління і завідувач кафедри ЕК Східно- 

українського національного університету ім. Воло-
димира Даля, а з березня 2008 р. – декан факультету 
управління економікою. З серпня 2009 р. – декан фа-
культету інноваційної економіки і кібернетики, а з 
серпня 2013 р. – завідувач кафедри економічної 
кібернетики СНУ ім. В. Даля. 

З 01.08.14 – 30.06.16 – професор кафедри «Еко-
номічної кібернетики» Полтавського університету 
економіки і торгівлі Укоопспілки. З 01.08.16 р. – по 
нині професор кафедри «Інформаційних систем в 
економіці» ДВНЗ «Київський національний еко-
номічний університет ім. В. Гетьмана». 

Особисті досягнення і внесок у розвиток 
університету. 

 У 1975 р. – створення кафедри «Технічна
кібернетика і системи управління» (ТК і СУ).  

 Відкриття Галузевої науково-дослідної ла-
бораторії МОМ СРСР. Відповідальний виконавець і 
керівник багатьох госп. договірних тем. 

 У 1982 р. – захистив кандидатську дисерта-
цію зі спеціальності: 05.13.01 – «Технічна кіберне-
тика і теорія інформації» (м. Київ, ІК НАН України 
ім. В. Глушков). 

 1985 р. – відкриття на кафедрі першої
спеціальності «Робототехнічні системи». 

 1993 р. – відкриття другої спеціальності «Ін-
формаційні системи в економіці». 

 1996 р. – Відмінник освіти України.
 1997 р. – захистив першу докторську дисер-

тацію по спеціальностям: 05.26.05 – Інженерна еко-
логія і 05.22.12 – Промисловий транспорт. 

 1998 р. – розділення кафедри ТК і створення
нових кафедр: «Економічна кібернетика» і «Гнучкі 
комп'ютеризовані системи і робототехніка». 

 2000 р. – відкриття ще однієї нової спеціаль-
ності «Інформаційні системи, що управляють, і тех-
нології». 

 У 2001 р. отримав другу освіту за фахом
«Фінанси». 

 2008 р. – захистив другу докторську дисер-
тацію за фахом: 08.00.11 – Математичні методи, мо-
делі і інформаційні технології в економіці. 

 У 2009 р. – «Учений року університету».
 2010 р. – Заслужений діяч науки і техніки

України. 
 У 2012 р. – відкриття магістрату за фахом

«Економіка довкілля і природних ресурсів». 
 У 2016 р. – почесний професор СНУ імені

Володимира Даля. 
Членство в академіях. Він є академіком: 

Міжнародної академії інформатизації (21.06.99; 
№10-11 688), Міжнародної академії наук екології і 
безпеки життєдіяльності (23.12.99; № 01075); Ака- 
демії економічних наук України (07.05.04; №471); 
Академії технологічних наук України (18.10.01; 
№275); Транспортної академії України.  
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Він відомий український вчений: математик, 
кібернетик, екологічний економіст; почесний про-
фесор Східноукраїнського національного універси-
тету імені В. Даля, фахівець з проектування та  
розробки інтегрованих інформаційних систем 
управління складними еколого-економічними об'єк-
тами з елементами штучного інтелекту, а також ор-
ганізатор науки, освіти та управління науковими ро-
ботами та проектами. 

Заслужений діяч науки і техніки України. Про-
фесор кафедри «Інформаційні системи в економіці» 
«КНЕУ ім. В. Гетьмана». Нагороджений медаллю 
«Відмінник освіти України», медаллю ім. М.В. Ло-
моносова і орденами Міжнародної академії наук 
екології та безпеки життєдіяльності «За заслуги в 
науці» і «За заслуги в освіті», а також присвоєно 
звання «Заслужений діяч транспортної академії 
України» та ін.  

Наукова школа і круг інтересів – «Інтелекту-
альні і нелінійні методи моделювання і управління 
складними системами»: «Інтелектуальні системи  
і технології моделювання, прогнозування, управ-
ління і прийняття рішень з еколого-економічного 
моніторингу», «Комп'ютерне і математичне моде-
лювання еколого-економічних, медико-біологічних 
та технологічних процесів і систем», «Нелінійне мо-
делювання в соціально-економічних і екологічних 
системах». 

Керує аспірантурою і докторантурою по 
спеціальностях: 05.13.03 – «Системи і процеси 
управління» і 08.00.11 – «Математичні методи, мо-
делі і інформаційні технології в економіці». Під- 
готував – 1 доктора наук і 14 кандидатів наук (по  
6 науковим напрямам). 

Він є автором 482 наукових та навчально-мето-
дичних робіт, в тому числи 39 монографій і 14 нав-
чальних посібників. Експерт Наукової ради МОН 
Україні («Інформатика і кібернетика»). 

Практичні результати. Під керівництвом і за 
його безпосередньої участі за останніх 25 років ви-
конано 45 наукових тем і науково-технічних про-
грам. з них (у крб., грн): 31 госпдоговір з обсягом  
6 599,21 тис. грн; 1 міжнародна програма – 70 тис. 
грн; 13 держбюджетних тем – 2764,52 тис. грн. За-
гальна сума фінансування усіх НДОКР складає –  
10 млн 433,73 тис. грн. 

Освітні і наукові спеціальності: ВНЗ: Матема-
тика  (вища освіта, Донецьк, 1973), Фінанси  (вища 
освіта, Луганськ, 2001). ДАК (ВАК): 05.13.01 – тех-
ническая кибернетика и теория информации,  
1982 р.; 05.26.05 – Инженерная экология, 1997 р.; 
05.22.12 – Промышленный транспорт, 1997 р.; 
08.00.11 – Математические методы, модели и ин-
формационные технологии в экономике, 2008 р. 

Він є дійсним членом академій: Міжнародної 
академії інформатизації, Міжнародної академії наук 
екології і безпеки життєдіяльності, Академії техно-
логічних наук України, Академії економічних наук 
України, Транспортній академії України. 

Член редакційної колегії наукових видань (7): 
 Голова редакційної колегії науково-виробни-

чого журналу «Часопис економічних реформ» СНУ 
імені В. Даля.  

 Член редакційної колегії Міжнародного на- 
укового видання «Сучасні фундаментальні і при-
кладні дослідження».  

 Член редакційної колегії науково-практич-
ного журналу «Управління проектами і розвиток ви-
робництва».  

 Член редакційної колегії наукового журналу 
«Вісник СНУ ім. В. Даля».  

 Член редакційної колегії наукового-аналітич-
ного журналу «Моделювання та інформаційні си-
стеми в економіці». 

 Член редакційної колегії наукового журналу 
«Сучасний стан наукових досліджень та технологій 
в промисловості» (ХНУРЕ). 

 Член редакційної колегії наукового журналу 
«Інформаційні технології в економіці і природоко-
ристуванні» (НУБиП).  

Про професора С.К. Рамазанова можна та-
кож  прочитати в наступних публічних виданнях:  

• Науковий потенціал України. Київський літо-
пис XXI століття / під. ред. Б.Є. Патона. Київ, 2009. 
С. 193. 

• Науковці України. Еліта Держави. Київ, 2010.  
С. 173. 

• Ми – далівці. Ювілейне видання. Київ: ВЦ 
«Логос України», 2010. С. 140-149. 

• Журнал «Луганщина в лицах», Луганськ, 
2011. С.34 

• Журнал «Интервью Украина», Донецьк, 2013. 
С.35.   

• Журнал «Дагестан: экономика, политика, 
культура», 2013, № 10(97). 

• Википедия  «Рамазанов Султан Курбанович». 
Ювіляр має заслужений авторитет серед нау-

ковців, студентів, викладачів і співробітників, сум-
лінно ставиться до роботи, прекрасний педагог. Всі, 
хто працював і працює поруч з Вами, бачать у Вас 
успішного Вченого, вимогливого до себе і колег, 
добру і чуйну Людину. Ви досягли чималих успіхів, 
кожним днем свого життя доводячи, що працею  
і сумлінним ставленням до справи можна досягати 
високих наукових та життєвих цілей. Попереду у 
Вас чимало складних завдань, вирішення яких вима-
гає подальшого творчого розвитку наукової і ор-
ганізаторської думки, напруженої та копіткої праці.  

В день Вашого Ювілею ми ради бачити Вас, як 
завжди, енергійним і бадьорим, мудрим і далеко-
глядним, повним творчих планів, націлених на май-
бутнє. Щиро бажаємо Вам, Султане Курбановичу, 
міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя. 
Нехай усі Ваші плани неодмінно втіляться в реаль-
ність, майбутнє принесе успіх і задоволення від ви-
конаної роботи, і нехай удача яскраво освітлює Ваш 
життєвий шлях! 

 
 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка, 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 
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75 років доктору економічних наук, професору,  
академіку Академії економічних наук України,  

члену редколегії журналу 

ДУБНИЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ ІВАНОВИЧУ! 

10 лютого 2020 року виповнилося 75 років  
відомому українському вченому – економісту  
і організатору радіопромисловості в Україні  
ДУБНИЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ. ІВАНОВИЧУ! 
Після закінчення школи, зі срібною медаллю, він у 
1961 році вступив на фізичний факультет Горьков-
ського державного університету ім. М.І. Лобачев- 
ського на спеціальність «Електроніка твердого 
тіла». Після закінчення університету Володимир 
Іванович був направлений у службове відрядження 
до Республіки Куба. З 1967 року В.І. Дубницький 
понад 33 роки пропрацював на підприємствах радіо-
промисловості СРСР і України, в системі Військово-
промислового комплексу СРСР. За ці роки Володи-
мир Іванович пройшов великий науково-виробни-
чий шлях, починаючи інженером лабораторії елект-
роніки НВЧ у Науково дослідному радіофізичному 
інституті, начальником цеху мікроелектроніки ПО 
«РІАП». За його активної участі, в числі перших ви-
сокотехнологічних виробництв в СРСР, було запу-
щено виробництво мікропроцесорів і мікросборок 
СВЧ виробів.  

За рішенням колегії Міністерства радіопромис-
ловості СРСР В.І. Дубницький був направлений у 
1977 році в Україну, в м. Донецьк на завод «ТО-
ПАЗ», де пропрацював понад 20 років на посаді за-
ступника головного інженера, заступника директора 
СКБ РТУ, начальника науково-технічного комп- 
лексу відеоелектронних виробів, головного інже-
нера. За безпосередньої участі та при керівництві 
Володимира Івановича були запущені високотехно-
логічні виробництва, які дозволили випускати уні-
кальні радіоелектронні вироби і комплекси, з яких 
найбільш відомі комплекси «Кольчуга», «Мандат», 
що не мають аналогів у світі. За освоєння і організа-
цію випуску спеціальних виробів для Міністерства 
оборони СРСР в 1979 році В.І. Дубницькому була 
присуджена Державна премія СРСР, а в 1984 році 
присвоєно почесне звання "Почесний радист СРСР". 
Поряд з роботою в промисловості Володимир Івано-
вич займався науковою та педагогічною діяльністю. 
У 1997 році в Інституті економікою-правових до- 
сліджень НАН України він захищає дисертацію  
і йому присуджується вчений ступінь кандидата 
економічних наук. 

У 2008 році в Інституті проблем ринку та еко-
номіко-екологічних досліджень НАН України була 
захищена дисертація і йому було присуджено вче-
ний ступінь доктора економічних наук. Також  
В.І. Дубницькому було присвоєно звання профе-
сора. 

З 1997 року і по теперішній час Володимир Іва-
нович Дубницький працює в системі Міністерства 
освіти і науки України. За цей час він пройшов шлях 
від доцента, професора кафедри маркетингу, зав. ка-
федрою міжнародної економіки до проректора з на-
укової роботи. 

З серпня 2014 року він працює професором 
Українського державного хіміко-технологічного 
університету (м Дніпро). Під його керівництвом 
були підготовлені і захищені 4 докторських і 11 
кандидатських дисертацій. До сфери його наукових 
досліджень відносяться: проблеми промислового 
маркетингу, економічної безпеки регіону і підпри-
ємств, питання конкурентоспроможності підпри-
ємств і моделювання економічних систем. За мину-
лий час В.І. Дубницьким підготовлено і опубліко-
вано понад 350 наукових публікацій в Україні та за 
кордоном, у тому числі в базах "Scopus" і "WoS" 
тощо (3 авторські монографії, розділи в колектив-
них монографіях – 33, наукових статей – 210 і нав-
чальних посібників – 21). Серед наукових публіка- 
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цій В.І. Дубницького можна відзначити: авторські 
монографії «Методологія маркетингу антикризо-
вого управління підприємством» (1999), «Меха- 
нізми управління маркетингом промислового комп-
лексу регіону» (2003), «Територіальні системи: про-
блеми і перспективи розвитку» (2003), а також мо-
нографії, де він виступив автором і науковим редак-
тором, серед них: «Трансформація промислового 
комплексу: проблеми управління розвитком», «Ук-
раїна і регіони на шляху до інноваційного суспіль- 
ства» (в 4-х томах) (2011), «Організаційно-еконо- 
мічний механізм збалансованого розвитку регіонів. 
Фінансово-Економічна безпека» (2017), «Теорія i 
практика кластеризації економіки» (2020). Крім 
того, за його участю і під керівництвом були підго-
товлені навчальні посібники, серед них: «Промисло-
вий маркетинг» (2003), «Регіональний маркетинг» 
(2007), «Міжнародне співробітництво: євроінтегра- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ція і євроатлантична інтеграція» (2007), «Міжна- 
родна економічна діяльність України» (2008), «Iн- 
тернет-технології в міжнародному бізнесі» (2008), 
«Економіка ТНК» (2012), «Глобальна економіка» 
(2015), «Конкуренція, конкурентоспроможність,  
ринкова кон'юнктура» (2016), «Методологія науко-
вих досліджень в інформаційній економіці» (2019), 
«Інформаційний менеджмент» (2020). 

В.І. Дубницький є членом редколегій наукових 
журналів і збірників: «Економічний вісник Дон-
басу», «Менеджер», «Вісник УДХТУ», «Наука, тех-
нології, iнновацiї». Понад 12 років він був головним 
редактором наукового збірника «Прометей». 

Наукова громадськість Донбасу щиро вітає  
доктора економічних наук, професора, академіка 
АЕН України Дубницького Володимира Івановича  
з ювілеєм і бажає йому здоров'я, творчої наснаги  
і плідної науково-педагогічної діяльності! 

 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 
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ДО 80-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ  
ВЧЕНОГО-ЕКОНОМІСТА 

АКАДЕМІКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 

ІВАНА ПЕТРОВИЧА БУЛЄЄВА 

Наближається 22 березня 2020 року, ознамено-
ване важливою подією – днем народження Булєєва 
Івана Петровича, відомого вченого-економіста, 80-
річний ювілей якого не тільки привід відзначити за-
слуги цієї видатної людини, а й можливість проде-
монструвати приклад виняткової працьовитості,  
цілеспрямованості, порядності і натхненного слу-
жіння науці.  

Отримавши достатньо вагомий досвід праці на 
виробничих підприємствах, Булєєв Іван Петрович 
проявляє зацікавленість до наукової діяльності, яка 
з 1973 р. по теперішній час пов’язана з Інститутом 
економіки промисловості НАН України, коли він 
став пошукувачем наукового ступеня кандидата 
економічних наук. У 1979 р. у НДІ праці (м. Москва) 
захистив кандидатську дисертацію, у 1993 р. – в ІЕП  
НАН України докторську. У 2003 р. – присвоєно 
вчене звання професора. 

З 2001 р. до теперішнього часу І.П. Булєєв – 
штатний працівник відділу проблем економіки під-
приємств ІЕП НАН України, головний науковий 
співробітник, з 2005 по 2012 р. – завідувач відділу, з 

2007 по 2014 р. – заступник директора з наукової ро-
боти. За весь час існування відділу проблем еконо-
міки підприємств ІЕП НАН України тематика на- 
укових досліджень охоплює широкий спектр акту-
альних макро- та мікроекономічних проблем. Теоре-
тичні та прикладні результати досліджень активно 
використовуються в роботі Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, галузевих та регіональ-
них органів управління, кредитно-фінансових орга-
нізацій, підприємств різних сфер діяльності та форм 
власності. 

За майже 50 років наукової діяльності І.П. Бу-
лєєв присвятив дослідженню таких питань, як: на- 
укові основи інституціонального забезпечення від- 
творення капіталу сучасних підприємств; обґрунту-
вання, розробка фінансово-економічного механізму 
створення і функціонування інтегрованих корпора-
тивних структур за участю держави; механізми ін- 
теграції та капіталізації підприємств у суспільному 
виробництві; забезпечення процесу реструктуриза-
ції підприємств державного сектору економіки з ме-
тою підвищення їх капіталізації; наукові основи  
формування економічних та інституціональних ме-
ханізмів забезпечення капіталізації підприємств; фі-
нансово-економічні методи та механізми забезпе-
чення інвестиційної активності підприємств; меха-
нізми стимулювання інвестиційної діяльності під- 
приємств та інтегрованих структур до виробництва 
продукції з високою доданою вартістю; управління 
інтелектуальним капіталом; структура суспільства 
та підприємств; мотивація працівників підприємств 
різних форм власності; саморозвиток та самоосвіта 
як важливий напрямок мотивації людини, груп, ко-
лективів в умовах кризи та згортання ринків тощо.  

Глибоке знання цих проблем, розуміння їх вза-
ємозв’язку і сили впливу на кінцеві результати прак-
тичної діяльності підприємств дозволило Івану Пет-
ровичу Булєєву опублікувати більш ніж 400 науко-
вих праць, із них 6 індивідуальних монографій;  
104 розділи у 57 колективних монографіях; 7 науко-
вих національних доповідей; більш ніж 160 матеріа-
лів конференцій; 126 публікацій у наукових журна-
лах та збірниках; 34 публікації в інших виданнях, у 
співавторстві підготовлено навчальний посібник (з 
грифом МОН України); 10 науково-методичних по-
сібників, має зарубіжні публікації. 

Видатне науково-громадське досягнення про-
фесора І.П. Булєєва – ефективна організація науко-
вого процесу, стимулювання наукових досліджень  
і підготовка наукових кадрів. Іван Петрович є яскра- 
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вим прикладом не просто наукового керівника, а й 
старшого товариша і друга. При його науковому 
консультуванню та керівництві захищено 7 доктор-
ських та 17 кандидатських дисертацій. Маючи вели-
кий досвід в підготовці аспірантів, професор І.П. Бу-
лєєв за час своєї наукової діяльності багато разів ви-
ступав опонентом по захисту дисертацій в наукових 
центрах України – Києві, Харкові, Донецьку, Львові 
та ін. Був керівником дипломних робіт студентів 
економічних спеціальностей низки вишів України. 
Працював членом та головою ДЕК в університетах 
м. Донецька, Запоріжжя, Слов’янска, Бухмуту та ін. 
Завідував кафедрою фінансів у Донбаській гірничо-
металургійній академії (м. Алчевськ, Луганська об-
ласть), працював професором кафедри фінансів в 
Донбаській державній машинобудівній академії. 
Докладав чималих зусиль до розвитку вищої освіти 
у Павлограді. 

Завдяки заслуженому широкому професійному 
визнанню І.П. Булєєв як авторитетний вчений обра-
ний членом науково-редакційних колегій таких  
журналів як: «Економіка промисловості» (м. До-
нецьк, Київ), «Прометей», «Вісник Дніпропетров- 

ського гірничого університету», «Економічний віс-
ник Донбасу», «Проблеми економіки» (м. Харків), 
ряду наукових збірників Інститутів НАН та МОН 
України.  

Роботу в Спеціалізованій вченій раді із захисту 
докторських дисертацій в ІЕП НАН України почи-
наючи з 1996 р. по теперішній час поєднував у 2002-
2006 рр. із експертизою наукових дисертацій у ВАК 
України, а у 2007-2014 рр. був членом Спецради із 
захисту докторських дисертацій у Науково-дослід-
ному Центрі індустріальних проблем розвитку НАН 
України. Він є з 1996 р. дійсним членом Академії 
економічних наук України. 

Професор І.П. Булєєв всім своїм життям, пра-
цею і досвідом зберігає академічні традиції еконо- 
мічної науки, дає приклад порядних людських від-
носин. Ідеї та погляди Івана Петровича Булєєва зав-
жди сучасні, результати глибоко обґрунтовані. Ко-
леги віддають належне умінню ювіляра досягати 
глибинного розуміння еволюції суспільних та еко-
номічних явищ, вибудовувати взаємозв’язки та на-
давати належні шляхи вирішення проблем.  

Нових творчих звершень ювіляру! 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного  
університету імені Тараса Шевченка, 
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