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СУСПІЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: 
СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Як і праця взагалі, сус-

пільний поділ праці є однією із важливих категорій 
суспільних наук, що займала думки дослідників від 
античних до сучасних часів. Узагальнюючи погляди 
економістів докапіталістичних і капіталістичної су-
спільно-економічних формацій (СЕФ), академік 
НАН України А. Чухно відмічає, що «праця – це  
перша і основна умова існування і розвитку людини. 
Праця людини у процесі виробництва – це її діяль-
ність, спрямована на пристосування предметів при-
роди до своїх потреб. Людина навчилася виробляти 
знаряддя праці, змогла розвинути свої здібності і на-
копичити знання... Людська праця трансформува-
лася від фізичної праці, важкої та одноманітної, до 
інтелектуальної, від людини економічної, технічної, 
технологічної, до людини творчої» [1, с. 161]. При 
цьому сама людина розвивається як духовно-фізич-
ний за своєю природою суб’єкт в умовах більш  
швидких трансформаціях виробничих та соціальних 
відносин, характеру праці, її поділу. 

В епоху античності людське сприйняття світу 
було більш об’ємне, цілісне, деталі фізичних явищ 
розглядались досить спрощено та неглибоко. Люд-
ська праця характеризувалась простими, але завер-
шеними діями переважно малих груп, племен, 
об’єднань при первинно низькому, але стабільно 
зростаючому суспільному поділі праці СПП та  
кооперації її. У цей період відбувався статевий поділ 
праці (на чоловічу та жіночу); поділ праці (ПП) на 
землеробську, твариноведення, ремісництво, працю 
фізичну і розумову і т. д. У наш час поділ праці при-
вів до виникнення тисяч професій фізичної та розу-
мової праці, технологій, форм організації і т.п., по- 
глибився та розширився у часі та просторі, викликав 
необхідність синтезу, інтеграції, кооперації, систе-
матизації складових праці. Загострюються дискусії 
відносно питання «є кінець ПП, чи його не існує», 
«ПП визначає параметри ринків, чи ринки визнача-
ють рівень ПП». Відповіді однозначної ні теорія, ні 
практика на ці питання не мають. 

Цифровізація економіки та виробництва, штуч-
ний інтелект і роботизація потребують подальшого 

глибокого теоретичного осмислення ПП на основі 
використання як відомих методів дослідження (діа-
лектики та тріалектики, аналізу і синтезу), так і но- 
вих підходів до бачення людини як духовно-біо-со-
ціального суб'єкта за своєю природою. Потребують 
подальшого дослідження названі та деякі інші пи-
тання, проблеми СПП в умовах інтелектуалізації 
економіки і виробництва. Актуальною для науки  
і практики функціонування людини, людського сус-
пільства залишається проблема ПП в умовах відсут-
ності зростання виробництва, охопивших увесь світ 
ринкових відносин, вичерпаності екстенсивних на-
прямів розширення ринків, орієнтації ведучих країн 
світу на економіку простих речей, формування сус-
пільства середніх доходів, зелену економіку і т.п. 
Все це підвищує актуальність досліджень, пов’яза-
них із проблемою СПП в сучасних умовах. 

Невирішена частина загальної проблеми. У су-
спільних науках на протязі свідомого розвитку сус-
пільства невирішеним залишається важливе пи-
тання про рівень співвідношення духовного та мате-
ріального. Переважна більшість світової спільноти 
підтримує погляди фахівців, які є прихильниками 
походження людини як Промислу Божого. Але  
значна кількість людства, особливо технічна інтелі-
генція, підтримує Ч. Дарвіна, за гіпотезою якого лю-
дина має походження від мавпи. В останні десяти-
річчя сучасності позиція прихильників Божого по-
ходження людини збільшується, прихильників дар-
вінізму – зменшується. Але остаточного вирішення 
походження людини наукою не встановлено, дві ос-
новні гіпотези теоретично не доведені до логічного 
наукового вирішення і кожна людина, суспільство 
самостійно приймає ті чи інші погляди на рівні  
власної свідомості та віросповідання. 

У даний час все більше людей є прибічниками 
духовно-біо-соціальної природи людини, а духовно-
сті – як базису людського суспільства. Незважаючи 
на невирішене важливе питання філософії, вчені ви-
знають, що на розвиток людини, виробництва, сус-
пільства має вплив праця – спочатку як інстинк- 
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тивна, слабо осмислена, переважно фізична, а в наш 
час – розумова, інтелектуальна, творча. 

Таке сприйняття праці – як результату її сус- 
пільного поділу – позитивно сприймається всіма 
верствами суспільства, науки, людства. Творчість 
таке глибоке поняття, як і сам людський рід.  
А. Чухно відмічає, що творчість, творча праця, 
творча реальність – це фундаментальна ознака пост-
індустріального суспільства. Творчість – це інтелек-
туальна діяльність, спрямована на формування но-
вих знань, нових рис особистості, це поєднання в 
оригінальній комбінації раніше відомих факторів, 
концепцій, їхнє узагальнення і вихід на нові поло-
ження і висновки, на нові дії у виробництві і суспіль-
ному житті [1, с. 181]. Але чи то розвиток заложе-
ного у людину Божим Промислом потенціалу, чи 
розвиток матеріального (природного) хисту, все ще 
не доведено теоретично. 

Недостатньо обґрунтовано питання, чи то тех-
нічний прогрес формує людину, її властивості та  
відповідність рівню досягнутого прогресу, чи то 
людський інтелект є провідним фактором суспіль-
ного і технічного прогресу. Найбільш вірогідним є 
те, що інститути поділу праці, знань науки мають 
обумовлюватись двома складовими: процесу забез-
печення потреб розвитку виробництва, людини, су-
спільства; та процесу розвитку прогресу на власній, 
досягнутій базі (фундаментальні наукові здобуття). 

Потребують подальших досліджень також пи-
тання відносно шляхів переходу праці від її ін- 
стинктивних форм, фізіологічної необхідності праці 
до творчої, процеси прискорення технічного про-
гресу в умовах індустріального капіталізму і його 
гальмування в умовах фінансово-олігархічного ім-
періалізму, співвідношення поділу праці і ринкових 
механізмів господарювання, структури суспільства, 
рівня його інтелектуалізації і т.п. Ці та низка інших 
питань потребують подальших досліджень та по- 
глиблень з урахуванням кризових явищ сучасності, 
пандемії COVID-19, цифровізації виробництва та 
суспільства. 

Мета дослідження – теоретичне логіко-істо- 
ричне узагальнення досвіду суспільного поділу 
праці та визначення шляхів подальшого розвитку 
поділу та кооперації праці в умовах сучасного ін- 
дустріального та постіндустріального суспільства, 
виробництва, господарювання. 

Основні результати дослідження. Фундамен-
тальними положеннями, на яких базується авторсь-
кий підхід дослідження стало визнання: 

 духовно-біо-соціальної природи людини, 
створеної за Промислом Божим, та наділеною ду- 
ховністю, здатністю до фізичної та розумової твор-
чої діяльності; 

                                                        
1 «...Кто берется за частные вопросы без предвари-

тельного решения общих, тот неминуемо будет на каж-
дом шагу бессознательно для себя наталкиваться на эти 
общие вопросы. А натыкаться на них в каждом частном 

 діалектичної єдності духовності і матеріаль-
ності у людини та суспільстві при пріоритеті духов-
ності, цінностей; 

 духовності, цінностей народу як базису сус- 
пільства, соціально-економічної формації (СЕФ); 

 диференціації суспільства кожної СЕФ. Кла-
совості як виняткової особливості капіталістичної 
СЕФ, що є феноменом даної формації, породженої 
машинним виробництвом, максимально реалізова-
ній в індустріальному капіталізмі у трьох класах  
і поступово знову перетворюючись у двокласовість 
у постіндустріальному суспільстві; 

 доцільності діалектичної єдності інтересів  
різних верств суспільства при пріоритеті суспільних 
та колективних інтересів перед індивідуалізмом  
певних категорій та особистостей; 

 єдності тріалектичної «Творець – Природа – 
Людина» та Концепції трьох сил розвитку і т.п. 

Названі та ряд інших положень використову-
ються в економічних дослідженнях, але, як правило, 
не системно, а ізольовано. Це не забезпечує комп- 
лексності та системності досліджень у взаємозв'язку 
як впливів особистого на загальне та загального на 
особисте. Як вказували відомі науковці та громад-
ські діячі, загальне та особисте доцільно та необ- 
хідно розглядати в певному порядку та системі1. 
Там, де конкретні питання у дослідженнях відірвані 
від системи, будь-які знання без системи безкорисні. 

Виходячи з вищевикладеного, доцільно дослі-
дити роль та місце суспільного поділу праці у сис-
темі трудової діяльності як особливої соціально-
економічної категорії, притаманної виключно люд- 
ству творчої осмисленої діяльності. 

Погляди відносно окремих характеристик скла-
дових праці, що в сучасній економіці віднесено до 
суспільного поділу праці (СПП), мають місце у тру-
дах філософів давніх Греції та Риму. Так, Платон  
підкреслював важливу роль спеціалізації робітників 
у підвищенні ефективності їх праці [3]. Ксенофонт у 
своїй роботі «Кіропедія» відмічав залежність поділу 
праці від розмірів (обсягів) ринків. Це положення за-
лишається справедливим для замкнутих, обмежених 
ринків до нашого часу [4], але у зростаючих ринках 
панують інші закономірності (Авт. – І. Б.). 

У рабовласницькій та феодальній СЕФ пошире-
ною формою господарювання були натуральні  
(замкнуті) виробництва і в той час проблемам СПП 
приділялось значно менше уваги в науці та прак-
тиці. Але вже на етапі переходу до капіталістичної 
СЕФ даний напрям досліджень суттєво активізу- 
вався.  

Тюрго розкриває поділ праці у сільському гос-
подарстві.  

случае, значит обрекать свою политику (свои исследова-
ния – И. П.) на худшие шатания и беспринципность».  
В. И. Ленин. Отношение к буржуазным партиям. ПСС.  
Т. 15. С. 368-388 [2, с. 368]. 
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У роботі У. Петті «Політарифметика» описано 
поділ праці у регіонах [5]. 

Суттєву увагу ПП приділяв Адам Сміт, присвя-
тивши йому три розділи своєї головної роботи [6]. 

І хоча К. Маркс вважав, що У. Петті розкрив 
значення ПП у більш обширному плані, ніж А. Сміт 

[7], вклад А. Сміта у теорію ПП залишається цінним 
до нашого часу. 

А. Сміт визнає наявність та необхідність ПП у 
ефективності виробництва, але більше уваги приді-
ляє значенню ПП для обміну як у товарному, так і у 
нетоварному виробництві, що може бути зображено 
схемою (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема прояву поділу праці по А. Сміту 
 
Із наведеної на рис. 1 схеми не видно значення 

ПП у сукупності із процесом виробництва, але до- 
слідники знаходять підтвердження його наявності 
як у виробництві, так і у знаннях. 

Так, П. Щедровицький [8] вказує на наявність 
бачення А. Смітом вертикального та горизонталь-
ного ПП: 

 вертикальний вимір ПП: виробництво нових 
типів знань, створення та освоєння нових знаннєвих 
систем, що забезпечуються і підтримуються проце-
сами мислення;  

 горизонтальний вимір ПП: оцінювання змін 
технологічних ланцюжків. 

Горизонтальний вимір характеризує процеси 
ПП та кооперації у виробництві, розподілі та обміні. 
Вертикальний вимір пов'язаний із ПП, перш за все, 
розумового, інтелектуального характеру. При цьому 
і вертикальний і горизонтальний ПП передбачає 
його кооперацію, синтез. 

Майже до кінця ХIХ ст. вважалось, що СПП 
пов’язаний головним чином із матеріальним світом, 
фізичним трудом. При цьому недостатньо уваги 
приділялося таким аспектам СПП як синтез, коопе-
рація, систематизація і т.п., взаємозв'язкам внутріш-
нім, матеріальним і духовним складовим поділу.  

Відповідно до поглядів А. Сміта мислення,  
творчі здібності людини є важливою складовою 
СПП, а інтелектуалізація виробництва може бути 
визначена як поглиблення, порозуміння, осмис-
лення відносин людини (людей, їх сукупності) у 
процесах перетворення (зміни, збагачення знань та 
досвіду) себе самої, матеріального й духовного 
світу. При цьому людина залишається духовно-біо-
соціальною по природі, здатною до розумової праці, 
фізичного, інтелектуального розвитку і т. п. Цей  
розвиток не обов`язково йде по зростанню, іноді це 
рівномірний рух і навіть падіння. 

СПП охоплює широкий діапазон ПП та коопе-
рації від природного поділу (за статтю), за сферами 
діяльності (землеробство, тваринництво, реміс- 
ництво), за галузями (промисловість та її галузі;  
агропром та сільське господарство із їх галузями; 
сфера послуг; наука і т. п.); професійна тощо, з еле-
ментами праці і т. д. 

ПП викликає поділ та стандартизацію знань, 
яка у свою чергу веде за собою наступний поділ 
праці. Ці процеси мають циклічний, хвилеподібний 
та безперервний характер. 

Теорію СПП А. Сміта високо оцінював Й. Шум-
петер, який писав, що «трактовка ПП має особли-
вість, яка несправедливо залишається без уваги: 
ніхто ні до, ні після Адама Сміта ніколи не придавав 
такого значення поділу праці. По Сміту А. поділ 
праці є практично єдиним (основним, провідним, 
виключним – І. Б.) фактором технічного прогресу» 
[9, с. 240]. 

Цей аспект СПП підкреслює Нобелівський лау-
реат в галузі економіки Теодор Шульц, говорячи, що 
«поділ праці являється базовою, найважливішою ка-
тегорією політичної економії, економічної теорії. 
ПП забезпечує технологічний і інтелектуальний  
розвиток суспільства, створює й розвиває їх» (цит. 
по [10]). 

Автори фундаментальної шеститомної праці 
«История экономической мысли» [10] підкреслю-
ють, що ПП правомірно пов'язують із Адамом Смі-
том, що саме ПП прийнятий А. Смітом в якості ос-
новополагаючого проєкту своєї економічної теорії 
[10, с. 71]. 

А. Сміт неодноразово підкреслював, що ПП яв-
ляє собою «наслідок …певної схильності людської 
природи … до обміну, торгівлі, обміну одного пред-
мета на інший. Представляється … вірогідним, що 
ця схильність є наслідком дару міркування (мис-
лення) та дару мови» [6, с. 90]. Залишається при 
цьому невиясненим, від кого чи від чого отримано 
ці діяльності та дари.  

Потребують більш глибоких досліджень прин-
ципи віднесення ПП до внутрішньовиробничого 
(організаційний порядок) та суспільного (обмін, по-
слуги та споживання), а також обмеження рівня ПП 
етичними міркуваннями, безпекою, обсягами рин-
ків. Останнє відповідно до поглядів автора даної 
статті може стосуватись лише обмежених (замкну-
тих) ринків, і не стосується ринків, що розвиваються 
за вектором збільшення. 

Схильність суб'єкту 
(людини, спільноти  
і т.п.) до обміну 

Поділ 
праці 

 
Обмін 
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З урахуванням викладених міркувань та заува-
жень схема зв’язків ПП, ринків та здібностей людей 
до виробництва та обміну відображено на рис. 2. 

Реально не ринок формує ПП, а СПП вищого 
рівня заснований на потребах людини та вироб- 
ництва формує конкретні ринки, забезпечує суспіль-
ний (соціальний, виробничий, технічний, техноло- 
гічний) прогрес, ефективність економіки тощо. 

ПП має складну структуру і стосується не лише 
поділу процесів організації, виконання диференціа- 
ції та поглиблення диференціації, процесів праці, а 
й їх систематизацію, синтез, що стає важливою скла-
довою проєктування машин та машинного вироб- 
ництва, автоматизації, механізації, роботизації,  
цифровізації, створення штучного інтелекту, «дру-
гого машинного віку». 

а) б)

Рис. 2. Поділ праці у системному розгляді «людина – ринок» 
а) загальновизнаний; б) авторський 

У сукупності це підтверджує висновки А. Смі-
та, що «величайший прогресс в развитии производи-
тельной силы труда и значительная доля искусства, 
умения и сообразительности, с какими он направля-
ется и прилагается, явились, по-видимому, след-
ствием разделения труда» [6, с. 83] – так починає 
свій головний науковий трактат А. Сміт.  

Подальший розвиток теорія ПП отримала у ро-
ботах К. Маркса, М. Вебера та інших видатних до- 
слідників. 

Макс Вебер обґрунтував трирівневу систему 
ПП [8] (рис. 3). 

Рис. 3. Система поділу праці М. Вебера 

Соціальний ПП – система статусів і ролей, що 
виникає на основі розподілу обов'язків. 

Економічний ПП – характер розподілу функцій 
між різними організаційними (господарськими) 
одиницями. 

Технічний ПП – розподіл функцій або видів за-
нять між окремими працівниками. 

Сучасні дослідники (геополітики, геостратеги, 
економісти, політологи, філософи тощо) використо-
вують теорії СПП та ПП для прогнозування шляхів 
розвитку ринків, СЕФ, технічних (науково-техноло-
гічних) еволюцій та революцій, кризових явищ у ви-
робництві, підприємництві та суспільстві. Так,  
М. Хазін, А. Фурсов та деякі інші дослідники вважа-
ють, що весь світ став ринком, і поділ праці зупи- 
нився. У цьому випадку суспільства (світові, націо-
нальні) для подальшого розвитку ПП мусять пе-
рейти до іншої соціально-економічної моделі [12-15]. 

СПП у матеріальній сфері діяльності людсь-
кого суспільства, у фізичних трудових процесах по-
чинався із поділу дій по виготовленню предметів та 
завершених процесів (житла, одягу, засобів перемі-
щення вантажів і т. п.) в дотоварних виробництвах 
(натуральних господарствах). Із них поступово ви-
ділялись певні процеси завершеного виробництва, 
які трансформувались у товарні ринки спеціалізова-
них виробників і споживачів. Диференціація комп-
лексних виробництв на вузькоспеціалізовані про-
цеси (ланки) розширювало ринки, відбувалось залу-
чення більшої кількості виробників та споживачів, 
афільованих учасників, створювались передумови 
механізації, починаючи із простих, а потім перехо-
дили до більш складних операцій, машинного ви- 
робництва, технологічних проривів, технічних та ін-
дустріальних революцій і т.п. 

Здібність людини, спільноти до праці, 
творчості, розміркованості, дар мови 

Спеціальний поділ праці (загальний, 
конкретний, внутрішній, горизонталь-
ний, вертикальний, системний і т. п.) 

Ринки 

Здатність людини до виробництва, 
творчості, спілкування, кооперації 

Поділ праці (загальний, вертикальний 
та горизонтальний, індивідуальний) 

Ринки (відкриті, закриті) 

Соціальний ПП 

Технічний ПП Економічний ПП 
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Історичний досвід свідчить, що технічний роз-
виток традиційно мав пріоритет і випереджував ду-
ховно інтелектуальній розвиток, який на певних ета-
пах мав від'ємні темпи змін. Особливо чітко це про-
стежується у капіталістичній соціальній (духовній) 
економічній формації (СЕФ або ДЕФ). Капіталістична 
СЕФ (ДЕФ) характеризується найвищим розвитком 
товарних відносин, інститутів техніко-технологіч-
ного розвитку, класової структури (трикласовість), 
достатньо високим рівнем науки, знань, освіти,  
культури, мистецтва, але перманентним падінням 
духовності. 

Капіталістична СЕФ включає етапи: доіндуст-
ріальний, індустріальний (конкурентний та олігар- 
хічно-фінансовий); постіндустріальний. 

Всі три етапи капіталістичної СЕФ (ДЕФ) ма-
ють однотипні провідні форми власності (різновиди 
приватної власності, у тому числі акціонерну та дер-
жавно-корпоративну); експлуатацію більшості насе-
лення меншістю (власниками засобів виробництва, 
елітами); громадську форму виробництва та при-
ватно-капіталістичне присвоєння результатів праці 
власниками капіталу; конкуренцію, що прагне до 
монополізму і створює його; агресивну боротьбу за 
внутрішні та зовнішні ринки і т. ін. Але якщо до- 
індустріальний етап має відносно конкурентні рин-
ки, то пізній індустріальний капіталізм формує мо-
нопольні ринки, імперіалізм – олігархічно монопо-
лізовані ринки і т.п., що закріплено у відповідних ін-
ститутах та інституціях. 

Матеріально-технічна база, первинний капітал 
частково наслідувався від феодально-кріпосницької 
СЕФ, але в більшій частині насильницькими мето-
дами експропріації власності основної маси насе-
лення, захватницьких воєн на сухопутті, піратства 
на морях та океанах Середземномор’я, Атлантич-
ного та Індійського океанів. 

Становленню капіталізму та його розвитку 
сприяли занепад християнства, перехід до протес- 
тантизму (лютеранства). Останнє руйнувало значну 
кількість християнських цінностей, у тому числі не-
гативне відношення до лихварства, кредиту, від- 
сотку і т.п. Це забезпечило формування основних ін-
ститутів і інституцій капіталізму, ідеологічне забез-
печення подальших етапів його розвитку. Доіндуст-
ріальний капіталізм мав обмежені, локальні, конку-
рентні ринки, які на етапі індустріального капіта- 
лізму набули рівня національних та міжнародних, на 
сучасному етапі стали світовими, а вільна конку- 
ренція переросла в олігархічну конкуренцію та мо-
нополізм. 

Процеси ПП мають більш сприятливі умови  
розвитку на індустріальному етапі. У пізньоіндуст-
ріальному та постіндустріальному суспільствах ма-
ють місце (із 70-х років ХХ ст.) дії еліти по гальму-
ванню деяких напрямів технічного прогресу під за-
вісою захисту екології. 

Ідеалом еліт сучасного капіталізму крупних 
економічно розвинутих країн є закриті, само- 

достатні їх внутрішні ринки з високим рівнем лока-
лізації виробництва своїх товарів, перш за все висо-
котехнологічних, наукоємних, охорона внутрішніх 
ринків протекціоністським законодавством, макси-
мально відкриті для них зовнішні ринки інших дер-
жав, альянсів, союзів, вільне переміщення високо- 
кваліфікованої, інтелектуальної робочої сили, 
вільне переміщення капіталів до країн - метрополій, 
інвестиційний характер власної валюти. Саме таким 
чином формувався науковий, інноваційний, вироб-
ничий та фінансовий капітал США із кінця ХІХ ст. 
до останньої чверті ХХ ст. Активну роль у цьому на-
лежить СПП, перш за все – його вертикальній скла-
довій, в якій знання, наука, нові технології, інформа- 
ційно-комунікаційні технології відіграють провідну 
роль [17]. 

Більшість вчених – представників суспільних 
наук досягнення у царині СПП, ПП пов'язують із ви-
робничими, індустріальними, промисловими рево-
люціями (ПР), яких нараховується одними вченими 
три (І - ІІІ ПР), іншими – чотири. Активні члени 
Римського клубу, Всесвітнього економічного фо-
руму (ВЕФ) в Давосі та його беззмінний керівник 
Клаус Шваб вважають, що відбулось три ПР, і зараз 
провідні країни вступають у IV ПР [18-24]. 

Із трьох-чотирьох промислових революцій, які 
признаються у світі, три відбулись в індустріаль-
ному капіталізмі. І вже IV ПР постіндустріального 
(гіперіндустріального) капіталізму значною мірою 
повинна бути віднесена до духовної, інтелектуаль-
ної сфери суспільних та виробничих відносин. Чет-
верта промислова революція, V-VI технологічні ук-
лади (ТУ), до яких наближаються та поступово вхо-
дять виробництва найбільш технологічно та тех-
ніко-інтелектуально розвинених країн, більш ко- 
ректно іменувати технологічно-інтелектуальними 
революціями (ІТР). 

Технічні, технологічні, технологічно-інтелек-
туальні революції є хвилеподібним циклом активі-
зації та спаду підприємництва, що у свій час базу-
ються на СПП, ПП, які досягають певної критичної 
маси, точки біфуркації, із локального явища транс-
формуються у більш широкі простори регіональ-
ного, а іноді і світового масштабу. Технічним, тех-
нологічним революціям передує формування кри- 
тичної маси підприємців (перш за все виробничого 
сектору економіки, логістики, транспорту, інженерії 
і т. п.), яка повинна бути не менше 15% працюючого 
персоналу держави, регіону, великих міст та посе-
лень [26; 27].  

Умовою географічного, просторового, галузе-
вого поширення підприємництва є погіршення умов 
для підприємництва за місцем їх запозичення та  
функціонування, доцільність переміщення до більш 
сприятливого бізнес-середовища за межами у мину-
лому традиційно високорозвинутого та ефективно 
функціонуючого підприємництва до нового. Таку 
ситуацію розкривають П. Щедровицький [8; 26; 27], 
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А. Фурсов [13;22], В. Катасонов [15], І. Булєєв [17] 
та ін. 

Так, П. Щедровицький відмічає, що централь-
ною фігурою, практично створюючою сам феномен 
промислової революції, є технологічний підпри-
ємець. А сам технологічний підприємець (по на-
шому дослідженню і логіці розвитку людей – І. Б.) є 
феноменом СПП, ПП. П. Щедровицький є прихиль-
ником чотирьох ПР, але не І – IV, а нульової – 
третьої ПР. Він вважає, як і інші вищезгадані до- 
слідники, що класична (по К. Швабу) IV ПР ще не 
прийшла і почнеться вона у 30-40 роки ХХІ ст. 

П. Щедровицький доводить, що загальновизна-
ній першій ПР (І ПР) передувала нульова ПР. Пере-
думови її склались до ХV ст. у Венеції та Генуї. Але 
в результаті грабіжницьких походів хрестоносців до 
Єрусалиму, по шляху до якого (у Венеції та Генуї) 
було пограбовано багатих венеціансько-генуезьких 
банкірів та підприємців. Останні вимушені були пе-
реміститися до Голландії (Нідерландів), Бельгії та 
деяких інших північно-європейський країн, де вони 
стали відтворювати свій статус (фінансистів та під-
приємців).  

За теорією економічного мейнстріму І ПР від-
булась у 1750-1850 рр. у Голландії (сьогоднішній 
Бенілюкс: Нідерланди, Бельгія, Люксембург) (за 
П. Щедровицьким – це теж І ПР, але за його дослід-
женням їй передувала нульова ПР 1550-1700 рр.) 
Провідною силою її стали технологічні підприємці, 
які потім, досягнувши критичної маси більш 15% 
працюючого населення, реалізували І ПР (за сучас-
ною економічною теорією) у Голландії, а потім пе-
ремістились до Великобританії, де перейшла у ІІ ПР. 
Це 1850-1910 рр. 

Третя ПР (1910 – кінець ХХ ст.) найбільшого 
розвитку досягла у США. 

К. Шваб та ряд інших фахівців вважають, що в 
кінці 90-х років ХХ ст. почалась ІV ПР. Але є до- 
статня кількість фахівців і інституцій, що вважають 
кінець ХХ – початок ХХІ ст. є перехідним від ІІІ ПР 
до наступних ПР та VІ ТУ. Особливістю цього пе- 
ріоду стало те, що починаючи із 80-х років у світі  
і ведучих країнах знижувались ефективність вироб-
ництва, доходи домогосподарств, заробітна плата 
працівників, розмивається і ліквідується середній 
клас (СК), відбувається перехід до двокласового  
буржуазного суспільства, погіршується екологія, 
зростає розрив доходів за прошарками суспільства  
і між державами, знижується якість освіти, охорони 
здоров'я, духовності і т. п. Останній етап ІІІ ПР (або 
ІV ПР) суттєво різниться від попередніх ПР як по 
складу сил руху, темпах і вектору розвитку, так і по 
цілях, цінностях суспільства. Тому нові етапи соціа-
льно-економічного розвитку було б доцільно вва-
жати періодом стагнації інтелектуально-технологіч-
ного функціонування, а не черговою промисловою 
революцією. 

Доцільно підкреслити, що ПР виникають як ло-
кальні (первинні, базові), а потім розширюються в 

інших регіонах як доганяючі (вторинні), розповсю-
джуються хвилями по державах, по світу в цілому. 
Так, перша ПР, зародившись і укріпившись у Гол- 
ландії, розійшлась по іншим країнам Європи. В Ро-
сійській Імперії це відбулось при активних діях  
Петра Першого, який навчався ремеслу в Голландії, 
а потім привіз до Росії більш як 500 голландських 
фахівців. Вони забезпечили навчання російських 
фахівців, підприємців, включили економіку Росій- 
ської Імперії до досягнень ПР. Аналогічно у 30-ті 
роки ХХ ст. за допомогою більш як 3 тис. фахівців 
США було підготовлено національні кадри фахівців 
для економіки СРСР, які значною мірою забезпе-
чили технічний прогрес країни напередодні Другої 
світової війни. 

Досвід світу в царині технічного прогресу до- 
цільно використовувати в Україні. Для цього необ- 
хідне розуміння, що ПР реалізують не просто фа- 
хівці, інженери та підприємці, а саме технологічні 
підприємці. 

Більшість дослідників технічні революції по- 
в'язують із досягненнями технічних напрямів науки 
та їх реалізацією: релігією (М. Вебер [11]); природ-
ними силами виконання робіт (І ПР); паровим дви-
гуном (ІІ ПР); двигунами внутрішнього згоряння, 
електро- та атомна енергія (ІІІ ПР); роботи, комп- 
лексні системи, інформація, штучний інтелект (су-
часна ПР, V - VI ТУ) і т. д. 

Більш глибоким та конструктивним є підхід, 
згідно з яким зміна ПР досягається в результаті 
зміни базових технологій мислення технологічних 
підприємців. 

Згідно з цією теорією, І ПР характеризується за-
родженням та реалізацією проєктного мислення, яке 
було освоєно у корабелів Голландії при побудові ко-
раблів. Саме це освоїли Петро І і його соратники та 
реалізували із допомогою запрошених у Росію  
голландських та німецьких фахівців. Створення Пе-
тербурзької Академії наук у Росії також є реаліза-
цією проєктного мислення. ІІ ПР характеризується 
поточним (конвеєрним) виробництвом у машино- 
будуванні і автомобілебудуванні. ІІІ ПР визнача-
ється синтезом та комплексом технологій, косміч-
ними проєктами, IV ПР – роботами, «другим ма-
шинним віком», штучним інтелектом і т. ін. 

Під ці підходи формується робоча сила, інже-
нерний та науковий корпуси, які необхідно виділяти 
із всієї сукупності підприємців. Для підготовки фа-
хівців (інженерів, науковців, технологічних підпри-
ємців) необхідно різко підняти якість освіти, духов-
ність, розвивати м’які навички, позитивні традиції 
та цінності людей, народу, розглядати духовність як 
основний базовий фактор розвитку суспільства, ви-
робництва. 

На протязі багатьох сторічь теорія  СПП та ПП 
мала техноцентричний напрям. І хоча видатні філо-
софи та суспільствознавці,  релігійні діячі приділяли 
певну увагу духовності, цінностям у самооцінці осо-
бистостей та суспільства, це недостатньо використо- 
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вувалось у економічних науках. Навіть серед фахів-
ців недостатньо оцінені та використано роботи  
А. Сміта [28], М. Вебера [11], В. Катасонова [15], ін-
ших прихильників пріоритету духовності у суспіль-
ному житті та діяльності людини, колективу, вироб-
ництва. Всесвітньо відомий авіаконструктор Ігор Сі-
корський у 50-ті роки ХХ ст. відмічав, що людство 
морально деградує в умовах технічного прогресу, 
науково-технічних досягнень [29]. У доповіді Рим-
ського Клубу (грудень 2020 р.) відмічалось, що люд-
ство загралося у технічному розвитку [30]. Слова  
К. Маркса – «економічні епохи різняться не тим, що 
виробляється, а тим, як виробляється, якими засо- 

бами праці» [31, с. 151] слід розуміти як заклик до 
підвищення ролі духовності, розуму, інтелекту у ви-
робництві. Про необхідність зміни сучасної моделі 
капіталізму (акціонерного, фінансово-олігархіч- 
ного) на інші моделі йшла мова на засіданнях Рим-
ського та Валдайського клубів (2020-2021 рр.), ВЕФ 
(Давос), конференцій у Санта-Фе (США, 2018 р.), 
Петербурзького та Московського економічних фо-
румів, ряду Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях та симпозіумах, у роботах сучасних 
вчених [12; 15; 17; 19-26]. Варіанти трансформації 
сучасного капіталізму до інших моделей наведено 
на рис. 4. 

Рис. 4. Деякі напрями трансформації індустріального капіталізму 

Наведені на рис. 4 трансформації капіталізму є 
варіантами відомих моделей конвергенції класич-
них капіталістичних суспільств, заснованих на екс-
плуатації  найманих працівників і використанні при-
ватних та акціонерних капіталів, проаналізованих  
у роботах К. Маркса, Дж. Кейнса, П. Сорокіна, 
Дж. Самуельсона, Дж. Гелбрейта, В. Катасонова,  
А. Чухна та ін. Риси наглядового капіталізму знахо-
димо у сучасних авторитарних режимах, а також у 
пострадянських, формально «незалежних» держа-
вах, у тому числі в Україні, Грузії, країнах Балтії. 
Сучасний капіталізм, напрями його розвитку досить 
детально (на рівні гіпотези) охарактеризовано у ма-
теріалах Всесвітнього економічного форуму (2020, 
2021 рр., м. Давос) та в роботах його незмінного го-
лови професора Клауса Шваба. Останній виділяє ка-
піталізм акціонерний і інклюзивний (стейкхолдер- 
ський) [18-21]. На погляд К. Шваба інклюзивний 
(стейкхолдерський) капіталізм – це капіталізм для 
всіх, для стейкхолдерів, а не лише для акціонерів. До 
стейкхолдерів К. Шваб відносить: національні дер-
жави та їх уряди; громадянське суспільство та НКО; 
приватні компанії, у яких поєднуються прагнення до 
збільшення прибутку, добавленої вартості та соці- 
альної відповідальності, цінностей; міжнародні  
координуючі організації по забезпеченню миру, ста-
більності, розвитку держав та суспільств. 

Погляди К. Шваба аналізуються та уточню-
ються економістами, політологами як у Європі, так 
і у світі в цілому. Головним недоліком гіпотези, ви-
кладеної К. Швабом, є відсутність механізмів її реа-
лізації. До позитиву слід віднести признання необ-
хідності зростання духовності, удосконалення дію-
чої моделі. 

Проблеми інклюзивного капіталу (ІК) в умовах 
пандемії COVID-19, цифровізації суспільства та 
економіки розвиває відомий політолог, журналіст 
США Фарід Закарія у редакційній статті газети 
«Нью-Йорк Інтернейшнл» «Уроки для постпанде- 
мічого світу» (квітень 2021 р.) та у монографії [32]. 
Ці питання знаходять висвітлення також у його пра- 
цях «Постамериканский мир», «Будущее свободы», 
в авторських телепрограмах Farid Zakaria GPS, та в 
авторській редакційній колонці газети «Waschington 
Post». У названих роботах автор розкриває сутність 
та проблеми (10 проблем) сучасного західного капі-
талізму, важливішими з котрих є: необхідність єд- 
ності світу у вирішенні забезпечення людства про-
довольством, водою, енергією, збереження природи 
та людини; необхідність спрощення систем управ-
ління, зростання їх якості; зниження розриву у дохо-
дах між країнами та верствами населення; зростання 
ролі експертів, якості їх оцінок та необхідність ви-
користання; цифровізація суспільства та вироб- 
ництва; проблеми урбанізації та регіональної глоба-
лізації; зростання ролі ТНК та падіння соціальної 
відповідальності держав, їх урядів і т. п.; необхід-
ність удосконалення структур управління всіх рів-
нів, керуючись законами кібернетики [33], що управ-
ляюча система по якості й ефективності повинна 
бути вищою за системи, які управляються і т. ін. 

У цьому ж напрямі проводять роботу науковці 
ЄС, України. Але із поля зору часто випадає поло-
ження, що у трансформаціях капіталістичного ук-
ладу активну роль відіграє СПП, ПП. Перш за все 
поділ праці поширюється та поглиблюється у сфері 
послуг, управління, що приводить до зростання  
кількості чиновників, управлінців на всіх рівнях – 

Індустріальний  
капіталізм 

Фінансово-олігархічний 
капіталізм 

Олігархічний фінансово-
інформаційно-комунікаційний 

капіталізм 

Новий господарський 
уклад 

(КНР, Індія та ін.) [12]

Наглядово-ІКТ капіталізм 
[35] 

Інклюзивний 
капіталізм 

[20; 32] 
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від дрібного бізнесу до ТНК, регіонів, держав, со-
юзів, світових структур, що робить процеси обслу-
говування, управління низько ефективним, дорогим 
за витратами, обмеженим короткостроковими, а не 
стратегічними цілями, неоперативними тощо. Біль-
шість структур управління ієрархічні, вертикальні, 
менш поширені – горизонтальні, матричні, мере-
жеві. Останніми роками поширюються екоплат- 
форми, колаборативні ієрархії, одним із авторів мо-
делей яких став В. Полтерович [34], на погляд якого 
модель колаборативної ієрархії дозволяє внутріш-
ньокорпоративну конкуренцію змінити на співро- 
бітництво, розширити права та відповідальність 
управлінців всіх рівнів корпорації, підвищити якість 
управління. Екоплатформи дозволяють в управлінні 
перейти від напрямів інформації «зверху – вниз» до 
горизонтальних та «знизу – вверх». 

Змінюються характеристики не лише праці, але 
і цілих служб, колективів і навіть поколінь. Сучасне 
суспільство характеризується зменшенням питомої 
ваги працівників типових для індустріального капі-
талізму, зростанням нових поколінь. Вертикальний 
і горизонтальний вимір ПП, розміри, обсяги й стан 
ринків визначають фактори: техніко-технологічний, 
духовний, творчий потенціал та здібності. Це стосу-
ється індивідів, груп, об’єднань, держав, світу в ці-
лому.  

Ці та ряд інших факторів циклічно, хвилепо- 
дібно «спрацьовують» на рівні як конкретної лю-
дини, так і об’єднань людей. У індивіда, як вважа-
ють авторитетні психологи, філософи, письмен-
ники, кожен цикл має тривалість 8-10 років. За цей 
час його знання, професійний стан, духовність, са-
мооцінка та положення у суспільстві суттєво зміню-
ються (зростають або знижуються). Цикл поділя-
ється на три етапи: 1 – постанова особистої мети та 
опрацювання програми її реалізації (2,5-4,5 роки);  

2 – боротьба за своє місце у мікрогрупі, колективі, 
суспільстві; боротьба за лідерство або за входження 
на певних умовах у спільність групи, колективу, 
громади, суспільства (тривалість 3-4 роки). На етапі 
3 – відбувається реалізація особистої програми ви-
ходячи із місця особистості у суспільності, напра-
цювання (підготовка) до чергового (наступного, но-
вого) циклу. Особисті цикли інтегруються (у часі  
і просторі) і формують цінності, духовність поко-
лінь виходячи із виховання, освіти, інтелекту, тех-
ніко-технологічного стану, стратегій, базису і над-
будови у суспільства. 

Використовуючи методологічний підхід Л. Ви-
готського А. Курпатов у сучасних умовах (перехід 
від ІІІ ПР до інших технологічних укладів, V-VI ТУ) 
виділяє три покоління [36]: покоління Х, У, Z 
(рис. 5). Дослідник відмічає, що покоління Х сфор-
мовано індустріальним капіталізмом і у наш час має 
кількісну траєкторію зниження, хоча до 90-х років 
ХХ ст. займало пануюче положення. Воно тісно 
пов’язано із ПП переважно фізичної і є трансформа-
цією СПП попередніх СЕФ. Покоління Х було пану-
ючим у соціалістичних суспільствах ХХ ст. Для 
нього характерним є рівень освіти у діапазоні «неза-
вершена середня – середньо-технічна», орієнтована 
переважно на промисловість, охорону здоров’я, уп-
равління суб’єктів господарської діяльності та сус-
пільно-корисні інституції. Для Х-покоління харак-
терні реальне сприйняття дійсності, критичність по-
глядів, терпіння й мовчазність, добросовісне і сум-
лінне відношення до праці, достатня професійність, 
духовність, релігійність, традиційні цінності, праг-
нення до підвищення знань та уміння, певний ко- 
лективізм, сімейні та національні цінності, очіку-
вання покращення рівня життя за якістю і умовами, 
позитивне відношення до інтелектуалізації вироб-
ництва, життя, суспільства. Це покоління було пану-
ючим у ХХ ст. в більшості країн світу. 

Рис. 5. Принципова схема співвідношення поколінь країн, крім тих, що розвиваються,  
та пострадянських країн (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (авторський варіант) 
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Покоління У – міленіумне (умовна назва). 
Практичний появ його відноситься до 80-х років  
ХХ ст. і пов’язаний із середнім класом (СК) та по- 
чатком ІІІ ТР [17]. Деякі риси покоління У перей-
няло у покоління Х, скоротивши їх за обсягом і гли-
биною. Покоління У суттєво змінюється у циклах  
20 років (2 цикли людини як особистості). Воно 
менш працездатне, мріє отримати все і зараз, отри-
мати значно більше, ніж само віддає суспільству. 
Частково користується надбаннями покоління Х, 
але вважає, що отримує від суспільства недостатньо, 
має занижену довіру до суспільства, держави, уряду. 
Інтелектуально стабільне, без суттєвого його підви-
щення. Менш релігійне, більш індивідуалізоване, з 
деякими ознаками руйнування сімейних, національ-
них, загально-людських цінностей та традицій. Має 
більш високий освітньо-професійний рівень підго-
товки, орієнтоване на гуманітарні професії та ро-
боти, користується інтернетом, комп’ютерами та 
мобільними телефонами. Прихильність до суспіль- 
ства споживання позитивна. 

У 10-20 роки ХХІ ст. на арену виходить поко-
ління Z – зумери. Це покоління багато бажає, але 
мало здібне для здійснення бажаного. Незадоволені 
дійсністю. Більшу частину свого часу знаходяться в 
інтернеті, у віртуальній сфері. Мають вищу, пере- 
важно гуманітарну освіту, але кліпове мислення,  
відсутня методологія. 

Особливістю інтелектуалізації покоління Z у 
тому, що інтелект незначної його частини (до 10%) 
швидко зростає, але загальний вектор інтелектуалі-
зації від’ємний, падаючий. Швидко втрачаються сі-
мейні, національні та загальнолюдські цінності й 
традиції. Питома вага покоління Z індустріальних 
суспільств (завершальний етап) швидко зростає й у 
постіндустріальних (гіперіндустріальних) суспіль- 
ствах воно стає провідним. Покоління Z приводить 
до того, що виробничий потенціал, інтелектуаліза-
ція суспільства, виробництва падає. СПП, ПП змі-
щується у царину розумової праці, невиробничої 
сфери, сфери послуг, відносно яких теорія СПП, ПП 
потребує подальших глибоких досліджень, форму-
вання оновлених теорій, гіпотез та їх використання 
у практичній роботі людини, суспільств, корпора-
цій, з урахуванням особливості трансформації осо-
бистостей груп, поколінь, суспільства. 

Висновки. Суспільний поділ праці, внутріш-
ньо-корпоративний поділ праці із прадавніх часів до 
нашого часу є фундаментом технічного та соціаль-
ного прогресу суспільства, людини як духовно-біо-
соціального по природі суб'єкту, виробництва, люд-
ської діяльності. Більш швидко і ефективно ПП від-
бувається у матеріальній сфері діяльності людства, 
значно нижчою, а іноді і знижуючою у царині ду- 
ховності, культури, традиційних цінностей, можуть 
бути обмеженими виходячи із міркувань етичності 
та безпеки. 

Обсяги та стан ринків визначаються глибиною 
СПП, ПП, які мають вертикальний та горизонталь- 

ний вимір. Замкнуті, обмежені ринки суттєво впли- 
вають на глибину СПП, на його загальний та індиві-
дуальний рівень. 

СПП являється фундаментальним, визначаль-
ним фактором техніко-технологічного рівня розвит-
ку суспільства, економіки, виробництва, визначає 
ефективність економіки, технічний процес суспіль-
ства. 

Найвищого розвитку СПП досягає у сфері ма-
теріального виробництва на етапах індустріального 
капіталізму, визначає структуру суспільства, рівень 
та обсяги середнього класу, науки, освіти, охорони 
здоров’я людства та стан природного середовища. 
Неможливо допускати становища, коли ПП реально 
та необґрунтовано руйнує професії та спеціалізацію. 
На певному рівні розвитку ПП переходить у ін- 
теграцію його складових, систематизацію, ство-
рення сучасних комбінацій, технологій та їх ланцю-
гів, трудових процесів, комплексної механізації, ав-
томатизації, створення ІКТ, роботизації, штучного 
інтелекту і т. п. Це досягається при умові зростання 
духовності, цінностей, ефективності, які не завжди 
враховуються на практиці. 

Сучасні етапи СПП та ПП якісно поглиблю-
ються, трансформуються у сферу духовності, інте-
лектуалізації, культури, мистецтва, управління ро-
зумом і розумовою діяльністю людини. У цих умо-
вах необхідно: 

1. У системі загальної і фахової освіти поси-
лити обсяги вивчення СПП, ПП, признати їх про-
відну роль у формуванні ефективності людської ді-
яльності, духовності, управління, інтелектуалізації. 

2. Посилити дослідження теорій СПП, ПП та
механізми їх трансплантації у стратегічне плану-
вання, середньострокову та поточну діяльність,  
формування ринків та сучасних інститутів управ-
ління. 

3. Розробити методи оцінювання рівня гори-
зонтального та вертикального стану ПП й конкрет-
них сфер його використання, перш за все, у царинах 
духовності, інтелектуалізації, цифровізації, ІV ПР, 
VІ ТУ. 

4. Проблеми СПП, ПП актуалізуються в умовах
ІКТ, але вони повинні регулюватись, навіть обмежу-
ватись, на певних рівнях пізнання, якщо руйнуються 
природні та природньоподібні процеси. Акценти 
мають бути спрямовані на систематизацію, коопера-
цію та формування ефективних, але безпечних ви- 
робничих ланцюгів. 

5. До нових умов СПП, ПП не завжди теоре-
тично та практично готові фахівці, політики, так 
звана «еліта». Тому необхідно створювати і реалізу-
вати комплексні програми та проєкти перебудови 
суспільства, економіки, соціально-духовно-куль- 
турної сфери шляхом удосконалення СПП, ПП,  
адаптацію їх до інтелектуалізації, запобігання при-
родних і суспільних протиріч, епідемій, пандемій. 

Напрями подальших досліджень. Подальша 
розробка теорії СПП та ПП для умов інклюзивного 
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та наглядового капіталізму, їх вертикальний та гори-
зонтальний вимір, допустимі обсяги та глибини ох-
вату, механізми реалізації. Дослідження змін духов-
ності людини, суспільства в умовах біокібернізації, 

розробка інститутів, які дозволяють зберігати та 
трансформувати позитивні цінності, духовність, де-
мократію, перехід до нового світогосподарського 
укладу. 
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Булєєв І. П. Суспільний поділ праці в сучасній економіці: стан та напрями розвитку 
З давніх-давен проблема суспільного поділу праці займає центральне місце в наукових працях видатних філософів  

і економістів. Різні аспекти поділу праці описані у роботах Платона, Ксенофонта, Аристотеля, У. Петті, А. Сміта, К. Маркса, 
Й. Шумпетера, Вебера М. та сучасних вчених-економістів. Доведено, що розподіл праці є визначальним чинником економіки, 
її ефективності, технічного прогресу. Детально та системно проблема розглянута у працях А. Сміта, К. Маркса, Дж. Кейнса 
та наших сучасників. Однак це стосувалося докапіталістичних та капіталістичних виробництв, де головна роль у праці нале-
жала праці фізичній, заснованій на використанні сил природи та створених людиною машин, механізмів, комплексів. Ви- 
користовуючи методи системного аналізу, діалектики, концепції трьох сил розвитку проблема досліджена в статті, що аноту-
ється. 

Доведено, що в умовах ІІІ ПР, V-VI ТУ центральне місце у суспільному поділі праці займає вертикальне його поглиб-
лення, поділ та синтез розумової, інтелектуальної праці. 

Показано, що поділ праці притаманний усім виробництвам усіх суспільно-економічних формацій, товарного та не- 
товарного виробництва, ринкових та неринкових відносин. Ступінь поділу праці на необмежених ринках обмежена техніч-
ними, науковими, технологічними можливостями суб’єктів господарювання, а на обмежених ринках – їх обсягом та ємністю. 

Викладено авторське бачення рушійних сил та умов обмеження (прискорення) поділу праці (переважно розумового, 
інтелектуального) в умовах інклюзивного, наглядового капіталізму (постіндустріального, гіперіндустріального), моделей но-
вого господарського устрою. Наведено характеристики сучасного капіталістичного виробництва, його особливості та харак-
терні фактори розвитку. 

Розглянуто моделі управління сучасних корпорацій, у тому числі структури дворівневої колаборативної ієрархії, еко-
платформ. Доведено необхідність дотримання у сучасному управлінні закономірностей і те, що керуюча система має бути 
якісно вищою і складнішою за систему керовану. Цьому сприяють раціональні структури та форми поділу праці, у тому числі 
праці розумової, наукової, управлінської та їхня кооперація, зміна напрямів інформаційних потоків з вертикально спадаючих 
на горизонтальні і  вертикально-висхідні. 

Ключові слова: суспільний поділ праці, інтелектуалізація, духовність, цінності, структури управління, інформаційні по-
токи у колабораційних структурах, вертикальний та горизонтальний вимір поділу праці. 

Buleev I. Social Division of Labor in the Modern Economy: the State and Directions of Development 
From time immemorial, the problem of social division of labor has been central to the scientific works of prominent philosophers 

and economists. Various aspects of the division of labor are described in the works of Platon, Ksenophont, Aristotle, Petty W., Smith 
A., Marks K., Schumpeter J., Weber M. and modern economists. It is proved that the division of labor is a determining factor in the 
economy, its efficiency, technical progress. The problem is considered in detail and systematically in the works of A. Smith, K. Marks, 
J. Keynes and our contemporaries. However, this applied to pre-capitalist and capitalist industries, where the main role in labor be-
longed to physical labor, based on the use of natural forces and man-made machines, mechanisms and complexes. Using the methods 
of systems analysis, dialectics, the concept of the three forces of development, the problem is investigated in the annotated article. 

It is proved that in the conditions of III PR, V-VI TU the central place in the social division of labor is occupied by its vertical 
deepening, division and synthesis of mental, intellectual work. 

It is shown that the division of labor is inherent in all productions of all socio-economic formations, commodity and non-com-
modity production, market and non-market relations. The degree of division of labor in unlimited markets is limited by the technical, 
scientific, technological capabilities of economic entities, and in limited markets - their volume and capacity. 

The author's vision of driving forces and conditions of restriction (acceleration) of division of labor (mainly mental, intellectual) 
in the conditions of inclusive, supervisory capitalism (post-industrial, hyper-industrial), models of the new economic system is stated. 
The characteristics of modern capitalist production, its features and characteristic factors of development are given. 

Management models of modern corporations are considered, including the structure of two-level collaborative hierarchy, eco-
platforms. The necessity of observance of regularities in modern management and the fact that the control system must be qualitatively 
higher and more complex than the controlled system are proved. This is facilitated by rational structures and forms of division of labor, 
including mental, scientific, managerial and their cooperation, changing the direction of information flows from vertically descending 
to horizontal and vertically ascending. 

Keywords: social division of labor, intellectualization, spirituality, values, management structures, information flows in collabo-
rative structures, vertical and horizontal dimension of the division of labor. 

Стаття надійшла до редакції 29.12.2021 



С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча 

16 
Економічний вісник Донбасу № 1(67), 2022 

DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-1(67)-16-27 
УДК 005.21:339.56:338.2(477) 

С. В. Іванов,  
член-кореспондент НАН України, 

доктор економічних наук, професор, 
ORCID 0000-0002-1205-3797, 

АБК Дніпро, 

В. І. Ляшенко, 
доктор економічних наук, професор, 

ORCID 0000-0001-6302-0605, 
e-mail: slaval.aenu@gmail.com, 

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, 

Н. В. Осадча, 
доктор економічних наук, доцент, 

ORCID 0000-0001-5066-2174, 
e-mail: nosadcha86@gmail.com, 

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Дніпро 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

Вступ. Українська економіка перебуває у стані 
військового часу. Важко оцінити збитки промисло-
вих підприємств та інфраструктури на сьогодні.  
Відбуваються зміни у структурі виробництва. Від-
новлювати експортний потенціал прийдеться із ура-
хуванням існуючого потенціалу та руйнувань, що 
відбувались під чай військових подій. Експортну 
стратегію доцільно сформувати у відповідності до 
вимог Індустрії 4.0 з урахуванням існуючого плану 
Маршала, якій сформований країнами ЄС та урядом 
України. Пріоритетом нової економічної моделі 
буде розвиток високотехнологічного експорту й ім-
порту та креативної індустрії. 

Про недосконалість існуючого на період війни 
експортного потенціалу свідчить і структура зов- 
нішньої торгівлі України і, в першу чергу, її екс- 
порту. Більшу частину експорту України становить 
продукція з низьким ступенем переробки, зокрема 
чорні метали та вироби з них (понад 42%), міне- 
ральні продукти (понад 10%). У той же час частка 
продукції більш високого ступеня переробки, на-
самперед машин та устаткування, незначна. В умо-
вах фінансової кризи доцільно розробити дієву мо-
дель прогнозування розвитку торгівлі високотехно-
логічною продукцією. Підвищення рівня експорт-
ного потенціалу України і на його основі збільшення 
обсягів і раціоналізації структури вивозу та надання 
послуг можливі лише за умов розвитку і вдоскона-
лення економіки в цілому. Світова практика має  
певний досвід щодо вирішення вказаних проблем, 
урахування якого є доцільним і може сприяти підви-
щенню як економічного, так і експортного потен- 
ціалу України. Особливе значення в сучасних умо- 

вах має креативна індустрія розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності. 

Експортна стратегія для сектору креативних ін-
дустрій – це п’ятирічний план роботи, розроблений 
у результаті проведення низки консультацій з дер-
жавними та приватними стейкхолдерами. Ця Стра-
тегія спрямована на впорядкування сектору та під-
вищення його конкурентоспроможності на внутріш-
ньому та міжнародному ринках. Консолідація та 
об’єднання сектору, створення сприятливого бізнес-
середовища, сприяння інтернаціоналізації та роз- 
витку експорту є ключовими елементами успішного 
зростання креативних індустрій. Для досягнення ці-
лей Стратегії зацікавлені сторони повинні реалізу-
вати та координувати конкретні дії, контролювати 
прогрес та мобілізувати усі необхідні ресурси. Ук-
раїна має значний потенціал до консолідації та пере-
творення креативних індустрій у високоефективний 
сектор економіки, який створює робочі місця та 
отримує валютну виручку. Україна історично є кра-
їною багатою на творчий потенціал. Тим не менш, 
український сектор креативних індустрій досі зна-
ходиться на стадії формування та становлення. Цій 
стадії притаманне недостатнє розуміння різниці між 
культурою як суто інтелектуальним зусиллям, побу-
дованим на традиціях і соціальній поведінці, та кре-
ативною економікою як використанням творчого та-
ланту для комерційних цілей. Ця Стратегія є пер-
шою спробою на рівні держави визначити, організу-
вати та перетворити потенціал сектору креативних 
індустрій у видимі економічні результати. Довгий 
час цей сектор розглядався лише з точки зору його 
здатності генерувати некомерційну, символічну, не-

Міжнародна та регіональна економіка 
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матеріальну та освітню цінність. Визнання та пріо-
ритизація сектору в Експортній стратегії України 
(«дорожній карті» стратегічного розвитку торгівлі) 
на 2017–2021 роки, схваленій розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1017–
р надало поштовху до розвитку креативних індуст-
рій як окремого сектору економіки. Заходи з просу-
вання креативних товарів та послуг не об’єднані  
спільним баченням та стратегією розвитку українсь-
кої пропозиції за кордоном. Аудіовізуальна індуст-
рія є перспективним напрямком для розвитку різно-
манітних креативних підсекторів в Україні. Наразі 
кіноіндустрія розглядається як основний підсектор 
креативних індустрій, оскільки саме кіноіндустрія 
має потенціал об’єднати інші креативні індустрії в 
своєму ланцюгу створення вартості (саундтрек, ди-
зайн костюмів, сценарій, сценографія, розкадровка, 
анімація, спецефекти тощо).  

Дослідженням стану перспектив розвитку між-
народних зв’язків займаються українські вчені, такі 
як А. Даниленко, О. Антонюк, П. Антонюк, Н. Стро-
ченко, О. Барилович, О. Бородіна, І. Залуцький,  
В. Збарський, Ю. Лузан, В. Месель-Веселяк, Б. Пас-
хавер, А. Пікус, В. Зубець. Так, дослідження О. Ба-
риловича [14] присвячені аналізу стану сільського  
господарства в Україні, його ролі в економіці дер-
жави, стану та тенденціям виробництва основних 
видів сільськогосподарської продукції, а також про-
блемам зовнішньої торгівлі цією продукцією. 

Теоретичні та практичні аспекти оцінки стану 
зовнішньоторговельних відносин країн наведено в 
працях іноземних вчених. К. Чен вивчав проблемні 
питання виходу на зовнішні ринки [1]. За його  
твердженням компанії, які працюють на ринках, що 
розвиваються, матимуть більші конкурентні пере-
ваги, ніж компанії, які працюють в розвинених кра-
їнах, де вимоги до конкурентних переваг стандарти-
зовані. Тобто існує більше можливостей для компа-
ній України, які займаються зовнішньоекономічною 
діяльністю, щодо реалізації їх інтересів та розши-
рення ринків збуту. Дослідженням захисту інтересів 
інвесторів та усуненню небезпеки для них присвя-
тив свою роботу африканський вчений Thabang 
Mokoaleli-Mokoteli [2]. За його твердженням на  
ринках, що розвиваються, відхилення між дотри-
манням правил захисту інвесторів взагалі та дотри-
манням правил на рівні фірм може бути значним, і 
тому фірми, що працюють на таких ринках, шука-
ють перевірку ззовні. Це дасть можливість українсь-
ким аудиторським компаніям надавати свої послуги 
африканським фірмам. Олаумі Д. Аволусі в своєму 
дослідженні займався пошуком впливу прямих іно-
земних інвестицій на розвиток країн Африки [3]. 
Р. Сафаров і О. Панищев займались численним мо-
делюванням в рамках моделі Раша [6]. П. Кругман 
аналізував моделі торгівлі та вивчав проблеми еко-
номічної географії [7]. Линвуд Т. Гайгер займався 
питаннями досягнення економічного ефекту в умо-
вах перехідної економіки, а також вивчав проблеми 

поєднання ринкового та державного регулювання у 
процесі реформування [8]. Г. Раш розробив у своєму 
дослідженні новий підхід до вирішення психомет-
ричних проблем. Він не використовує жодну з кла-
сичної психометрії, а скоріше застосовує алгебру до 
ймовірнісної моделі. Все, що розроблено Г. Рашем, 
трактується мовою математики, а тому не має кон- 
кретної прив'язки до педагогіки і психології, так 
само як і до вимірювання будь-якої одної власти- 
вості особистості. Його метрична система може 
бути застосована до дослідження будь-якого об'єк-
та, що цікавить, – чи то знання, інтелект, інвестори, 
ринки збуту, керуючі компанії. За допомогою запро-
понованої Г. Рашем моделі можна здійснити оцінку 
привабливості ринків країн [9]. Ч. Гіл присвятив 
своє дослідження аналізу сучасних тенденцій роз- 
витку економічних систем та торгівельних відносин 
переважно країн Африки та інших країн «третього 
світу», і яку роль у цьому процесі відіграють висо-
корозвинуті держави [11]. Теорію вимірювання ла-
тентних змінних, що дозволяли вирішувати конкре-
тні завдання моніторингу ситуації при аналізі соціа-
льно-економічних систем, вивчали такі видатні 
вчені, як: С. Баркалов, Ю. Кирєєв, С. Моісеєв [12 
13]. 

Вплив інститутів та інституціональних змін на 
зовнішньоекономічну діяльність загалом та на  
митну політику зокрема досліджується в працях  
Г. Беккера, І. Бережнюка, В. Дементьєва, Р. Нуре-
єва, П. Пашко, Д. Приймаченко, А. Шастітка. Ана-
лізу та вдосконаленню процесів державного регу-
лювання приділили увагу О. Амоша, В. Вишневсь-
кий, І. Комарницький, Г. Козаченко, Л. Кузьменко, 
М. Крупка, В. Ляшенко, А. Малько, Н. Мешко,  
М. Чумаченко, Л. Червова.  

Завдяки працям учених спостерігається швид-
кий прогрес у розробці нових підходів до визна-
чення основних етапів формування та складових  
митної політики України. Віддаючи належне науко-
вому та практичному значенню праць названих ав-
торів, необхідно підкреслити, що певне коло завдань 
концептуального, методологічного та методичного 
характеру залишається недостатньо розвинутим.  
Питання формування експортної стратегії в умовах 
відтворення починає вперше розроблятися, оскільки 
країна попала в нові умови. 

Мета статті – аналіз існуючої експортної стра-
тегії та створення методики оцінки експортного по-
тенціалу, визначення напрямів відтворення експор-
тного потенціалу. 

Результати дослідження. Слід зазначити, що 
зовнішня торгівля відіграє важливу роль в економіці 
України. Тенденцією протягом 2012-2016 рр. було 
скорочення виручки від експорту товарів з одночас-
ним скороченням експорту агропромислової про- 
дукції.  

Як свідчать оперативні дані Державної митної 
служби України, останнім часом стрімко зростає по-
стачання вітчизняної сільськогосподарської та про- 



С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча 

18 
Економічний вісник Донбасу № 1(67), 2022 

мислової сировини на азійський ринок. Якщо в на-
шому експорті до країн ЄС частка сировини впро-
довж останніх років стабільно зменшується на ко-
ристь товарів із більшою доданою вартістю, то в  
торгівлі з країнами Азії спостерігається дедалі ви- 
разніший тренд на посилення сировинної спеціалі- 
зації. Першість тут утримує Китай. 

Незважаючи на загальний негативний тренд, у 
2017 р. спостерігалося зростання експорту, в тому 
числі і на сільськогосподарську продукцію. За  

2017 р. загальний експорт продукції склав 43,3 млрд 
дол. США, що на 19% більше ніж за 2016 р. А за ре-
зультатами 2018 р. загальний експорт продукції з 
України становив 47,3 млрд дол. США, що на 9,2% 
більше порівняно з 2017 р., у 2019 р. становив  
50,1 млн дол., що на 5,8 % більше ніж у 2018 р.  
У 2020 р. загальний експорт України становив  
49,3 млрд дол. та він скоротився на 1,7% (див. рису-
нок). 

Рисунок. Загальний експорт по Україні, млн дол. 
(за даними Державної статистики України) 

Слід відзначити необхідність розробки програми 
щодо підвищення відсотка високотехнологічної про-
дукції в загальному обсязі в Україні (за пронозами по-
пит на цю групу товарів значно зросте). В Україні  
частка продукції високого рівня наукоємності складає 
1,6%. 

Більшу частину експорту України становить 
продукція з низьким ступенем переробки, а продук-
ції більш високого ступеня переробки, насамперед 
машин та устаткування, – незначна. 

На сьогодні уряд в умовах воєнного стану вста-
новив нові правила експорту низки сільськогоспо-
дарських товарів. Встановлені заборони щодо екс-
порту таких товарів: вівса; просо; гречки; жита;  
цукру; солі; живої худоби, м'яса та м'ясних субпро-
дуктів м'яса з великої рогатої худоби. Уряд обмежив 
експорт з використанням інструменту декларова-
ного ліцензування, а саме ліцензуванню підлягає: 
пшениця і суміш пшениці та жита (меслин); кукуру-
дза; м'ясо курей свійських; яйця курей свійських; 
олія соняшникова. Це означає дозвіл експорту з від-
повідним інформуванням уряду та видачею безопла-
тної ліцензії протягом доби. Для отримання ліцензії 
виробникам необхідно подати до Мінекономіки в  
електронному вигляді: заявку на видачу безоплатної 
ліцензії, лист-звернення щодо оформлення ліцензії 

(лист довільної форми, з проханням видати ліцен-
зію); будь-який наявний документ, що підтверджує 
поставку (контракт тощо). 

Кабмін вводить заборону на експорт добрив з 
України у зв'язку з воєнним станом для збереження 
рівноваги на внутрішньому ринку значущих міне- 
ральних добрив. Так, запроваджується нульова 
квота для їх експорту, тобто, фактична заборона на 
вивіз добрив із України.  

Слід відзначити, що більшу частину експорту 
України становить продукція з низьким ступенем 
переробки, а продукції більш високого ступеня пе-
реробки, насамперед машин та устаткування, не- 
значна. За січень-березень 2021 р. порівняно з ана-
логічним періодом 2020 р. імпорт товарів в Україні 
збільшився на 11,0%, до 15,02 млрд дол., експорт – 
на 12,0%, до 13,71 млрд дол. [10]. Найбільш по- 
пулярними є п’ять експортних позицій української 
продукції: 1. Агропромисловий комплекс і харчова 
промисловість: 42% продукції у складі загального 
експорту за перше півріччя 2017 р. (40,8% за анало-
гічний період минулого року). В лідерах – олія як 
продукт переробки, зернові культури – пшениця, ку-
курудза тощо, цукор, кондитерські вироби, овочі  
і фрукти, борошномельна продукція). Зростання  
відбувається по всіх продуктах аграрної галузі. За 
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2016 р. зросло постачання соєвих бобів, м’яса птиці. 
Близько 15 підприємств, які виробляють молочну 
продукцію, вийшли на ринки ЄС і нарощують по- 
ставки туди своєї продукції. 2. Металургійний ком-
плекс. Експорт цієї продукції за перше півріччя 
склав майже 5 млрд дол. США – це майже на 23% 
більше за аналогічний період минулого року [10]. 
3. Машинобудування (11,4% продукції в структурі
експорту).Україна постачає до Канади спецтехніку, 
яка використовується у засніжених зимових умовах, 
до країн ЄС відбувається постачання риболовецьких 
суден, запчастин до вагонів і локомотивів. Значна 
частина обладнання з України, в тому числі пере- 
робного сільськогосподарського, експортується по 
багатьох країнах. Автомобільні причепи з України 
постачаються до Кенії», – зазначає торговий пред-
ставник України [10]. 4. Мінеральні продукти, хі- 
мічна промисловість. 5. Деревообробна і легка про-
мисловість. Деревообробна промисловість є одним з 
лідерів зростання експорту до Європейського со-
юзу. Найбільша позиція, яка зростає – це продукція 
меблевої галузі. Експорт товарів з України за січень-
березень 2021 р. становив 13,71 млрд дол., що на 
12,0% більше, ніж за аналогічний період 2020 р.  
Зовнішньоторговельні операції у І кварталі 2021 р. 
проводились із партнерами із 208 країни світу. 

На сьогодні існують всі передумови для повно-
цінного функціонування експортно-кредитного  
агентства в Україні [4]. Це є дієвим інструментом 
відновлення експорту. Постановою Кабінету Мініс-
трів України від 07.02.2018 р. № 65 «Питання утво-
рення Експортно-кредитного агентства» було прий-
нято рішення про утворення приватного акціонер-
ного товариства Експортно-кредитне агентство 
(далі – ЕКА) та затверджено його установчі доку- 
менти. 

Для забезпечення належного функціонування 
ПрАТ «ЕКА» прийнято постанову Кабінету Мі- 
ністрів України від 21.09.2019 р. № 772 «Про затвер-
дження Правил здійснення діяльності ПрАТ "ЕКА" 
зі страхування від комерційних та некомерційних 
ризиків, перестрахування та надання гарантій». По-
годжено організаційну структуру ПрАТ «Екс- 
портно-кредитне агентство» (лист Мінекономроз- 
витку від 21.08.2019 р. № 3241-11/35264-08) та  
здійснено ряд кадрових призначень керівного 
складу. Сформовано статутний капітал у обсязі  
200 млн грн. Підписано наказ Мінекономрозвитку 
від 13.08.2019 р. № 1388 «Про затвердження поло-
жень про правила страхування ПрАТ "ЕКА"» зі змі-
нами від 01.10.2019 р. № 131. 

Відповідно до положень Угоди про асоціацію, 
поступове зниження або скасування ввізного мита 
на товари походженням з іншої сторони відбува-
ється згідно з графіком, встановленим Додатком І-А 
до Угоди. Положеннями Угоди про асоціацію на 
продукцію, яка класифікується за товарними пози-
ціями згідно з кодами УКТЗЕД 6913 «Статуетки та 
інші декоративні керамічні вироби» та 6914 «Інші 

керамічні вироби», ставку ввізного мита ЄС вста- 
новлено на рівні 0%. 

Для отримання преференцій у рамках вільної 
торгівлі між Україною та ЄС потрібно отримати сер-
тифікат походження (переміщення) товарів EUR.1 
(порядок видачі митницею сертифіката затверджено 
наказом Мінфіну від 20.11.2017 р. № 950). 

При цьому, товар має бути походженням з Ук-
раїни або з ЄС та відповідати правилам походження 
Регіональної конвенції про пан-євро-середземно-
морські преференційні правила походження, яка за-
стосовується з 01.01.2019 р. З 01.01.2016 р. сертифі-
кати походження (переміщення) товарів EUR.1 ви-
дають митні органи на безоплатній основі. 

Важливим фактором є також те, що наявність 
сертифіката з перевезення товарів з України не ви-
магається у випадках, якщо: 

– загальна фактурна вартість партії товарів по-
ходженням з України не перевищує 6 000 євро (для 
отримання преференцій в країнах ЄС експортер са-
мостійно декларує походження товарів з України в 
декларації походження); 

– експортер має статус уповноваженого (схва-
леного) відповідно до статті 22 Доповнення І до зга-
даної Конвенції); 

– в країнах ЄС товари оподатковуються за ну-
льовою ставкою ввізного мита Митного тарифу (за 
винятком положень Правил походження щодо куму-
ляції та квот). 

Отримати інформацію щодо діючих ставок ввіз-
ного мита для товарів, в тому числі походженням з 
України, включаючи вимоги до продукту, імпортні 
процедури та внутрішні податки можна на Інтернет-
ресурсі Європейської Комісії – Access2Markets. 

Загальні правила та процедури щодо ввезення 
товарів до Європейського Союзу регламентуються 
Митним кодексом ЄС (Регламент ЄК № 952/2013 від 
30.10.2013 р.), а також Митним тарифом ЄС (Імпле-
ментаційний Регламент ЄК № 2020/1577 від 
21.09.2020 р.). Відповідні документи доступні в ре-
жимі онлайн на сайті законодавства ЄС. 

Україна експортувала значний обсяг товарів до 
країн Європейського Союзу. На протязі перших  
7 місяців 2021 р. спостерігалось зростання обсягів 
експорту на 18,7%, якщо порівнювати з першими  
7 місяцями 2020 р. Експорт українських товарів до 
країн Європейського Союзу склав 11,3 млрд дол. 
Питома вага експорту до ЄС в загальній структурі 
експорту України склала 42,1%. Незважаючи на це, 
в Україні в 2020 р. залишився значний обсяг екс- 
порту до Російської Федерації, який склав 8%. Ук-
раїна експортує свою продукцію до Туреччини (на 
рівні 5,8 від загального експорту). Також експорту-
вали до Індії (5,8%), Китаю (4,2%) та до Єгипту на 
рівні 4,1% [10].  

Наступним очікуваним кроком є вступ до ЄС та 
спрощення всіх митних процедур. Створення плану 
Маршала щодо відтворення промислового потен- 
ціалу України. 
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Однак, з огляду на вагомий внесок сфери по- 
слуг в економіку країни, Україні важливо забезпе-
чити її комплексну підтримку, а також підтримку 
наукомісткого бізнесу в цілому, щоб розвинути його 
до рівня країн ОЕСР (Організації економічного спів-
робітництва та розвитку) і Азії. Проблемою роз- 
витку експорту послуг в Україні є те, що в загальній 
структурі зовнішньої торгівлі частка послуг не- 
значна порівняно з товарами. Крім того, зовнішня 
торгівля послугами України продемонструвала  
значно вищий опір кризовим явищам світової еко-
номіки. Отже, досвід успішного експорту послуг є 
важливим для країни та може стати шляхом її роз-
витку. Основні проблеми, які перешкоджають роз-
витку ринку послуг України, розширенню та дивер-
сифікації українського експорту послуг: відсутність 
адекватної нормативно-правової основи, ефектив-
них систем оподаткування, законодавчі обмеження; 
низька концентрація капіталу, брак коштів на пере-
обладнання технічної бази та створення нових ос- 
новних фондів, недостатній розвиток малих і серед-
ніх підприємств; несприятливий інвестиційний та 
інноваційний клімат, непрозорість ведення бізнесу й 
корупція; недостатній розвиток наукоємних секто-
рів, зокрема сектору інформаційно-комунікаційних 
послуг з такими новими галузями, як електронна  
й мобільна торгівля, що базуються на мережі  
Інтернет.  

Оцінити ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства можна через експортний 
потенціал, який дозволяє визначити можливість  
зростання зовнішньої торгівлі, ефективність діяль-
ності підприємства в міжнародному поділі праці. 
Крім того, експортний потенціал підприємства 
може бути визначений як сукупність його ресурсів  
і можливостей для виробництва конкурентоспро- 
можної продукції, її реалізації і обслуговування на 
зовнішніх ринках в короткостроковій і довгостроко-
вій перспективі.  

Експортний потенціал підприємств – справжня 
або потенційна здатність підприємства, яка визнача-
ється сукупністю його виробничого, фінансового, 
кадрового та ринкового потенціалів здійснювати під 
впливом ендогенних (внутрішніх) і екзогенних (зов-
нішніх) чинників торговельну діяльність на зовніш-
ньому ринку. Збільшити експортний потенціал під-
приємства можна за рахунок зростання обсягів ви-
робництва і постачання продукції, зниження витрат 
на виробництво, а також на організацію сервісного 
обслуговування в країні споживача.  

Серед методів аналізу експортного потенціалу 
виділяють системний, процесний та ситуаційний 
підходи, що дозволяє отримати необхідну інформа-
цію про резерви підвищення ефективності експорт-
ної діяльності. Забезпечення експортної діяльності 
необхідною інформацією можливе лише на основі 
глибокого, цілісного аналізу функціонування сис-
теми та її розвитку в процесі взаємодії з навколиш-
нім середовищем.  

Для системного аналізу характерні три типи  
завдань. Першим завданням аналізу є визначення 
ефективності функціонування системи на основі іс-
нуючої її структури (експортного потенціалу). У 
цьому випадку застосовуються методи кількісного 
аналізу (економічний та статистичний аналіз).  

Завдання синтезу – визначити структуру, вра-
ховуючи характер існуючої системи, яка буде спри-
яти досягненню цілей експортної діяльності. У 
цьому випадку реалізується метод сценаріїв. Завдан-
ням «чорного ящика» є система, структура якої не-
відома або частково відома, необхідно визначити її 
роботу і, можливо, її структуру. У цій ситуації до- 
цільно використовувати метод експертних оцінок  
і моделювання.  

Характерною особливістю процесного аналізу 
є наявність споживача «продукту» (результату) про-
цесу, що визначає вимоги до цього результату. Пе-
ревагою процесного аналізу є можливість деталь-
ного відображення як окремих процесів в межах об-
раної системи, так і їх комбінацій і взаємодій. Важ-
ливим моментом є те, що процес являє собою су- 
купність видів діяльності (функцій). Оптимізація 
окремих видів діяльності або функцій без прив'язки 
до всього процесу не може принести видимих ре-
зультатів. Розглядаючи процес як набір функцій,  
часто буває, що деякі функції просто не потрібні для 
отримання кінцевого результату.  

Таким чином, при аналізі експортного потен- 
ціалу у вигляді процесів можна представити вироб-
ництво, маркетинг, продаж, логістику, післяпро- 
дажне обслуговування. Тому процесний метод ана-
лізу призначається для того, щоб побачити не окремі 
складові системи, а всю систему відносин, що визна-
чають експортну діяльність компанії. 

В основі ситуаційного аналізу лежить розробка 
окремої управлінської ситуації з використанням си-
стеми аналітичних показників. Існують три групи 
показників. Перша група стосується повернення ма-
теріальних, трудових і фінансових ресурсів. До та-
ких показників можна віднести продуктивність 
праці, фондовіддачу, матеріаловіддачу та ін. Тут  
важлива оцінка інтенсивності виробництва. Другу 
групу становитимуть показники випуску експортної 
продукції, що дозволить проаналізувати асортимент 
експортної продукції, її якість за індивідуальними та 
узагальненими показниками та оцінити її конкурен-
тоспроможність. Третя група показників буде вклю-
чати показники ефективності експортної діяльності: 
доходи та прибутки від експортної продукції, мар-
кетингові та логістичні показники, показники обо-
ротності активів та рентабельності експортних опе-
рацій [9].  

Високотехнологічна продукція відіграє значну 
роль у розвитку національної економіки, її зростанні 
та забезпеченні конкурентних переваг країни на 
міжнародних ринках. В умовах переорієнтації укра-
їнської економіки все частіше йде мова про зни-
ження зовнішньої торгівлі сировинними товарами  
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і орієнтацію на експорт високотехнологічних. Така 
тенденція сприятиме нарощуванню експортної 
спроможності України та забезпеченню інновацій-
ної моделі розвитку національної економіки. Відпо-
відно до продуктового підходу, Секретаріатом Ор-
ганізації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР) був розроблений класифікатор SITC, на ос-
нові якого до високотехнологічних відносять такі 
групи товарів: аерокосмічна продукція, комп’ю- 
терна та офісна техніка, електроніка та телекомуні-
кації, фармацевтична продукція, наукові інстру- 
менти, електричні машини та обладнання, хімічна 
продукція, неелектричні машини та обладнання. 

У структурі українського високотехнологіч-
ного експорту вагому частку займає аерокосмічна 
продукція (26,2%), а саме найбільшу сукупну вар-
тість мають такі товари: турбореактивні двигуни, лі-
таки та інші пристрої з механічним рухом, турбо- 
гвинтові двигуни, космічні апарати та супутники. 
Неелектричні машини й обладнання, телекомуніка-
ції й електроніка займають 17,6 та 17,7% відповідно. 
Основними товарами, що найбільше експортуються 
в цих групах, є газові двигуни, передавальні при-
строї, радіоапаратура та панелі управління. 

В умовах зростання технологічної та торгової 
конкуренції підвищується значущість розвитку пе-
реробної, у тому числі високотехнологічної про- 
мисловості та креативної індустрії. В сучасних еко-
номічних умовах, коли добробут країни залежить 
від експортних доходів, важливе значення набуває 
можливість надавати світу конкурентні переваги.  

Вітчизняні та іноземні науковці приділяють 
аналізу факторів та явищ, які суттєво впливають на 
експорт, такі як пандемія, яка суттєво вплинула на 
попит, виробництво, транспортні можливості, ево-
люція міжнародної торговельної системи, в процесі 
якої існує конфлікт між тенденціями лібералізації 
(СОТ) та протекціонізму, преференції держав для 
національних виробників, які можуть стати експор-
терами. 

Слід зазначити, що переваги несировинного  
експорту аналізуються на рівні національної еконо-
міки, але в регіональному розрізі, на жаль, не здійс-
нюється розрахунок експортоємкості виробництва. 
Тому методичне забезпечення змін орієнтації ре- 
гіонального неоіндустріального виробництва на 
міжнародний ринок є актуальним. 

Щодо побудови показника, що вимірює рівень 
орієнтації регіонального неоіндустріального вироб-
ництва на міжнародний ринок доцільно використо-
вувати метод пошуку співвідносини поміж величи-
нами. Ці відносини характеризують: 

– спвіввідношення поміж різних показників ре-
гіону (зокрема, співвідношення між обсягом екс- 
порту та виробництва – експортоємкість вироб- 
ництва); 

– співвідношення між значенням єдиного для
всіх регіонів показника (з метою врахування абсо-
лютного масштабу економік). 

Як об’єкт вивчення використовуються високо-
технологічні товари. До високотехнологічних това-
рів відноситься певний перечень виробів із різних 
товарних груп (машини, обладнання, транспортні 
засоби, хімічні (у томи числі фармацевтичні) то-
вари; металургійні вироби, вироби легкої промисло-
вості. Слід зазначити, що у розвинених країнах світу 
нині відбувається інформатизація промисловості, в 
її структурі збільшується доля і значущість високо-
технологічних наукомістких галузей. Класифікація 
галузей промисловості за рівнем наукомісткості від-
повідно до методики ОЕСР виглядає таким чином: 

1) продукція високої наукомісткості: авіакос-
мічна і передова військова продукція; комп’ютерне 
і офісне устаткування; засоби зв’язку, включаючи 
радио- і телевізійне устаткування; продукція фарма-
цевтики і медичне устаткування;  

2) продукція середньовисокої наукомісткості:
наукове устаткування; моторні пристрої, електричні 
машини, верстати; неелектричне устаткування;  
транспорт; хімічна продукція;  

3) продукція середньонизької наукомісткості:
чорні і кольорові метали; металеві і неметалічні мі-
неральні продукти; судна; рафінована мідь і її про-
дукти; хімічна і гумотехнічна продукція;  

4) продукція низької наукомісткості: папір і
друкарська продукція; текстиль, вовняні вироби, 
одяг, шкіра; продукти харчування, напої, тютюн; 
меблі. Саме ці галузі визначають сучасний промис-
ловий комплекс розвинених держав. 

Україна, маючи значний ресурсний та промис-
ловий потенціал, недостатньо ефективно використо-
вує свої експортні можливості. Відсутній дієвий ме-
ханізм диверсифікації ринків, у структурі українсь-
кого імпорту є значна частка власного експорту. Про 
недосконалість експортного потенціалу свідчить  
і структура зовнішньої торгівлі України і, в першу 
чергу, її експорту. 

Більшу частину експорту України становить 
продукція з низьким ступенем переробки, зокрема 
чорні метали та вироби з них (понад 42%), мінера-
льні продукти (понад 10%). У той же час частка про-
дукції більш високого ступеня переробки, насампе-
ред машин та устаткування, незначна. 

Передбачається використовувати в якості ви- 
мірника: 

– високотехнологічні товари. До групи високо-
технологічних товарів відноситься більшість виро-
бів із різних груп: машини, обладнання та транс- 
портні засоби, хімічні, металургійні вироби, вироби 
легкої промисловості. Згідно з методикою для цілей 
експортної спеціалізації неоіндустріального вироб-
ництва необхідно взяти товарну групу, яка склада-
ється із високотехнологічних товарів; 

– високотехнологічні послуги (інженерні по-
слуги, креативна індустрія). 

Ступінь спеціалізації виробництва на експорт 
можна визначити розрахувавши відношення екс- 
порту до обсягів виробництва: 
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мо

мо
еп V

Е
І ≡ , (1) 

де епІ  – індекс експортної спеціалізації неоіндуст-
ріального виробництва товарів; 

моЕ  – експорт машин, обладнання та транспор-
тних засобів регіону; 

моV  – виробництво машин, обладнання та тран-
спортних засобів регіону. 

По Дніпропетровській області: 

4,1
1910000

26104530
Іеп =⋅= . 

Слід зазначити, що по Дніпропетровській обла-
сті обсяг реалізованої продукції машинобудівного 
комплексу складає 4,0% (або 19,1 млрд грн) від об-
сягу реалізації області. Чисельність працюючих – 
23,3 тис. осіб. Продукція машинобудівної галузі об-
ласті широко відома не тільки в Україні, а й далеко 
за її межами. За низкою основних видів продукції 
вона займає провідне місце в Україні. На машинобу-
дівних підприємствах області (ДП ВО «Півден- 
ний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», 
ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», 
АТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПАТ 
«Дніпропетровський стрілочний завод», ПАТ 
«Дніпроважмаш», ПАТ «Дніпровагонмаш» та ін-
ших) виробляються: устаткування для прокатних 
станів, вагони вантажні, стрілочні переводи, автомо-
більні напівпричепи, велика низка обладнання для 
гірничометалургійного комплексу, акумулятори, 
трактори, тролейбуси та інша продукція. Провідні 
підприємства галузі постійно здійснюють технічне 
переоснащення виробництва, впроваджують новітні 
технології, вдосконалюють якість поточної продук-
ції та опановують нові види продукції. Дніпропет- 
ровщина – один зі світових центрів ракетно-косміч-
ного будування. В рамках реалізації міжнародних 
комерційних космічних проєктів та надання послуг 
національним і міжнародним партнерам щодо за- 
пуску і використання українських ракет-носіїв та су-
путників у 2018 р. здійснено 4 успішних пуски ра-
кет-носіїв: 2 пуски модернізованої ракети-носія 
«Антарес» (головний розробник – корпорація 
Orbital АТК (США)); з вантажним кораблем Cygnus, 
завданням якого була доставка на Міжнародну кос-
мічну станцію 3350 кг корисного вантажу, що скла-
дається з обладнання, необхідного для роботи на 
станції та наукових експериментів, а також нових 
наукових супутників, які вестимуть спостереження 
за земною поверхнею – метеорологією, вологістю та 
багатьма іншими кліматичними процесами; з ван- 
тажним кораблем Cygnus, завданням якого була до-
ставка на Міжнародну космічну станцію близько 
3450 кг корисного вантажу на замовлення NASA – 
провізію та речі для екіпажу, матеріали для науко-
вих досліджень, устаткування для станції та виходу 
у відкритий космос, комп’ютери та комплектуючі. 
Основну конструкцію першого ступеня PH «Анта- 

рес» розробило конструкторське бюро «Південне», 
виготовив Південний машинобудівний завод у  
кооперації з українськими  підприємствами. 

Наступним компонентом є індекс, який врахо-
вує частку регіону в експорті країни: 

к

р
чр Е

Е
І ≡ , (2)

де чрІ  – індекс частки області в експорті країни; 

рЕ  – експорт області; 

кЕ  – загальний експорт України. 
По Дніпропетровській області: 

157,0
8,50054605

3,7907150
Ічр == . 

Слід зазначити що необхідно враховувати об-
сяг виробництва області за всіма товарами: 

p

р
черв V

Е
І ≡ , (3)

де червІ  – індекс частки експорту області у вироб-

ництві області; 

рЕ – експорт області; 

pV  – обсяги виробництва області. 

По Дніпропетровській області: 

48,0
427700000

263,7907150
Ічерв =⋅= . 

Також доцільно враховувати орієнтацію не 
тільки на експорт товарів, але й послуг. Найбільш 
доцільним індикатором є обсяг інноваційних робіт, 
товарів та послуг: 

iт

тп
еср V

Е
І ≡ , (4)

де есрІ  – індекс експортної спеціалізації неоіндуст-

ріального виробництва послуг  

тпЕ  – експорт  товарів та послуг технічного ха-
рактеру регіону;  

iтV  – обсяги виробництва інноваційних товарів, 
робіт та послуг регіону. 

По Дніпропетровській області: 

58,0
1,1078

6,628
Іеср == . 

Доцільно поєднати ці компоненти наступним 
чином: 

1000І
І

ІI
І черв

чр

епеср ⋅⋅
+

= , (5) 

де І – інтегральний індекс  експортної спеціалізації 
виробництва області.  

Даний методичний підхід до оцінки неоіндуст-
ріальної експортної спеціалізації області на підставі 
інтегрального індексу відображає ступінь конку- 
рентоспроможності, міжнародної відповідності ви- 
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сокотехнологічного виробництва товарів та послуг 
регіону. Цей індекс враховує виробничу діяльність 
у сфері високотехнологічних товарів, послуг, зо- 
крема, в якості товарів взята найбільш високотехно-
логічна група – група машин, обладнання та транс-
портних засобів. Враховується експортоємкість  ви-
робництва та виробництва високотехнологічних по-
слуг Індекс дозволяє виділити три групи – з низь-
ким, середнім та високим значенням індексу. 

По Дніпропетровській області: 

240100016,0
48,0

58,014,0
І =⋅⋅+= . 

Дніпропетровська область має один із високих 
індексів по Україні щодо експортної спеціалізації 
виробництва області. 

На сьогодні економіка України знаходиться на 
етапі переходу від однієї системи господарювання 
до іншої, що ускладнюється війною, соціально-еко-
номічними проблемами, кризою останніх років. 
Спад економічного розвитку, зниження темпів, об-
сягів та конкурентоспроможності внутрішнього ви-
робництва товарів та послуг, зменшення кількості 
вітчизняних товаровиробників призводить, у свою 
чергу, до критичного насичення споживчого ринку 
імпортними товарами та послугами, що негативно 
впливає на зовнішньоторговельний баланс України 
та не сприяє відновленню економіки. На протязі 
останніх років в Україні також спостерігається тен-
денція, коли частка так званого критичного імпорту 
(енергоресурсів та сировини) щороку зменшується, 
натомість вироблені за кордоном споживчі товари 
впевнено посилюють позиції на нашому внутріш-
ньому ринку .  

Аналіз обсягів імпортованих товарів в розрізі 
регіонів показує, що різні регіони України мають 
свої особливості та свій рівень та структуру імпор-
тозалежності. Згідно з дослідженням Ю. Шейко 
[15], низьким рівнем імпортозалежності характери-
зується лише Чернівецька область, пріоритетом для 
якої є збереження такого становища й орієнтація на 
розширення власного виробничого потенціалу на 
основі використання внутрішніх переваг. До груп з 
високою і загрозливою імпортозалежністю нале-
жать Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Лу- 
ганська, Полтавська області і м. Київ, тобто, пере- 
важно індустріальні регіони, основою промислово-
сті яких є проміжна і сировинна продукція, зорієн-
тована на експорт. Пріоритетом для них є впро- 
вадження ресурсо-, енергозберігаючих та інновацій-
них технологій, ліквідація нерентабельних вироб-
ництв і реструктуризація громіздких виробничих 
структур з виділенням малих спеціалізованих висо-
котехнологічних виробництв; зменшення частки си-
ровинного експорту і виробництво продукції з висо-
кою доданою вартістю, максимально глибока пере-
робка промислових відходів; формування диверси- 
фікованої поліспеціалізованої виробничої струк-
тури. Всі інші регіони, на думку автора дослід- 

ження, характеризуються помірною імпортозалеж-
ністю і повинні орієнтуватись на пошук шляхів за-
доволення внутрішньорегіональних потреб, ство-
рення виробництв, яких не вистачає для локалізації 
повних виробничих циклів на цих територіях на ос-
нові раціонального використання регіональних ре-
сурсів. Загалом роль імпортозаміщення для еконо-
міки України полягає у створенні передумов для 
зростання обсягів ВНП, інвестицій, модернізації ма-
теріально-технічної та технологічної бази вітчизня-
ного виробництва, розвитку його експортного по- 
тенціалу, диверсифікації структури національного 
господарства та раціоналізації споживчого попиту. 
Результатом політики імпортозаміщення повинні 
стати зміни (збільшення) в обсягах та частці товарів, 
виготовлених на території країни, в загальному об-
сязі внутрішнього споживання, капіталу і фінансів, 
трудових ресурсів та інтелектуального капіталу,  
технологій і ноу-хау, елементів матеріально-техніч-
ної бази, інноваційних ресурсів, елементів інститу-
ційного середовища. При цьому створення нових 
робочих місць, підвищення рівня оплати праці та по-
кращення якості трудового життя населення, поси-
лення соціальної безпеки і захищеності громадян 
визначають соціальні ефекти імпортозаміщення. 
Одночасно імпортозаміщення в Україні не повинне 
мати нічого спільного з ідеєю автаркії (самодостат-
ності), яка притаманна тоталітарним країнам, що 
прагнуть до самоізоляції та протистояння з навколи-
шнім світом. 

За нашими напрямом дослідження група това-
рів, якими доцільно здійснювати імпортозаміщення 
визначається експертами, серед яких представники 
великих підприємств, керівники торгово-промисло-
вої палат та Федерації асоціації роботодавців, 
агентств регіонального розвитку. На підставі опиту-
вання керівників Дніпропетровської області імпор-
тозаміщенню підлягає машини та обладнання. 

Для оцінки залежності регіону від імпорту ви-
сокотехнологічної продукції доцільно розрахувати 
узагальнений індекс залежності від високотехноло-
гічного імпорту. Взагалі імпорт високотехнологіч-
ної продукції є позитивним трендом, оскільки вхо-
дить до складових неоіндустіалізації. Але й цей по-
казник ілюструє залежність від поставки іноземної 
високотехнологічної продукції. 

Передбачається використовувати в якості ви- 
мірника: 

– високотехнологічні товари. До групи високо-
технологічних товарів відноситься більшість виро-
бів із різних груп: машини, обладнання та транс- 
портні засоби, хімічні, металургійні вироби, вироби 
легкої промисловості. Згідно з методикою для цілей 
експортної спеціалізації неоіндустріального вироб-
ництва необхідно взяти товарну групу, яка склада-
ється із високотехнологічних товарів.  

При цьому при визначенні цього показника у 
рамках дослідження наступним кроком передбача-
ється визначення показника імпортозаміщення. 
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Для цього необхідно визначити частку високо-
технологічного імпорту від виробництва високотех-
нологічних товарів країни: 

мо

мо
із V

І
І ≡ ,  (6) 

де ізІ  – індекс імпортної залежності виробництва 
товарів; 

моІ  – імпорт машин, обладнання та транспорт-
них засобів регіону; 

моV  – виробництво машин, обладнання та  
транспортних засобів регіону. 

По Дніпропетровській області: 

3,1
19100000

265,101448
Ііз =⋅= . 

Дніпропетровська область імпортує машин та 
обладнання в десять раз більше, ніж експортує. Ця 
група підлягає імпортозаміщенню.  

Обсяги машин, обладнання та транспортних за-
собів доцільно визначити шляхом додавання: обсягу 
машин, обладнання та транспортних засобів; обсягу 
виробництва комп’ютерів, електронних виробів та 
електронного обладнання.  

Наступним компонентом є індекс, який врахо-
вує долю регіону в імпорті країни: 

к

р
ічр І

І
І ≡ , (7) 

де ічрІ  – індекс частки області в імпорті країни; 

рІ  – імпорт області; 

кІ  – загальний імпорт України. 
По Дніпропетровській області: 

09,0
60800173

7,5522187
Іічр == . 

Слід зазначити що необхідно враховувати об-
сяг виробництва області за всіма товарами: 

p

р
чірв V

І
І ≡ , (8) 

чірвІ  – індекс частки імпорту області в в виро-

бництві області 

рІ  – імпорт області; 

pV  – обсяги виробництва області. 

По Дніпропетровській області: 

33,0
427700000

267,5522187
Ічірв =⋅= . 

Також доцільно враховувати орієнтацію на ім-
порт товарів, але й послуг. Найбільш доцільним ін-
дикатором є обсяг інноваційних робіт, товарів та по-
слуг: 

iт

тп
іср V

Т
І ≡ , (9) 

де ісрІ – індекс імпортної залежності виробництва 

послуг; 

тпТ  – імпорт послуг технічного характеру ре- 
гіону;  

iтV  – обсяги виробництва інноваційних товарів, 
робіт та послуг регіону. 

По Дніпропетровській області: 

81,0
1,1078

878
Ііср == . 

Дніпропетровська область залежна від імпорту 
послуг. Імпортується послуг практично стільки же 
скільки виробляється.  

Доцільно поєднати ці компоненти наступним 
чином: 

1000І
І

ІI
І ічр

чірв

ісріз
і ⋅⋅

+
= , (10) 

де іІ – інтегральний індекс імпортної виробництва 
області від світових трендів. Чим даний індекс ви-
щий тім область більше залежна від імпорту товарів 
та послуг. 

222100009,033
48,0

81,03,1
Іі =⋅⋅+= . 

Даний методичний підхід до оцінки імпортну 
спеціалізації області на підставі інтегрального ін- 
дексу відображає ступінь конкурентоспроможності 
імпорту, міжнародної відповідності високотехноло-
гічного виробництва товарів та послуг регіону. Цей 
індекс враховує виробничу діяльність у сфері висо-
котехнологічних товарів, послуг, зокрема, в якості 
товарів взята найбільш високотехнологічна група – 
група машин, обладнання та транспортних засобів, 
за якими по Дніпропетровській області рекоменду-
ється здійснювати операції щодо імпортозаміщення.  

У різних регіонах і група показників, і напрями 
імпортозаміщення будуть різні. Сутність імпортоза-
міщення полягає у скороченні імпорту певної про- 
дукції шляхом налагодження її вітчизняного вироб-
ництва, що стане потужним поштовхом до розвитку 
місцевих виробників, модернізації, активізації інно-
ваційної діяльності та розширення внутрішнього  
ринку. При чому, мова не йде про зупинку експортної 
орієнтації виробництва і розвиток лише внутріш-
нього ринку, обмеженого за своїми розмірами. Гово-
рячи про імпортозаміщення, маємо на увазі макси- 
мальне використання наявних в державі ресурсів і по-
тенціалу для зменшення залежності кінцевих спожи-
вачів і виробничих процесів (у т.ч. експортоорієнто-
ваних) від імпорту, який можна було б виробляти в 
Україні, але в певний момент часу не вистачило капі-
талу, знань чи підприємницьких ініціатив для органі-
зації такого виробництва. 

Визначення пріоритетів імпортозаміщення по- 
требує аналізу різноманітних аспектів імпортозалеж- 
ності, зокрема за видами діяльності, для чого слід ви-
значити частку імпорту у внутрішньому споживанні 
продукції галузі в країні: 
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eninвn

in
n QQQ

Q
І

−+
= , (11) 

де nІ  – рівень імпортозалежності за продукцією  
n-го виду діяльності; 

inQ , enQ , вnQ  – обсяг імпорту, експорту і виро-
бництва продукції n-го виду діяльності. 

Згідно з Методикою розрахунку рівня економіч-
ної безпеки України [5] виділено такі граничні межі 
економічної безпеки за показником частки імпорту у 
внутрішньому споживанні країни: оптимальне зна-
чення – до 17%, задовільне – 17-19, незадовільне – 19-
22, небезпечне – 22-25 і критичне 30-100%. Проте, 
згідно розрахунків, більшість ВЕД подолали 30-від-
сотковий поріг, тому слід поглибити ранжування і ви-
ділити галузі, що перебувають у стані: 

– безпеки (частка імпорту у внутрішньому спо-
живанні продукції галузі до 30%) – традиційні галузі, 
що орієнтуються на використання вітчизняної сиро-
вини і майже повністю задовольняють внутрішній 
попит. До цієї групи, згідно аналізу, відносяться хар-
чова промисловість, сільське, лісове господарство; 

– помірної кризи (30-50%) – традиційні галузі,
що орієнтуються на вітчизняну сировину, продукція 
яких не задовольняє існуючий попит за обсягом,  
якістю, техніко-технологічним рівнем, асортимен-
том, характеризується втратою конкурентоспромож-
ності: металургійне виробництво; виробництво гумо-
вих, пластмасових виробів, іншої неметалевої міне- 

ральної продукції; виробництво меблів, виробів з де-
ревини, паперу, поліграфічна діяльність; 

– глибокої кризи (50-80%) – здебільшого висо-
котехнологічні галузі, що, через низьку інноваційно-
інвестиційну активність, енергоємність, скорочення 
виробничих потужностей, недофінансування про-
грам галузевого розвитку, занепад сировинної бази, 
відсутність інтеграційних зв’язків з світовими ліде-
рами галузі втрачають конкурентоспроможність, ха-
рактеризуються експортом сировини й імпортом го-
тової продукції: виробництво автотранспортних засо-
бів, причепів і напівпричепів тощо, електричного 
устаткування; виробництво хімічних речовин і про-
дукції, фармацевтичних препаратів; виробництво  
коксу, продуктів нафтопереробки; добувна промис-
ловість; 

– затяжної кризи (понад 80%) – галузі, продукція
яких не виробляється в країні і не створює конкурен-
цію на внутрішньому ринку; високотехнологічна 
продукція, виробництво якої не налагоджено в країні; 
галузі, що працюють на імпортній/давальницькій си-
ровині і такі, що перейшли в групу затяжної кризи з 
глибокої через відсутність адекватної політики їх під-
тримки, занепад сировинної бази тощо: виробництво 
машин і устаткування н.в.і.у., комп’ютерів, елект-
ронної, оптичної продукції; текстильне вироб- 
ництво і рибне господарство. 

Відповідно до стану імпортозалежності до- 
цільно вибрати одну із стратегій її подолання (див. 
таблицю). 

Таблиця 
Типізація стратегій подолання галузевої імпортозалежності 

Стан імпорто-
залежності 

Тип стратегії Характеристика стратегії 

1 2 3

Безпека 
(до 30%) 

Стратегія 
конкурентного  
розвитку 

Підвищення продуктивності й ефективності використання наявного галузевого потен-
ціалу та експорт продукції, за якою спостерігається надлишок виробництва (орієнтир – 
на кінцеву продукцію з високою доданою вартістю); постійний моніторинг світового 
досвіду та максимальне освоєння інноваційних технологій та продукції, освоєння нових 
сегментів внутрішнього/зовнішніх ринків і розширення кола контрагентів; мінімізація 
імпорту і організація виробництв продукції, за якою все ж досягнуто критичної межі 
імпорту (особливо АПК) 

Помірна криза 
(30-50%) 

Стратегія  
поштовху 

Оптимізації виробничої структури, залучення інвестицій і альтернативних інструментів 
фінансування з метою модернізації існуючих виробництв і зменшенням собівартості 
продукції, диверсифікації асортименту з орієнтацією на різні сегменти споживачів і під-
вищення якості продукції; раціональне використання наявного ресурсного потенціалу 
(виробництво і експорт продукції з високою доданою вартістю, що матиме вплив і на 
пропозицію на внутрішньому ринку), контроль експорту вичерпної сировини 

Глибока криза 
(50-80%) 

Стратегія  
агресивного 
відновлення 

Масштабна реконструкція з орієнтацією на задоволення вітчизняного попиту (АПК, 
ПЕК, ЖКГ, металургії, транспорту тощо), розукрупнення і інтеграція виробників, ди-
версифікація зовнішніх ринків збуту. Активізація інвестиційно-інноваційної діяльно-
сті та технічне переоснащення (орієнтація на зменшення відставання і виведення віт-
чизняних виробників на світовий техніко-технологічний рівень) з використанням всіх 
можливих варіантів: закупівля технологій, ліцензій, використання зарубіжного на-
уково-технічного потенціалу комерціалізація вітчизняних наукових розробок і нала-
годження співробітництва між державою, бізнесом і наукою, залучення іноземних 
партнерів, ТНК і поступова локалізація замкнутих виробничих циклів в Україні. Для 
подолання імпортозалежності за невластивими Україні і недостатніми ресурсами – 
впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій, розвідування вітчизняних ро-
довищ 
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Закінчення таблиці 
1 2 3

Затяжна криза 
(понад 80%) 

Стратегія  
реанімації 

Розроблення довгострокової комплексної міжгалузевої політики із залученням дер-
жави, науково-освітніх кіл і бізнесу, цілеспрямованих довгострокових заходів з роз-
витку вітчизняної сировинної бази, максимальної державної підтримки і розбудови ме-
ханізмів довгострокового інвестиційного кредитування. Ліквідація нерентабельних 
підприємств та максимальна орієнтація на виявлення, підтримку, ефективне викорис-
тання можливих резервів розвитку з подальшим відновленням інших складових га-
лузі 

Для визначення регіональної імпортозалежності 
пропонуємо використати коефіцієнт імпортозалеж-
ності (споживання імпорту на душу населення), від-
повідно до чого, високі показники імпортозалежності 
регіонів за певною продукцією зумовлені концентра-
цією у цих регіонах видів економічної діяльності, що 
є основними споживачами цієї продукції, розбіж- 
ностями регіонів за рівнем витрат на кінцеве спожи-
вання і валове нагромадження: 

Збільшити експортний потенціал підприємства 
можна за рахунок зростання обсягів виробництва  
і постачання продукції, зниження витрат на вироб-
ництво, а також на організацію сервісного обслуго-
вування в країні споживача. Але на промисловий по-
тенціал вплинуть військові події. Головними факто-
рами впливу, які виникли під час військових дій, є: 

– ситуація дефіциту, коли бракує певних това-
рів загального вжитку та першої необхідності, ско-
рочення виробництва продуктів харчування, екс- 
порту та імпорту;  

– скорочення інвестицій, зупинки купівлі-про-
дажу активів;  

– спад доходів;

– зниження податкових надходжень та зрос-
тання бюджетного дефіциту;  

– зменшення економічної активності;
– руйнування ланцюгів поставок і розвиток

альтернативних комерційних каналів. 
Уряду України необхідно розробити стратегії 

відновлення промисловості. Логічно було б розпо-
чати з постановки питання про місію держави та її 
місце у міжнародному поділі праці. Пріоритетом на 
сьогодні є безпека життя та здоров'я людини, що не-
можливо без ефективної системи охорони громад- 
ського здоров'я, надання належних медичних по- 
слуг, захищеність соціально вразливих верств насе-
лення, безпечний стан довкілля і доступ до якісної 
питної води й санітарії, безпечних і якісних харчо-
вих продуктів та промислових товарів. 

В майбутній план Маршала доцільно вносити 
коригування експортної стратегії з врахуванням іс-
нуючих руйнувань та інвестицій, що плануються. 
Розвиток експортного потенціалу доцільно здійсню-
вати із врахуванням вимог Індустрії 4.0 та збільшен-
ням експорту продукції із високою доданою вар- 
тістю. 
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Іванов С. В., Ляшенко В. І.,  Осадча Н. В. Стратегічні напрями формування експортної стратегії України в умовах 
відновлення економіки 

У статті проаналізовано стан експортного потенціалу та запропонована методика його оцінки, заходи щодо його  
розвитку у плані Маршалу. Досліджено інституційний механізм, який регулює експортну діяльність України в умовах воєн-
ного стану. У досліджені визначено основні загрози зовнішньоекономічної діяльності в даний час. Для розвитку експортного 
потенціалу необхідно внести зміни у стратегії розвитку територій, які допомогли б органам влади чітко сформулювати ін-
струменти та напрями розвитку потенціалу та забезпечувати інтереси галузей економіки усіма конституційно можливими 
засобами. 

Ключові слова: експортний потенціал, експорт, імпорт, експортні стратегії, програма дій. 

Ivanov S., Lyashenko V., Osadcha N. Strategic Directions for the Formation of Ukraine's Export Strategy in the Context 
of Economic Recovery 

The article analyzes the export potential and proposes a methodology for its assessment, measures for its development in the 
Marshall plan. The institutional mechanism by which Ukraine's export activity is regulated in wartime conditions has been studied. 
The study identifies the main threats to the country's foreign economic activity during this period. 

In order to develop the export potential, it is necessary to make changes to the development strategies of the territories, which 
helped the authorities to clearly form the tools and directions for developing the potential, in order to satisfy the interests of the sectors 
of the economy with all possible tools. 

Keywords: export potential, export, import, export strategy, action program. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ РЕСУРСЫ РЕГИОНА  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Введение. Освобождение наших территорий, 
которые в течение 30 лет находились под вражеской 
оккупацией под руководством Президента Азербай-
джана И. Г. Алиева, заставляет подойти к использо-
ванию этих земель с новой точки зрения. Такой под-
ход связан, прежде всего, с тем, что наши освобож-
денные земли богаты природными ресурсами. В то 
же время стратегическое значение освобожденных 
регионов, их расположение на стыке важных дорог, 
исторических памятников, водных источников, бла-
гоприятные условия для развития туризма, горнодо-
бывающей промышленности, сельского хозяйства  
и т. д. Это один из самых разнообразных регионов с 
точки зрения преимуществ развития. Учитывая все 
эти и другие упомянутые нами преимущества, Пре-
зидент Ильхам Алиев задал совершенно новый под-
ход к восстановлению освобожденных регионов, и 
работа в этом направлении ведется. 

Применение модели зеленой экономики в 
нашей республике. Среди мер, реализуемых на ос-
нове модели «зеленой» экономики освобожденных 
регионов, в нашей стране будут решены уникальные 
задачи. 

Как известно, Лачинский, Кельбаджарский, 
Шушинский, Зангиланский, Губадлинский и Дже-
браильский районы входили в состав нашей респуб-
лики, где с давних времен развивалось сельское хо-
зяйство. 

Сельское хозяйство играет ведущую роль в за-
нятости населения этого региона. В соответствии с 
этой традицией в освобожденных регионах созда-
ется сельское хозяйство на базе современной мате-
риально-технической базы и новых технологий 
управления производством на основе новой струк-
туры модели зеленой экономики. 

Следует отметить, что экономическая зона  
Восточный Зангезур имеет очень благоприятные 
условия для развития зерноводства, табаководства, 
животноводства, овцеводства и пчеловодства, кото-
рые являются важными сферами сельского хозяй-
ства. Эти районы также богаты растениями формо-
кониоза, то есть лекарственными растениями [1, 
с. 215]. По статистике, в Восточной Зангезурской 
экономической зоне 1,1 миллиона гектаров летних 
пастбищ, что является неоценимой базой для разви-
тия овцеводства. Несомненно, большая часть про- 

дукции, производимой в этих регионах, облада- 
ющих большим природным потенциалом, будет 
продаваться на внутреннем рынке для удовлетворе-
ния внутреннего спроса, а оставшиеся продукты пи-
тания будут экспортироваться на мировой рынок. В 
результате существенно сократится приток ино-
странной валюты из нашей страны на внешние 
рынки для импорта зерна, на которое приходится 
большая доля в импорте республики. Также следует 
отметить, что на базе новой модели следует уделить 
внимание производству экологически чистой про-
дукции в развивающихся регионах. Такой под- 
ход обусловлен тем, что Азербайджан занимает  
10 место в мире по производству экологически  
чистой продукции. Однако наша республика не 
представлена среди стран, которые отличаются в 
этом направлении производством экологически  
чистой продукции. 

Можно заработать миллионы, продавая эколо-
гически чистую продукцию, произведенную в эко-
номической зоне Восточного Зангезура, на между-
народном рынке, особенно на рынках Саудовской 
Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ма-
лайзии. 

Структура импортной продукции Азербай-
джана показывает, что ежегодно на наш внутренний 
рынок поступает большое количество табачных из-
делий. Есть возможность создать крупные табачные 
плантации в регионах, входящих в Восточно-Зан-
гезурский экономический район. Развивая табако-
водство, можно добиться поступательного про-
гресса в структуре импорта и экспорта товаров 
нашей страны. В связи с этим следует обратить  
серьезное внимание на строительство фермента- 
ционных сооружений, которые играют важную роль 
в развитии отрасли, чтобы сырье не портилось и не 
теряло своего качества. Известно, что сигареты из 
качественного табака быстро покупаются потреби-
телями. Основываясь на наших личных наблюде-
ниях, хотим отметить, что табачные изделия, произ-
веденные в Азербайджане, в Великобритании и дру-
гих странах, быстрее продаются на рынках. Это по-
казывает, что для того, чтобы экспортировать на ми-
ровой рынок сельскохозяйственную продукцию, ко-
торая развивается на основе модели зеленой эконо-
мики, маркетологи должны провести определенные 
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исследования и изучить ситуацию на международ-
ных рынках. 

Восточно-Зангезурский экономический район 
имеет очень благоприятные условия для развития 
животноводства, особенно овцеводства. Как пра-
вило, в нашей стране используют баранину и 
шерсть. Сотни тысяч забитых шкур овец поставля-
ются турецкими компаниями и отправляются в ту-
рецкие города для окончательной обработки. После 
переработки миллионы овечьих шкур экспортиру-
ются на рынки Германии и других стран Европы. На 
наш взгляд, комплексный подход к развитию овце-
водства в контексте модели зеленой экономики мо-
жет стать источником дополнительной валюты для 
нашей страны. 

Усиление производственного и экспортного 
потенциала региона. Поскольку основой модели 
развития зеленой экономики является сельское хо-
зяйство, необходимо уделять серьезное внимание 
развитию дополнительных подсекторов. Будет эф-
фективнее, если в Восточно-Зангезурской экономи-
ческой зоне будет преобладать зерноводство. Разви-
тие птицеводства решит проблему обеспечения 
внутреннего рынка яйцами и куриным мясом и экс-
порта этой продукции на международные рынки. 

Одной из характерных черт Восточно-Зан-
гезурской экономической зоны является то, что ее 
флора очень благоприятна для развития пчеловод-
ства. Если учесть, что этот регион очень богат с 
точки зрения развития туризма, то можно быть уве-
ренным, что изученные нами направления играют 
важную роль на мировом рынке. Для нашей респуб-
лики может быть очень полезно использовать в этой 
области опыт Болгарии и других европейских стран. 

Как известно, качественный мед производится 
в Кельбаджаре, Лачине и других районах Восточно-
Зангезурского экономического района. В то же 
время этот регион очень привлекателен для любите-
лей зимнего и летнего туризма. Подобные возмож-
ности существуют в странах Восточной Европы, в 
том числе в Болгарии, где туристов угощают разно-
образными подарками, сделанными в стране, а 
также медом в изящно изготовленных фаянсовых 
емкостях 100, 200 граммов и других размеров. 
Предоставляя ту же услугу туристам и гостям, посе-
щающим Восточно-Зангезурский экономический 
район в нашей республике, будут созданы началь-
ные условия для вывода на мировой рынок меда 
Кельбаджар в качестве азербайджанского бренда. 

Тот факт, что Восточно-Зангезурский экономи-
ческий район находится в более выгодном положе-
нии с точки зрения развития туризма, связан с уси-
лением заботы государства о развитии социальной 
инфраструктуры и логистики. Таким образом, от-
крытие международного аэропорта в Физули по 
инициативе Президента И. Г. Алиева станет более 
интересным местом для иностранных туристов с 
природой, историческими памятниками и минераль-
ными источниками региона. На наш взгляд, органи- 

зация экскурсий в Восточно-Зангезурский район, 
особенно к историческим памятникам Шуши, поз-
волит в ближайшие годы привлечь больше ту- 
ристов. 

Строительство в регионе современных автома-
гистралей, строительство современных отелей при 
поддержке местных и зарубежных компаний помо-
жет сделать этот регион Азербайджана более из-
вестным в мире. Одно из главных условий ускоре-
ния туристического потока в регион – относительно 
невысокая стоимость транспорта для туристов. Ре-
шение проблемы также поможет привлечь рабочую 
силу в другие сферы. 

В соответствии с указом Президента И. Х. Али-
ева от 2 февраля 2021 года существуют потенциаль-
ные возможности для развития зимнего туризма в 
Шуше, Кельбаджаре, Лачине и других районах Во-
сточно-Зангезурского экономического района. 

Несомненно, привлечение этих ресурсов пре-
вратит Азербайджан в сверхдержаву Южного Кав-
каза. 

На наш взгляд, строительство современных са-
наториев для отдыха и лечения туристов вблизи го-
рячих источников в Кельбаджаре может принести 
большую пользу. Полагаем, что такой санаторий, 
как лечебный санаторий, организованный на «Соля-
ной горе» Нахчывана, скоро привлечет в регион не 
только отечественных, но и иностранных туристов. 

Внедрение модели зеленой экономики должно 
быть сосредоточено на увеличении производства 
продукции растениеводства и животноводства, 
чтобы обеспечить население, проживающее в осво-
божденных районах, необходимыми продуктами 
питания. Если учесть, что в настоящее время боль-
шая часть потребности населения во многих продук-
тах внутреннего рынка Азербайджана, в том числе 
кукурузном и подсолнечном масле, удовлетворяется 
за счет импорта и зарубежных источников. Можно 
добиться смягчения последствий в удовлетворении 
спроса населения на эти продукты, посадив куку-
рузу, подсолнечник и ряд овощей на подходящих 
землях вокруг рек. Развитие перерабатывающей 
промышленности в регионе позволит избежать по-
терь, прежде всего, за счет переработки производи-
мой продукции. Во-вторых, это создаст новые рабо-
чие места и решит проблему занятости в регионе, в-
третьих, значительно сократит миграцию населения 
из сельской местности в городские, в-четвертых, со-
здаст условия для развития производительных сил. 
Для этого строительство объектов производствен-
ной инфраструктуры по хранению кукурузы, под-
солнечника и других продуктов в регионе в пост- 
производственных холодильных камерах и их дея-
тельность должны быть скоординированы в рамках 
единой системы управления. Мы считаем, что по 
мере увеличения производства продуктов питания, 
их развитие будет удовлетворять потребности насе-
ления при низких ценах на внутреннем рынке, и бу-
дут созданы условия для экспорта излишков про- 
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дукции на внешние рынки. Таким образом, будут 
созданы условия для развития альтернативного экс-
портного сектора в нашей стране за счет увеличения 
производства сельскохозяйственной продукции. В 
то же время приток иностранной валюты из Азер-
байджана значительно сократится за счет импорта 
растительных масел. 

Развитие промышленного экспорта в регионе 
приведет к увеличению доли обрабатывающей про-
мышленности в ВВП, что характеризует макроэко-
номический уровень страны. Следует отметить, что 
в большинстве стран мира на обрабатывающую про-
мышленность приходится от 20 до 25 процентов 
ВВП. В нашей стране этот показатель составляет 5-
6 процентов. В соответствии с требованиями моде-
лей зеленой экономики на освобожденных террито-
риях организация производства подсолнечного и ку-
курузного масел как первого этапа производства и 
переработки растительных масел может быть при-
менена в области плодоовощеводства в будущем. В 
этом случае может оказаться эффективным пола-
гаться на применение инновационных технологий, а 
не на традиционные методы производства. Факты 
показывают, что в аграрном секторе нашей страны 
есть большой потенциал для инновационного разви-
тия, но затраты на эти цели невелики, и их исполь-
зование не радует. 

Исторические факты свидетельствуют о том, 
что одним из древнейших занятий населения Кель-
баджара, Лачина и других освобожденных районов 
было ковроткачество. В связи с развитым овцевод-
ством в регионе население обрабатывало шерсть 
вручную, шило ковры, коврики и различные пред-
меты одежды для удовлетворения своих потребно-
стей и продавало их на рынке. 

В настоящее время существуют машины и обо-
рудование для обработки шерсти и изготовления 
ковровых изделий, использование которых не 
только увеличивает производительность, но и упро-
щает трудовой процесс. Развитие ковроткачества 
позволит восстановить древние ковры, существо-
вавшие в регионе и не имеющие аналогов на миро-
вом рынке, и их экспорт на внешние рынки в каче-
стве азербайджанского бренда. В то же время произ-
водство древних азербайджанских ковров вернет 
себе утраченную славу среди ценнейших экспона-
тов музеев. 

Для динамичного развития указанного сектора, 
его бесперебойного сырьевого обеспечения необхо-
димо широко применять государственную под-
держку и стимулирующий экономический механизм 
[2, с. 93]. Потому что старшее поколение знает сек-
реты изготовления качественных ковровых изделий. 
Следует отметить, что качество ковра характеризу-
ется не только хорошей гармонией его цветов. Каче-
ственные и конкурентоспособные ковры ценятся ко-
личеством узлов на метр. Таким образом, чем 
больше количество узлов на метр тканого ковра, тем 
выше качество ковра. Древние карабахские ковры 

были известны в мире этим показателем, описанием 
природы и оттенками цвета. Принимая во внимание 
этот фактор, эффективное использование достаточ-
ного количества сырья для производства ковров в 
регионе будет способствовать увеличению экспорта 
продукции в регионе. 

Как известно, Карабахский регион, особенно 
Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский рай-
оны, отличаются своими лесами. В целом следует 
отметить, что 64% территории Азербайджана – леса. 
Большая часть существующих лесов в стране прихо-
дится на Восточно-Зангезурский экономический 
район. Также леса в этом регионе отличаются своим 
разнообразием. Мы полагаем, что расширение  
масштабов строительных работ, которые планиру-
ется провести в ближайшее время после полного 
восстановления транспортной инфраструктуры в ре-
гионе, сделает развитие отрасли строительных мате-
риалов объективной необходимостью. Мебель, из-
готовленная предприятиями по производству строи-
тельных материалов с применением инновационных 
технологий, будет играть важную роль в удовлетво-
рении потребностей местного населения в этой про-
дукции и обеспечении внутреннего рынка мебелью. 

Невозможно привлечь и использовать эти по-
тенциальные возможности без привлечения ино-
странных инвесторов. Для этого не нужно отказы-
ваться от инвестиционных возможностей трансна-
циональных корпораций и займов международных 
финансовых и экономических организаций. Потому 
что внешний долг азербайджанского государства 
составляет всего 17,4 млрд долларов. Для повыше-
ния эффективности модели зеленой экономики на 
практике государство должно принять меры по 
улучшению инвестиционного обеспечения различ-
ных предприятий, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию в регионе. Эти меры вклю-
чают увеличение размера налоговых льгот, субсиди-
рование цен на топливо и энергоносители на более 
высоком уровне, чем в других регионах, и т. д.  
Удовлетворение потребностей форм предпринима-
тельства, которые будут созданы в регионе, как для 
внутренних, так и для иностранных инвестиций, 
важно с точки зрения улучшения эффективных эко-
номических показателей, отражающих экономиче-
скую активность. В частности, полное удовлетворе-
ние потребности аграрных предпринимателей в 
иностранных инвестициях защищает их от угрозы 
банкротства. В целом в рыночной экономике каж-
дый предприниматель действует в условиях свобод-
ной конкуренции, что делает объективной реально-
стью возможность банкротства товаропроизводите-
лей в целом в условиях рыночной конъюнктуры. 
Другими словами, при нынешнем дефиците ин- 
вестиций товаропроизводители не могут работать в 
условиях масштабного воспроизводства, особенно 
интенсивного масштабного воспроизводства, что 
отражается в их финансово напряженной деятельно-
сти. 
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Чтобы избежать такой ситуации, привлечение 
инвестиций в аграрный сектор играет ведущую роль 
в предотвращении банкротства. В то же время повы-
шение инвестиционной безопасности создает благо-
приятные условия для увеличения доли местного 
производства и повышения конкурентоспособности 
на внутреннем продовольственном рынке. 

Как известно, предприниматели, работающие в 
сельском хозяйстве, особенно в горных и предгор-
ных районах, менее прибыльны, чем другие отрасли 
экономики, и зависят от природно-климатических 
условий [4, с. 318]. По этой причине уровень хозяй-
ствующих субъектов, работающих в сельском хо-
зяйстве, выше, чем в других отраслях экономики. 
Это связано с тем, что эффективность аграрных 
предпринимателей значительно ниже, чем в других 
сферах. Именно этот фактор негативно влияет на по-
вышение инвестиционной привлекательности аг-
рарного предпринимательства как важной и страте-
гической отрасли экономики в сельском хозяйстве и 
других смежных сферах. Следует отметить, что из-
менение среды, окружающей сельхозпроизводите-
лей, обусловлено двумя факторами. Первый из них 
реализуется государством через корректировку вли-
яния объективных факторов. Второй – это улучше-
ние факторов внутренней среды в развитии сельско-
хозяйственного производства. Этот процесс регули-
руют сами производители. Таким образом, меры, 
принимаемые для изменения текущей ситуации, 
имеют макро- и микроэкономические аспекты. Сре-
дой, которая выигрывает от макроэкономического 
аспекта, является экономическая политика, а также 
политика привлечения иностранных инвестиций, 
которая реализуется в рамках форм и методов госу-
дарственного регулирования. Изменения, которые 
должны быть внесены производителями, которые 
будут производить продукцию на основе модели зе-
леной экономики, основаны на улучшении внутрен-
них факторов развития. 

Известно, что факторы внутреннего развития 
тесно связаны с эффективным использованием про-
изводственного потенциала в сельском хозяйстве. 
Освобожденные регионы обладают богатым произ-
водственным потенциалом, эффективное использо-
вание которого должно быть направлено, прежде 
всего, на обеспечение различных секторов внутрен-
него рынка необходимыми продуктами питания и 
расширение масштабов экспорта. 

Как известно, при снижении доли внутреннего 
производства в удовлетворении внутреннего спроса 
на продукты питания используются каналы им-
порта, что приводит к инфляции из-за высоких цен 
на продовольственные товары, поступающие на 
национальный рынок [3, с. 210]. Чтобы не допустить 
всего этого, улучшить продовольственное обеспече-
ние страны, а также увеличить экспортное произ-
водство, государству целесообразно принять меры, 
направленные на улучшение финансового здоровья 

предпринимателей в сельском хозяйстве, особенно 
их обеспечение необходимыми инвестициями. 

На наш взгляд, для более эффективного исполь-
зования иностранных инвестиций в нашей стране 
необходимо усовершенствовать методологию их 
распределения по отраслям. Использование ино-
странных инвестиций должно быть направлено не 
только в производственный сектор, но и в новые 
структуры обрабатывающей, социальной и произ-
водственной инфраструктуры. 

Модель зеленой экономики приведет к созда-
нию в регионе широкой сети производственных 
площадей по различным направлениям, а также пе-
рерабатывающей, торговой, транспортной, сервис-
ной, короче производственной и социальной инфра-
структуры. Развитие различных форм предпринима-
тельства в регионе за счет реализации государствен-
ной поддержки вскоре создаст мощный стимул для 
экономического развития. На наш взгляд, наряду с 
крестьянской и другими формами собственности в 
регионе целесообразно создание экспортно-произ-
водственных кооперативов в освобожденных райо-
нах. Во время пика производства сельскохозяй-
ственной продукции летом экспортно-производ-
ственные кооперативы смогут экспортировать свою 
продукцию в зарубежные страны, а также на внут-
ренний рынок в зимние месяцы, поставляя продук-
цию, выращенную как на собственных, так и на 
частных фермах. В целях ускорения эффективной 
работы экспортно-производственных кооперативов 
в зеленой модели экономики государство и Цен-
тральный банк предоставят им долгосрочные кре-
диты с мягкой и низкой процентной ставкой, нало-
говые льготы, временную отмену экспортных и им-
портных пошлин. Должен быть такой гибкий орга-
низационно-экономический механизм функциони-
рования различных форм собственности в регионе, 
который повысит привлекательность региона как 
для отечественных, так и для иностранных инвесто-
ров. 

Это связано с тем, что наличие мощной совре-
менной материально-технической базы для эффек-
тивного ведения сельского хозяйства, которая будет 
создана на основе модели зеленой экономики, при-
ведет к масштабным ирригационным и мелиоратив-
ным работам, строительству современных склад-
ских помещений и системы охлаждения и т. д.  
Создание широкой сети предприятий по перера-
ботке овощей и фруктов для минимизации потерь 
сельскохозяйственной продукции на основе модели 
зеленой экономики также должно быть рассмотрено 
в системе практических мер. Это связано с тем, что 
летом все предприниматели производят один и тот 
же товар (фрукты, овощи), поэтому невозможно все 
их продать вовремя, что приводит к увеличению по-
терь из-за гниения. Это приводит к ухудшению ре-
зультатов деятельности предпринимателей, что от-
ражается на финансах, а в некоторых случаях – к 
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банкротству владельцев частных фермерских хо-
зяйств. Однако все это не означает, что в Восточно-
Зангезурском экономическом районе по модели зе-
леной экономики должно развиваться только сель-
ское хозяйство и связанные с ним сферы. Богатые 
природные ресурсы региона позволяют горнодобы-
вающей, легкой, пищевой промышленности, сфере 
услуг вносить своей продукцией достойный вклад в 
развитие различных секторов внутреннего рынка. 

Следует отметить, что в Кельбаджаре есть ис-
точники минеральной воды «Горячая вода», имею-
щая медицинское значение, и до начала 90-х годов 
наша республика обеспечивала потребности населе-
ния и экспортировалась на рынки стран СНГ. Источ-
ники «Горячей воды» Кельбаджара, находившиеся 
под оккупацией более 30 лет, были растоптаны вра-
гом, и наши враги переименовали эту воду и про-
дали ее на международных рынках, заработав боль-
шие суммы денег. Наша страна, выигравшая 44-
дневную Отечественную войну, вернула себе в соб-
ственность источники Исту Су в Кельбаджаре. И те-
перь, благодаря внутренним и иностранным инве-
стициям, он предоставил эту целебную воду нашим 
людям. Несомненно, чтобы продавать Исту Сую на 
внутреннем рынке и экспортировать, наше государ-
ство и различные рекламные агентства должны спо-
собствовать его экспорту в больших объемах по-
средством рекламы. 

На наших освобожденных территориях, осо-
бенно в Кельбаджаре и Зангилане, есть большие ре-
сурсы для развития горнодобывающей промышлен-
ности. Создав эффективную связь между сельским 
хозяйством и существующими отраслями в модели 
зеленой экономики, можно будет восстановить бы-
лую славу региона, а также решить проблему безра-
ботицы, некоторые из вопросов, которые создают 
условия для развития производства и социальной 
сферы. инфраструктура. 

Несомненно, для планомерного развития от-
расли нужны достаточные средства. Для решения 
вышеперечисленных проблем необходимо мобили-
зовать финансовые возможности государственных и 
частных финансовых структур республики. 

На наш взгляд, для реализации модели зеленой 
экономики необходимо мобилизовать средства 
крупных компаний, государственных фондов, 
Фонда Г. А. Алиева и страховых компаний. В част-
ности, миллионы остаются неиспользованными на 

счетах страховых компаний и хранятся на балансе 
из года в год. Считаем, что возможности Централь-
ного союза кооперативов Азербайджана должны 
быть использованы в развитии освобожденных тер-
риторий. В 70-х и 80-х годах 61-63% потребностей 
населения в продовольствии в Азербайджане удо-
влетворялось соответствующими структурными 
подразделениями Союза Азербайджана. 

Переход к рыночной экономике привел к 
ослаблению Союза Азербайджана. Необходимо усо-
вершенствовать экономический механизм учрежде-
ния, чтобы оживить его и усилить его участие во 
внедрении модели зеленой экономики. На наш 
взгляд, в этой связи целесообразно, чтобы государ-
ство предоставляло Союзу Азербайджана долго-
срочные, под низкие проценты и льготные кредиты. 
Существует необходимость в совершенствовании 
налоговой системы, связанной с деятельностью Со-
юза, в соответствии с Законом о кооперации. Усиле-
ние деятельности Центрального союза кооперати-
вов Азербайджана, имеющего отделения и филиалы 
во всех регионах страны, будет способствовать по-
ложительному прогрессу в производстве, поставках, 
торговле, переработке и потреблении сельскохозяй-
ственной продукции. 

Решение проблемы в указанной форме также не 
допустит необоснованного повышения отпускных 
цен на потребительском рынке. Это положительно 
скажется на повышении уровня жизни малообеспе-
ченного населения. 

Выводы. Мы считаем, что богатые природные 
ресурсы Азербайджанской Республики в некоторых 
областях должны быть подвергнуты переоценке, а 
результаты оценки следует продвигать в междуна-
родных рекламных каналах, размещая их на веб-
сайте Всемирной туристской организации (ВТО). 
На наш взгляд, целесообразно проводить оценку, 
прежде всего, минеральных и природных ланд-
шафтных ресурсов нашей республики. 

Применение модели зеленой экономики будет 
способствовать положительному развитию в сфере 
туризма, производства, снабжения, торговли, пере-
работки и потребления сельскохозяйственной про-
дукции в нашей стране. 

В результате на освобожденных территориях 
следует как можно скорее использовать модель зе-
леной экономики и эффективно использовать потен-
циал Восточно-Зангезурской экономической зоны. 
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Алієв В. О. Виробничі та експортні ресурси регіону та їх використання  
Ефективне використання експортного потенціалу країни відіграє важливу роль у посиленні інтеграції Азербайджану у 

світову економіку. З цього погляду звільнення наших територій, що 30 років перебували під ворожою окупацією, та ефективне 
використання їх економічного потенціалу відкриває нові горизонти у збільшенні виробничого та експортного потенціалу на-
шої республіки та створенні альтернативного експортного сектору.  

У статті обґрунтовано напрями збільшення виробництва та експорту в Східно-Зангезурському регіоні на основі моделі 
зеленої економіки, показано способи впровадження нових ресурсів в економіку, досліджуються способи забезпечення різних 
секторів внутрішнього ринку продуктами харчування та іншими товарами, представлено практичні пропозиції.  

Ключові слова: зелена економіка, Східний Зангезур, ресурси, економічна зона, сільське господарство, внутрішній попит, 
світовий ринок, зовнішній ринок, соціальний розвиток, інфраструктура, пропозиція, використання, ефективність, експортний 
потенціал. 

Aliyev V. Production and Export Resources of the Region and their Use 
Effective use of the country's export potential plays an important role in strengthening Azerbaijan's integration into the world 

economy. From this point of view, the liberation of our territories, which have been under enemy occupation for 30 years and the 
effective use of their economic potential, opens new horizons in increasing the production and export potential of our republic and 
creating an alternative export sector. 

In the article the directions of increasing production and export in the East-Zangazur region on the basis of the green economy 
model are substantiated, ways to include new resources into the economy circle are shown, ways to provide various sectors of the 
domestic mark. 

Keywords: green economy, East Zangezur resources, economic zone, agriculture, domestic demand, world market, foreign mar-
ket, social development, infrastructure, supply, use, efficiency, export potential. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Постановка проблеми. Система бухгалтер-
ського обліку в Україні формується у відповідності 
з напрямами сучасного розвитку економічного 
життя, соціальними та глобалізаційними викли-
ками, що відбуваються у світі. Зародження постін-
дустріальної економіки супроводжується появою 
нового важливого виробничого ресурсу. Ним стали 
набуті знання та вироблена інформація, які визна-
ються особливим об’єктом обліку, продуктом гос-
подарської діяльності. Основною рушійною силою 
такої економіки стають транснаціональні компанії 
корпоративного типу, що поєднують з допомогою 
сучасних комунікаційних мереж значну кількість 
територіально віддалених структур у різних куточ-
ках планети. Можливість вільної та оперативної пе-
редачі інформації створили сприятливі умови для 
формування та утримання інтелектуального капі-
талу, який також став важливим об’єктом обліку та 
враховується при оцінці вартості суб’єктів господа-
рювання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів 
організації бухгалтерського обліку та контролю 
присвячено праці багатьох науковців, серед яких: 
Т. Гоголь, Ю. Труш, Г. Король, Н. Потрус, М. Кар-
пушенко, В. Лень, С. Левицька, М. Кужельний, 
С. Кучер, Ф. Бутинець, В. Сопко, В. Завгородній, 
М. Пушкар, В. Фабіянська, Л. Шатковська та ін.  
Тенденції розвитку бухгалтерського обліку та звіт-
ності в Україні під впливом зарубіжного досвіду до-
сліджували у своїх працях такі вітчизняні вчені, як 
В. Шпак [1], В. Царук [2], О. Нестеренко [3], В. Том-
чук [4], В. Ільїн, І. Спільник, М. Палюх. Зокрема, 
В. Шпак зробив акцент на перспективних напрямах 
розвитку бухгалтерського обліку в Україні, а саме 
впровадженні інформаційної системи управління  
вітчизняними суб’єктами господарювання із залу-
ченням широкого спектру знань з інших наукових 
дисциплін [1]. В. Царук здійснив аналіз історичного 
розвитку бухгалтерського обліку як елемента сис-
теми корпоративного управління [2]. О. Нестеренко, 
В. Томчук [3; 4] дослідили теоретико-методологічні 
основи та переваги формування єдиного інформа- 
ційного простору інтегрованої облікової системи, а 
також елементи інтегрованого банку даних показни-
ків інтегрованої звітності. 

Метою статті є розкриття основних аспектів 
організації бухгалтерського обліку в Україні в су-
часних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Постіндустріальна економіка нерозривно пов’язана 
з глобалізаційними процесами. Як зазначає П. Ку-
цик, глобалізація супроводжується: стиранням кор-
донів між національними ринками, інтернаціоналі-
зацією корпоративного капіталу; перетворенням ін-
формаційних ресурсів та інтелектуального капіталу 
у найважливіший фактор виробництва; формуван-
ням нових засад конкуренції та принципів корпора-
тивного управління на глобальних ринках; станов-
ленням регіональних угрупувань як важливих учас-
ників міжнародних економічних відносин [5, с. 7]. 
Вагомими чинниками, що впливають на сучасну 
економіку, слід вважати також екологічні та со- 
ціальні виклики. На цій основі більшої ваги в сис-
темі обліку та фінансової звітності відводиться пи-
танням збереження природних ресурсів і соціаль-
ному захисту населення. У Директиві про річну фі-
нансову звітність, консолідовану фінансову звіт-
ність та пов’язану звітність певних типів підпри-
ємств, затвердженій Європарламентом і Радою ЄС 
26.06.2013 р., значна увага відводиться спрощенню 
обліку і звітності дрібного соціально орієнтованого 
бізнесу та підвищенню вимог до розкриття інформа-
ції великих і середніх підприємств та корпорацій, 
особливо тих, що зайняті видобуванням природних 
ресурсів і заготівлею корінного лісу. 

Україна, що намагається інтегрувати власну 
економіку до європейської, також впроваджує євро-
пейські стандарти щодо організації обліку та по-
дання фінансової звітності. До цього спонукає й ве-
лика потреба в іноземних інвестиціях. Для їх залу-
чення облік і звітність мають будуватися за міжна-
родними правилами. Проте в останній час суттєві 
корективи у економічні процеси України і світу вно-
сить коронавірусна пандемія. Епідемія призвела до 
згортання, паралічу багатьох видів бізнесу, до ско- 
рочення комунікаційних зв’язків між суб’єктами 
всередині країни і на міждержавному рівні. Необхід- 
ність самоізоляції та використання індивідуальних 
захисних засобів призвела до зниження соціальної 
активності населення у більшості країн світу. Най- 
частіше негативні наслідки пандемії відбиваються 
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на малому бізнесі у торгівлі, наданні послуг, паса-
жирських перевезеннях, індустрії туризму, спорту, 
культури. 

За прогнозами спеціалістів, згортання багатьох 
видів бізнесу, зниження соціальної активності насе-
лення може призвести до кардинальних змін у пара-
дигмі людського життя, появі нових цінностей соці-
ального розвитку суспільства. Справджуються їх 
висновки і прогнозні передбачення стосовно впливу 
епідемії на сучасний світовий розвиток, зокрема [6]: 

1. Світ зазнає кардинальних змін, він стає менш
відкритим, вільним, безпечним та захищеним. 

2. У світовій економіці порушені основи глоба-
лізації та міждержавні комунікативні зв’язки. В ба-
гатьох країнах посилюються національні інтереси, 
укріплюється державність. 

3. Країни світу стараються розвивати націо-
нальні самодостатні економіки, здатні забезпечити 
населення найважливішими засобами життєдіяль-
ності. 

4. Відбувається скорочення ланцюга комуніка-
тивних зв’язків, наближення ринків збуту продукції 
до місць їх виробництва. 

5. Бізнес у світі став більш обачливим та менш
ризиковим, що призвело до зниження прибутковості 
багатьох компаній, збільшення страхових запасів, 
Зате це надає національним економікам більшої ста-
більності, робить стійкішою та надійнішою усю еко-
номічну систему. 

6. В багатьох країнах і на міждержавному рівні
відбувається переорієнтація бізнесу на менш ризи-
кові та більш прибуткові види діяльності. 

Відбувається скорочення або й згортання де-
яких із них, особливо у сфері культури, торгівлі та 
громадського харчування, спорту і туризму. Розви-
ваються нові напрями економічного життя, такі як 
медицина, виробництво засобів захисту населення, 
поширюється дистанційне комунікування у тор- 
гівлі, при здійсненні інших трансакцій. 

Значні зміни відбуваються і в обліково-інфор-
маційному забезпеченні діяльності підприємств та 
корпорацій. Вимушений карантин і скорочення ви-
робничо-торговельної операцій призводять до тим-
часової або й повної зупинки багатьох підприємств, 
що може негативно відбитися на дотриманні осно-
воположного принципу безперервності ведення бух-
галтерського обліку. При відновленні роботи таких 
суб’єктів після тривалої перерви виникає необхід-
ність проведення інвентаризації наявних активів і 
розрахунків, уточнення їх оцінки, потребують узго-
дження з кредитними установами і перекваліфікації 
(реструктуризації) короткострокові та довгостроко-
ві кредити та інші боргові зобов’язання. Необхід-
ність мінімізації контактів між контрагентами під 
час пандемії все більше спонукає до переходу на ди-
станційні методи ведення бізнесу та управління 
(табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Методи управління та організації обліку в умовах пандемії 

(сформовано авторами на основі джерела [6]) 
Нові методи 
управління Особливості діяльності, управління та обліку 

Дистанційні 
методи роботи  
і управління 

– Здійснення маркетингової і торговельної діяльності з використанням інтернет-магазинів, елек-
тронних торгових площадок та їх облікове обслуговування; 
– постачання і облік сировини, продукції, товарів з використанням онлайн-логістики;
– аутсорсингове обслуговування малих і середніх підприємств у сфері ведення обліку і складання
звітності; 
– делегування повноважень з ведення бухгалтерського обліку, податкових розрахунків самозай-
нятим приватним особам 

Дистанційне 
банківське 
обслуговування 

– Здійснення операцій, обліку та контролю з допомогою систем клієнт-банк, інтернет-банкінг,
мобільний банкінг; 
– проведення розрахункових операцій з контрагентами та їх облік з використанням товарного,
мобільного інтернет-еквайрингу 

Нові способи 
комунікації 

– Запровадження інтернет-комунікацій, хмарних технологій, портативних пристосувань для ді-
лового спілкування та передачі обліково-звітної інформації 

Електронне 
документування 

– Використання спеціального програмного забезпечення та онлайн-платформ для електронного
обміну первинними документами; 
– використання дистанційних методів управління та передачі інформації

Перепрофілю-
вання 
діяльності 

– Закриття невигідних та відкриття нових видів діяльності: визначення номенклатури нових
об’єктів обліку, структури доходів і витрат; 
– контроль за дотриманням статутних вимог щодо нових видів діяльності, їх ресурсного та ін-
формаційного забезпечення 

Реорганізація 
підприємств 

– Вирішення питань правонаступництва при об’єднанні, поділі, перетворенні, облікової політики
нових суб’єктів господарювання; 
– інвентаризація та уточнення оцінки активів і зобов’язань;
– формування об’єднувальних, розподільчих та передавальних балансів;
– аудиторське підтвердження звітних даних

Характерні риси вітчизняної системи бухгал-
терського обліку такі:  

1) структура системи бухгалтерського обліку в
Україні є двокомпонентною: національний рівень – 

рівень державного управління обліковими проце-
сами; рівень підприємства – суб’єктивний, її форму-
ють методичні вимоги організації облікових про- 
цедур у межах визначеного суб’єкта господарю- 
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вання у поєднанні із параметрами форм регулю-
вання на загальнодержавному рівні; 

2) трансформація національної системи бухгал-
терського обліку зумовлена технологічними зру-
шеннями та цифровізацією і глобалізацією: по-пер-
ше, створення цифрової економіки спонукає до при-
скореного розвитку електронного документообігу, 
виокремлення інформації як чинника вартості біз-
несу, створення технічних та технологічних можли-
востей вдосконалення облікового процесу щодо 
оперативності збору, обсягів та якості опрацювання 
інформації, формування глобального інформацій-
ного й телекомунікаційного середовища та пов’яза-
них з ним технологій і вимог інформаційної безпек 
[7, с. 85]; по-друге, впровадження хмарних техноло-
гій, зокрема бухгалтерських SaaS-рішень (Software 
as а Service – SааS), які набувають значного поши-
рення в Україні через зменшення витрат на прид-
бання серверного обладнання і програмних рішень, 
прискорення обміну даними бухгалтерського об-
ліку, а також підвищення результативності обліко-
вих процесів завдяки забезпеченню чіткого розу-
міння справ та доступу до даних бухгалтерського 
обліку в реальному часі [8, с. 136-137]; 

3) забезпеченню розширення соціально-еконо-
мічних та виробничо-господарських зв’язків Укра-
їни у світовому просторі сприяє здійснення посту-
пового узгодження національної системи бухгалтер-
ського обліку із вимогами міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

Оскільки міжнародні стандарти фінансової  
звітності (далі – МСФЗ) є складним механізмом, 
який динамічно розвивається, то їх впровадження у 
вітчизняну практику пов’язане не лише із перехо-
дом країни на міжнародні стандарти, але й з форму-
ванням сучасної системи аудиту, відповідної інфра-
структури ринку (ринок цінних паперів, ринки за ви-
дами активів, розвиток системи оцінок), а також зі 
зміною законодавчої бази [9, с. 275]. 

В умовах євроінтеграції перехід України на 
МСФЗ є особливо актуальним, оскільки спрощення 
взаємодії господарюючих суб’єктів напряму зале-
жить від формалізації документування виробничо-
господарських процедур та стандартизації механіз-
мів документообігу на підприємствах. Основні пе-
реваги застосування МСФЗ для України розкрито на 
рис. 1. 

1. Використання МСФЗ надає підприємствам можливість виходу на міжнародні 
ринки 

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В КОНТЕКСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОБЛІКОВОЇ 
МОДЕЛІ ДО ВИМОГ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 

2. Звітність, складена згідно із МСФЗ, відрізняється високою інформативністю і 
корисністю для користувачів

3. Використання МСФЗ дозволяє значно скоротити час та ресурси, необхідні для 
розробки нових національних правил звітності 

4. Використання МСФЗ є основою для розвитку бухгалтерської професії, розширює
коло повноважень, обов’язків і, як наслідок, знань та навичок 

Рис. 1. Переваги застосування МСФЗ у вітчизняній обліковій практиці 
(сформовано авторами на основі джерела [10]) 

Використання МСФЗ в Україні відбувається на 
основі офіційного перекладу Міністерства фінансів 
України (ч. 1 ст. 12-1 Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» 
[11]). Недоліками застосування в Україні МСФЗ  
можна виокремити наступні: стандарти оновлю-
ються досить повільно, переклади старі та в біль- 
шості випадків не відповідають оригінальним анг-
ломовним текстам від International Accounting 
Standards Board (далі – IASB); відсутні нові стан- 
дарти або з’являються зі значним запізненням через 
відставання у часі перекладу текстів. 

Таким чином, аналіз актуальних тенденцій роз-
витку вітчизняного бухгалтерського обліку свід- 
чить, що сучасна облікова модель України набли-
жена до континентальної (європейської) (табл. 2). 
Це пояснюється вибором Україною євроінтеграцій-
ного вектору розвитку. 

Сьогодні у сфері бухгалтерського обліку відбу-
лись суттєві зміни. Велика частка компаній пере- 
йшли на дистанційну роботу, в них з'явилась певна 
проблема з обліком активів підприємства. Кожне 
підприємство має активи, які поділяються на обо- 
ротні та необоротні. Для ефективного управління  
діяльністю підприємства необхідна інформація про 
його активи, яку підприємство подає у звітності. А в 
умовах пандемії, коли майже всі перейшли на дис-
танційну роботу, інформацію важче знайти. Вчені 
наводять ключові наслідки COVID-19 для облікової 
системи, зокрема, за словами Я. Крупки це такі: три-
вала перерва у здійсненні діяльності призведе до са-
моліквідації багатьох суб'єктів, через що зросте об-
сяг роботи щодо відображення в обліку ліквідацій-
них процедур; через тривалу бездіяльність відбу- 
деться знецінення нематеріальних активів і гудвілу, 
виникнуть значні ризики ліквідності; потрібно буде 
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Таблиця 2 
Континентальна модель організації бухгалтерського обліку: ключові аспекти 

(сформовано авторами на основі джерела [12]) 
Країни, що використовують

континентальну модель обліку 
Ключові характеристики континентальної моделі обліку 

Країни Європейського 
Союзу (Австрія, 
Бельгія, Італія, 
Німеччина, Франція, 
Швеція, Данія, 
Португалія, Греція), 
Єгипет, Швейцарія, 
Норвегія, Марокко, 
Японія та ін. 

Для континентальної облікової моделі характерна висока залежність від 
банківської системи і держави. 
Основні риси моделі: 
1) тісні виробничі зв’язки з банками;
2) розробка детальної законодавчої бази фінансового обліку та звітності;
3) пріоритетом є орієнтація облікової політики на задоволення вимог уряду,
а також на задоволення інтересів державного управління оподаткуванням; 
4) вплив макроекономічних показників на  планування господарської діяль-
ності; 
5) визначені пріоритетні вимоги до оформлення фінансової звітності, пуб-
лікації детальної, прозорої та повної інформації про діяльність господарю-
ючого суб’єкта

перекваліфіковувати короткострокові і довгостро-
кові кредити та інші зобов‘язання; непередбачува-
ними є податкові наслідки [13]. 

Таким чином, основні наслідки поширення 
COVID-19 набувають великого значення для таких 
аспектів бухгалтерського обліку як знецінення нефі-
нансових активів і гудвілу, оцінка запасів, резерви 
під кредитні втрати, оцінка справедливої вартості, 
резерви під збиткові договори, плани реструктури-
зації, порушення кредитних умов, безперервність  
діяльності, управління ризиком ліквідності, події  
після звітної дати, хеджування, умови і зміни умов 
для виплат на основі пайових інструментів, зміна 
умов контрактів, податкові наслідки [14]. 

Пандемія суттєво вплинула на облік активів  
суб'єктів господарювання. Тому, щоб зменшити не-
гативні наслідки підприємствам необхідно уточнити 
оцінку активів, зобов‘язань, створити резерви кош-
тів для покриття понесених втрат. Дієвими захо-
дами, що дозволяють підтримувати високий рівень 
ефективності господарської діяльності підприєм- 
ства, можуть бути: інвентаризація активів підприєм-
ства; оптимізація дебіторської заборгованості, зни-
ження витрат підприємства; продаж незавершеного 
будівництва, продаж зайвого устаткування, матеріа-
лів і залишків товарів; реструктуризація боргів через 
перетворення короткострокової заборгованості в 
довгострокові позики [15]. 

Важливою складовою в бухгалтерському об-
ліку є фінансова звітність. В умовах COVID-19 у 
підприємств також відбулись певні складнощі зі 
складанням та поданням звітності. МСБО 36 «Змен-
шення корисності активів» вимагає, щоб гудвіл та 
нематеріальні активи з невизначеним строком ко- 
рисної експлуатації перевірялися на предмет змен-
шення корисності принаймні щорічно, а інші нефі-
нансові активи – коли є ознаки можливого змен- 
шення корисності. Вплив COVID-19 призвів до по- 
гіршення економічних умов для багатьох підпри-
ємств та збільшення економічної невизначеності 
для інших, а отже, може бути подією, що може спри-
чинити зменшення корисності.  

Отже, суб'єктам господарювання необхідно 
провести переоцінку та виявлення реальної вартості 
активів, зобов'язань, підготувати документацію, яка 
підтверджує такі оцінки. Це сприятиме правильно-
сті відображення бухгалтерської інформації в обліку 
та звітності. Під час пандемії підприємствам також 
важливо подавати додаткову інформацію у своїй 
звітності, яка дає можливість показати свої рішення 
щодо подолання або уникнення можливої кризи та 
можливостей розвитку свого підприємства із заці- 
кавленими сторонами. 

Вплив міжнародної інтеграції у сфері еконо-
міки забезпечує необхідні вимоги до правил фор- 
мування та прозорості інформації про діяльність  
суб'єктів господарювання, що надається у фінансо-
вій звітності. Визначальною складовою фінансового 
обліку щодо впливу на управлінські рішення є облі-
кова політика. Необхідність формування облікової 
політики підприємства у ринкових умовах безпосе-
редньо пов’язана з переорієнтацією обліку на на-
дання своєчасної, достовірної, повної та неупе- 
редженої інформації про фінансовий стан та резуль-
тати діяльності як зовнішнім, так внутрішнім ко- 
ристувачам для прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень. Завдання головного бухгалтера забез-
печити контроль не лише майна підприємства, але  
і за виконанням зобов’язань – власника підприєм- 
ства. Формування облікової політики є важливим  
і непростим завданням, оскільки впливає на фінан- 
сові результати й ефективність діяльності підприєм-
ства. Термін «облікова політика» з'явився у зв’язку 
із прийняттям Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» [16]. Регла-
ментування формування облікової політики в зару-
біжній практиці здійснюється Міжнародним стан- 
дартом бухгалтерського обліку (МСБО) 8 Облікові 
політики. Згідно зі стандартом, облікова політика – 
це конкретні принципи, основи, домовленості, пра-
вила та практика, застосовані суб'єктом господарю-
вання при складанні та поданні фінансової звітності 
[17]. Основне призначення і головне завдання засто- 
совування підприємством облікової політики – це 
максимально адекватне відображення діяльності 



K. І. Сімаков, О. К. Сімакова 

38 
Економічний вісник Донбасу № 1(67), 2022 

підприємства, формування повної, об'єктивної і до-
стовірної інформації про неї для ефективного регу-
лювання цієї діяльності в інтересах бізнесу і заці- 
кавлених осіб. Формування облікової політики зале-

жить від інтересів різних груп користувачів обліко-
вої інформації. Взаємозв'язок економічних інтересів 
користувачів інформації облікової політики наведе-
ний на рис. 2. 

Контрагенти 

Державні органи та установи 

Інвестори 

Органи місцевого 
самоврядування 

Користувачі 
облікової інформації Види обліку Облікова політика 

Споживачі послуг 

Громадськість 

Власники 

Менеджери 

Управлінський 
облік 

Податковий 
облік 

Фінансовий 
(бухгалтерський) 

облік 
Розробляється в межах дотримання 
законодавчо встановлених  
принципів ведення бухгалтерського 
обліку 

Широкий спектр альтернатив. 
Розробляється з урахуванням 
бухгалтерських принципів 

Розробляється на базі принципів 
бухгалтерського обліку в межах 
альтернативних можливостей, 
що допускаються податковим 
законодавством 

Повна свобода вибору, включаючи 
розробку мети, власних принципів  
і методів обліку 

Немає. Наявність жорсткого 
податкового законодавства,  
що не допускає альтернатив 

Рис. 2. Взаємозв'язок економічних інтересів користувачів інформації облікової політики  
(сформовано авторами на основі джерела [18]) 

Реформуванням системи бухгалтерського об-
ліку відповідно до міжнародних стандартів фінансо-
вої звітності надає господарюючим суб'єктам біль-
ше самостійності в організації бухгалтерського об-
ліку та виборі способів і методів ведення бухгалтер-
ського обліку. Така самостійність реалізується шля-
хом формування облікової політики підприємства. 
Якщо держава не встановлює спосіб ведення обліку 
з конкретного питання, то при формуванні облікової 
політики підприємство самостійно розробляє відпо-
відний спосіб, виходячи з діючих положень чинного 
законодавства. У МСФЗ 1 Перше застосування Між-
народних стандартів фінансової звітності наголо-
шує на розкритті у примітках до фінансової звітно-
сті всіх ключових аспектів облікової політики. Не-
обхідно, щоб були розкриті принципи, яких дотри-
мується підприємство, і методи, які використані для 
втілення в життя цих принципів [19]. Отже, форму-
вання облікової політики на основі міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звіт-
ності сприяє підвищенню достовірної звітної інфор-
мації та робить її більш корисною для прийняття 
стратегічних управлінських рішень. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, слід зазна-
чити, що нові виклики, пов’язані з всесвітньою пан-
демією, суттєвим чином вплинули на світові сус- 
пільні, політичні, соціальні і економічні процеси. В 
результаті змінюються тенденції й у розвитку сис-
теми обліково-інформаційного забезпечення через 
звуження внутрішніх і міждержавних інформацій-
них комунікацій, розширення електронного доку- 
ментування та передачі інформації, посилення облі-
кової оцінки ризиків з дотриманням принципу обач-
ності у веденні бізнесу. Облікова політика підпри-
ємства повинна забезпечувати зближення за змістом 
інформаційних продуктів всіх видів обліку в єдиній 
обліковій системі, підвищення якості облікової ін-
формації і посилення її контрольних функцій, усу-
нення дублювання і паралелізму економічних по- 
казників. Посилення взаємозв’язку всіх видів обліку 
в єдиній обліковій системі дозволить спростити, 
прискорити і здешевити обліковий процес на основі 
автоматизованих програм складання і обробки єди-
ної первинної облікової документації. 
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Сімаков К. І., Сімакова О. К. Особливості організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах госпо-
дарювання 

У статті проведено аналіз особливостей здійснення бухгалтерського обліку в Україні на сучасному етапі соціально-
економічного розвитку. На основі узагальнення тенденцій розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку окреслено 
характерні риси актуальних підходів організації облікових процедур. Проаналізовано особливості трансформації системи  
бухгалтерського обліку під впливом глобалізаційних процесів, зокрема в умовах реалізації Україною євроінтеграційних  
прагнень.  

Розкрито переваги застосування МСФЗ у контексті стандартизації вітчизняної облікової моделі до вимог глобального 
економічного простору. Доведено, що подальший розвиток бухгалтерського обліку в Україні має здійснюватись у напрямку 
адаптації зарубіжних, зокрема європейських моделей організації облікових процедур до вимог вітчизняного бізнес-середо-
вища. В свою чергу, використання наявного соціально-економічного та фінансового потенціалу країни допоможе впорядку-
вати облікові процеси та підвищити їх результативність. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, облікова модель України, облікові стандарти, євроінтеграція, принципи бухгал-
терського обліку, міжнародні стандарти фінансової звітності, організація бухгалтерського обліку, облікова політика. 

Simakov K., Simakovа О. Features of the Organization of Accounting in Ukraine in Modern Business Conditions 
The article analyzes the peculiarities of accounting in Ukraine at the present stage of socio-economic development. Based on the 

generalization of trends in the development of the domestic accounting system, the characteristics of current approaches to the orga- 
nization of accounting procedures are outlined. The peculiarities of the transformation of the accounting system under the influence of 
globalization processes, in particular in the conditions of realization of Ukraine 's European integration aspirations, are analyzed. 

The advantages of applying IFRS in the context of standardization of the domestic accounting model to the requirements of the 
global economic space are revealed. It is proved that further development of accounting in Ukraine should be carried out in the direction 
of adaptation of foreign, in particular European models of organization of accounting procedures to the requirements of the domestic 
business environment. In turn, the use of the existing socio-economic and financial potential of the country will help streamline ac-
counting processes and increase their effectiveness. 

Keywords: accounting, accounting model of Ukraine, accounting standards, European integration, accounting principles, inter-
national financial reporting standards, organization of accounting, accounting policy. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ  
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЮ ТА ЯКІСТЮ  

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА 

Постановка проблеми. Україна займає про-
відне місце на світовому рівні з виробництва меду 
та інших видів продукції бджільництва. Нарощення 
обсягів та розширення асортименту виробництва  
різних видів продукції бджільництва є головною ви-
могою до подальшого збільшення її реалізації у май-
бутньому як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринку. Бджільництво в Україні є важливою складо-
вою національної економіки. Основу функціону-
вання галузі становить розведення та використання 
бджіл не лише для виробництва продукції, але й для 
запилення рослин сільськогосподарського призна-
чення з метою підвищення їх урожайності, що спри-
ятиме розширенню асортименту та обсягів вироб- 
ництва не лише різних видів харчових, фармаколо-
гічних, косметичних продуктів, а й сировини для 
промислових потреб.  

Враховуючи зростаючі вимоги споживача до 
рівня якості та умов зберігання продукції бджільни-
цтва, вважаємо доцільним розглянути теоретичні 
підходи та наукові тлумачення визначення сутності 
управління системами контролю та якості вироб- 
ництва продукції цієї галузі, а також стандарти, які 
формують систему управління якості продукції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ве-
лика кількість сучасних наукових праць присвячена 
дослідженню питань управління якості виробничих 
процесів і продукції агропромислових підприємств. 
Питанням організації системи контролю та якості 
присвячені праці Л. Баль-Прилипко [3], С. Безрод-
ної [4], Б. Комарницького [9], А. Кузуб [10], М. На-
уменко, С. Павлова [23], С. Соколовського [23], 
М. Черкашеної [23]. Основні вимоги до безпеки та 
якості продукції бджільництва в Україні відобража-
ються у ДСТУ ISO 22000:2019 «Системи керування 
безпечністю харчових продуктів, Національний  
стандарт України», ДСТУ ISO 9001: 2015 «Системи 
управління якістю» [14], Наказі Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України «Про затвер- 

дження Вимог до меду» [19]. Проте в Україні не  
існує жодних обов’язкових вимог та стандартів до 
якості меду. Варто зазначити, що Державний стан-
дарт України щодо меду (ДСТУ 4497:2005) [16] є 
добровільним, а тому виробники дотримуються 
його виключно за власним бажанням.  

Проблемам розвитку бджільництва присвячено 
наукові праці О. Арнаута [1], Д. Балдік [2], С. Бу-
гера [5], С. Вініченко [6], В. Євстафьєва, О. Наза- 
ренко [8], О. Яценко [26; 27]. Незважаючи на значну 
кількість існуючих, затверджених на законодавчому 
рівні державних стандартів України та науковий 
внесок вчених, питанням управління системами  
контролю та якості виробництва та зберігання та 
зберігання продукції бджільництва не приділено на-
лежної уваги. 

Мета статті – проаналізувати теоретичні під- 
ґрунтя до визначення сутності управління систе-
мами контролю та якості виробництва продукції 
бджільництва, спираючись на ДСТУ та наукові до-
робки вчених. 

Виклад основних результатів дослідження. 
Виробничий процес, як основа будь-якої діяльності, 
протікає у взаємодії природних процесів та процесів 
праці і спрямований на виготовлення певного виду 
продукції. Невід’ємною частиною виробничого про-
цесу є система контролю якості та умов зберігання, 
транспортування продукції, від якої залежить ефек-
тивність його функціонування та подальшого роз- 
витку. Система контролю якості продукції включає 
в себе встановлення певного визначеного рівня  
якості, який відповідає вимогам ДСТУ та спожи-
вача, створення умов забезпечення якості (викорис-
тання відповідних технологій, обладнання, сиро-
вини, кваліфікованого персоналу, організація тех- 
нічного та технологічного контролю).  

Вперше поняття «якість» розглядалось у дав-
ньогрецькій філософії Аристотелем як кількісний 
вираз сутності, а німецький філософ Гегель вважав 
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якість логічною категорією, яка є початковим ступе-
нем пізнання речей і становлення світу.  

Основоположники концепцій управління якістю 
Ф. Тейлор, Г. Форд, В. Шухарт, Е. Демінг, Дж. Джу-
ран, К. Ісікава, A. Фейгенбаум, Г. Тагуті, Ф. Кросбі, 
Д. Харрінгтон сприяли переходу до епохи Загаль-
ного управління якістю – Total Quality Management 
(TQМ) [4]. У міжнародному стандарті ISO 9000:2000 
дається визначення якості, під якою розуміється су-
купність вимог, властивих виробництву продукції 
[14]. 

Стандарти серії ISO 9000 розроблені з метою 
сприяння підприємствам впровадженню та забезпе-
ченню функціонування та підвищення ефектив- 
ності комплексної системи управління та контролю 
якістю. Стандарти серії ISO 9000 установлюють ви-
моги до загальної системи управління та контролю 
якістю, якщо підприємство показує свою готовність 

поставки продукції, яка відповідає застосованому 
регламенту та прагне задовольнити вимоги замов-
ника щодо якості, містить рекомендації щодо підви-
щення результативності та оптимізації ефективності 
системи управління та контролю якістю, містить ре-
комендації з питань аудиту загальної системи управ-
ління якістю і систем управління довкіллям. Стан- 
дартами серії ISO 9000 встановлено вимоги до за- 
гальної системи управління якістю, а не безпосеред-
ньо до продукції. Вимоги до продукції встановлю-
ються замовниками.  

Управління системами контролю та якістю ви-
робництва та зберігання продукції бджільництва не-
можливе без використання фундаментальних поло-
жень економічної теорії, досліджень сучасних на- 
укових підходів до поняття «якість продукції» та 
«управління системами контролю та якістю» 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Систематизація наукових трактувань понять «якість» 
та «управління контролю та якістю виробництва» 

Автор Наукове розуміння
1 2

А. В. Кузуб [10] Якість продукції – «сукупність властивостей продукції, які відповідно до призначення за-
безпечують певні потреби. У такому визначенні поняття якості закладено конкретний 
зміст, який передбачає комплекс вимог до продукції з охопленням усіх стадій її життєвого 
циклу». 
Управління якістю – «сукупність методів і видів діяльності оперативного характеру для 
виконання вимог якості. Управління якістю продукції має на меті впровадження конкурен-
тоспроможної пропозиції зважаючи на наявну на ринках продукцію конкурентів»  

Л. Баль-Прилипко, 
Н. Слободянюк, 
Г. Проліщук,  
М. Паска,  
В. Буряк [3] 

Якість – «ступінь задоволення сформульованих потреб чи очікувань споживачів сукуп-
ністю характерних особливостей продукції… Управління якістю – діяльність із визначення 
цілей і принципів загального керування політикою підприємства та чіткого розподілу пов-
новажень виконавців у плануванні і постійному поліпшенні якості його продукції» 
«якість продукції стала вирішальним фактором у міжнародній конкурентній боротьбі і сут-
тєво впливає на формування зовнішньої політики держави, гарантування національної по-
літики держави, гарантування національної безпеки та досягнення задовільного рівня бла-
гополуччя населення. Критерії її формуються під впливом таких основних чинників: вико-
ристання існуючих позицій науково-технічного прогресу; використання творчого потен-
ціалу персоналу через його навчання, виховання і систематичне підвищення кваліфікації; 
широке застосування матеріальних і моральних методів мотивації, забезпечення психоло-
гічної сумісності робітників; вивчення і врахування потреб внутрішнього і зовнішнього 
ринків»  

С. М. Безродна [4] Якість розглядає «у вузькому розумінні як якість продукції, і у широкому, як якість роботи, 
послуги, інформації, процесу, підрозділу, якість персоналу, якість системи, компанії, якість 
цілей. 
Управління якістю продукції слід розглядати як заходи які застосовуються під час роз-
робки, виробництва та споживання з метою формування, забезпечення та підтримання 
певного рівня якості продукції. 
Механізм управління якістю – це сукупність взаємозалежних та пов’язаних між собою  
принципів, методів, об’єктів, суб’єктів  та функцій управління, які слід використовувати на 
певних етапах життєвого циклу продукції та всіх рівнях управління якістю. 
Система якості розглядається у контексті системи менеджменту організації, спрямована на 
результат, який полягає у задоволенні споживчих потреб споживача, його  очікувань та ви-
мог до конкретного продукту.  Завдання у сфері якості продукції супроводжуються умо-
вами фінансування, заданим рівнем рентабельності, вимогами до захисту навколишнього 
середовища, охороною праці та технікою безпеки. Таке поєднання створює єдину систему 
менеджменту зі спільними елементами»  

С. А. Соколовський,  
С. П. Павлов,  
М. В. Черкащина 
[23] 

Якість – «передумова функціонування виробництва та їх довгострокового існування під 
впливом певних факторів. Якість – це вимоги  для задоволення споживчого попиту покуп-
ців, а отже і фактор отримання прибутку.  
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Закінчення табл. 1 
1 2

Якість продукції (новаційний рівень, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, 
рівень надійності) є засобом конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на 
ринку. 
Управління якістю продукції є вагомою частиною всього виробничого циклу, який спря-
мований не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на пере-
вірку якості та усунення браку виробу в процесі його виготовлення та експлуатації»  

І. В. Лузан,  
І. С. Луценко [11] 

Система управління якістю – це «складовий елемент контролю за управлінською діяль-
ністю, технологією та умовами виробництва  продукцією, в подальшому спрямований на 
зростання якості продукції»  

Міжнародний  
стандарт  
ІSО 9000 [22] 

Якість – це «сукупність властивостей і характеристик продукту, які надають йому здатність 
задовольняти обумовлені або передбачувані потреби». Існує також визначення якості про-
дукції, наведене в Держстандарті 15467-79, згідно з яким «якість продукції – сукупність 
властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби від-
повідно до її призначення»  

О. В. Нанка,  
Р. В. Антощенков, 
В. М. Кісь [13] 

Якість – це «вимога споживачів або замовників. Іноді вимоги до якості продукту співпада-
ють з вимогами споживачів. А іноді виробники, намагаються нав'язати споживачеві висо-
кий рівень якості продукцію, яку він не просив і не хотів. Він не хоче платити додаткову 
ціну за такий товар». 
Система управління якістю – «постійне поліпшення якості та надійності процесу при міні-
мізації часу від моменту отримання замовлення до його виконання, мінімізації витрат від 
браку і мінімізації необхідних площ. 
Методи управління якістю: першочерговість ролі та відповідальність керівництва;  пряма 
спрямованість на замовника; орієнтація на безпомилкове виробництво продукції; управ-
ління технологічними процесами;  механізми мотивації, підготовка працівників»  

Б. Комарницький [9] Якість повинна бути такою, якою хоче бачити її споживач. Небажано добиватись якості 
вище необхідної, якщо при цьому піднімається ціна виробу або затримується поставка про-
дукції»  

І. Лузан  
І. Луценко [11] 

Пропонують «кількісно вимірювати ефективність системи управління якістю, для цього 
варто застосувати відомий метод експертних оцінок, що дасть змогу градації показників та 
бального їх визначення. Це дасть змогу застосувати комплексний показник – коефіцієнта 
ефективності системи управління якістю, розрахунок якого можна здійснювати за форму-
лою:  

Ре = (Рі ×·Wi),  (1) 
де Ре – рівень ефективності визначеної системи управління якістю;  

 Рі – експертна оцінка і-го показника завчасно визначеного рівня системи управління 
якістю; 

 Wi – коефіцієнт вагомості і-го показника завчасно визначеного рівня системи управ-
ління якістю.  
Підхід, який застосовується за допомогою експертних оцінок дозволить удосконалити си-
стему управління якістю та сприятиме зміцненню рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства»  

О. Нанка,  
Р. Антощенков, 
В. Кісь  [13] 

«Інжиніринг якості», яке є одним з принципово нових підходів у вирішенні питань якості. 
Головним тут є підвищення якості з одночасним зниженням витрат ще на стадії проєкту-
вання нових об’єктів  

Джерело: узагальнено авторами. 

Система контролю загального виробничого 
процесу існує з метою оцінювання ефективності ви-
конання виробничого циклу та дотримання умов 
зберігання та реалізації продукції, що в подальшому 
забезпечить зміцнення конкурентоспроможності 
підприємства виробника не лише на національному, 
а і на світовому рівні. Важливе значення в управ-
лінні якістю надається контролю якості, що обґрун-
товується «... як комплекс дій з визначення показни-
ків якості та достовірності використовуваних з цією 
метою способів випробування продукції за усіма її 
нормалізованими параметрами, або ж через спів- 
ставлення однієї чи декількох кількісних характе- 
ристик якості, відомих як показники якості, з відпо- 

відними показниками еталонного зразка. Сукуп-
ність показників рівня якості продукції класифіку-
ють наступним чином: у кількісному вираженні; за 
категорією (надійність, технологічність, ергономіч-
ність); за етапом виробництва (проєктні, виробничі, 
експлуатаційні); за методом визначення (розрахун-
кові, статистичні, експертні, експериментальні); за 
способом вираження (бальна оцінка, процентне ви-
раження) [3].  

Для визначення якості всієї продукції підпри-
ємства використовують систему узагальнюючих по-
казників, до яких слід віднести:  

– коефіцієнт оновлення асортименту продукції;
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– частка сертифікованої продукції у загальному
обсязі випуску; 

– частка експортоорієнтованої продукції;
– частка товарів реалізованих по заниженим ці-

нам; 
– частка браку.
В залежності від способу отримання інформа-

ції, яка свідчить про якість продукції, можна вико-
ристати наступні методи: вимірювання (технічними 
засобами), реєстрації (підрахунок кількості випад- 
ків продукції неналежної якості); органолептичний  
(якість продукції оцінюється за органами чуття лю-
дини); розрахунковий (порівняння економічного 
ефекту від впровадження більш дорогої продукції, 
але більш високої якості). 

Відповідність вимогам якості, за вимогою ви-
робників, регулюючих органів, торгових домів, за-
мовників, торговельних представників, дилерських 
мереж частіше можна покладати на тестувальників 
якості як власних, так і зовнішніх. На підприємстві 
управління системою якості продукції полягає у 
створенні структурної мережі, яка включає всі 
сфери та підрозділи його діяльності, що забезпечать 
здійснення ефективного функціонування на всіх 
етапах виробничо-технологічного процесу та кож-
ного окремого елемента.  

У виробничих умовах контроль якості здійсню-
ється поетапно: 

1. Тестування сировини: основою виготовлен-
ня якісної продукції є якісна сировина, яка має бути 
підтверджена виробником або постачальником у ви-
гляді сертифікату, паспорту якості або в інших зав-
часно обумовлених документах. Іноді замовники 
проводять незалежний або власний контроль якості 
у відповідних лабораторіях. 

2. Контроль якості під час самого виробництва
продукції: технологічний процес має відбуватись 
без відхилень. 

3. Тестування якості готової продукції: прово-
диться повне або вибіркове тестування у власних 
або зовнішніх лабораторіях.  

Виробник має бути зацікавлений у запро- 
ваджені системи оцінки управління якістю, адже її 
створення забезпечить користь та цінність для ви- 
робника, але і потягне за собою великі витрати.  

В економічній літературі виділяється декілька 
показників оцінки якості продукції: 

– показники призначення (функціональність,
корисність); 

– показники надійності (тривалість зберігання
продукції без втрачання якісних властивостей, екс-
плуатація понад гарантійний термін, довговічність); 

– ергономічність;
– естетичність;
– технологічність;
– стандартизація та уніфікація;
– транспортабельність (придатність до транс-

портування); 
– патентно-правове забезпечення;

– екологічність;
– безпечність;
– економічна ефективність від виробництва за-

явленої якості. 
Серед основних причин впровадження системи 

оцінки управління якістю є: 
– підвищення зацікавленості та лояльності спо-

живачів; 
– зміцнення довгострокових партнерських від-

носин із замовником; 
– залучення нових клієнтів через рекомендації

задоволених покупців; 
– зміцнення та покращення конкурентної пози-

ції на ринку; 
– підвищення рівня безпеки продукту;
– оптимізація ризиків відповідальності;
– формування та забезпечення позитивного

сприйняття бренду продукції; 
– удосконалення виробничого та технологіч-

ного процесу на виробництві та оптимізація умов 
праці працівників. 

Таким чином, якщо власники бізнесу зацікав-
лені у конкурентоспроможності своєї продукції, не-
обхідно впроваджувати систему управління конт-
ролю та якості продукції. 

Згідно ISO 9000:2015 контроль якості (quality 
control) – це складова частина управління якістю 
(quality management), яка спрямована на виконання 
існуючих вимог щодо якості. Простіше кажучи,  
контроль якості у виробництві являє собою процес, 
що забезпечує замовникам отримання продукції без 
дефектів та задоволення їх потреб на найвищому  
рівні [22]. 

«Загальне управління якістю» (Total Quality 
Management – TQM) – це модель управління компа-
нією, яка означає підхід, спрямований на забезпе-
чення завчасно заданого рівня якості із залученням 
всіх учасників виробничого процесу і має довго-
строкове спрямування через задоволення вироб-
ника, споживача та суспільства в цілому.  

Продукція бджільництва забезпечує продо- 
вольчу безпеку не лише на національному, а і на сві-
товому рівні, розвиток підприємств бджільництва 
впливає не лише на стан та місткість внутрішнього 
продовольчого ринку, а і на індикатори достатності 
рівня споживання продуктів харчування населенням 
країни.  

Галузь бджільництва постачає сировину для 
промисловості, косметології, медицини, фармації. 
Тому дуже важливим є забезпечення контролю  
і якості рівня продукції бджільництва.  

У процесі управління системами контролю та 
якістю виробництва та зберігання продукції бджіль-
ництва необхідно узгоджувати їх потенційні можли-
вості, адже вони працюють на висококонкурент-
ному ринку і випускають продукцію, яка нічим не 
відрізняється від продукції конкурентів. Також 
треба враховувати особливості виробництва про- 
дукції бджільництва, потреби та смаки споживачів 
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відповідно до суспільних цінностей. Алгоритм уп-
равління якості продукції бджільництва представле-
ний на рис. 1.  

Погляди науковців на проблематику вироб- 
ництва продукції бджільництва можна побачити у 
табл. 2. 

Рис. 1. Алгоритм управління якістю виробництва продукції бджільництва 

Джерело: розробка авторів. 

Таблиця 2 
Проблеми управління виробництва продукції бджільництва 

Автори Окреслені проблеми
Д. Балдик [2] «... культура виробництва меду в Україні далека від досконалості. Світовий досвід свідчить 

про те, що основний заробіток бджолярам приносять заходи з запилення рослин, доход від 
якого в 10 разів перевищує доходи одержані від реалізації меду й іншої продукції бджіль-
ництва. Зважаючи на значну роль бджільництва у підвищенні врожайності ентомофільних 
культур, слід на законодавчому рівні розв’язати питання оплати праці бджолярів за органі-
зацію запилення. А використання бджіл з цією метою вважати обов’язковим прийомом при 
вирощуванні ентомофільних культур і відраховувати  частину коштів на розвиток бджіль-
ництва з прибутку від реалізації додаткової кількості сільськогосподарської продукції, 
одержаної за допомогою запилення сільськогосподарських культур бджолами»  

О. Дубін та  
О. Василенко [7] 

Аналізували вплив екологізації на якість продукції бджільництва, доводили як розташу-
вання пасіки впливає на якість. «Особливу зацікавленість представляють дані щодо вмісту 
токсичних елементів (свинцю, кадмію, цинку, заліза, міді, миш’яку) у медові, який отрима-
ний на територіях з інтенсивною роботою промислових підприємств…, вміст окремих ва-
жких металів у медові значно коливається і залежить від відстані до джерела техногенного 
забруднення»  

А. Вініченко [6] До основних проблем розвитку підприємств бджільництва відносить: низький рівень про-
фесіоналізму працівників бджільництва, сезонність та низький рівень плати за свій про-
дукт, обмежений доступ до ринку збуту, відсутність інвестиційних можливостей, низька 
закупівельна ціна від заготівельних підприємств та експортерів, низька культура спожи-
вання та рівень обізнаності споживача з медом та продукцією бджільництва  

М. Повозніков, 
Л.  Адамчук,  
М. Гондова [14] 

«Бджоли відіграють важливу роль у запиленні сільськогосподарських культур. Велика 
кількість культурних рослин вимагають перехресного запилення бджолами. При запиленні 
бджолами підвищується врожайність сільськогосподарських культур, поліпшується якість 
продукції»  

Джерело: узагальнено авторами. 

Враховуючи проведені теоретико-методичні 
дослідження, авторами пропонується власне ба-
чення системи контролю та якості виробництва про-
дукції бджільництва (рис. 2). 

Екологічна ситуація деяких регіонів України  
і досі залишається несприятливою для виробництва 
та забезпечення умов зберігання продукції бджіль-
ництва. Найбільш забруднена продукція бджіль- 
ництва виходить з радіоактивно забруднених тери-
торій та бідних на поживні речовини ґрунтах. Тому 
виробництво екологічно безпечної продукції бджіль-
ництва вимагає проведення постійного контролю 
якості та її безпеки щодо забруднення токсичними 
елементами.  

Зростаючий споживчий попит на продукти 
бджільництва створив сучасний високо конкурент-
ний ринок, на якому дотримання норм якості є вкрай 
необхідним. 

Процес управління системами контролю та 
якості продукції бджільництва має здійснюватися 
відповідно до встановленого заданого рівня якості, 
на вимогу споживача: технічного і технологічного 
рівня, кадрового та рівня технічного контролю, за-
ходів забезпечення стабільності досягнутого рівня 
якості продукції.  

Безпека і якість продукції бджільництва в Ук-
раїні регулюється Законом України «Про ветери- 
нарну медицину» № 2498, Законом України «Про 
бджільництво» №1492 [18], а також Законом Укра-
їни «Про державний контроль за дотриманням зако-
нодавства про харчові продукти, корми, побічні 
продукти тваринного походження, здоров’я та бла-
гополуччя тварин» [20]. Тут визначено хто є учасни-
ками ринку харчових продуктів, зокрема продукції 
бджільництва, визначені нормативи та умови ро-
боти з харчовими продуктами. Тут визначено сані- 

Вимоги до якості  
продукції  

бджільництва 

Визначення  
реальної якості 

продукції 

Формування якості продукції 
(дотримання якісних властиво-
стей продукції бджільництва) 
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Рис. 2. Система контролю та якості виробництва продукції бджільництва 

Джерело: розробка авторів. 

тарно-гігієнічні, температурні та інші умови реалі-
зації та зберігання. Будь-яка дія з харчовими про- 
дуктами, зокрема продукцією бджільництва за ви- 
нятком утилізації, відкликання та переробки визна-
чає таке поняття як «поводження». Для виробників 
меду поводженням меду є його передача для вироб-
ництва у фармакологію, косметологію або харчову 
промисловість. 

Переробники меду та продукції бджільництва, 
за умов, здійснення ними переробки продукції або 
зміни його структури повинні впроваджувати на 
своїх виробництвах постійно діючі процедури  
НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control 
Point – система аналізу ризиків, небезпечних чинни-
ків і контролю критичних точок).  

НАССР – це системний підхід до забезпечення 
безпечного рівня продуктів харчування, яка засно-
вана на попереджені проявів можливих ризиків. На 
основі НАССР розробляються та впроваджуються 
такі системи управління, де вагоме місце займає без-
пека харчових продуктів, досягнута за рахунок ана-
лізу і контролю біологічних, хімічних та фізичних 
складових. Ці системи розповсюджуються на ви- 
робників, постачальників дистрибуторів при вироб-
ництві сировини, постачанні та поводженні з харчо-
вими продуктами. Системи менеджменту, які побу- 

довано на основі принципів НАССР, називають си-
стемами безпеки харчових продуктів. Принципи  
НАССР розроблені з метою їх застосування по усіх 
сегментах харчового виробництва – вирощування, 
заготівлі сировини, обробки, виготовлення, поши-
рення, передпродажної підготовки та доставки кін-
цевому споживачу.  

Небезпеки, на які впливає НАССР, включають 
в себе речовини, фактори та умови пов’язані з хар-
човими продуктами, які можуть призвести до захво-
рювань, травм або смерті. Небезпеки можуть бути 
трьох категорій: біологічно небезпечні (мікроорга-
нізми, паразити, плісеневі гриби, які не передбачені 
процесом виробництва), хімічно небезпечні (пере-
вищення рівня нітратів, пестицидів), фізично небез-
печні (кісточки, деревинні частки, металева стружка 
та ін.).  

Для виробників продукції бджільництва засто-
сування НАССР має ряд переваг: зниження втрат, 
нові можливості доступу на ринок збуту через забез-
печення підвищеної безпеки продукції бджіль- 
ництва.  

Основними принципами НАССР є аналіз без-
печності (аналіз інгредієнтів, аналіз виробничого 
процесу, умови зберігання та транспортування), ви-
значення допустимих контрольних меж (виявлення 

Функції:  
– прогнозування та
планування якості 

продукції; 
– контроль якості

продукції; 
– стимулювання
якості продукції 
(розміщення па-
сіки в екологічно 
чистих умовах) 

Суб’єкт: 
– органи
управління 
та окремі 
особи, що 
реалізують 
функції уп-
равління 
якістю 

Об’єкт: 
– показник

якості продукції 
(фізико-хімічні 
властивості, 

вміст шкідливих 
речовин); 

– фактори та
умови, що ви-
значають їх рі-
вень, процеси 
формування 

якості продукції 

Система контролю та якості виробництва продукції бджільництва 

Принципи: орієнтація на замовника, мінімізація витрат пов’язаних  
з неякісною роботою, кадрова політика, постійне поліпшення,  

процесний, технологічний підхід, підхід до управління  

Методи управління якістю: 
– організаційні

(розпорядні, регламентуючі  
через дотримування стандартів, 

ДСТУ); 
– соціально-психологічні

(культура споживання меду); 
– техніко-технологічні

(лабораторний контроль); 
– економічні

(пільги, знижена ставка  
оподаткування) 
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точки небезпеки та можливості їх усунення), визна-
чення критичних значень (максимальна і мінімальна 
температура, яка використовується при вироб- 
ництві, вологість, кислотність, концентрація солей, 
густина, колір, запах та ін.), встановлення процедур 
моніторингу (заміри показників, відхилення від 
встановлених контрольних критичних точок), ви-
значення коригуючих дій (система НАССР по уп-
равлінню безпеки продуктів харчування розроблена 
з метою визначення загроз для здоров’я людини  
і розроблення стратегій по попередженню, усу-
ненню та зниженню небезпеки для кінцевих спожи-
вачів). На будь-якому виробництві можуть виник-
нути відхилення від встановлених вимог, отже ме-
тою коригуючих дій є недопущення потрапляння до 
споживача продукції, яка може нанести шкоду спо-
живачу.  

Виробники продукції бджільництва, які поста-
чають свою продукцію на експорт і за умов, що ви-
магає країна призначення, повинні зареєструватись 
в реєстрі експертних можливостей. У законодав- 
чих актах України не визначається, що продукція 
бджільництва має обов’язково сертифікуватись на 
відповідність НАССР. Фактично сертифікуватись 
можна за Національним стандартом України – 
ДСТУ ISO 22000:2007 [15]. Вимога щодо НАССР 
якраз є складовою цього стандарту, а отже не  
існує окремого сертифіката НАССР. Для продукції  
бджільництва достатньо наявності ветеринарно- 
санітарного паспорту пасіки, а на продукції повної 
інформації про виробника та його продукцію.  

Важливо розуміти, що всі існуючі в Україні 
стандарти не є обов’язковими до впровадження. 
Але, якщо виробник позиціонує якість своєї про- 
дукції, чим зафіксував це на упаковці, як відповід-
ність технічним умовам чи стандартам, то він бере 
на себе відповідальність виготовляти всю продук-
цію відповідно до вказаних стандартів. Зазначені до-
кументи не є обов’язковими, але є до сертифікації, 
але є обов’язковими до дотримання. Якщо виробник 
не розміщує інформацію щодо стандарту та умов, то 
дотримуватись його не обов’язково. Оскільки мед є 
сильний алерген і є біологічно забруднюючою речо-
виною, то цю інформацію обов’язково слід вказати 
на упаковці будь-якої продукції, яка містить в собі 
продукцію бджільництва.  

Отже, первинні виробники продукції бджіль- 
ництва (викачка, зберігання меду) не зобов'язані на 
своїх виробництвах впроваджувати процедури  
НАССР, чим суттєво спрощується їх діяльність.  

Коли на первинному виробництві виробник 
продукції бджільництва проводить тестування на  
відповідність ДСТУ, то інформація щодо результа-
тів має бути розміщена у внутрішніх реєстраційних 
документах для того, щоб при необхідності вживати 
необхідних заходів щодо покращення якості своєї 
продукції. Якщо ж виробник продукції бджіль- 
ництва здійснює контроль своєї продукції на агро- 
промисловому ринку, то результати цього контролю 

теж мають бути зафіксовані у внутрішніх докумен-
тах.  

Документ, який встановлює ветеринарно-сані-
тарні правила щодо експлуатації, приймання, пере-
робки, утримання потужностей для виробництва та 
забезпечення умов зберігання та транспортування 
продукції бджільництва є Наказ Мінагрополітики 
від 08.08.2012 р. № 491 «Про затвердження ветери-
нарно-санітарних вимог для потужностей продукції 
бджільництва» [21], але цей акт регламентує роботу 
переробників, а не малих виробників первинної про-
дукції.  

В Україні згідно з Наказом Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України «Про затвер-
дження вимог до меду» від 19.06.2019 р. №330 від-
повідні вимоги поширюються на маркування меду  
і покликані інформувати споживачів та запобігати 
підприємницьким діям, які вводять в оману спожи-
вачів [19].  

У Вимогах до меду дається визначення таким 
термінам як: злитковий мед, квітковий або нектар-
ний мед, мед для кондитерських виробів, мед моно-
флорний квітковий (нектарний), мед поліфлорний, 
механічна домішка, падевий мед, переробка меду, 
пилкове зерно, пресований мед, пролін, стільники в 
меду, стільниковий мед, центрифужний мед [19].  

У «Вимогах до меду» зазначено, що «Мед по-
винен відповідати таким характеристикам та крите-
ріям складу: складається з вуглеводів, переважно із 
фруктози й глюкози, а також інших речовин, таких 
як органічні кислоти, ензими (ферменти), пилкові 
зерна, що потрапляють у процесі переробки бджо-
лами нектару (паді) на мед; колір повинен бути від 
прозорого (безкольорового), білого, світло-жовтого 
до темно-коричневого; консистенція може бути рід-
кою, в’язкою, дуже в’язкою, щільною; кристаліза-
ція – від дрібно- до крупнозернистої; смак солодкий, 
ніжний, приємний, терпкий, подразнює слизову 
оболонку ротової порожнини, без сторонніх присма-
ків; аромат специфічний, приємний, слабкий, силь-
ний, ніжний, без сторонніх запахів» [19]. 

Також, відповідно до «Вимог до меду»  «марку-
ється словом «мед», придатного для вживання у го-
товому вигляді так і як інгредієнта до харчових,  
фармакологічних чи інших продуктах заборонено 
додавати сполуки або інгредієнти, органічні або не-
органічні речовини, які не є його складовими, поси-
лювачів смаку або аромату, мати штучні зміни тем-
пературного режиму, що може спричинити руйну-
вання або дезактивацію натуральних ферментів [19]. 

До продукції бджільництва відноситься мед 
для кондитерських виробів, який можна використо-
вувати як складову до харчових продуктів, що мо-
жуть піддаватись різним видам переробки, і будуть 
мати визначення «харчовий продукт». «Мед для 
кондитерських виробів» на упаковці має зазначати, 
що «призначений лише для продуктів, які підляга-
ють переробці».  
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Мед як продукція бджільництва класифіку-
ється за різними ознаками. Мед за походженням  
можна класифікувати як нектарний (квітковий) та 
падевий мед. Мед за способом виробництва класи-
фікується як злитий мед, центрифужний (екстраго-
ваний) мед, стільниковий мед, стільники в меду. Та-
кож мед можна класифікувати за вмістом пилкових 

зерен, як монофлорний квітковий (нектарний) та 
мед поліфлорний квітковий (нектарний). Важливим 
маркером меду є наявність інформації про країну 
походження.  

Систему забезпечення та управління якістю за 
виробництвом продукції бджільництва можна пред-
ставити у вигляді схеми (рис. 3). 

Рис. 3. Система управління якістю виробництва продукції бджільництва 

Джерело: розробка авторів. 

У процесі виробництва з метою управління си-
стемами контролю та якості виробництва продукції 
бджільництва нами пропонується використання си-
стемного підходу на основі таких принципів: 

забезпечення заданого рівня якості не є специ-
фічною функцією лише спеціалізованих служб – уп-
равління якістю є усебічним процесом;  

заходи щодо контролю та якості виробництва 
мають виконуватись на всіх стадіях життєвого  
циклу продукції;  

постійне поліпшення якості продукції потребує 
постійного удосконалення технологій; забезпечення 
стабільного рівня якості можна досягти лише за 
умови постійної орієнтації виробництва на усебічне 
задоволення потреб споживача.  

На нашу думку, створення та управління систе-
мами контролю та якості продукції бджільництва 
полягає у безумовному дотриманні нормативно- 
регулятивних документів, якісних характеристик з 
дотриманням виконання санітарно-гігієнічних, фі-
зико-хімічних та біологічних властивостей виробле-
ної продукції бджільництва, орієнтованої на спожи-
вача.  

Створена на виробництві продукції бджіль- 
ництва система управління якістю має забезпечу-
вати виготовлення продукції з такого рівня, який за-
безпечить вимоги та очікування споживача. Вироб-
нику не варто сподіватись, що більш висока якість 
та за більш високу ціну продукція бджільництва 
дасть змогу розширити ринки збуту та залучити 
більш широке коло споживачів. Споживачам відпо-
відно не варто сподіватись на гарну якість за по- 

мірну ціну. Потреби й очікування до якісних харак-
теристик продукції бджільництва та її переробки  
відображено в технічних вимогах на продукцію та 
позначено як вимоги споживача. Вимоги ж спожи-
вача диктує ринок продуктів.  

Використання системи управління якістю  
заохочує виготовляти високоякісну продукцію та за-
безпечувати постійний контроль за процесами її по-
стійного вдосконалення для підвищення рівня задо-
воленості споживачів у продукті та інших зацікавле-
них сторін. Використання системи контролю за  
якістю надає виробництву та споживачам впевнено-
сті, що спрямована на ринок продукція відповідає 
встановленим вимогам. 

Висновки. Система управління якістю продук-
ції бджільництва повинна охоплювати всі аспекти 
діяльності та забезпечувати проведення на високому 
рівні технологічного розвитку, виробництва, пере-
робки, зберігання та реалізації якісної продукції.  

Впровадження заходів управління системами 
контролю та якістю виробництва продукції бджіль-
ництва забезпечить: підвищення технологічного  
рівня виробництва продукції, переробки, упаковки, 
доставки, які відповідають вимогам міжнародних 
стандартів; презентація на ринок якісної продукції, 
освоєння нових ринків; подачу на ринок продукції у 
відповідний термін; випуск конкурентоспроможної 
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
розвиток міжнародного інвестиційного партнер- 
ства; прозорість та легкість управління вироб- 
ництвом. 

Система управління якістю виробництва продукції бджільництва 

проєктування 
(розробка)  
продукції; 

матеріально-тех-
нічне забезпе-
чення пасіки 

монтаж та експлуатація 
пасіки; 

технічне та технологічне 
обслуговування пасіки 

підготовка і розробка 
виробничої продукції; 

контроль за проведенням випробувань 
(збільшення поживних речовин  

та зменшення шкідливих) 
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Коваль С. Ю., Россоха В. В. Теоретичні підходи до визначення сутності управління системами контролю та  
якістю виробництва продукції бджільництва 

Мета статті: проаналізувати теоретичні аспекти та наукові тлумачення визначення сутності управління системами  
контролю та якості виробництва та умов зберігання продукції бджільництва.  

Методика дослідження: у процесі дослідження використано метод пізнання, узагальнення (при узагальнені теоретич-
них положень управління системами якості), аналізу та синтезу (при формуванні висновків). 

Результати дослідження: розглянуто теоретичні аспекти та наукові тлумачення визначення сутності управління систе-
мами контролю та якості. Виявлено недостатність дослідження питань контролю та якості виробництва та умов зберігання 
продукції бджільництва. 

Елементи наукової новизни: систематизовано теоретичні підходи та наукові тлумачення визначення сутності управ-
ління системами контролю та якості продукції бджільництва та запропоновано заходи, щодо оптимізації системи управління 
та якості та умов зберігання продукції бджільництва.  

Практична значущість: внесені пропозиції щодо підвищення якості продукції бджільництва в умовах погіршення еко-
логічної ситуації в країні.  

Ключові слова:  бджільництво, продукція, якість, управління, контроль. 

Koval S., Rossokha V. Theoretical Approaches to Determining the Essence of Management of Control Systems and 
Quality of Production of Beekeeping Products 

The purpose of the article: to analyze the theoretical approaches to determining the essence of management systems control 
and quality of beekeeping. 

Research methodology: in the course of research the method of cognition, generalization (at the general theoretical positions of 
management of quality systems), the analysis and (at formation of conclusions) is used. 

Research results: theoretical approaches to defining the essence of control and quality management systems are considered. 
Insufficiency of research of control and quality of production of beekeeping products is revealed. 

Elements of scientific novelty: theoretical approaches to determining the essence of control systems and quality of beekeeping 
products and proposed measures to optimize the management system and quality of beekeeping products. 

Practical significance: proposals have been made to improve the quality of beekeeping products in the conditions of the  
ecological situation in the country. 

Keywords: beekeeping, products, quality, management, control. 
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КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 

Постановка проблеми. Економіка, як і кожен 
її суб'єкт, розвивається циклічно, змінюючи один 
етап іншим. У класичній теорії однією з фаз еко-
номічного циклу є криза. Вчені завжди їй надавали 
особливе значення в зв’язку з наслідками, які вона 
спричиняє. Циклічний характер розвитку економіки 
зумовлює впровадження системи контролінгу на 
підприємстві, яка може забезпечити об'єктивною, 
своєчасною та достовірною повною та актуальною 
інформацією, необхідною для прийняття оптималь-
них управлінських рішень в умовах розгортання 
кризових процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні основи контролінгу висвітлювалися у 
працях Д. Хана [19], який розглядав результати до- 
слідження систем планування й контролю, спочатку 
з точки зору теорії, а потім господарської практики. 
Одними з перших наукових праць, які присвячені 
концепції контролінгу, треба визнати праці Е. Май-
єра [11], Р. Манна [12], які називають контролінг 
«системою управління прибутком підприємства». 
Європейська (німецька) облікова школа широко ви-
користовує поняття «контролінг» для визначення 
системи планування та контролю при управлінні 
підприємством, а американська школа для подібних 
завдань визначення обліку користується поняттям 
«управлінський облік». Методологія управлінсь-
кого обліку, з точки зору Х. Й. Фольмута [18], ши-
роко використовується як інструмент при впро- 
вадженні систем контролінгу на підприємства. Ін-
струментарій контролінгу щодо його практич- 
ної спрямованості представлений у дослідженнях  
П. Хорвата і Р. Гляйха [9], а також іншими за-
рубіжними авторами. 

Українська школа контролінгу представлена 
працями таких науковців, як Т. Говорушко [7], 
Т. Журавель [8], Н. Кузьминчук, С. Альошин [10], 
Г. Семенов [17], Ю. Яковлєв [20], І. Брітченко,  

А. Князевич [4] та іншими, дослідження яких спря-
мовані на розширення можливостей застосування 
досягнень загальносвітової теорії контролінгу за 
умов специфіки розвитку економіки загалом, а  
також окремих її секторів. Однак проблемі розвитку 
контролінгу в системі антикризового управління 
підприємством приділяється ще недостатньо уваги. 

Мета статті полягає у розвитку теоретичних 
засад та практичних рекомендацій щодо особливос-
тей використання контролінгу в системі антикризо-
вого управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Циклічний розвиток систем супроводжується періо-
дичним настанням криз, що, зазвичай, викликано як 
суб'єктивними, так і об'єктивними причинами, са-
мою природою соціально-економічної системи. 
Кризові явища властиві всій економіці країни, окре-
мим галузям, підгалузям та основним суб'єктам гос-
подарювання – підприємствам. На рівні підприєм- 
ства економічне становище може бути стабільним, 
передкризовим, кризовим на межі банкрутства, не-
зважаючи на ситуацію в країні та галузі.  

Підприємство, як систему, можна розділити на 
взаємозалежні елементи, кризові явища у яких нега-
тивно впливають на всю систему, тобто на підпри-
ємство загалом. З цих позицій економічна криза 
може бути пов'язана з кризовими тенденціями в ок-
ремих елементах – сфері управління, виробництва, 
маркетингу, фінансовій, які між собою тісно взаємо-
пов'язані і взаємозалежні. Так, кризові процеси, що 
спостерігаються у фінансовій сфері, супроводжу-
ється відповідними кризовими процесами у сфері 
виробництва, а негативні процеси в управлінні сут-
тєво загострюють кризовий стан фінансів підприєм-
ства.  

Об'єктивними процесами сучасного етапу роз-
витку світової економіки є прискорення темпів на- 
уково-технічного прогресу, глобалізація виробничо-
господарських зв'язків, посилення конкуренції та 
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вимог ринку. Зростає необхідність вирішення за-
вдання побудови економіки інновацій, орієнтованої 
на постійні нововведення, новітні технології. У 
цьому особливу роль набуває менеджмент іннова-
цій, постійний моніторинг якості економічного та 
соціального розвитку на макро- та мікрорівнях з не-
гайними коригуваннями, спрямованими на підви-
щення результативності прийнятих рішень у часі та 
просторі.  

У даний час в економічній літературі немає єд-
ності поглядів та загальновизнаного уявлення про 
систему контролінгу. Контролінг як система управ-
ління витратами та результатами виробничо-збуто-
вої та фінансової діяльності підприємств отримав 
визнання на початку 1990-х років, проте вітчизняна 
термінологія поки що не встояла.  

«Контролінг – як органічна частина сучасного 
бізнесу, новітній напрям у теорії та практиці обліку, 
контролю та аналізу господарської діяльності під- 
приємства у країнах ринкової економіки, одне з най-
важливіших функцій менеджменту, які здійсню-
ються систематично на всіх рівнях перевірки вико-
нання поставлених завдань відповідно до намічених 
шляхів і методів з метою запобігання відхиленням. 
Він діє на основі встановлених стандартів, ство-
рення регулюючого механізму та моніторингу. 
Зміна зовнішніх умов функціонування підприємств 
спричинила появу контролінгу як концепції системи 
управління» [6].  

Як свідчить світовий досвід, за умов ринкової 
економіки антикризовий процес є керованим. Анти-
кризове управління базується як на загальних зако-
номірностях, властивих управлінським процесам, 
так і на специфічних особливостях, пов'язаних із 
здійсненням антикризових процедур. Управління 
завжди цілеспрямовано, тому вибір та формування 
цілей є вихідним пунктом в антикризовому управ-
лінні. У той самий час система контролю та ран-
нього виявлення ознак майбутньої кризової ситуації 
є специфічним атрибутом, властивим процесу анти-
кризового управління.  

Система контролінгу є система процесного 
типу і є збалансованим механізмом взаємопов'яза-
них і взаємовпливових елементів, який сприяє без-
перервному розвитку підприємства для максимізації 
акціонерної власності шляхом підтримки фінансо-
вої рівноваги підприємства, що гнучко адаптується 
і своєчасно реагує на стрибкоподібні зміни зовніш-
нього середовища. 

Контролінг в антикризовому управлінні є пере-
віркою організації робіт по виходу з кризи. За допо-
могою контролю збирається інформація про рівень 
виконання наміченої програми дій, на підставі якої 
вносяться зміни до фінансових програм, організації 
фінансової роботи, антикризового управління. Він 
передбачає аналіз результатів заходів щодо подо-
лання кризи. При цьому необхідно мати на увазі, що 
система розглянутих функцій взаємопов'язана з 
усіма сторонами процесу управління та відображає 
його зміст (рис. 1). 

Рис. 1. Контролінг в системі антикризового управління 

Співвідношення обсягу та змісту функцій на  
різних ступенях антикризового управління неодна-
кові та залежать від компетенції відповідного  
суб'єкта управління. Керівники підприємств дедалі 
уважніше відстежують кризові тенденції та розроб-
ляють своєчасні антикризові заходи. Посилення 
кризових явищ змушує їх включатися у вивчення та 
вирішення проблем, пов'язаних з антикризовим уп- 

равлінням, таких як діагностика стану, розробка  
антикризових цілей, стратегій та заходів щодо ре- 
структуризації виробництва.  

Роль контролінгу як одного з елементів антик-
ризового управління полягає в систематичних пере-
вірках на всіх рівнях виконання поставлених за-
вдань та вжиття заходів для запобігання відхилен-
ням від намічених шляхів та методів їх виконання, 
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уникнення банкрутства та кризових ситуацій як у  
теперішньому, так і в майбутньому. Основні цілі  
контролінгу – орієнтація управлінського процесу 
виконання завдань, які стоять перед підприємством. 
Вони випливають безпосередньо з цілей підприєм- 
ства та можуть виражатися, наприклад, у досягненні 
певного рівня прибутку, рентабельності чи продук-
тивності підприємства при заданому рівні ліквід- 
ності.  

Головне завдання контролінгу в системі анти- 
кризового управління – інтегрованість потоку ін- 
формації, аналітики та методичної підтримки, для 
створення умов підтримки керівництва підприєм- 
ства спрямоване на довгострокове існування та роз-
виток. Контролінг може виконувати ряд таких  
функцій: координувати управлінську діяльність 

щодо досягнення цілей підприємства; забезпечувати 
інформаційний та консультаційний супровід прий-
няття результативних адміністративних рішень;  
формувати та підтримувати функціонування єдиної 
інформаційної системи управління підприємством; 
забезпечувати раціональність та результативність 
процесу управління. 

Система контролінгу повинна забезпечити са-
морозвиток та використовувати кризові процеси, які 
виникають на підприємстві, як інструмент для гене-
рування раціональних та ефективних ідей та спосо-
бів їх реалізації, здійснюючи при цьому контроль 
над ефективністю антикризового управління бізнес-
процесами та відповідати ознакам системності 
(рис. 2): 

Рис. 2. Взаємодія системи контролінгу та антикризового управління 
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− структурованість, яка виявляється через мож-
ливість розкладання системи на складові, основ-
ними з яких є: інформаційно-технологічне забезпе-
чення, система збалансованих показників, система 
опису бізнес-процесів, застосовувані методи та су-
купність методик тощо;  

− взаємопов'язаність її частин, яка явно просте-
жується в процесі саморозвитку, коли в результаті 
взаємовпливу складових елементів спостерігається 
процес безперервної саморегуляції та автокорекції, 
що сприяє адаптації підприємства до умов змінного 
зовнішнього середовища;  

− підпорядкованість мети безперервного роз- 
витку шляхом підтримки фінансової рівноваги у 
процесі досягнення стратегічних, тактичних та опе-
ративних цілей підприємства задля забезпечення 
економічного розвитку;  

− цілісність системи забезпечується позначен-
ням свого місця у зовнішньому середовищі з ураху-
ванням можливих змін ринкового простору та вибо-
ром типу організаційної структури, яка найшвидше 
може адаптуватися до постійних змін та ефективно 
використовувати власний потенціал, швидко реагу-
ючи на непередбачені зміни;  

− саморозвиток системи відбувається через  
розвиток інтелектуального потенціалу за рахунок 
технологічних інновацій у процесі регулярної аналі-
тичної інформації із зовнішнього середовища з ура-
хуванням досвіду провідних підприємств галузі як 
реакція на вплив та адаптацію до нової об'єктивної 
реальності. 

Розгортання кризового процесу на підприєм- 
стві змушує його керівництво шукати нові інстру- 
ментарії планування та управління. Управління біз-
нес-процесами потребує комплексного вирішення 
численних проблем, зумовлених зовнішніми та внут-
рішніми факторами. Одним із основних внутрішніх 
факторів невизначеності для керівника є неповна ін-
формація як про поточний стан, так і про перспек-
тиви розвитку підприємства. Тому необхідні акту- 
альні підходи до управління та інструменти їх впро-
вадження, які дозволять своєчасно отримати сиг-
нали про можливе виникнення кризової ситуації на 
підприємстві, з'ясувати причини економічних про-
блем, що забезпечить інформаційну підтримку 
управлінських рішень керівництва та сприятиме за-
побіганню негативним кризовим тенденціям. Осно-
вою сучасної інноваційної системи антикризового 
управління є використання сучасних інформаційних 
технологій, що дозволяє подолати час та простір, 
програмувати процес розвитку у режимі найбільшої 
ефективності. Поєднання можливостей інформацій-
них технологій з інноваційним управлінням зумо-
вило формування сучасної системи контролінгу, що 
є механізмом інформаційного та аналітичного забез-
печення антикризового управління необхідними си-
стемними відомостями у вирішенні on-line у будь-
яких просторових масштабах. Служби контролінгу 
вітчизняних та зарубіжних підприємств створю-
ються як інноваційні системи замість застарілих.  

В сфері фінансового обліку завдання контро- 
лінгу включають створення системи збирання та 
опрацювання інформації, істотною до ухвалення 
управлінських рішень на різних рівнях керівництва. 
Це необхідно для розробки та подальшої підтримки 
системи ведення внутрішнього обліку інформації 
про перебіг технологічних процесів. Важливим є  
підбір або розробка методів обліку, а також крите-
ріїв для оцінки діяльності підприємства в цілому та 
його окремих підрозділів. Система інформаційних 
потоків обслуговує основні функції управління під-
приємством, формуючи на основі вхідної інформа-
ції агреговані бази даних та інформаційні продукти, 
на підставі яких розробляються стратегічні плани, 
виявляються фактори ризику, обґрунтовуються ан-
тикризові заходи, формуються моделі економічної 
поведінки підприємства, відповідні сформованому 
зовнішньому середовищу, поведінкові рішення та 
здійснюється контроль їх реалізації (рис. 3).  

Контролінг стає справжньою роботою менед-
жерів. Відомі лише поодинокі випадки функціону-
вання підрозділів контролінгу. Тому особливо акту-
альною стає проблема вивчення та виявлення мож-
ливостей впровадження у практику основних еле- 
ментів стратегічного та оперативного контролінгу. 

Необхідно відзначити важливі основні реко- 
мендації введення контролінгу на підприємстві в си-
стемі антикризового управління. А саме:  

на кожному підприємстві особливості реаліза-
ції та впровадження контролінгу є індивідуальними;  

система документації на підприємстві має бути 
розроблена відповідно до стандартів підприємства;  

зміст та функції контролінгу можуть доповню-
ватися або змінюватися залежно від різних факто-
рів, а реалізація контролінгу передбачає постійне 
вдосконалення існуючої системи управління на під-
приємстві;  

порядок етапів впровадження контролінгу по-
винен здійснюватися від верхнього до середнього  
і далі до нижчого рівня управління;  

впровадження контролінгу не повинно нега- 
тивно впливати на функціонування підприємства;  

реалізація ключових ідей контролінгу має здій-
снюватися послідовно;  

формування інформаційної бази та методоло- 
гічної основи системи контролінгу має здійснюва-
тися паралельно (при цьому методологія відіграє 
ключову роль у системі контролінгу);  

цілі та завдання оперативного та стратегічного 
контролінгу потрібно безпосередньо впорядкувати 
відповідно до ступеня пріоритету в цілій концепції 
контролінгу; 

відповідно до організаційної структури підпри-
ємства, яка орієнтована на реалізацію оперативних 
та стратегічних цілей підприємства, формується 
структура контролінгу;  

має бути сформована відповідна служба конт-
ролінгу у вигляді самостійного підрозділу підпри-
ємства;  
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Рис. 3. Модель інформаційно-аналітичної платформи контролінгу  
в системі антикризового управління 

впровадження єдиної системи інформаційного 
забезпечення здійснюється поетапно відповідно до 
окремих модулів, а алгоритми функціонування сис-
теми мають відповідати ERP-стандартам. 

Успішне функціонування підприємства, як ре-
зультат опитувань вищого управлінського персо-
налу, є ключовим критерієм відображення корис- 
ності запровадження системи контролінгу на під- 
приємстві шляхом удосконалення всіх елементів си-
стеми управління та її функціонування загалом. 

Функції контролінгу визначаються цілями під-
приємства та включають ті види управлінської дія-
льності, які забезпечують їхнє досягнення. Це облік, 
підтримка процесу планування, контроль реалізації 
планів, оцінка процесів, що протікають, виявлення 
причин відхилень і вироблення рекомендацій керів-
ництву щодо їх усунення.  

У процесі формування інформаційно-аналітич-
ної платформи контролінгу принципове значення 
має не лише сама інформація, необхідна для прий-
няття поведінкових рішень, а й ефективна організа-
ція її переміщення. Система контролінгу інформації 
підтримує розробку базисних планів підприємства 
(продажів, ліквідності, інвестицій і т.д.), координує 

окремі з них за часом та змістом, перевіряє повноту 
та реалізованість, дозволяє скласти єдиний опера- 
тивний (річний) план підприємства. В умовах змін-
ного зовнішнього середовища в процесі антикризо-
вого управління використання підприємством кон-
тролінгу дозволить суттєво підвищити рівень до-
стовірності управлінської інформації, що викори-
стовується для прийняття стратегічних рішень, а та-
кож скоротити операційні ризики та ймовірність 
технічних помилок при обробці даних щодо діяль-
ності різних підрозділів підприємства. 

Висновки. Таким чином, система контролінгу 
забезпечує варіативність аналітичних сценаріїв та 
ситуативне реагування на раптові зміни зовніш-
нього середовища при безперервному моніторингу 
та накопичення масивів даних в інформаційній  
платформі, що обґрунтовує системний підхід до  
контролінгу, пояснює взаємозв'язки між елемен-
тами та блоками антикризового управління та систе-
мою контролінгу, а також дозволяє розробляти на- 
уково обґрунтовані пропозиції щодо формування,  
розвитку та застосування системи контролінгу на 
підприємствах. 
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Пілецька С. Т., Копча Ю. Ю., Камишна С. Ю. Контролінг в системі антикризового управління  
Зазначено, що економіка як і кожен її суб'єкт розвивається циклічно, змінюючи один етап іншим. Циклічний характер 

розвитку економіки зумовив становлення системи такого наукового напряму, як контролінг, який призначений забезпечувати 
стійке функціонування підприємств в умовах розгортання кризових процесів. Мета дослідження полягає у розвитку теоре- 
тичних засад та практичних рекомендацій щодо особливостей використання контролінгу в системі антикризового управління 
підприємством. Методологічною основою дослідження виступають наукові праці класиків економічної науки, публікації про-
відних вчених і фахівців, які досліджують контролінг як засіб діагностики ринкових можливостей і позицій підприємства, 
проблем антикризового управління підприємством. Визначено, що практика застосування контролінгу свідчить про те, що 
без його інструментарію в даний період розвитку економіки неможливо витримувати конкуренцію з тими підприємствами, 
які його успішно застосовують. Служби контролінгу забезпечують системний збір, обробку та аналіз інформації по всіх під-
розділах підприємства, визначають її відповідність прийнятій стратегії розвитку, готують конструктивні пропозиції для ке- 
рівництва та менеджменту щодо ефективного вирішення проблем, що виникли в установлені програмою терміни. Обґрунто-
вано, що в процесі формування інформаційно-аналітичної платформи контролінгу принципове значення має не лише сама 
інформація, необхідна для прийняття поведінкових рішень, а й ефективна організація її переміщення. Система контролінгу 
інформації підтримує розробку базисних планів підприємства. Доказано, що в умовах змінного зовнішнього середовища в 
процесі антикризового управління використання підприємством контролінгу дозволить суттєво підвищити рівень достовір-
ності управлінської інформації, що використовується для прийняття стратегічних рішень, а також скоротити операційні ри-
зики та ймовірність технічних помилок при обробці даних щодо діяльності різних підрозділів підприємства. До завдань  
контролінгу входить розробка структури інформаційної системи, стандартизація інформаційних каналів та носіїв, вибір ме-
тодів обробки інформації. При погіршенні економічного становища на підприємстві, що проявляється у зниженні рівня лік-
відності та рентабельності, від служб контролінгу очікують більше послуг з координації планів, аналізу причин їхнього від-
хилення від факту, а також рекомендацій для забезпечення виживання на найближчу перспективу.  

Ключові слова: криза, антикризове управління, система, контролінг, інформація, інформаційне забезпечення, зовнішнє 
середовище. 

Piletska S., Kopcha Y., Kamyshna S. Controlling in the System of Anti-Crisis Management 
It is noted that the economy, as well as each of its subjects, is developing cyclically, changing one stage by another. The cyclic 

nature of economic development has led to the formation of such scientific direction as “controlling”, designed to ensure the sustainable 
functioning of enterprises in the deployment of crisis processes. The aim of the study is to develop theoretical foundations and practical 
recommendations on the specifics of using controlling in the system of anti-crisis management of the enterprise. The methodological 
basis of the study are the scientific works of classics of economic science, publications of leading scientists and experts exploring 
controlling as a means of diagnosing market opportunities and positions of the enterprise, the problems of crisis management of the 
enterprise. It was determined that the practice of application of controlling shows that without tools in this period of economic deve- 
lopment it is impossible to compete with those enterprises that successfully apply it. The controlling services provide the system gath-
ering, processing and analysis of the information by all enterprise divisions, determine the conformity of the adopted development 
strategy, prepare the constructive suggestions for the management and administration concerning the effective solution of the problems, 
which arise in the terms set by the program. It has been substantiated that in the process of formation of the information-analytical 
platform of controlling, not only the information itself, necessary for making behavioral decisions, but also the effective organization 
of its movement is of fundamental importance. Information controlling system supports the development of basic plans of the company. 
It is proved that in a changing environment in the process of crisis management the use of controlling by the enterprise will significantly 
improve the reliability of management information used to make strategic decisions, and reduce operational risks and the likelihood of 
technical errors in processing data on the activities of various departments of the enterprise. The tasks of controlling include develop-
ment of information system structure, standardization of information channels and carriers, choice of information processing methods. 
When the economic situation in an enterprise worsens, manifested in a decline in liquidity and profitability, more services are expected 
from the controlling services to coordinate plans, analyze the causes of their deviation from the fact, as well as recommendations for 
survival in the short term. 

Keywords: crisis, anti-crisis management, system, controlling, information, information support, external environment. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДОВОГО ЦИФРОВОГО  
ВИРОБНИЦТВА В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

В умовах глобалізації інформаційне суспіль- 
ство вимагає заходів адаптивного характеру, зрос-
тання значущості інтелектуальних виробництв, що 
сприяє якісним змінам сучасної парадигми еконо-
міки та її найважливішому структурному сектору – 
промисловості. Промисловість стимулює розвиток 
інноваційної діяльності і є мультиплікатором зрос-
тання економіки загалом. За даними світової ста- 
тистики, промислове виробництво забезпечує най- 
більший приріст доданої вартості в порівнянні з ін-
шими секторами економіки. Обороноспроможність 
держави, її економічна безпека, зростання валового 
національного продукту, створення робочих місць, 
життєвий рівень населення безпосередньо залежать 
від рівня розвитку промисловості. 

Сучасна економіка переживає складний період 
структурно-технологічної трансформації, зумовле-
ної зростаючою цифровізацією економічної діяль-
ності. За цих умов індустріальний ландшафт визна-
чає четверта промислова революція (Industry 4.0 та 
4IR). Як зазначає К. Шваб, «з четвертої промислової 
революції випливають чотири основні наслідки для 
всіх галузей: зміна очікувань споживачів; удоскона-
лення якості товарів з допомогою даних, які спри- 
яють підвищенню продуктивності активів; усвідом-
лення компаніями важливості нових форм співро- 
бітництва; трансформування операційних моделей у 
нові цифрові моделі» [1].  

Цифровізація сфер промисловості не тренд, це 
головна умова економічного зростання та конкурен-
тоспроможності. Так, за даними Forbes, сьогодні не 
функціонує більша половина компаній, що входили 
в 2000 р. до потужних корпорацій світу за рейтин-
гом Fortune Global 500 [2]. Переважна більшість із 
них не зуміли перебудувати свої бізнес-процеси.  
Водночас найбільш технологічними компаніями у 
світі вважаються американські. За даними Boston 
Consulting Group [3] серед інноваційних «Apple», 
«Google», «Tesla», «Microsoft», «Samsung», «Ama-
zon». Найсучаснішими підприємствами, де усі про-
цеси автоматизовані та всі елементи об’єднані за до-
помогою промислового інтернету, вважаються  
англійський завод трансформер «AMRC Factory 
2050», японський «Mitsubishi Electric», німецький 
«Siemens», американський завод з виробництва біо- 

палива «DuPont», також американські «SpaceX», 
«Tesla», «Boeing». Зазначимо, що в розвинених кра-
їнах цифровізація промисловості складає 86,3% 
цифрової економіки. Водночас звернемо увагу на 
зростаючу роль стартапів, оскільки керівники вели-
кого бізнесу все більше залучають їх інноваційні 
проєкти. У цьому контексті заслуговує на увагу той 
факт, що за останні 10 років лише 174 діджиталізо-
вані стартапи спричинили появу надсучасних галу-
зей із сукупною капіталізацією понад квінтильйона 
доларів США, і цей креативний ринок ламає стерео-
типність застарілих бізнес-моделей [4].  

Цифрова трансформація створює найбільшу 
цінність для підприємств, сприяючи масштабним 
інноваціям. IDC визначила дев’ять аспектів [5], за 
якими промисловим підприємствам необхідно ство-
рити правильні можливості цифрової трансформа-
ції. Ці аспекти стосуються майбутнього цифрової ін-
фраструктури, довіри, інтелекту, клієнтів та спожи-
вачів, роботи, операцій, взаємопов’язаності, цифро-
вих інновацій та галузей промисловості. Фахівці од-
ностайні в тому, що цифрова трансформація є три-
валим поетапним процесом: пілот, локальне розши-
рення, реплікація, управління операціями, оптиміза-
ція та інновації. У цьому контексті серед усіх віт- 
чизняних промислових підприємств, що вступили 
на шлях цифрової трансформації, понад 70% наразі 
перебувають на стадіях «локального розширення» 
та «реплікації», тоді як лише 3,9% досягли стадії 
«оптимізація та інновації». Зазначене обумовлює 
необхідність теоретичного осмислення процесів 
трансформації галузей промисловості як складної 
наукової проблеми, що повною мірою стосується 
методології та практики управління сталим розвит-
ком. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Концепцію цифрової економіки вперше обґрунто-
вано в 1996 р. Д. Тапскоттом в книзі «Цифрова еко-
номіка: перспективи та небезпека в епоху мереже-
вого інтелекту» [6], затим офіційно висунуто в  
опублікованій доповіді «Нова цифрова економіка» 
Міністерством торгівлі США в 1998 р. Глобальна 
цифрова економіка продемонструвала швидку тен-
денцію до зростання і стала новим двигуном для 
сприяння глобальному економічному відновленню. 
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У цьому контексті Д. Тіссом [7] розглянуто виклики 
та можливості диференціювання цінності для інно-
ваторів в цифровій економіці. Використовуючи 
структуру ланцюгів створення цінності та ґрунту- 
ючись на висновках теорії про неоднорідність фірм 
і продуктів, Дж. Майєром [8] обговорюються ка-
нали, через які ці механізми можуть прискорити ін-
дустріалізацію. Дослідником увага акцентується на 
інноваційній, промисловій та регуляторній політиці 
для сприяння справедливому розподілу вигод від 
цифровізації. А. Андреоні та Г. Анзолін [9] зазнача-
ють, що через значні проблеми, з якими країни сти-
каються на шляху індустріалізації, а також через той 
факт, що продуктивність 4IR і зростання додаткової 
вартості вкладені в конкретні процеси та види діяль-
ності, промислова політика має бути обґрунтова-
ною, розумнішою та спритнішою, інакше кажучи, 
базуватися на реаліях технологій цифрового вироб-
ництва, вибирати розумніші шляхи підйому техно-
логічними щаблями та бути спритнішою у виборі 
можливостей.  

Вперше про необхідність широкого застосу-
вання передових технологій у промисловості заго-
ворили в Німеччині (2011 р.), тоді ж було розроб-
лено стратегію створення «розумних» підприємств 
у країні та був запроваджений термін «Індустрія 
4.0». У цьому контексті, використовуючи нові дані 
щодо панелі галузей у 17 країнах, вперше оцінено 
позитивний вплив промислових роботів, та дове-
дено підвищення продуктивності праці та збіль-
шення доданої вартості за їх використання [10]. Ево-
люцію технології адитивного виробництва, кульмі-
нацією якої став 3D-друк, і бачення того, як ця  
еволюція впливає на існуючі глобальні ланцюжки 
створення вартості у виробництві представлено в 
статті [11]. 

Низкою вітчизняних авторів окреслено напря-
ми цифрової трансформації промисловості та роз- 
роблено системно-інтегрований методичний підхід 
до визначення Індексу цифрової трансформації 
суб’єктів підприємництва [12]. У цьому контексті 
В. Ляшенком та Є. Котовим [13] досліджуються мо- 
дернізаційні процеси нової промислової політики. 
Увага концентрується на такому: широке визнання 
важливої ролі промисловості у вирішенні актуаль-
них проблем сучасності знайшло відображення в но-
вих завданнях із прискореного розвитку індустрії – 
генератора науково-технічного прогресу й іннова-
цій, важливого фактору глобальної конкурентоспро-
можності національних економік та драйвера еконо-
мічного зростання. Заслуговує на увагу стаття [14], 
де розроблено концепцію управління знаннями про-
мислового підприємства. У роботі [15] піднімається 
проблема можливостей та пріоритетів структурних 
змін внутрішнього ринку України, при цьому розви- 
ток цифрових технологій, інфраструктури та компе-
тенцій визначено критичною точкою цифровізації 
внутрішнього ринку. Л. Федулова в своїй публікації 
відслідковує проблеми запровадження цифрових  

технологій та Індустрії 4.0 в Україні та їх вплив на 
досягнення окремих індикаторів цілей сталого роз-
витку [16]. 

Попри це, питання щодо освоєння технологій 
передового цифрового виробництва в рамках чет- 
вертої промислової революції та вплив сучасних 
процесів технологічного розвитку на реалізацію Ці-
лей сталого розвитку (ЦСР) залишаються недостат-
ньо дослідженими, що зумовлює необхідність їх по-
дальшого вивчення. 

Метою статті є аналіз і систематизація впро- 
вадження та розвитку технологій передового цифро-
вого виробництва, а також розроблення пропозицій 
у контексті їх ефективного використання як пріори-
тету забезпечення сталого розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Впровадження результатів концепції четвертої про-
мислової революції, як чергової хвилі прогресу, обу-
мовлені зростаючою конвергенцією сучасних тех-
нологічних сфер – цифрового виробництва, нано- 
технологій, біотехнологій та розробки новітніх ма-
теріалів – і їх взаємодоповнюваності у виробництві 
[17]. У цьому контексті довідник Всесвітнього еко-
номічного форуму, присвячений четвертій промис-
ловій революції, визначає 12 ключових нових техно-
логій (табл. 1). Деякі є галузевими, хоча більшість з 
них вважаються платформними технологіями, які 
можна розгорнути в кількох секторах. 

При цьому адитивне виробництво та робото- 
техніка можуть бути безпосередньо класифіковані 
як виробничі технології. 

Вважаємо, що інтегрування діяльності промис-
лових підприємств та ядра інтелектуального потен-
ціалу (неперервне навчання, креативність, генерація 
нового знання, інформаційна грамотність, потенціал 
у сфері НДДКР, патентна активність) забезпечить 
можливість розвитку ключових технологій.  

Освоєння технологій передового цифрового ви-
робництва (ADP) в рамках четвертої промислової 
революції, під якою розуміємо зміну технологічної 
парадигми, радикально змінюють природу вироб- 
ництва, нівелюючи кордони між цифровими та фі-
зичними виробничими системами. Прогрес у роз- 
витку передових/проривних технологій, таких як ро-
бототехніка, технології штучного інтелекту, ади- 
тивного виробництва та аналізу даних відкриває 
значні можливості для прискорення процесу іннова-
цій та підвищення частки промислового вироб- 
ництва в загальній доданій вартості. З цим техноло-
гічним переходом пов’язаний розвиток нових плат-
формних бізнес-моделей та способів створення вар-
тості [21–26]. Використання технологій передового 
цифрового виробництва сприяє всеохоплюючому та 
сталому економічному зростанню та досягненню ці-
лей сталого розвитку.  

Особливістю створення та розповсюдження  
технологій передового цифрового виробництва є ви-
сокий рівень концентрації, особливо в частині па- 
тентної та експортної діяльності. На десять еконо- 
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мік-лідерів припадає 90% всіх виданих у світі патен-
тів та 70% всього експорту, який безпосередньо 
пов’язаний з указаними технологіями. Це група про-
відних країн з розробки нових технологій у сфері пе-
редового цифрового виробництва. До цих країн на-
лежать (у порядку розміру частки ринку): США, 
Японія, Німеччина, Китай, Тайвань, Франція, Швей-
царія, Великобританія, Південна Корея та Нідер- 
ланди. Вказані 10 країн не тільки винаходять нові 
технології, але також продають (і купують) на світо-
вих ринках товари, створені з урахуванням цих тех-
нологій. Ще 40 економік – переслідувачі (серед них 

Канада, Австралія, Бразилія, Австрія та ін.), активно 
працюють із цими технологіями, однак з меншою ін-
тенсивністю. У решті світу – 29 країн «ті, що запіз-
нилися» та 88 країн – відсталі, спостерігається  
низька активність або повна відсутність участі в гло-
бальній розробці та використанні цих технологій 
[27]. За рівнем використання технологій передового 
цифрового виробництва, згідно з даними «Звіту про 
промисловий розвиток-2020. Індустріалізація в ци-
фрову епоху» (UNIDO), Україна приєдналась до 
групи 29 країн, що запізнилися.  

Таблиця 1 
Ключові новітні технології* 

Технологія Сутність технології
Штучний інтелект  
і робототехніка 

Розробка машин, які можуть замінити людей у значному переліку завдань, пов’язаних із мислен-
ням, мультизадачністю та дрібною моторикою 

Об’єднані в мережі 
датчики 

Поняття, більш відоме як «Інтернет речей», представляє собою використання мережевих датчиків 
для віддаленого підключення, відстеження та керування продуктами, системами та мережами 

Віртуальна та  
доповнена  
реальності 

Прогрес у відносинах між людьми та комп’ютерами, що включають симуляцію навколишнього 
середовища, голографічні зчитування та накладання цифрових об’єктів на картину реального світу 
із застосуванням змішаної реальності 

Адитивне  
виробництво 

Досягнення в адитивному виробництві за використання все більшого діапазону матеріалів та інно-
ваційних методів, що включають в себе 3D біодрук органічних тканин 

Блокчейн і техноло-
гія розподіленого  
реєстру 

Технологія розподіленого реєстру, заснована на криптографічних системах, які керують, перевіря-
ють і публічно записують дані транзакцій; основа «криптовалют», таких як, наприклад, біткоїн 

Передові матеріали 
та наноматеріали 

Створення нових матеріалів і наноструктур для розвитку корисних властивостей, таких як термо-
електрична ефективність, збереження форми, а також задля винайдення нових функціональних за-
стосувань 

Захоплення, збері-
гання та передача 
енергії 

Прориви в ефективному застосуванні акумуляторів і паливних продуктів; відновлювана енергія за 
допомогою сонячних, вітрових і приливних технологій; розподіл енергії через системи розумних 
мереж; бездротова передача енергії тощо 

Нові обчислювальні 
технології 

Нові архітектурні рішення для комп’ютерного обладнання, такі як квантові обчислення, біологічні 
обчислення або обробка нейронних мереж, а також інноваційне розширення сьогоденних обчис-
лювальних технологій 

Біотехнології Інновації в генній інженерії, секвенуванні та терапії, а також біологічних обчислювальних інтер-
фейсах і синтетичній біології 

Геоінженерія Технологічне втручання в планетарні системи, як правило, для пом’якшення наслідків зміни клі-
мату шляхом видалення вуглекислого газу або керування сонячною радіацією 

Нейро-технології Такі інновації, як розумні ліки, нейровізуалізація та біоелектронні інтерфейси, які дають змогу чи-
тати, спілкуватися та напряму впливати на діяльність людського мозку 

Космічні технології Розробки, що забезпечують більший доступ до космосу та його дослідження, включаючи мікросу-
путники, передові телескопи, багаторазові ракети та інтегровані ракетно-реактивні двигуни 

* Складено автором на основі джерел [18–20].

Важливим показником, що свідчить про спро-
можність 158 країн у контексті впровадження та ви-
користання передових технологій в рамках Індустрії 
4.0 є «Індекс готовності», що формується з таких 
компонентів, як: впровадження інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ), кадровий потенціал, 
дослідження та розробки (ДіР), промисловий розви-
ток та фінанси (табл. 2). За такими компонентами, як 
частка високих технологій у промисловому вироб-
ництві, дослідницька активність (кількість патентів 
та публікацій) та рівень освіченості (навичок) насе-
лення Україна має досить високе місце в рейтингу. 
Водночас за доступністю приватних підприємств до 
кредитів та рівнем інфраструктури ІКТ знаходиться 
на низьких щаблях рейтингу. 

Важливим кроком, що свідчить про готовність 
країни до змін, які несе з собою Індустрія 4.0, є оці-
нювання динаміки науково-технічної діяльності у 
сфері трансферу технологій. У 2020 р. згідно страте-
гічних напрямів інноваційної діяльності, передано 
1298 технологій, які створені за кошти державного 
бюджету. Це складає 96,3% від загального обсягу 
переданих технологій та 80,8% порівняно з 2019 р. 
(1607 од.). Трансфер технологій здійснювався як на 
внутрішньому ринку (96,8%) із зменшенням кіль- 
кості переданих технологій на 19,2 в. п., так і на зо-
внішньому – на 21,1 в. п. У 2020 р. обсяг грошових 
надходжень від трансферу технологій становив 
225,8 млн грн, що порівняно з 2019 р. на 12,2% 
більше, що відбулося внаслідок наповнення внут- 
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рішнього ринку (понад 16%). При цьому грошові  
надходження на зовнішньому ринку зменшилися в 
3,7 раза. На тлі внутрішнього ринку серед переданих 
технологій 755 од. є новими для української еконо-
міки; на зовнішньому передано 41 технологію, усі є 
принципово новими. Отож, в 2020 р., в умовах  
внутрішнього ринку, вартість переданих технологій 

зросла, водночас їх конкурентні переваги є недо- 
статніми для високої результативності на зовніш-
ньому ринку. Значна частина технологій (559 од. або 
43,0%) передана згідно виду трансферу «ноу- 
хау, угоди на передачу технологій», з яких на зов- 
нішньому ринку всі 100,0%, на внутрішньому – 
41,2%.  

Таблиця 2 
Рейтинги України та окремих країн світу за Індексом готовності  

до впровадження передових технологій у 2020 р.* 

Країна 
Значення 
Індексу 

Загальний 
рейтинг 

Рейтинг країн згідно компонентів 

ІКТ 
кадри  

(навички) 
ДіР 

промисловий 
розвиток 

фінанси 

Країна з високим рівнем готовності до впровадження передових технологій 
Чехія 0,75 26 30 23 32 18 72
Польща 0,73 28 32 30 30 32 70
Естонія 0,72 29 15 20 59 31 61
Португалія 0,71 32 35 33 31 49 27
Словенія 0,69 33 28 15 62 29 84
Словаччина 0,69 36 21 47 44 23 59
Угорщина 0,67 37 27 43 48 16 99
Литва 0,65 39 25 24 54 48 88

Країна з рівнем готовності до передових технологій вище середнього 
Бразилія 0,65 41 73 53 17 42 60
Румунія 0,60 45 44 70 34 38 115
Сербія 0,59 47 38 52 55 46 86
Болгарія 0,57 51 53 48 65 41 73
Україна 0,56 53 66 40 47 58 97
Туреччина 0,55 55 75 63 27 78 49

* Складено автором на основі джерела [28].

Згідно з стратегічними пріоритетами підпри-
ємств промисловості проведено трансфер техноло-
гій у кількості 662 од., або 51,0% від переданих  
загалом, що на 34,3% менше порівняно з 2019 р.  
Трансфер стосувався здебільшого внутрішнього  
ринку (94,0%). За цих умов обсяг надходжень стано-
вив 52,2 млн грн (23,1% від загального обсягу), в по-
рівнянні з 2019 р. на 18,0% більше, за обсягу над- 
ходжень у 44,2 млн грн. 

Найвищого попиту в реальному секторі еконо-
міки набули технології з відновлюваних джерел  
енергії (1-й пріоритет – енергетика), композиційних 
та функціонально-градієнтних матеріалів (3-й – нові 
матеріали), розвиток сучасних інформаційних, ко-
мунікаційних технологій, робототехніки (7-й – ІКТ) 
[29].  

В Україні суттєвим бар’єром у контексті впро-
вадження здобутків Індустрії 4.0 є недостатнє фі-
нансування наукових досліджень та розробок. У 
2020 р. загальна величина витрат на дослідження  
і розробки в Україні становила 17022 млн грн. При 
цьому постійно знижується наукоємність ВВП – з 
0,75% у 2010 р. до критичного значення – 0,41% у 
2020 р. Згідно оцінок фахівців, при наукоємності  
нижче за 0,9% ВВП наука виконує лише пізнавальну 
функцію. На дослідження і розробки у ВВП (за да- 
ними 2019 р.) частка обсягу витрат у країнах ЄС в 

середньому становила 2,2%. До прикладу, норми  
відрахувань на нові розробки та науково-дослідні 
роботи в країнах ЄС становлять 15% вартості реалі-
зованої продукції щорічно (9–10 млрд дол.), з яких 
біля 50% складають внутрішні корпоративні від- 
рахування (4,5–5,3 млрд дол.) та фінансування з 
держбюджету – близько 50% на рік (4,5–4,7 млрд 
дол.). Обсяги річного фінансування з держбюджету 
на нові розробки та науково-дослідні роботи на по-
чатку 2000-х років становили відповідно понад  
20 тис. дол. на одного працівника в країнах ЄС, та 
понад 100 тис. дол. у США. На сьогодні вказані  
цифри збільшилися вдвічі-втричі. 

Разом з тим цифровізація ставить серйозні  
завдання перед директивними органами держав не-
залежно від рівня їх розвитку. Попри окремі успіхи, 
Україна все ще недостатньо трансформує можли- 
вості сучасних цифрових технологій в економічні й 
соціальні вигоди (цифрові дивіденди): необхідний 
системний підхід до реалізації затверджених захо-
дів, формування цифрових компетенцій, у тому  
числі й для населення, узгодженість зі стратегією 
досягнення цілей сталого розвитку тощо. Отож, за-
провадження цифрових технологій в Україні вима-
гає, щоб ключові зусилля цифровізації спрямовува- 
лись на сприяння всеохоплюючому та сталому про-
мисловому зростанню в контексті таких завдань 
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[15]: трансформація сегментів внутрішнього ринку 
в високоефективні та конкурентоспроможні; креа-
тивна та технологічна модернізація суб’єктів про- 
мисловості; активізація інвестиційної активності та 
економічний прорив; розвиток людських ресурсів, 
їхнього інноваційного і креативного потенціалу та 
компетенцій. 

Технології передового цифрового виробництва 
є результатом поєднання трьох основних компонен-
тів: обладнання, програмного забезпечення та засо-
бів зв’язку [9]. До обладнання відносяться інстру- 
менти, засоби та допоміжні системи сучасних про-
мислових роботів та «розумних» автоматизованих 
систем, а також колаборативні роботи та 3D-прин-
тери для адитивного виробництва. Цей набір техно-
логій виробничого обладнання багато в чому схо-
жий з технологіями попереднього етапу – третьою 
промисловою революцією. Відмінними рисами но-
вих машин є їх засоби зв’язку, а також гнучкість та 
функціональність у процесі виконання виробничих 
завдань. 

На сьогодні лише деякі виробники впроваджу-
ють технології передового цифрового виробництва. 
При цьому вказані технології поширені за галузями 
нерівномірно. Відмінності у рівні технологічної ін-
тенсивності та виробничих процесах зумовлюють 
більш високу ймовірність впровадження технологій 
передового цифрового виробництва в певних галу-
зях промисловості. При цьому особливо виділя-
ються дві галузі: комп’ютери та машинобудування, 
а також транспортна техніка. Ці галузі демонстру-
ють рівень впровадження ключових технологій пе-
редового цифрового виробництва вище середнього. 
У галузі комп’ютерного обладнання та машинобу- 
дівної промисловості найбільш широко використо-
вуються технології хмарних обчислень та 3D-друку 
(на 10–15 відсоткових пунктів вище середнього), 
тоді як галузь транспортної техніки посідає другу 
сходинку та лідирує за обсягом використання про-
мислових роботів у виробництві. Оскільки техноло-
гії передового цифрового виробництва стрімко по-
ширюються, інші галузі (навіть менш технологічно 
ємні) також можуть стати лідерами у цій сфері. 

Переважна більшість промислових підпри-
ємств у процесі використання нових технологій сти-
кається з конкретними проблемами. Ці проблеми 
можуть бути згруповані за такими напрямами 
(Andreoni та Anzolin, 2019) [9]. 

Базовий потенціал. Виробничий потенціал, не-
обхідний для поглинання, розгортання та розпов- 
сюдження технологій передового цифрового вироб-
ництва вздовж ланцюгів постачання, обмежений та 
нерівномірно розподілений. При цьому вказані тех-
нології підвищили «поріг базового потенціалу»  
внаслідок об’єднання нових та існуючих технологій 
у складні інтегровані технологічні системи. 

Модернізація та інтеграція. Якщо компанії 
вже вклали кошти у технології попереднього поко-
ління, їм необхідно навчитися модернізувати та ін- 

тегрувати нові технології цифрового виробництва у 
свої існуючі виробничі підприємства. На цьому фоні 
нові підприємства створюються рідше, оскільки це 
вимагає значних довгострокових інвестицій та до- 
ступу до ринків. 

Цифрова інфраструктура. Нові технології ви-
магають суттєвої інфраструктури для використання 
у виробництві. Виникають серйозні проблеми у за-
безпеченні доступної та якісної електроенергії, а  
також надійного зв’язку. Внаслідок наявності цих та 
інших проблемних зон в інфраструктурі, інвестиції 
в технології можуть стати занадто ризиковими та фі-
нансово недоцільними для окремих підприємств. 

Розрив цифрового потенціалу. Низка суб’єктів 
господарювання, запроваджуючи технології передо-
вого цифрового виробництва, використовують їх 
всередині підприємства, в окремих випадках серед 
кількох близьких постачальників, які мають базо- 
вий виробничий потенціал для їх використання.  
Навколо цих островів четвертої промислової рево-
люції переважна більшість підприємств, використо-
вують технології, типові для третьої чи навіть другої 
промислової революції. Розрив між найпотужні-
шими компаніями і всіма іншими визначено як роз-
рив у цифрових потенціалах. При цьому, за значного 
розриву в цифрових потенціалах поширення техно-
логій передового цифрового виробництва залиша-
ється доволі обмеженим.  

Доступ та доступність. Технології передо-
вого цифрового виробництва, як правило, контро-
люються провідними компаніями. Відповідно, біль-
шість підприємств значною мірою покладаються на 
імпорт цих технологій, і в багатьох випадках, навіть 
за мобілізації ресурсів для доступу до них, залиша-
ються залежними від постачальників апаратних та 
програмних компонентів. 

У контексті впровадження та використання  
технологій передового цифрового виробництва ви-
рішальне значення мають інвестиційний, техноло- 
гічний та виробничий потенціали. Оскільки ство-
рення базового потенціалу вважається попередньою 
умовою для участі в четвертій промисловій револю-
ції, промислові підприємства повинні нарощувати 
виробничий потенціал – програм або процедур для 
повторного виконання у певному контексті, отрима-
них у результаті навчання в організації [30]. Вироб-
ничий потенціал пов’язаний з досвідом, навчанням 
на практиці та поведінкою підприємців, залучених у 
виробництво. Інвестиційний та технологічний по- 
тенціали повною мірою підкреслюють свою уні- 
кальність, інтегруючись зі змінними виробничого 
потенціалу. Вказані потенціали включають техноло-
гічні знання, ресурси та навички, необхідні підпри-
ємствам у контексті освоєння і використання облад-
нання та технологій, розширення виробництва, зай-
нятості, подальшого вдосконалення своєї техноло- 
гічної компетенції та ділової активності. У своїй су- 
купності вказані потенціали забезпечують високий 
рівень впровадження нових технологічних процесів. 
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Кожне підприємство формує власний «унікаль-
ний набір можливостей». Оскільки підприємства 
стикаються з різними проблемами в процесі нав-
чання, темпи розвитку нових можливостей, ймо- 
вірно, також будуть нерівномірними [9]. Ця обста-
вина посилює стійку неоднорідність, бо значна кіль-
кість підприємств з обмеженим потенціалом та  
низькою ефективністю співіснує із більш передо-
вими. У цьому контексті визначимо «цифровий роз-
рив» як форму диференціації між окремими підпри-
ємствами, або галузями, яка проявляється у нерів-
ному доступі до технологій передового цифрового 
виробництва, що викликана взаємодією економіч-
них, соціальних, технічних, інфраструктурних чин-
ників, а також чинника цифрової грамотності. Роз-
рив може завдати шкоди провідним компаніям  
унаслідок складнощів зі зворотним зв’язком та роз-
витком власних ланцюгів постачання. Таким чином, 
розрив перетворює можливості модернізації техно-
логії в проблемну зону цифрової індустріалізації.  

В умовах нової технологічної парадигми задля 
уникнення ризику відставання та досягнення успіху, 
промисловим підприємствам потрібно спрямувати 
зусилля на створення цифрової інфраструктури,  
розвиток конкурентних навичок та зміцнення до- 
слідницького потенціалу [31]. Особливо важливі 
для розвитку технологій передового цифрового ви-
робництва такі групи навичок («навички майбут-
нього»): аналітичні; специфічні, що сприяють роз-
витку технологій у контексті підходу до організації 
процесу навчання, який поєднує науку, технологію, 
інженерію та математику (НТІМ-освіта), а також на-
вички, інтегровані з ІКТ; та гнучкі навички (soft 
skills). Підвищений попит на вказані навички вже  
відображається у профілі найму підприємств з ви-
щою технологічною ємністю. При цьому, серед тех-
нологічно динамічних підприємств, які використо-
вують, чи готові використовувати технології пере-
дового цифрового виробництва, частка співробіт- 
ників з навичками НТІМ є незмінно вищою. Також 
відзначається зростаюче значення навичок, пов’яза-
них з технологіями, таких як навички взаємодії лю-
дини з машиною. Основна причина полягає в тому, 
що, використовуючи нові технології, співробіт- 
ники повинні працювати в інтегрованих командах  
і швидко освоювати процедури та системи. 

Виокремимо потенційні переваги запровад-
ження технологій передового цифрового вироб- 
ництва в контексті підтримки сталого промислового 
розвитку. Отже, нові технології: 

– забезпечують створення та виведення на ри-
нок інноваційних товарів, що сприяє виникненню 
нових галузей промисловості, пов’язаних з ними ро-
бочих місць та джерел доходу; 

– стимулюють підвищення ефективності ви-
робництва за рахунок цифровізації та взаємо- 
пов’язаності виробничих процесів (енергоефектив-

ність та оптимізація витрат, зниження експлуатацій-
них витрат, покращення використання капіталу,  
якість кадрів і зв’язку зі сферою послуг); 

– покращують умови праці персоналу промис-
лового виробництва шляхом запровадження нових 
робочих процесів та розподілу завдань, а також під-
вищення порогу кваліфікації робочої сили; 

– сприяють екологічній стійкості процесу про-
мислового виробництва та соціальній інклюзив- 
ності; 

– сприяють розвитку наукомістких бізнес-по-
слуг; 

– забезпечують підприємствам більш високу
продуктивність. 

Вказані переваги також посилюють ризики  
і немає жодної гарантії, що ці наслідки не приведуть 
до спричинення інших змін. Отримання вигоди за-
лежить від умов, специфічних для галузей та під- 
приємств, зайнятих у галузі промисловості. 

Технології передового цифрового виробництва 
можуть покращити характеристики та функціональ-
ність товарів та послуг (включаючи інновації у про-
дуктах, індивідуалізацію та час виходу на ринок), 
що приведе до підвищення доходів, а також до по-
яви більш конкурентоспроможних пакетів товарів 
та послуг. Наприклад, сучасні промислові підприєм-
ства можуть використовувати промисловий інтер-
нет з метою безперервного збору даних для досяг-
нення низки завдань: 

– підвищення якості виконання виробничих
операцій та скорочення тривалості виробничого  
циклу; 

– поліпшення технічного обслуговування об-
ладнання завдяки більш точному прогнозуванню  
рівня зносу деталей та моменту відмови обладнання, 
усунення необхідності планово-попереджувальних 
ремонтів, що викликають тривалу зупинку облад-
нання; 

– глибоке та відносно дешеве дослідження ці-
льових аудиторій споживачів та вдосконалення  
маркетингових функцій; 

– відстеження матеріальних запасів з точністю
до одиниць кількості товарів та більш ефективного 
управління ланцюжками поставок (наприклад, облік 
розташування, температури, вологості та інших па-
раметрів навколишнього середовища, здатних впли-
нути на якість кінцевої продукції); 

– виключення ймовірності застосування конт-
рафактних деталей завдяки RFID-міткам (Radio 
Frequency Identification), встановленим на деталях, 
блоках і вузлах, що автоматично зчитуються за до-
помогою радіосигналів; 

– підвищення безпеки виробництва за рахунок
автоматичного контролю за використанням небез-
печних та шкідливих речовин; 

– зниження експлуатаційних витрат завдяки ав-
томатичному включенню та виключенню систем 
освітлення та кондиціювання; 
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– відстеження пересування транспорту та опти-
мізація транспортних маршрутів, а також аналіз дій 
водіїв; 

– контроль персоналу та ідентифікація особис-
тості, у тому числі на території закритих об’єктів, 
наприклад урядових установах, військових базах 
тощо; 

– прийняття більш обґрунтованих управлінсь-
ких рішень на основі глибшої аналітики; 

– зміцнення партнерських відносин з дис-
триб’юторами, партнерами та клієнтами. 

Аналіз даних дає змогу використовувати пере-
ваги збору та аналізу даних про клієнтів у режимі 
реального часу, забезпечуючи безпосереднє залу-
чення запитів клієнтів та сприяючи економічно  
ефективній масовій індивідуалізації товарів. Таке 
розуміння поведінки клієнтів може створити значні 
конкурентні переваги для нових продуктів, послуг 
та рішень. Зміни відкривають нові організаційні  
можливості та можливості у веденні бізнесу за ра- 
хунок включення послуг у промисловому вироб- 
ництві. Таким чином, технології передового цифро-
вого виробництва створюють можливість віднов-
лення індустріалізації та прискорення економічного 
зростання шляхом створення нових товарів та інтег-
рування виробничої діяльності та сфери послуг. 

Впровадження технологій передового цифро-
вого виробництва у промисловому виробництві ви-
магає додаткової підтримки з боку інших секторів 
економіки, зокрема, наукомістких послуг, які нада-
ють ІТ та цифрові рішення, необхідні для впро- 
вадження «розумного» виробництва. Ця тісна взає-
модія з послугами може потенційно збільшити  
мультиплікаційний ефект промислового вироб- 
ництва на створення робочих місць. 

Технології передового цифрового виробництва 
також впливають на соціальний вимір промисло-
вого виробництва. Вони можуть покращити умови 
праці персоналу промислового виробництва шля-
хом запровадження нових робочих процесів та роз-
поділу завдань, а також підвищення порогу кваліфі-
кації робочої сили. У цьому контексті розширення 
співпраці людей та роботів (колаборативні роботи) 
створить «змішану» робочу силу. Технології без-
пеки та стеження також підвищують безпеку та по-
кращують умови праці в цехах. 

Технології передового цифрового виробництва 
мають високий показник екологічності. Це особливо 
стосується технологій, пов’язаних з роботами, ма-
шинним навчанням та системами Cad/Cam, і, мен-
шою мірою, технологій адитивного виробництва. 
Найважливішою характеристикою, відзначеною па-
тентними рецензентами цих технологій, є їх потен-
ційний внесок у зниження викидів парникових газів. 

Забезпечення готовності до освоєння та вико-
ристання нових технологій потребує заходів в роз-
різі певних аспектів, зокрема: розвиток рамкових 
умов, стимулювання попиту та використання вже  

діючих ініціатив, а також зміцнення необхідних на-
вичок та дослідницького потенціалу.  

Рамкові умови включають інституціоналізацію 
багатосторонніх підходів до розроблення промисло-
вої політики. Впровадження технологій передового 
цифрового виробництва потребує значних зусиль у 
розвитку рамкових умов, пов’язаних з нормативно-
правовою базою та цифровою інфраструктурою, ін-
ституціонального середовища розробки політики, а 
також наявності каналів міжнародного співробітни-
цтва та передачі технологій. Наявність інституціо-
нального середовища є особливо важливим у тому 
сенсі, щоб технології передового цифрового вироб-
ництва працювали на забезпечення сталого еконо- 
мічного розвитку. Розробка нової промислової полі-
тики у цьому середовищі має ґрунтуватися на тісній 
співпраці між приватним та державним секторами, в 
рамках якого керівними принципами мають стати 
навчання (визначення стримувальних чинників), 
експериментування (пошук способів усунення та-
ких стримуючих чинників), координація (залучення 
всіх зацікавлених сторін) та моніторинг (оцінка ре-
зультатів) [31; 32]. Отож, інституціональні зусилля, 
спрямовані на використання ефекту «цифрових ди-
відендів», дадуть промисловим підприємствам по-
штовх до інноваційно-креативного стрибку та пере-
орієнтації на високотехнологічне виробництво. 

Стимулювання попиту потребує поінформова-
ності та фінансування. Навіть за створення рамко-
вих умов, країнам необхідно стимулювати попит на 
нові технології та їх освоєння. Це вимагає цілеспря-
мованих зусиль щодо підвищення поінформовано-
сті підприємств про потенціал та вигоди застосу-
вання даних технологій, та сприяння фінансуванню 
їхнього освоєння. Також виникає необхідність щодо 
надання адресної підтримки тим учасникам (напри-
клад, малим та середнім підприємствам), які відста-
ють у контексті технологічного розвитку. 

І нарешті, для забезпечення можливості осво-
єння промисловими підприємствами нових техноло-
гій основна увага концентрується на ефективному 
використанні професійно-кваліфікаційного та до-
слідницького (творчого) потенціалів. Водночас уряд 
має підтримувати створення та зміцнення вказаних 
потенціалів за допомогою відкриття навчальних 
центрів та застосування нових підходів до технічної 
та професійної освіти та підготовки, що відповідає 
новим потребам підприємств. Крім того, ключовим 
чинником освоєння цих технологій передового циф-
рового виробництва та їх адаптації до місцевих умов 
є розширення масштабу та числа дослідницьких ін-
ститутів, що займаються безпосередньо вказаними 
технологіями. 

Слід пам’ятати, що для розвитку потенціалу, 
необхідного для освоєння технологій передового 
цифрового виробництва та прийняття будь-яких 
пов’язаних з ними змін у виробництві, необхідна ці-
леспрямованість та значні ресурси [33; 34]. Перш 
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ніж приступити до повномасштабного впровад-
ження, слід робити невеликі, але продумані кроки з 
метою випробування різних варіантів технологіч-
них та політичних рішень з урахуванням бажаних 
цілей. У цьому контексті для реалізації нових мож-
ливостей розвитку внутрішнього ринку України та 
подолання цифрового розриву на даний час увага зо-
середжена на розробці національних твердо-цифро-
вих інфраструктурних платформ, що включають 
теле-, радіо-, широкосмугову мобільну й фіксовану 
телекомунікації, інфраструктуру віртуалізації та 
збереження хмарних і туманних даних, доповненої 
реальності, предиктивної аналітики, кібербезпеки, 
штучного інтелекту тощо. М’які (сервісні) інфра-
структури включають промислові цифрові інфра-
структури, забезпечення проєктів відкритих даних, 
ідентифікації та довіри, електронних транзакцій та 
онлайн-взаємодії стейкхолдерів, а також блокчейн 
та електронне урядування. 

Таким чином, прориви в технологіях передо-
вого цифрового виробництва будуть відкривати  
нові можливості для уникнення відставання, або ж 
стрибків вперед за умов забезпеченості країни ак- 
тивною промисловою політикою, цифровою гра- 
мотністю, навичками та освітою, а не лише рівнем 
оплати праці, внутрішнім ринком та становищем у 
глобальному ланцюгу доданої вартості [8]. 

Висновки та перспективи подальших до- 
сліджень. Флагманом розвитку промисловості має 
стати механізм впровадження нових технологій, які 
утворюють її технологічне ядро [12]. Механізм 
включає такі елементи як: потужні централізовані  
і розподілені обчислювальні ресурси (супер- і кван-
тові комп’ютери; хмарні і периферійні обчислення 
(Cloud і Edge Computing)); програмне забезпечення, 
засноване на системах штучного інтелекту, що пе-
редбачає машинне навчання; мережеві ресурси но-
вого покоління, які об’єднують великі дані (BigData) 

з використанням принципів побудови нейроме- 
реж; розробка і впровадження програмно-апаратних  
комплексів. У сфері мережевої інфраструктури ос-
новою для розвитку інфокомунікаційних мереж за-
гального користування повинні стати мережі з син-
хронною цифровою ієрархією (SDH), що послужить 
основою для подальшого впровадження та розши-
рення використання технологій міжмашинної взає-
модії (М2М) й інтернету речей (IoT).  

Основними напрямами цифрової трансформа-
ції промисловості вважаються взаємодія з клієн-
тами, оптимізація операційних процесів і зміна біз-
нес-моделі. В умовах стрімкого розвитку інновацій 
та технологій ключового значення набуває цифрові-
зація діючих бізнес-процесів, які вважаються «точ-
ками зростання» бізнесу. При цьому перехід від  
простого використання технологій до трансформа-
ції бізнесу необхідно здійснювати через інтегру-
вання активності у сфері технологій передового ци-
фрового виробництва і креативного керівництва. Це 
те, що називають «цифровою зрілістю». У цьому 
контексті процесу цифрової трансформації про- 
мисловості сприяють: розвиток крауд-технологій 
(краудсорсинг, краудрекрутинг, краудворкінг); 
інноваційних парків; кластерів; бізнес-інкубаторів; 
системи підтримки розвитку підприємництва; інсти-
туціональних механізмів регулювання інтелектуаль-
ної, інноваційної та інформаційної діяльності 
суб’єктів підприємництва. Важливо забезпечити, 
щоб цифрова революція бізнесу формувалася все- 
бічно і далекоглядно, що надає пріоритет рівності, 
доступності, інклюзії, людській гідності та міжна- 
родній співпраці та стійкість.  

Подальші наукові дослідження доцільно спря-
мувати на обґрунтування неоіндустріальної госпо-
дарської системи – інтелектуальної економіки, на 
порозі якої стоїть людство.  
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Островська Г. Й. Впровадження технологій передового цифрового виробництва в рамках концепції сталого  
розвитку: проблеми та перспективи 

У статті висвітлено світові тенденції розвитку технологій цифрового передового виробництва в рамках концепції ста-
лого розвитку за умов цифровізації економіки. Проаналізовано стан цих процесів в Україні з акцентуванням уваги на викликах 
та перевагах, які несе цифровізація вітчизняним промисловим підприємствам та розроблено пропозиції щодо забезпечення їх 
результативності. Доведено, що цифровізація передбачає цифрову технологічну трансформацію промислового виробництва, 
що відкриває доступ різним рівням менеджменту до всього масиву оперативної виробничої інформації в режимі реального 
часу, а різноманітні цифрові алгоритми та рішення дають змогу забезпечувати безперервний зворотний зв’язок. Зазначено, 
що соціалізація технологічного розвитку ставить персонал підприємства перед серйозними викликами та чинить вагомий 
вплив на його свідомість і поведінку, що вимагає формування новітніх компетенцій. 

Ключові слова: промислове підприємство, цифрова трансформація, Індустрія 4.0, технології передового цифрового ви-
робництва, технологічний прорив, кваліфікаційний та дослідницький потенціали. 

Ostrovska H. Implementation of Advanced Digital Production Technologies within the Framework of Sustainable 
Development Concept: Problems and Prospects 

Abstract. The article highlights global trends in development of digital advanced production technologies within the framework 
of sustainable development concept in digitalization of the economy. The state of these processes in Ukraine was analyzed with  
emphasis on the challenges and advantages that digitization brings to domestic industrial enterprises, and proposals were projected to 
ensure their effectiveness. It has been proven that digitalization involves a digital technological transformation of industrial production, 
which opens access for different levels of management to the entire array of operational production information in real time, so as 
various digital algorithms and solutions make it possible to provide continuous feedback. It is noted that the socialization of techno-
logical development makes the company's personnel faced with serious challenges and has a significant impact on their consciousness 
and behavior, which requires the formation of the latest competencies. 

Keywords: industrial enterprise, digital transformation, Industry 4.0, technologies of advanced digital production, technological 
breakthrough, qualifying and research potentials. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ «У ЦЗЫ БИН ФА» 

В V веке до нашей эры в Древнем Китае проис-
ходит упадок дома Чжоу и царства Цзинь. Это поло-
жило начало непрекращающимся войнам между 
царствами, самыми мощными и влиятельными из 
которых были Чу, Хань, Ци, Цинь, Вэй, Янь и Чжао. 
Данный период длился около 200 лет и вошёл в ис-
торию под названием Чжаньго, или период Сража-
ющихся царств [6]. 

Этот отрезок древнекитайской истории харак-
теризуется радикальными изменениями в социаль-
ной, политический и экономической сферах, и, как 
реакцией на это, бурным взрывом мыслительной 
традиции. Среди коренных изменений следует отме-
тить: повышение уровня урбанизации, появление и 
внедрение железных орудий труда и, как следствие, 
повышение производительности труда крестьян и 
ремесленников, изменения в структуре армии – за-
мена аристократии с их колесницами и небольшой 
царской дружиной массовыми армиями, составлен-
ными из рекрутов. Эти изменения, в свою очередь, 
привели к более масштабным сражениям и жертвам, 
развитию товарно-денежных отношений и появле-
нию рынков, заселению ранее малоосвоенных ре- 
гионов и к острейшей политической нестабильно-
сти, проявившейся в большом количестве крупно-
масштабных войн и сражений [4]. 

Неудивительно, что в это время появляются вы-
дающиеся полководцы и государственные деятели 
(часто эти функции совмещал один человек, так как 
успех на поле боя способствовал тому, что полко-
водцев назначали министрами или советниками). 
Всё это способствовало развитию науки управления 
в различных её аспектах. 

Целью статьи является анализ древнекитай-
ского военного трактата У Цзы «Искусство войны» 
(У Цзы бин фа) с точки зрения современной науки 
управления и определение возможности его приме-
нения для повышения эффективности деятельности 
менеджеров в XXI веке. 

Одним из самых выдающихся деятелей этого 
времени можно назвать стратега У Ци. Он родился 
в царстве Вэй, предположительно в 440 г. до н.э. Его 
семья была богата, однако имела низкий социаль-
ный статус. Повзрослев, он потратил много денег, 
пытаясь занять политическую должность, но, потер-
пев неудачу, оставил своих родителей и приехал в 
царство Лу, родину Конфуция, чтобы изучать кон- 

фуцианство [7]. Его учителем был Цзэн-цзы – один 
из самых способных и любимых учеников Конфу-
ция, занимавший в конфуцианской традиции третье 
по значимости место. 

Однако через какое-то время У Ци был изгнан 
за непослушание, после чего начал изучать военную 
стратегию и, наконец, получил должность в армии 
Лу. Когда царство Ци напало на царство Лу, прави-
тель Лу хотел назначить его полководцем. Но так 
как жена последнего была родом из Ци, правитель 
не доверял ему. Поэтому, чтобы получить эту долж-
ность, У Ци бросил свою жену (некоторые источ-
ники утверждают, что он убил её). Правитель Лу в 
конце концов назначил его полководцем, и Лу побе-
дило Ци. Однако сам полководец вскоре был изгнан, 
после чего прибыл в царство Вэй [3]. 

Он проявил свой исключительный талант в по-
литических и военных вопросах и произвел впечат-
ление на правителя Вэй, который сразу же назначил 
У Ци командовать армией. Несмотря на то, что он 
был самым значительным генералом, У Ци был до-
вольно скромным и вдумчивым, ел обычную пищу 
и отдыхал на поле со своими солдатами, всегда за-
ботился о них и никогда не превозносил себя. 

За время своего пребывания на должности У Ци 
провел реформу набора и обучения военнослужа-
щих. Также он создал специальный отряд, который 
состоял из профессиональных высококлассных вои-
нов, во главе которого несколько раз одержал по-
беду над царством Цинь. Этот непобедимый генерал 
использовал немногих, чтобы победить множество 
врагов. Однако и здесь он приобрёл себе недругов, 
и был вынужден покинуть царство Вэй [7]. 

После этого У Ци отправился в государство Чу, 
королевство на юге, которое последние десятилетия 
постоянно проигрывало в войнах. Чуский правитель 
Дао-ван, который много слышал про У Ци, сделал 
его первым министром. Вступив в должность, он 
провёл беспрецедентную реформу, которая сделала 
правительство и армию Чу более эффективными, а 
также серьезно поставила под угрозу почти все при-
вилегии дворян. 

После того, как его реформа достигла большого 
успеха (при полной поддержке правителя Чу) и сде-
лала государство Чу сильным и богатым, У Ци не-
медленно возглавил специальные войска Чу, кото-
рые он обучал, и атаковал соседние государства. Он 
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продолжал побеждать и значительно расширил тер-
риторию Чу [3]. 

Когда Дао-ван умер, против У Ци был органи-
зован заговор. Сыма Цянь, потомственный историо-
граф династии Хань, в своём знаменитом труде «Ши 
цзи» описывает это так: «Когда Дао-ван умер, его 
родственники и главные министры восстали и 
напали на У Ци. Он побежал к телу правителя и 
спрятался под ним. Когда его преследователи стре-
ляли в него из луков, стрелы, поражая его, попадали 
также и в тело Дао-вана. Когда Дао-ван был погре-
бён и на трон взошёл его сын, он приказал министру 
юстиции казнить всех тех, кто стрелял в У Ци и по-
пал в тело правителя. Тех, кто был признан винов-
ным и казнён, а также их истреблённых родственни-
ков, было более семидесяти» [3]. 

Личность У Ци оценивается неоднозначно. С 
одной стороны, его широко критиковали за неува-
жительное отношение к матери и убийство жены, а 
также за многочисленные бойни, которые он устра-
ивал. При этом необходимо отметить, что некото-
рые преступления были сфабрикованы его полити-
ческими врагами. 

С другой стороны, он был действительно выда-
ющимся полководцем, умным и проницательным, а 
его политические реформы неизменно приносили 
результат. Так, в книге «Чжаньго Цэ» («Стратегии 
Сражающихся царств») описывается следующий 
случай: правитель царства Вэй, плывя по реке  
вместе со своими офицерами, восхитился непоколе-
бимостью рек и гор, охранявших границы его владе-
ний. На что У Ци заметил: «Непоколебимости рек и 
горных перевалов никогда не бывает достаточно для 
сохранения страны. Таким образом не возникают ни 
гегемония, ни господство. … При династии Инь в 
Чжоу гора Мэн-мэнь (Meng-men) находилась слева 
от царства, а реки Чанг и Фу – справа. Перед ним 
текла Желтая река, а позади возвышались горы. У 
них были все эти преимущества, но оно [государ-
ство] было плохо управляемым, и правитель Ву 
напал на него. Кроме того, господин, стены городов, 
которые мы захватили с тех пор, как вы впервые вос-
пользовались моей помощью, были достаточно вы-
сокими, и число граждан, защищавших их, было 
значительным. Причина, по которой они могли быть 
побеждены, заключалась в плохом правительстве. С 
этой точки зрения, может ли быть достаточно гео-
графических преимуществ и естественной защиты 
для установления гегемонии или господства?» [8]. 

Какому бы королевству он ни служил, оно ста-
новилось сильнее и расширяло свои владения. 
Среди 76 войн, в которых он участвовал за всю свою 
жизнь, он выиграл 64, провёл вничью 12 и ни разу 
не проиграл [2]. Наверное, именно поэтому трактат 
о военном искусстве «У Цзы Бин Фа» («Законы 
войны почтенного У») не менее популярен, чем зна-
менитая книга «Искусство войны» другого китай-
ского стратега, Сунь-цзы. Обе книги входят в так 
называемое Семикнижье (У цзин ци шу) [4], которое 

представляет собой семь наиболее известных воен-
ных трактатов, написанных в Древнем Китае, при-
знающихся с XI века классическими и включа- 
ющихся в большинство военных энциклопедий. Не-
которые аналитики даже считают, что современный 
Китай развивается по канонам, описанным в «У Цзы 
Бин Фа» [5]. 

Книга оформлена в виде диалогов между пра-
вителем царства Вэй (Вэнь 文侯 (годы правления 
424–387 до н.э.) или Ву 魏武侯 (годы правления 
386–371 до н.э.)) и мастером У Ци. Вопросы не свя-
заны друг с другом тематически, а следуют разным 
путям [9]. 

Несмотря на то, что, по одной из версий, этот 
текст был написан не самим У Ци, а его учениками, 
и до нашего времени дошло всего 6 глав из 48, в нём 
можно найти множество мыслей, применимых в со-
временной практике управления. 

Первая глава «Усиление государства» начина-
ется с раздела под названием «Необходимость в уси-
лении извне и изнутри», в котором описывается, что 
У Цзы (так впоследствии стали называть У Ци) го-
ворит государю Вэню о военных делах. Несмотря на 
то, что правителю, по его словам, «военные дела не-
интересны», У Цзы показывает, что необходимо со-
блюдать баланс между внутренней и внешней поли-
тикой. Прекрасной иллюстрацией этого служит при-
ведённый им пример: «В древности правитель рода 
Чэн Сан сосредоточился на совершенствовании в 
искусствах и домашних заботах, но пренебрегал  
военным делом, и это привело государство к гибели. 
Правитель рода Ю Ху был воинственным, поэтому 
он сосредоточился на военном деле и пренебрёг до-
машними заботами, и тоже привёл своё государство 
к гибели. Просвещённому правителю эти примеры 
напомнят о том, что ему следует иметь склонность 
и к домашним заботам, и к военному делу одновре-
менно. Когда приходит враг и ты не сражаешься, это 
не может считаться праведностью. Когда ты прихо-
дишь в гнев от того, что твои воины умирают, уже 
после того, как они умерли, – это не может считаться 
благодетельностью» [2]. 

Несмотря на то, что китайский стратег говорил 
об управлении государством, такая же логика при-
менима и в современном бизнесе. Можно сколько 
угодно заботиться о своих подчинённых, но, если 
вовремя не заметить изменений на рынке (особенно 
сегодня, когда глобализация достигла таких мас-
штабов, что перекрытие Суэцкого канала может 
оказать влияние на экономику Великобритании, 
находящейся на другом конце земного шара [1]), 
компания обречена на провал. И точно так же, если 
руководитель внимательно следит за тем, что проис- 
ходит с внешней средой организации, но при этом 
не замечает сигналов, свидетельствующих о кризисе 
внутри предприятия, это означает, что он не выпол-
няет часть своих функций, в частности, планирова-
ние. 
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В следующем разделе под названием «Един-
ство и народная поддержка» У Цзы говорит: «В 
древности правитель, намеревавшийся хорошо пра-
вить страной, обучал и просвещал свой народ, был 
близок народу и понимал его боль. Есть четыре 
нарушения гармонии, о которых должен знать пра-
витель. Если в государстве нарушена гармония, то 
войну начинать нельзя. Если гармония нарушена в 
войске, то нельзя вступать в бой. Если гармония 
нарушена в строю, нельзя идти в атаку. Если в ходе 
сражения недостает единства, то не получится побе-
дить. Поэтому выдающийся правитель прежде, чем 
воспользоваться своими людьми, сначала объеди-
няет их, а затем вместе с ними достигает великих це-
лей» [2]. 

Это также очень показательный момент. Хотя 
многие источники демонизируют полководца, эти 
слова свидетельствуют, что он понимал важ- 
ность заботы о людях, причём не только военных 
(однажды он даже рискнул собственной жизнью, 
чтобы спасти обычного солдата), но и гражданах 
страны в целом. 

В менеджменте команда не менее важна, ведь 
именно от неё зависит успешное достижение цели. 
И отличие команды от группы работающих вместе 
людей заключается именно в единстве, взаимной 
поддержке и общих интересах. Конечно, команда 
может возникнуть без участия менеджера, иногда 
даже вопреки его действиям (когда люди начинают 
сплачиваться не ради чего-то, а против кого-то), од-
нако такой союз, во-первых, не имеет перспективы, 
в во-вторых, не поддаётся контролю (ещё одна из 
ключевых функций) управленца, поскольку, скорее 
всего, внутри такой команды уже есть свой, нефор-
мальный лидер. Поэтому для руководителя любого 
уровня важно на первом этапе сформировать ко-
манду, а затем уже направлять усилия – как свои, так 
и подчинённых – на достижение целей. 

Как уже было сказано, У Цзы был привержен-
цем конфуцианской традиции. Поэтому неудиви-
тельно, что в третьем разделе У Цзы Бин Фа гово-
рится о четырёх добродетелях правителя [2]: 

 Путь – это то, как следует поступать. Это спо-
соб, при помощи которого можно вернуться к осно-
вам и возвратиться в начало. 

 Праведность – это нравственное поведение. 
Это средство, позволяющее добиться великих до-
стижений. 

 Стратегия – это средство, позволяющее уда-
литься от вреда и приобрести выгоды. 

 Законы – они оберегают долг и позволяют со-
хранить достижения. 

Эти предписания находят своё отражение в чет-
вёртом разделе «Управление государством и по- 
беда», где У Цзы рекомендует «побуждать [людей] 
праведностью», то есть с помощью нравственного 
поведения [2]. И действительно, даже сегодня, в век 
либерализма и плюрализма, существуют некоторые 
ценности, которые разделяются почти всеми 

людьми по всему миру. И если менеджер испове-
дует такие ценности и, более того, руководит, опи-
раясь на них, это будет способствовать укреплению 
его положительного имиджа как внутри компании, 
так и во внешней среде. 

Далее рассматриваются причины войн, их виды 
и, как следствие, способы противостояния. Этот раз-
дел в меньшей степени можно интерпретировать 
для управления компанией, разве что можно сказать 
о том, что у каждого противостояния есть своя при-
чина, и необходимо действовать исходя из этого. То 
есть поведение должно меняться в соответствии с 
ситуацией, а инструменты подбираются под кон-
кретную задачу. 

Следующие два раздела упоминают моменты, 
которые могут быть использованы при подборе и 
распределении персонала. В разделе «Управление 
войском. Подбор способных. Укрепление страны» 
говорится: «С древних времён просвещённые пра-
вители … позволяли чиновникам и народу занять 
положение, соответствующее их свойствам, изби-
рали и нанимали способных, чтобы быть готовыми 
к неожиданностям. … Поэтому правитель могучей 
страны должен первым делом оценить своих лю-
дей» [2]. В разделе же «Сила при нападении и обо-
роне» есть такие слова: «Если у тебя есть достойные 
люди, которые занимают высокие должности, и от-
носительно мало достойных людей занимают низ-
кие должности, то твой боевой строй будет стой-
ким» [2]. 

На первый взгляд может показаться, что речь 
идёт исключительно о жёсткой иерархии, которая, 
как известно, существовала в Древнем Китае и осно-
вывалась на том, к какому сословию ты принадле-
жишь. Стоит только вспомнить о том, что сам У Ци 
приложил огромное количество усилий и потратил 
уйму средств, чтобы добиться политической долж-
ности. И, несмотря на свои несомненные успехи (а 
во многом именно благодаря им), он так и не полу-
чил признания. 

Однако эти идеи можно рассматривать и с дру-
гой стороны. Очень важно, чтобы человек нахо-
дился в компании на своём месте. Часто до сих пор 
можно наблюдать практику, когда лучшего сотруд-
ника назначают на управленческую должность,  
после чего эффективность его работы резко идёт на 
спад. В этой ситуации часто вопрос заключается не 
в том, что у него сменились обязанности, статус, 
полномочия и прочее. Проблема заключается в 
несоответствии тех качеств, которыми обладает че-
ловек, той должности, которую он занимает. 

В древности самыми образованными людьми 
были жрецы и знать, именно поэтому они и управ-
ляли страной. Поэтому «достойными» в данном слу- 
чае следует считать тех, кто лучше понимает прин-
ципы управления, и именно поэтому чиновники и 
народ должны занимать «положение, соответству- 
ющее их свойствам». 
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Конечно, человек может приобрести необходи-
мые знания и навыки для того, чтобы занять управ-
ленческую должность, но даже сегодня, когда коли-
чество возможностей больше, нежели перечень 
ограничений, основой для этого должно быть жела-
ние человека изменить себя. Потому что мало про-
сто выучить принципы управления или виды моти-
вации, нужно определить, как их правильно приме-
нить именно вам, а для этого в первую очередь необ-
ходимо изучить себя и понять, какие качества у вас 
есть, каких не хватает, а от каких нужно избавиться 
или хотя бы уменьшить их удельный вес. Далеко не 
каждый способен на это. 

О «важности выбора способных» идёт речь в 
следующем разделе, как бы продолжая начатую 
мысль. Здесь У Цзы рассказывает следующую исто-
рию: «Однажды чуский государь Чжуан разрабаты-
вал государственные планы со своими придвор-
ными и обнаружил, что никто из них не может срав-
ниться с ним. Отпустив придворных, он выглядел 
весьма обеспокоенным. Придворный по имени 
Шэнь спросил его: "Почему Ваше величество имеет 
столь обеспокоенный вид?". И государь Чжуан от-
ветил ему: "Я слыхал, что не было таких времён,  
когда не было бы недостатка в мудрецах, и нет таких 
государств, где не было бы недостатка в способных. 
Сделав их своими учителями, можно стать царём, а 
сделав их своими друзьями, можно достичь господ-
ства. А я – неспособный, но никто из моих придвор-
ных не может со мною сравниться. Наше государ-
ство в большой беде!"» [2]. 

Спустя почти 2500 лет аналогичный принцип 
применяется и в современных компаниях. Сегодня 
управленец – это не человек, который знает всё 
лучше всех, зачастую его знания могут быть очень 
поверхностны. Он может профессионально разби-
раться в каком-то одном направлении, но не во всех 
сразу. Именно поэтому ему нужны люди, которые 
будут специалистами в отдельных областях, чьи 
знания, умения и навыки будут намного превосхо-
дить его. И задача менеджера в такой ситуации – не 
говорить, как нужно выполнить ту или иную задачу, 
но обеспечить наилучшие условия для сотрудников, 
чтобы они сделали свою работу быстро и каче-
ственно. 

Глава 2 «Знание противника» начинается с  
объяснения того, почему важно быть бдительным, а 
также знать и учитывать сильные и слабые стороны 
соперников. Для менеджера XXI века эти навыки 
также будут полезны, ведь проблемы зачастую 
проще предотвращать, нежели разбираться с их по-
следствиями. Знание же конкурентов поможет как 
не повторить их ошибок, так и улучшить собствен-
ную деятельность. 

В основном, вторая глава посвящена описанию 
признаков того, можно или нельзя нападать на про-
тивника. Не вдаваясь в военные подробности, 
можно сказать, что решающими факторами будут: 

Дисциплина («Если они часто меняют строй,
то на них можно напасть»). Организация процессов 
в компании, какой бы «гибкой» она ни была, должна 
быть чётко определена и так же чётко соблюдаться. 

 Ресурсы («Когда в войске закончились при-
пасы, топлива и фуража не хватает…»). Какими 
классными ни были бы специалисты, для максими-
зации их эффективности необходимо обладать необ-
ходимым количественным и качественным соста-
вом ресурсов. 

Факторы внешней среды («Если они нахо-
дятся в опасной местности или на узкой дороге, то 
на них можно напасть»). Ещё одно напоминание о 
том, насколько важно вовремя заметить изменения 
во внешней среде, особенно опосредованного воз-
действия. 

Взаимоотношения внутри коллектива («Если
командующий находится далеко от своих войск, то 
на них можно напасть», «Когда людей награждают 
в соответствии с их достижениями, а для способных 
и одарённых находится дело, [следует избегать 
столкновения]»). Любое недопонимание или воз-
никшее недовольство могут лишить команду поло-
жительного эффекта синергии, что неизменно ска-
жется на итоговых результатах их деятельности. 

Удовлетворённость потребностей («Когда
они усталые и голодные, [на них можно напасть]»). 
Несомненно, сотрудники, работающие исключи-
тельно ради удовлетворения базовых потребностей, 
будут менее эффективны, чем те, которые прошли 
больше ступеней в пирамиде потребностей А. Мас-
лоу [2]. 

Красной нитью здесь также проходит мысль о 
том, как важно выбрать правильный момент, что мо-
жет быть заслугой как большого опыта, так и разви-
той интуиции. 

Третья глава «Руководство войсками» начина-
ется с раздела «Особенности руководства вой-
сками», в котором У Цзы рассказывает о «четырёх 
лёгкостях, двух тяжестях и одной целостности». Да-
лее следует пояснение: «Четыре лёгкости означают, 
что земля ощущает лёгкость лошадей, лошади ощу-
щают лёгкость колесниц, колесницы ощущают лёг-
кость находящихся в них воинов, а воины ощущают 
лёгкость бремени, налагаемого на них войной. … 
если доблестные воины идут в наступление, то они 
должны получить за это щедрые награды, и тогда 
они почувствуют их тяжесть. А если они спасаются 
бегством, то должны получить за это строгое нака-
зание, и тогда они ощутят его тяжесть. … Что каса-
ется целостности, то здесь речь идёт о целостности 
принципа награждения и наказания» [2]. 

«Лёгкости» в понимании У Цзы означают пра-
вильную подготовку: местность должна быть ров-
ной, тогда лошади покажутся земле лёгкими; сами 
лошади должны быть сытыми, тогда колесницы по-
кажутся им лёгкими, и так далее. То есть победа 
определяется не в самой битве, а задолго до этого, 
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на основании подготовки к ней. Так же и в менедж-
менте, чтобы проект был успешно реализован, 
нужно не только эффективно и вовремя выполнять 
свою работу во время проекта, но и провести тща-
тельную подготовку, чтобы все последующие дей-
ствия в итоге не оказались напрасными. 

В разделе «Как подчинить себе войска» древне-
китайский стратег высказывает ещё одну очень важ-
ную мысль: важно не количество, а качество. Если у 
тебя есть много людей, которые не могут продук-
тивно работать сообща, их продукт в итоге будет 
хуже, чем работа команды единомышленников. 

И здесь на первый план выходит искусство 
управления. «Самое главное – это руководство, – го-
ворит У Цзы. – Руководство состоит из обучения и 
управления» [2]. Мало того, что ключевым факто-
ром успеха он выделяет именно руководство 
людьми, но также чётко показывает, что оно вклю-
чает в себя обучение, о чём забывают многие совре-
менные менеджеры. Конечно, если человек является 
профессионалом, который к тому же самосто- 
ятельно заботиться о том, чтобы развиваться, это 
идеальный вариант. Но нужно понимать, что скорее 
всего плату за свой труд такой сотрудник также по-
требует выше, чем те, кого нужно постоянно стиму-
лировать, а результаты работы – тщательно прове-
рять. Но таких людей тем более можно и нужно обу-
чать, однако зачастую управленцы предпочитают не 
тратить на это свои ресурсы. 

Об этом же говорится и в разделе «Обучение 
войска». Фактически, только после того, как но-
вички научатся обращаться с оружием, выучат сиг-
налы и будут способны осуществлять манёвры, 
только тогда У Цзы советует давать им оружие. В 
наше время, когда скорость ставится на первое  
место, также нужно иногда вспоминать о том, что 
предварительное обучение может дать результат 
иногда лучше, чем «обучение в бою». 

В другом разделе этой главы отмечаются сле-
дующие правилу руководства: не нарушать пра-
вильного порядка движения и остановок, не пропус-
кать правильного часа для еды и питья, а также не 
истощать сил у людей и животных. Уже в то время 
руководители осознавали, что требуется определён-
ное время, чтобы восстановить свои силы, и ни че-
ловек, ни животное не могут работать чересчур 
долго, иначе потом им потребуется много времени 
для восстановление собственных сил. Здесь следует 
отметить и уточнить, что на сегодняшний день мно-
гие компании (особенно крупные корпорации) по-
шли даже дальше, и предоставляют возможность со-
трудникам работать в том графике, который подхо-
дит им больше всего. Конечно, это невозможно в ар-
мии, как современной, так и древней, однако раньше 
единый подход также оправдывался жёсткой иерар-
хией, существовавшей в обществе, из-за чего люди, 
принадлежавшие к одной социальной группе, часто 
рассматривались как носители одинаковых личност-
ных качеств и характеристик. 

Опуская разделы, связанные исключительно с 
военным делом, и переходя ко второй части, следует 
снова отметить мысль У Цзы, касающуюся управле-
ния и управленца: « … [Руководитель] должен быть 
одновременно строгим и гибким. Как правило, когда 
люди подбирают командиров, они всё своё внима-
ние сосредотачивают на их смелости. Однако сме-
лость – это лишь одно многих качеств, необходимых 
военачальнику. … Перед [ним] стоит пять задач: ру-
ководство, бдительность, самоотверженность, осто-
рожность и упорядочение» [2]. 

Под руководством в данном случае понимается 
«управление многими, как будто это один человек». 
На наш взгляд, речь идёт о достижении положитель-
ного эффекта синергии, когда суммарный итог ра-
боты нескольких человек выше, нежели сумма ито-
гов работы каждого из них. Но также это говорит и 
о строгой дисциплине, ведь именно она помогает 
выполнять задания точно и эффективно. 

Если значение бдительности и самоотвержен-
ности вполне ясно, то «осторожность нужна для 
того, чтобы даже после того, как враг сокрушён, ру-
ководство и отношение военачальника были такими 
же, как перед вступлением в бой» [2]. Можно сде-
лать вывод о том, что, с одной стороны, даже после 
того, как цель достигнута, важно следить как за 
внешней, так и за внутренней средой организации. 
С другой стороны, отношение управленца к своим 
обязанностям и подчинённым также не должно кар-
динально изменяться. На наш взгляд, это важный 
момент, который говорит в том числе о последова-
тельности действий. Да, провести анализ и, при 
необходимости, изменить своё отношение, стиль 
управления или предлагаемые награды бесспорно 
нужно. Однако это должно происходить не в про-
цессе достижения цели, иначе подчинённые пере-
станут понимать, что и, самое главное, ради чего 
они делают. 

Эту мысль подкрепляет и последняя задача: 
«Упорядочивание подразумевает, что законам и 
приказам свойственна мера и они не должны вызы-
вать разногласий» [2]. 

В следующей главе под названием «Как откли-
каться на изменения в ходе войны» в основном речь 
идёт о том, как вести войну в различной местности 
и с разной расстановкой сил, своих и противника. 
Эта информация в меньшей степени может быть 
применима к современному искусству менедж-
мента, поэтому мы рассмотрим только последний 
раздел «Что делать, захватив города», в котором го-
ворится следующее: «Как правило, напав на вра- 
жеский город, … нужно занять общественные зда-
ния, установить власть над чиновниками и начать их 
использовать, захватив их припасы. Нужно рас- 
пространить приказ о том, что воинам не разреша-
ется рубить деревья, отбирать хлеб, убивать живот- 
ных или сжигать припасы. Так население убедиться 
в том, что мы не имеем злых намерений. Пощади 
тех, кто сдастся, и позволь им обустроиться» [2]. 
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Если транслировать эту идею на процесс сли- 
яния и поглощения, можно проследить одну важную 
мысль: необходимо максимально показать сотруд-
никам присоединившийся компании, что они важны 
и нужны. Ведь когда происходят такие значитель-
ные события в компании, это зачастую вызывает 
большой стресс и непонимание среди линейного 
персонала. И чем лучше и быстрее вы донесёте до 
них, что они для вас ценны (если это действительно 
так), тем быстрее они смогут вернуться к работе и 
выполнять её не менее эффективно, чем прежде. 

В последней главе «Побуждение способных»  
У Цзы даёт такой совет: «Следует выяснить, кто из 
людей обладает достижениями, и почтить их на ве-
ликом пиру. На этот пир следует пригласить и тех, 
кто ничего не достиг, чтобы это стало для них по-
буждением» [2]. Этот принцип в сфере бизнес-
управления действует достаточно давно и относится 
к социально-психологическим методам менедж-
мента. 

Выводы. Изучение текстов, написанных в 
древние времена, позволяет не только сделать вы-
воды о том, как жили люди в то время, но и найти 
знания, которые могут помочь на современном 
этапе развития человечества. 

Древний Китай, во многом благодаря своей 
приверженности традициям, сохранил множество 
источников, среди которых особое место занимают 
военные трактаты. И «Военное искусство почтен-
ного У», как уже отмечалось ранее, не зря занимает 
среди них почётное место. Принципы управления и 
советы, записанные У Цзы или же его учениками, 
могут быть применены не только в военном деле, но 
в сфере бизнеса. Более того, некоторые из них явля-
ются основополагающими для продуктивного 
управления, о чём некоторые менеджеры в наше 
время, к сожалению, забывают. 

Таким образом, изучение подобных текстов с 
управленческой точки зрения даёт возможность  
переосмыслить подход к руководству предприятием 
и, в частности, человеческими ресурсами. Однако 
при внедрении этих советов в современную управ-
ленческую практику следует помнить о том, что из-
начально они создавались для более жёсткой и 
агрессивной структуры, и вначале их нужно осмыс-
лить и интерпретировать. Иначе есть большая веро-
ятность, что сегодня они окажутся неприменимы, 
ведь за 2,5 тысячи лет изменился как окружающий 
нас мир, так и мировоззрение человека. 

Литература 
1. Жмай О. В. Важливість ефективного управління логістичними потоками в сучасному глобалізованому світі (на при-

кладі «кризи Суецького каналу»). Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: ма-
теріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Одеса: ОДАБА, 2021. С. 50-53. 

2. Сунь Цзы. Искусство войны. Москва : ЭКСМО, 2019. С. 149-172.
3. Сыма Цянь Исторические записки: («Шицзи»): Т. VII / пер. с китайского, предисл. Р. В. Вяткина, коммент. Р. В. Вят-

кина, А. Р. Вяткина. Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996. С. 51-55. 
4. У-цзин. Семь военных канонов Древнего Китая / пер. с англ. Котенко Р. В.; Предисловие и комментарии: Ralf D.

Sawyer. СПб. : Издательская группа «Евразия», 2001. С. 235-280. 
5. Chanakya Forum (2020). China’s Wu-Zi Strategy – How it is Relevant in Chinese Posturing Today. URL: https://chanakya-

forum.com/chinas-wu-zi-strategy-how-it-is-relevant-in-chinese-posturing-today/ (accessed 14 January 2022). 
6. ChinaFetching. Warring States Period (403 BC — 221 BC) — Wars Among the Seven Kingdoms. URL:

https://www.chinafetching.com/warring-states-period (accessed 14 January 2022). 
7. ChinaFetching. Wu Qi — A Strategist with Great Achievements and Controversial Reputation. URL: https://www.chinafetch-

ing.com/wu-qi (accessed 14 January 2022). 
8. Crump Jr. J. I. (1970), Zhan Guo Ce, Clarendon Press, Oxford.
9. Ulrich Theobald (2019). Wuzi 吳子. URL: http://www.chinaknowledge.de/Literature/Diverse/wuzi.html (accessed 14 January 

2022). 

References 
1. Zhmai, O. V. (2021). Vazhlyvist efektyvnoho upravlinnia lohistychnymy potokamy v suchasnomu hlobalizovanomu sviti (na

prykladi «kry-zy Suetskoho kanalu») [The importance of effective management of logistics flows in the modern globalized world (on 
the example of the Suez Canal crisis)]. Suchasni tendentsii ekonomichnoho rozvytku rehioniv: teoretychni ta prykladni aspekty [Mod-
ern trends in the economic development of regions: theoretical and applied aspects]: Proceedings of the IV International Scientific and 
Practical Internet Conference. (рр. 50-53). Odesa, ODABA [in Ukrainian]. 

2. Sun Tzu. (2019). Iskusstvo voyny [Art of War]. Moscow, EKSMO [in Russian].
3. Sima Qian. (1996). Istoricheskiye zapiski: («Shitszi») [Historical Notes: ("Shiji")]. Vol. VII/ Trans. from Chinese. Moscow,

Publishing Company "Eastern Literature" RAS [in Russian]. 
4. Wu Ching. (2001). Semʹ voyennykh kanonov Drevnego Kitaya [The Seven Military Classics of Ancient China]. Translated

by R. Kotenko. Saint-Petersburg, Publishing group "Eurasia" [in Russian]. 
5. Chanakya Forum (2020), China’s Wu-Zi Strategy – How it is Relevant in Chinese Posturing Today. Retrieved from

https://chanakyaforum.com/chinas-wu-zi-strategy-how-it-is-relevant-in-chinese-posturing-today/ (accessed 14 January 2022). 
6. ChinaFetching. Warring States Period (403 BC – 221 BC) – Wars Among the Seven Kingdoms. Retrieved from

https://www.chinafetching.com/warring-states-period (accessed 14 January 2022). 
7. ChinaFetching. Wu Qi – A Strategist with Great Achievements and Controversial Reputation. Retrieved from

https://www.chinafetching.com/wu-qi (accessed 14 January 2022). 
8. Crump, Jr. J. I. (1970). Zhan Guo Ce. Oxford, Clarendon Press.



А. В. Жмай 

75 
Економічний вісник Донбасу № 1(67), 2022 

9. Ulrich Theobald. (2019), Wuzi 吳子. Retrieved from http://www.chinaknowledge.de/Literature/Diverse/wuzi.html (accessed 
14 January 2022). 

 
Жмай О. В. Управлінський аналіз «У Цзи Бін Фа» 
У V-III століттях до нашої ери в Стародавньому Китаї йшли незліченні війни між різними царствами. Ці роки були 

названі періодом Воюючих царств, і запам’яталися вони не лише великою кількістю жертв, але й прогресом у різних сферах 
діяльності, і в тому числі в управлінні. 

Великий внесок задля цього зробив стародавній полководець та стратег У Ци. Постать його сприймається неоднозначно, 
адже з малого віку він намагався потрапити у політичні кола й зайняти високі посади, використовуючи для цього усі можливі 
методи. При цьому, пройшовши шлях від заможного, але низького соціального становища, до посади першого міністра, він 
жодного разу не зазнав поразки у битвах, розширюючи кордони кожного королівства, якому він служив. 

Мабуть, саме тому трактат воєнного мистецтва «У Цзи Бін Фа», або «Закони війни поважного У», який У Ци залишив 
після себе, є одним із найбільш затребуваних. Незважаючи на те, що написаний він був майже 2500 років тому, поради, які 
давав У Ци правителям царств, яким він служив, є релевантними і в наші часи, причому не тільки з точки зору воєнної справи 
або управління країною, але і в сфері менеджменту та бізнесу. 

Розбираючи кожну главу, кожний розділ цього трактату, ми бачимо, що практика сучасного управління не відрізняється 
значною мірою від найкращих практик стародавнього світу. Більше того, багатьом компаніям у XXI столітті варто було б 
ознайомитись з цим текстом, адже такі рекомендації, як наймати професіоналів, що розуміються у своїй справі краще за ме-
неджера, прилюдно нагороджувати найкращих працівників, що буде стимулювати до здорової конкуренції, призначати людей 
на посади відповідно до якостей, якими вони володіють, або думки про те, що правильне керівництво є основою для досяг-
нення перемоги, стануть в нагоді та допоможуть в досягненні цілей. 

Ключові слова: Стародавній Китай, Чжаньго, У Ци, У Цзи бін фа, військовий трактат, управлінський аналіз, менеджмент. 
 
Zhmai О. Managerial Analysis of the Wuzi 
In the V-III centuries BC in ancient China there were countless wars between different kingdoms. These years were called the 

Warring States period, and they were remembered not only for the large number of casualties, but also for progress in various fields of 
activity, including management. 

A great contribution to this sphere was made by the ancient Chinese general and strategist Wu Qi. His figure is perceived ambig-
uously, because from an early age he tried to get into political circles and occupy high positions, using all possible methods. At the 
same time, having gone from a wealthy but low social position to the post of prime minister, he was never defeated in battle, expanding 
the borders of each kingdom he served. 

Perhaps this is why the treatise on martial arts Wuzi that he left behind, is one of the most sought after. Despite the fact that it 
was written almost 2,500 years ago, the advice given by Wu Qi to the rulers of the kingdoms he served is relevant today, not only in 
terms of military affairs or governance, but also in the field of management and business. 

Analyzing every chapter and every section of this treatise, we see that the practice of modern government does not differ signif-
icantly from the best practices of the ancient world. Moreover, many companies in the XXI century should read this text, because such 
recommendations as hiring professionals who understand their field better than a manager, publicly reward the best employees, which 
will encourage healthy competition, appoint people to positions accordingly to the qualities they possess, or the idea that good leader-
ship is the basis for victory, will come in handy and help achieve goals. 

Keywords: Ancient China, Zhango, Wu Qi, the Wuzi, military treatise, management analysis, management. 
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СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНО  

СПРЯМОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КРАЇНИ 

Постановка проблеми. Еколого-економічне ре-
гулювання в Україні припускає вплив державних та 
недержавних органів на функціонування та розви-
ток національної економічної системи, галузей та 
підприємств за допомогою певної сукупності ін-
струментів та важелів впливу еколого-економічної 
спрямованості. З урахуванням необхідності впро- 
вадження сучасного інструментарію екологічно 
спрямованого удосконалення бізнес-процесів під- 
приємств – природо користувачів для отримання  
можливості виходу на міжнародні ринки збуту  
(особливо експортно-орієнтованих підприємств) і 
забезпечення екологічної безпеки обов’язково необ-
хідно своєчасно формувати власну екологічну полі-
тику та вчасно її корегувати за допомогою відповід-
ного механізму екологічно спрямованого управ-
ління бізнес-процесами господарської діяльності та 
інвестиційного розвитку підприємства.  

Сьогодні гострою проблемою вітчизняного ви-
робничо-господарського комплексу є його посту-
пова повна переорієнтація на сучасні високотехно-
логічні та природозберігаючі підходи і технології у 
проєктуванні, виробництві, організації та збуті про-
дукції й послуг, що потребує значних обсягів фінан-
сування різних сфер діяльності. На жаль, зараз Ук-
раїна має досить негативний інвестиційний імідж, 
обумовлений політичними факторами, які, у свою 
чергу, призвели до «майже» воєнного стану в дер-
жаві, тому непомітним залишається те, що держава 
за останні роки зробила відчутні кроки в напрямку 
інтеграції у світову економіку: стала членом Світо-
вої організації торгівлі, підписала Угоду про асоціа-
цію між Україною та Європейським Союзом. В умо- 
вах дефіциту власних джерел фінансування україн-
ська економіка відчуває потребу в інвестиціях, які 

будуть одним із найвагоміших засобів для досяг-
нення сталого соціально-економічного зростання, 
розвитку експортних галузей, технологічного пере-
оснащення та екологізації виробництва. Для пере-
ходу на новий рівень розвитку вітчизняній еконо-
міці потрібні інвестиції у сферу природокористу-
вання та ресурсозбереження. Усе це обумовлює не-
обхідність та актуальність обраної тематики до- 
слідження [10, с. 226]. 

Актуальність дослідження зумовлено необхід-
ністю для вітчизняного (особливо експортно-орієн-
тованих підприємств) промислового підприємства 
створення умов для забезпечення конкурентоспро-
можного рівня сталості завдяки програм екологічно 
спрямованого інвестиційно-інноваційного розвит-
ку, проєктів екологізації діяльності і вдосконалення 
бізнес-процесів. У зв'язку з цим вимагають теоре- 
тичного й практичного розв’язання проблеми еколо-
гічно спрямованого удосконалення бізнес-процесів, 
їх впровадження та оцінювання їх впливу на резуль-
тати діяльності, що дозволяє визначити, на якому  
рівні нині знаходиться підприємство та які його  
перспективи розвитку та можливості удосконалення 
діяльності.  

Метою статті є дослідження можливостей  
удосконалення процесу екологізації стратегії інвес-
тиційного розвитку промислового підприємства  
завдяки використанню інструментарію моделю-
вання бізнес-процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Значний внесок у дослідження проблем механізмів 
еколого-економічного регулювання в національній 
економіці та екологізації управління підприємств, у 
т.ч. завдяки впровадженню екологічно спрямованих 
методів та інструментів удосконалення бізнес-про- 
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цесів підприємств відображено в працях багатьох 
дослідників, що займаються цією проблемою, таких 
як: Н. Андрєєва [1], В. Аніщенко, О. Балацький, 
Н. Гайдукова [2], Т. Галушкіна [3] та ін. [5-10], од-
нак необхідно й надалі досліджувати та розвивати 
цю тематику з врахуванням особливостей ведення 
бізнесу вітчизняних підприємств та сучасного ін-
струментарію планування та моделювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасні механізми еколого-економічного регулю-
вання в національній економіці визначаються та-
кими складовими (табл. 1): державним, громадянсь-
ким еколого-економічним регулюванням, а також 
ринковим саморегулюванням, що здійснюються ад-
міністративними та державними органами, а також 
регулювання, що відбувається під безпосереднім 
впливом ринкових процесів та екологізації громад-
ської свідомості [11, с. 186]. Складові державного 
регулювання еколого-економічних процесів (табл. 1) 
реалізуються через дію певних еколого-економіч-
них регуляторів (інструментів, важелів – пропону-
ється використовувати ці поняття, як синонімічні), 
однак не зводиться лише до них. Державне регулю-
вання даної галузі неможливе без ефективної сис-
теми адміністративних та юридичних чинників 
впливу держави на суб’єкти господарювання. Серед 
пріоритетів еколого-економічного регулювання в 
національній економіці України головна роль нале-
жить державному регулюванню ринку екологічних 
прав, товарів та послуг, що забезпечує перехід Ук-
раїни до міжнародних екостандартів. З розвитком 

ринку продажу прав на забруднення довкілля, еко-
логічних ліцензій та екосертифікатів пов'язана друга 
складова еколого-економічного регулювання в на- 
ціональній економіці – ринкове еколого-економіч-
ного саморегулювання. В цьому ракурсі при форму- 
ванні еколого-економічних відносин напрями та 
практичні заходи, що розробляються для управління 
екологічним розвитком підприємства (табл. 2), за 
допомогою яких «організують, регулюють й коор-
динують процеси природокористування в сукупно-
сті з виробничими і соціальними процесами, забез-
печується належний рівень екологічності вироб- 
ництва і споживання, зберігається якість навколиш-
нього природного середовища» [8, с. 45], повинні 
ґрунтуватися на сучасних інструментах економіч-
ного механізму управління, а також інструментарію 
економіко-математичного моделювання для забез-
печення кращого екологічно спрямованого функ- 
ціонування підприємства та прогнозування його  
розвитку. З врахуванням вищенаведеного пропону-
ється розробляти основні етапи природоохоронного 
інвестиційного розвитку підприємства (на прикладі 
вітчизняного промислового підприємства ТОВ 
«Промітекс») (рис. 1) на підставі їх моделювання з 
використанням пакету прикладних програм ARIS 
(від англ. – Architecture of Integrated Information 
Systems) сучасних платформ SADT – діаграм (від 
англ. – Structured analysis and design technique), отри-
мані результати дозволяють регламентувати усі 
етапи та процеси.  

Таблиця 1 
Складові еколого-економічного регулювання в національній економіці  

(узагальнено за джерелом [12, с. 186-188]) 

№ 
з/п 

Еколого-економічне регулювання (ЕЕР) в національній економіці 

Складові Сутність Інструменти 
Значення для ЕЕР в на-
ціональній економіці

1 Державне 
регулю-
вання еко-
лого-еко-
номічних 
процесів 

Державне регулювання еколого-
економічних процесів – це сукуп-
ність державних заходів, спрямо-
ваних на забезпечення процесу су-
спільного відтворення, сприятли-
вих екологічних умов для нор-
мального функціонування націо-
нальної економіки  

Нормативно-правова база; екоменедж-
мент; екоконтролінг; екоаудит; екомарке-
тинг, екологічні податки, податкові 
пільги, фінансові санкції, субвенції, суб-
сидії, прискорена амортизація природо- 
охоронного устаткування, екологічні 
стандарти, платежі, ліцензування забруд-
нень; екокредитування   

Впливатиме на націо-
нальну еколого-еконо-
мічну політику завдяки 
вдосконаленню норма-
тивно-правової еколо-
гічної бази 

2 Ринкове 
еколого-
економічне 
саморегу-
лювання 

Ринкове еколого-економічне са-
морегулювання спрямоване на 
зростання ресурсозабезпечення та 
конкурентоспроможності продук-
ції, сприяє формуванню системи 
позабюджетних екологічних фон-
дів 

Продаж екоправ, еколіцензії, екосертифі-
кати, екоінвестиції та інновації, страху-
вання екоризику, екоінфраструктура 

Здійснює вплив на під-
вищення рівня екови-
робництва, екологізації 
системи оподаткування; 
прогресу екологічного 
ринку 

3 Громадян-
ське еколо-
гічне регу-
лювання 

Громадянське екологічне регулю-
вання формується на основі діяль-
ності громадських організацій, 
спрямоване на подолання еколого-
економічних суперечностей 

Екоосвіта, пропогандування у ЗМІ еко- 
програм,  недержавні екофонди, екомоні-
торинг, екокультура 

Сприятиме створенню 
недержавних екофондів, 
здійсненню суспільної 
екоекспертизи та екомо-
ніторингу, формуванню 
екокультури та удоско-
наленню екоосвіти
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Таблиця 2 
Екологічно спрямовані аспекти управління розвитком підприємства* 

Напрями управління Сутність та характеристика 

1. Науково-методич-
ні види діяльності 

Екологічний консалтинг являє собою систему надання консультаційних послуг аудиторами
з питань екології, у які входить: передпроєктне обстеження земельних ділянок,  родовищ  ко-
рисних  копалин тощо з видачею висновку про існуючі та можливі екологічні проблеми те-
риторії; екологічна оцінка існуючих (або тих, що проєктуються) технологій; обґрунтування 
застосування та оцінка ефективності природоохоронних заходів; допомога у проходженні 
екологічної сертифікації виробничих об’єктів та територій; сприяння підготовці екологічної 
заяви та реєстрації промислових ділянок; участь у підготовці угод про розподіл продукції, 
в яку входить оцінювання попередньої екологічної шкоди, вартості відтворення порушених 
об’єктів навколишнього природного середовища; розробка еколого-інформаційної доку-
ментації; розробка екологічної політики і планів управління на підприємстві; підготовка 
стратегічних та аналітичних документів, концепцій, програм, звітів; розробка, інформацій-
ний супровід та впровадження екологічних проєктів; організація і проведення екологічних 
тренінгів, семінарів, громадських обговорень; освітньо-просвітницька діяльність у сфері 
екології та раціонального природокористування 
Еколого-аудиторська діяльність включає проведення екологічного аудиту, а також його ор-
ганізаційне, правове, методичне, консультативне та інші види забезпечення 

2. Техніко-техноло-
гічна діяльність 

Екологічний інжиніринг – здійснюваний в певних організаційних та правових формах ком-
плекс цілеспрямованих дій, що має результатом створення нових виробничих потужностей 
в цілях мінімізації збитку у сфері охорони навколишнього природного середовища та вико-
ристання природних ресурсів, що характеризується обов’язковою участю держави та наяв-
ністю спеціальних суб’єктів: організації-забруднювачі навколишнього природного середо-
вища (замовник) та спеціалізовані інжинірингові організації, які виконують проєктування, 
виготовлення та поставку технічних систем для її охорони (виконавець) 
Екологічний лізинг – це специфічний лізинг, об’єктом якого може бути будь-який вид ма-
теріальних цінностей (рухоме та нерухоме майно) екологічного призначення, якщо він не 
знищується у виробничому циклі. Для підприємств об’єктом екологічного лізингу можуть 
бути: технології; обладнання; установки, машини, які дозволяють більш раціонально вико-
ристовувати природні ресурси, виробляти екологічно чисту продукцію та зменшити шкід-
ливий вплив на стан навколишнього природного середовища 

3. Інформаційно-ана-
літична діяльність 

Екологічне страхування – це страхування цивільної відповідальності підприємств (страху-
вальників) за шкоду, яка заподіяна діяльністю, що несе загрозу підвищеної екологічної не-
безпеки 
Екологічний маркетинг – специфічний вид маркетингу, який передбачає орієнтацію усієї 
діяльності підприємства (розробки продукції, її виробництва, пакування, транспортування, 
реалізації, просування, переробки та утилізації) на формування та задоволення екологічно 
орієнтованого попиту з метою отримання прибутку та збереження довкілля і здоров’я людей 
Екологічна сертифікація продукції належить до добровільних видів сертифікації, її 
об’єктами є харчові продукти, різноманітні товари та вироби, послуги, об’єкти нерухомості 
тощо 
Моделювання з використанням пакету прикладних програм сучасних платформ SADT –
діаграм: 
1) бізнес-процесів, у т.ч. екологічно спрямованих;
2) етапів екологічно орієнтованого управління;
3) можливих сценаріїв (стратегій) екологічно спрямованого розвитку**

* Угруповано та доповнено за матеріалами [9, с. 625].
** Примітка: курсивом у таблиці наведено авторські пропозиції. 

В методології ARIS створюється кілька взаємо-
пов’язаних моделей [4]: організаційна модель під- 
приємства, яка демонструє структуру підрозділів та 
кадрове забезпечення; мережа бізнес-процесів, яка 
дозволяє зрозуміти взаємозв’язок основних та забез-
печуючих процесів підприємства; моделі окремих 
бізнес-процесів, побудова яких є основою для реін-
жинірингу та постійного покращення роботи під- 
приємства; модель даних, яка створюється для реа-
лізації їх структури у вибраній системі управління 
базами даних; модель IT-інфраструктури, яка ілю- 

струє апаратне і програмне забезпечення інформа-
ційної системи; довільна діаграма, яка дозволяє реа-
лізувати методики моделювання, які не представ-
лені у названих вище видах моделей [4, с. 142]. 

З врахуванням можливих етапів удосконалення 
природоохоронної діяльності промислового підпри-
ємства (рис. 1) пропонується здійснити моделю-
вання бізнес-процесів екологізації в нотації – стан-
дарті функціонального моделювання – IDEF0 
(«Integration Definition for Function Modeling») про-
грамного забезпечення «Ramus Modeler» (рис. 2).  
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Рис. 1. Алгоритм планування основних етапів розробки і ухвалення управлінських рішень у процесі  
впровадження стратегії природоохоронного планування діяльності промислового підприємства  

(авторська розробка з використанням платформи моделювання програмного забезпечення «ARIS») 
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Завдяки використанню методології (стандарту) 
бізнес-планування стандарту IDEF0 виникає можли-
вість регламентувати усі етапи та процеси екодіяль-
ності підприємства. 

Ураховуючи основні рекомендації моделю-
вання [5-10], представлена контекстна основна діаг-
рама вищого рівня (рис. 2) та її декомпозиція 
(рис. 3), яка надає наочний детальний опис можли-
вих етапів екологізації діяльності промислового під-
приємства. 

Програмне забезпечення ARIS для моделю-
вання бізнес-процесів (рис. 1) надає можливість «ви-
користовувати актуальні тенденції розвитку інфор-
маційних технологій, такі як «хмарні обчислення», 
опрацювання надвеликих обсягів даних, можливість 
формувати соціальні мережі та працювати з мобіль-
ними пристроями тощо» [4, с. 147]. 

Побудовані моделі (рис. 2, рис. 3) існуючих ета-
пів і об'єктів, ресурсів, механізмів управління та за-
безпечення, мети, завдань і очікуваних результатів 
дозволяють  регламентувати етапи і заходи екологі-
зації, функції відповідальних осіб та підрозділів, а 
також документацію виконання та корегування еко-
програм та ін.  

Висновки. Еколого-економічне регулювання 
передбачає вплив державних та недержавних орга-
нів на функціонування та розвиток національної 
економічної системи, галузей та підприємств за до- 

помогою певної сукупності інструментів та важелів 
впливу еколого-економічної спрямованості. В про-
цесі розробки стратегії екологізації діяльності та  
розвитку підприємства пропонується визначати та 
регламентувати основні етапи програми природо- 
охоронного інвестиційного розвитку на підставі їх 
моделювання з використанням пакету прикладних 
програм ARIS (від англ. – Architecture of Integrated 
Information Systems) та/або на підставі платформи 
моделювання «Ramus Modeler» сучасних платформ 
SADT – діаграм (від англ. – Structured analysis and 
design technique).  

З врахуванням запропонованих етапів удоско-
налення природоохоронної діяльності промисло-
вого підприємства пропонується аналізувати та ко-
регувати існуючі бізнес-процеси в контексті їх еко-
логізації завдяки можливостям програмування стан-
дарту функціонального моделювання – IDEF0 
(Integration Definition for Function Modeling) програ-
много забезпечення «Ramus Modeler». Отримана в 
результаті моделювання контекстна діаграма (функ-
ціональна діаграма вищого рівня) та її декомпозиція 
надає наочний детальний опис етапів екологізації ді-
яльності, а також мети, завдань, очікуваних резуль-
татів та існуючих ресурсів, механізмів управління та 
забезпечення, вхідної та вихідної документації, від-
повідальних осіб та інше, що дозволяє встановлю-
вати можливі недоліки та внести необхідні зміни. 
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Латишева О. В., Підгора Є. О., Касьянюк С. В., Неронова Л. О. Сучасний інструментарій моделювання, плану-
вання та регулювання заходів реалізації стратегії екологічно спрямованого інвестиційного розвитку підприємств  
країни 

Еколого-економічне регулювання передбачає вплив державних та недержавних органів на функціонування та розвиток 
національної економічної системи, галузей та підприємств за допомогою певної сукупності інструментів та важелів впливу 
еколого-економічної спрямованості.  

Доведено, що для вітчизняного промислового підприємства при формуванні програм екологічно спрямованого інвести-
ційного розвитку варто використовувати інструментарій сучасного планування та моделювання екологізації діяльності  
і вдосконалення бізнес-процесів. Для розв’язання проблеми  екологічно спрямованого  удосконалення бізнес-процесів варто 
проводити моделювання та  оцінювання їх впливу на результати діяльності, що дозволяє визначити, на якому рівні нині зна-
ходиться підприємство та які його перспективи розвитку та можливості удосконалення діяльності.  

У статті представлено результат моделювання етапів стратегії екологізації діяльності промислового підприємства на 
підставі платформи моделювання «Ramus Modeler» сучасних платформ SADT – діаграм (від англ. – «Structured analysis and 
design technique»). Пропонується визначати та регламентувати основні етапи програми природоохоронного інвестиційного 
розвитку на підставі їх моделювання з використанням пакету прикладних програм ARIS (від англ. – Architecture of Integrated 
Information Systems). Представлено результат моделювання етапів удосконалення природоохоронної діяльності промисло-
вого підприємства в стандарті функціонального моделювання – IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) програм-
ного забезпечення «Ramus Modeler».   

Доведено, що отримана в результаті моделювання контекстна діаграма (функціональна діаграма вищого рівня) та її де-
композиція надає наочний детальний опис етапів екологізації діяльності, а також мети, завдань, очікуваних результатів та 
існуючих ресурсів, механізмів управління та забезпечення, вхідної та вихідної документації, відповідальних осіб та інше, що 
дозволяє встановлювати можливі недоліки та внести необхідні зміни. 

Ключові слова: стратегія, еколого-економічне регулювання, інвестиційний розвиток, екологічно спрямоване удоскона-
лення, бізнес-процеси, нотація IDEF0, методологія «ARIS», платформа «Bizagi»,  моделювання бізнес-процесів, функціона-
льна модель, декомпозиція.  
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Latysheva O., Pidhora Ye., Kasianiuk S., Neronova L. Modern Tools for Modeling, Planning and Regulation of Measures 
to Implement the Strategy of Environmentally FRIENDLY investment Development of Enterprises in the Country 

Environmental and economic regulation involves the influence of governmental and non-governmental bodies on the functioning 
and development of the national economic system, industries and enterprises through a set of tools and levers of environmental and 
economic orientation. 

It is well-proven that for a domestic industrial enterprise at forming of the programs of the ecologically directed investment 
development it costs to use the tool of the modern planning and design of ecologization of activity and perfection of business processes. 
For the decision of problem  of the ecologically directed  improvement of business processes it costs to conduct a design and  evaluation 
of their influence on the results of activity, that allows to define, at what level presently there are an enterprise and what his prospects 
of development and possibility of improvement of activity.  

In the article the result of design of the stages of strategy of ecologization of activity of industrial enterprise is presented on the 
basis of platform of design of «Ramus Modeler» of modern platforms of SADT – diagrams (Structured of analysis and design tech-
nique).  In the article it is suggested to determine and regulate the basic stages of the program of nature protection investment deve- 
lopment on the basis of their design with the use of application of ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) package. In 
the article the result of design of the stages of improvement of nature protection activity of industrial enterprise is presented in the 
standard  of functional design – IDEF0 (Integration Definition for of Function Modeling) of «Ramus Modeler» software.   

It is well-proven that the context diagram (functional diagram of higher level) and her decoupling got as a result of design give 
the evident detailed description of the stages of ecologization of activity, and also aim, tasks, expected results and existent resources, 
mechanisms of management and providing, entrance and initial documentation, responsible persons et al, that allows to set possible 
defects and bring in necessary changes. 

Keywords: strategy, еnvironmental and economic regulation involves, investment development, ecologically directed improve-
ment, business processes, notation of IDEF0, methodology of «ARIS», platform of «Bizagi», design of business processes, functional 
model, decoupling.  
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОТЕНЦІАЛУ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ 

Постановка проблеми. Сучасний період гло-
бальних криз з одночасною циклічною кризою та 
Четвертою промисловою революцією, діджиталіза-
цією суспільства, зростанням воєнного напруження 
та тероризму оголює глобальні політичні, еконо- 
мічні, соціальні й екологічні проблеми людства. Це 
вимагає переосмислення багатьох соціально-еконо-
мічних явищ, процесів та механізмів на рівні країни, 
регіонів та суб`єктів господарювання. В процесах 
державного управління під час кризи особливого 
значення набуває сутність та механізм залучення 
економічного потенціалу подолання кризи з ураху-
ванням трансформації суспільства та викликів  
ХХІ століття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових досліджень щодо сутності анти- 
кризового потенціалу обумовлює розуміння цього 
поняття через діалектичну єдність та взаємозв’язок: 
натурально-речової, вартісної форми потенціалу по-
долання кризи та соціально-економічних умов його 
формування та використання для сталого розвитку 
країни з врахуванням соціального та екологічного 
напряму її розвитку.  

В. Коломойцев визначає економічний потен-
ціал як здатність економіки країни загалом, її галу-
зей, підприємств, господарств здійснювати вироб-
ничо-економічну діяльність, сприяти розвитку ви-
робництва та споживання. Складовими економіч-
ного потенціалу країни є її природно-ресурсний, ви-
робничий, трудовий, науково-технічний та експорт-
ний потенціал [1]. У науковій літературі пропону-
ється й інший склад економічного потенціалу, що 
включає природні ресурси, фінансовий, трудовий, 
науково-технічний, виробничий і зовнішньоеконо-
мічний потенціал країни та її регіонів [2]. Ґрунту- 
ючись на загальноприйнятому в наукових колах ро-
зумінні потенціалу як здатності та можливості сис-
теми до певних змін, за умов наявності необхідних 
ресурсів, застосовується синтез ресурсного, функ- 
ціонального та цільового підходів. 

Якщо потенціал розглядається як сукупність 
ресурсів, його оцінка полягає у встановленні якіс-
них і кількісних характеристик значень окремих ви-
дів ресурсів, причому їх взаємний вплив не врахову-
ється і не вимірюється [3]. Тобто підхід до визна-
чення сутності потенціалу обумовлює підхід до його 
вимірювання, оцінки та управління. 

Економічний потенціал визначає можливості 
системи, її узагальнений запас продуктивних сил. 
Він традиційно використовується в державному ре-
гулюванні для вирішення багатьох завдань, пов’яза-
них з управлінням соціально-економічним розвит-
ком [4]. 

Основний матеріал дослідження. В кризовий 
період рівень антикризового потенціалу регіону за-
лежить не тільки від можливості виробництва мате-
ріальних та нематеріальних благ та їх реалізації, а й 
від потенціалу управління, ефективність якого ви-
значається здатністю виробництва, трудових ресур-
сів, фінансової, експортної, інформаційно-аналітич-
ної системи адаптуватися до нових умов існування.  

Економічний потенціал регіону як сукупність 
ресурсів пропонуємо розглядати в натурально-речо-
вій та вартісній формі, що можуть бути залучені та 
поєднані в певних соціально-економічних умовах їх 
використання, у тому числі підчас кризи. 

Принципово важливим є урахування того, що 
використання потенціалу в натурально-речовинній 
формі відбувається в певних соціально-економічних 
умовах, які значною мірою визначають господарсь-
кий механізм використання всіх ресурсів регіону.  

На рис. 1 представлено зміст і склад ресурсів, 
що відбиває авторській підхід до цієї категорії. 

В умовах ринкового господарства підприєм- 
ства створюють не тільки продукт в його натураль-
ній формі, але і вартість продукту. За допомогою  
вартісної форми продукту підприємства певних ре-
гіонів вступають в загальногосподарський оборот. 
Разом з цим мотиви виробничої діяльності, госпо-
дарський механізм, розподіл доходів від викорис-
тання ресурсів визначаються соціальною формою 
виробництва, його суспільними умовами. 

У зв'язку з цим категорію «економічний потен-
ціал регіону» необхідно розглядати всебічно з ура-
хуванням, принаймні, трьох його змістовних аспек-
тів, що охоплюють натурально-речовинну, вартісну 
і соціально-економічну форми їх формування та ви-
користання [5].  

Розгляд економічного потенціалу регіону з 
боку натурально-речовинної форми дозволяє з’ясу-
вати технологічні особливості його формування та 
використання, визначити його склад, оцінити ефек-
тивність використання для регіону та країни в ці-
лому. 
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Рис. 1. Зміст і склад економічного потенціалу регіону 

Рух ресурсів у вартісній формі розкриває особ-
ливості їх відтворення в умовах ринкових відносин, 
участь у формуванні ціни продукції. У вартісній  
формі ресурси вступають у загальногосподарський 
оборот, відчуваючи на собі вплив господарського 
механізму, порядку ціноутворення, оподаткування 
тощо. Вартісна форма руху ресурсів відображає по-
рядок фінансового забезпечення їх руху в матері- 
ально-речовій формі. Наразі негаразди в цій сфері 
призводять до хронічної недостатності обігових  
коштів, що стало гострою проблемою для багатьох 

підприємств в умовах неусталеного господарського 
механізму підчас глобальних криз. 

Важливим є урахування соціально-економіч-
них умов використання потенціалу регіону. Це до-
зволяє визначити зв'язок ефективності викорис-
тання ресурсів із загальними соціально-економіч-
ними умовами виробництва, що обумовлюють за- 
гальний механізм господарювання, мотивації персо-
налу. Рух ресурсів у натурально-речовій та вартісній 
формах, як усякий логістичний процес, відбувається 
в певних соціально-економічних умовах, під вирі- 
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шальним впливом яких формується економічний 
порядок і господарський механізм використання 
всіх факторів виробництва. Цей аспект особливо  
важливо враховувати в умовах економічної кризи, 
де втрачають ефективність або руйнуються усталені 
ринкові відносини та відповідний механізм господа-
рювання. Від характеру виробничих відносин, що 
склалися в суспільстві, залежать способи господа-
рювання, конкретні підходи, інструменти організа-
ції виробництва.  

Змістовні форми ресурсів, що відображають 
специфічні аспекти проблеми, тісно взаємопов'я-
зані, взаємообумовлені та характеризуються певною 
перехідністю. Безперервний рух ресурсів у нату- 
ральній формі служить підставою для ефективного 
їх обороту у вартісній формі, що сприяє успішній 
реалізації задач, які витікають із соціальних умов 
виробництва. Не менш важливо враховувати зво- 
ротний вплив відносин власності, обороту капіталу 
на ефективність використання ресурсів у натураль-
ному вигляді.  

Розгляд змісту категорії «економічний потен-
ціал подолання кризи» в трьох формах дозволяє ви-
ділити такі напрями дослідження проблеми підви-
щення ефективності використання ресурсів:  

– технологічне – пошук засобів зниження пито-
мих витрат природніх, матеріальних, техніко-техно-
логічних, людських ресурсів на одиницю продукції 
в процесі виробництва, збільшення глибини пере- 
робки сировини, зменшення відходів, впровадження 
інноваційних технологій; 

– вартісне – забезпечення безперервного обо-
роту вартісної форми ресурсів, стійке фінансове за-
безпечення процесу їх формування і використання; 

– соціальне – оволодіння стимулами до ефек-
тивного використання ресурсів в умовах нових 
форм власності, усунення негативних наслідків, 
створення більш високої мотивації до дбайливого 
відношення до ресурсів, підвищення рівня квалі- 
фікації працівників, поліпшення комунікаційних 
зв'язків. Це дає підставу встановити весь комплекс 
факторів, що визначають рівень ефективності вико-
ристання ресурсів певного регіону, які охоплюють 
всі змістовні аспекти їх руху на виробництві.  

Такий підхід до економічного потенціалу подо-
лання кризи в регіоні, як до складної категорії, до-
зволяє підкреслити єдність і протиріччя виробни-
чих, економічних і соціальних процесів, які необ- 
хідно враховувати при організації ефективного ви-
користання предметів праці. Це може служити осно-
вою комплексного дослідження проблеми підви-
щення ефективності розвитку та використання ре- 
сурсів.  

Потенціал регіону як можливість та здатність 
фахівців залучати, ефективно поєднувати ресурси 
не є статичним поняттям, його потрібно розглядати 
в часі в напрямі стратегічних змін стану та ситуації 
в країні. Можливість та здатність фахівців до змін в 

умовах кризи – це якісна характеристика трудового 
потенціалу. В умовах глобалізації та діджиталізації 
кардинально змінюється сам предмет праці – їм стає 
свідомість людини, а зміни у предметі праці – свідо-
мості, технології маніпулювання свідомістю стали 
найприбутковішим бізнесом [6]. Це теж впливає на 
трансформацію економічного потенціалу регіону, 
особливо під час криз. 

В ХХІ столітті вирішальну роль у подоланні 
кризи відіграє трудовий (інтелектуальний) потен-
ціал, рівень якого залежить від здатності фахівців  
різних напрямів діяльності приймати нестандартні 
рішення в кризових умовах, ефективно використо-
вувати механізми вдалого поєднання предметів та 
засобів праці, активізувати управлінський потен-
ціал, розставляти вірні пріоритети розвитку, нада-
вати необхідну підтримку суб`єктам господарю-
вання для можливості пристосовуватися до нега- 
тивних факторів. Тому, під час криз стратегічне зна-
чення має підтримка та збільшення фінансування 
системи освіти та науки. Це твердження ґрунтується 
на припущенні, що існує прямий зв`язок між рівнем 
освіти та рівнем економічного розвитку країни. Для 
перевірки цієї гіпотези пропонується дослідити вза-
ємозв'язок між макроекономічними показниками: 
рівень витрат на освіту (% ВВП), кількість зареєст-
рованих в Україні патентів за рік (що характеризу-
ють рівень розвитку освіти та науки) та ВВП на 
душу населення (що відображає розвиток економіки 
країни). 

Для дослідження використовувався кореля-
ційно-регресійний метод аналізу. Цей статистичний 
метод був реалізований за допомогою програмного 
пакета Statistica від StatSoft, який має широкий 
спектр функціональних алгоритмів аналізу даних. 
Аналіз було здійснено на основі динаміки показни-
ків по Україні протягом 2000-2019 рр. за даними 
Світового банку [7]. 

Графічне зображення зв’язку ВВП на душу на-
селення та витрат на освіту (%ВВП) наведено на 
рис. 2. 

Поле дисперсії доводить лінійну залежність 
між ВВП на душу населення (у) та витратами на 
освіту (х). Рівняння регресії має вигляд: 

у = 2,323+0,0012х. (1)

Парний коефіцієнт кореляції між змінними до-
рівнював 0,7929, що демонструє наявний зв’язок 
між показниками. Тому, гіпотеза може бути прийня-
тою. Тобто, чим більші витрати на освіту, тим спо-
стерігається більш інтенсивний економічний розви-
ток країни. 

Також, значний вплив на економічний розвиток 
має рівень розвитку науки в країні. Графічне зобра-
ження зв’язку ВВП на душу населення та кількості 
зареєстрованих патентів в Україні наведено на 
рис. 3. 
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Рис. 2. Кореляційне поле між показниками ВВП на душу населення  
та витрати на освіту, % ВВП 

Рис. 3. Кореляційне поле між показниками ВВП на душу населення  
та кількістю зареєстрованих патентів 

З рис. 3 видно, що між ВВП на душу населення 
та кількістю зареєстрованих патентів є лінійна зале-
жність. Парний коефіцієнт кореляції дорівнює 
0,9392, що демонструє тісний зв’язок між показни-
ками. Тому, гіпотеза може бути прийнятою. Тобто, 
збільшення активності наукового сектору також 
призводить до економічного зростання країни. 

Отримані результати не протирічать дослід-
женю А. Хамдана та А. Сареа, які довели, що най- 
важливішими чинниками регіонального економіч- 
ного розвитку є розмір системи вищої освіти, інтер- 

націоналізація студентів і результативність до- 
сліджень [8]. У запропонованій в роботі [8] моделі 
дослідження не знайдено зв’язку між інвестиціями у 
вищу освіту та економічним розвитком Саудівської 
Аравії, оскільки економічний розвиток визначає  
переважно добувна галузь економіки. Поєднання 
знань та активів у процесі імплементації інновацій 
смарт-спеціалізації регіонів в Європі відбувається 
внаслідок активізації міжгалузевого та міжрегіо- 
нального співробітництва, у тому числі на кластер-
них принципах [9]. Відповідно до наведеного до- 
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слідження Україна відноситься до країн із значним 
впливом науково-освітнього потенціалу на еконо- 
мічний розвиток країни. 

Висновки. Таким чином, економічний потен-
ціал подолання кризи ґрунтується на здатності біз-
несу, держави, суспільства пристосовуватися до 
впливу негативних факторів, а також адаптуватися 

до застосування механізмів антикризового менедж-
менту. Значним важелем антикризового потенціалу 
країни є інтелектуальний потенціал нації, що прямо 
впливає на економічний розвиток країни. Тому, осо-
бливу увагу державні органи влади в кризовий пе-
ріод мають приділити підтримці та стратегії роз- 
витку системи освіти й науки в Україні. 
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Лола Ю. Ю. Економічний зміст потенціалу подолання кризи 
Глобальні виклики ХХІ століття трансформують життя людей, всі соціально-економічні та політичні процеси в державі 

та регіонах. Змінюються склад, взаємозв`язки та пріоритети в процесі формування та використання економічного потенціалу 
регіону в умовах кризи, що, в першу чергу, характеризується здатністю людини адаптувати використання наявних ресурсів 
до нових несприятливих факторів та швидко перебудовувати звичні соціально-економічні системи. В умовах невизначеності 
та постійних потрясінь провідне значення набуває людський, інтелектуальний, інноваційний капітал регіону, який значною 
мірою залежить від рівня освіти на науки в країні. Тому освітня та наукова діяльність в період кризових явищ потребує осо-
бливої уваги та державної підтримки. 

Ключові слова: потенціал подолання кризи, потенціал регіону, інтелектуальний потенціал. 

Lola Yu. Economic Content of the Potential to Overcome the Crisis 
The global challenges of the 21st century are transforming people's lives, all socio-economic and political processes in the state 

and regions. Emphasis, composition and interrelationships are changing in the process of formation and use of the economic potential 
of the region in crisis conditions, which is primarily characterized by the ability of a person to adapt the use of available resources to 
new adverse factors and quickly rebuild the usual socio-economic systems. In conditions of uncertainty and constant upheavals, human, 
intellectual, innovative capital acquires leading importance, which largely depends on the level of education in the sciences in the 
country, which in times of crisis needs special attention and state support. 

Keywords: the potential to overcome the crisis, the potential of the region, intellectual potential. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
НА ЗАСАДАХ СМАРТСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:  
ТИПОЛОГІЯ СМАРТПРІОРИТЕТІВ 

Постановка проблеми. Сучасна світова еконо-
міка характеризується зростаючою роллю інновацій 
у забезпеченні конкурентоспроможності та вирі-
шенні глобальних проблем людства. На сьогодні по-
шук можливостей активізації інноваційної діяль- 
ності дуже активно ведеться на мезорівні в рамках 
нової парадигми регіонального управління. 

Теоретичні та емпіричні дослідження розвитку 
окремих територій [1-3] доводять, що інноваційна 
складова має вирішальне значення для забезпечення 
стійкого зростання економік регіонів. І тут важли-
вим аспектом є пов’язаність інновацій з процесами 
створення та розповсюдження знань. Так, Д. Форей 
в роботі [4] звертає увагу на те, що актуальним  
чинником підвищення економічної ефективності є  
швидкість появи знань і поліпшення доступу до баз 
знань, включаючи освіту, підготовку кадрів, транс-
фер технологій, поширення інновацій. 

Також слід погодитись з висловлюванням  
А. Лагендейка [3, с. 79], який підкреслюючи важли-
вість регіонального контексту в формуванні полі-
тики зростання економіки, зазначив, що «терито- 
ріальність є важливим аспектом виробництва та  
застосування знань…», які «…походять з певних 
місць і прив’язані до них».  

Забезпечення розвитку регіонів, заснованого на 
знаннях та інноваціях, актуалізує науково-практичні 
питання щодо здійснення ефективного управлін- 
ського впливу на регіональні екосистеми задля мо-
білізації наявних дослідницьких, освітніх, підпри- 
ємницьких ресурсів та стимулювання інноваційної 
діяльності на місцях. Саме таку спрямованість має 
концепція смартспеціалізації, що набирає популяр-
ність у світі. 

Поняття «смартспеціалізація» (Smart Speciali-
sation) було запроваджено експертною групою 
«Знання для зростання» (Knowledge for Growth – 
K4G), яка була створена у 2005 р. як незалежний до-
радчий орган європейським комісаром Янезом По-
точніком. Розумна спеціалізація стала провідною 
ідеєю фахівців K4G. Її походження пов'язане з дис-
кусіями в групі стосовно розміщення іноземних 
R&D (Research and Development – R&D) в європей-
ських регіонах та можливостей стимулювання цього 

процесу. Д. Форей у роботі [5] зазначає, що в основу 
концепції закладено прагнення нарощування загаль- 
них, секторальних, технологічних можливостей, зо-
крема менш розвинених та перехідних регіонів, 
створювати конкурентні переваги в кількох ринко-
вих нішах.  

На думку європейських фахівців [6], підхід 
смартспеціалізації – це сучасний тип регіонального 
управління, що передбачає трансформацію способу 
розроблення і реалізації регіонами Стратегії дослід-
жень та інновацій для розумної спеціалізації» 
(Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation – RIS3; попередня назва – Smart 
Specialisation Strategy – S3). Особливість такого під-
ходу полягає у формуванні «знизу вгору» стратегіч-
ного бачення регіонального розвитку, заснованого 
на використанні місцевого потенціалу та врахуванні 
місцевих інтересів.  

Організаційну складову в концептуальній мо-
делі смартспеціалізації формує так звана «потрійна 
спіраль» (Triple Helix), що передбачає інтерактивні 
відносини між трьома інституційними сферами – 
промисловою, урядовою та академічною. У цих від-
носинах інновації та підприємництво виступають 
каталізатором конкурентоспроможності та регіо- 
нального розвитку [7]. 

Смартспеціалізація стала основною концеп-
цією політики згуртованості Європейської Комісії 
на 2014-2020 рр. і складовою частиною Стратегії 
EUROPE 2020, орієнтованої на забезпечення розум-
ного, стійкого та інклюзивного зростання. Застосу-
вання регіонами ЄС підходу S3, як амбітної полі-
тики започаткування радикальних змін на локаль-
них територіях, продовжено й у наступному семи-
річному періоді стратегування. 

З моменту імплементації у європейських регіо-
нах концепції смартспеціалізації науковці активно 
працюють над її методологічним розвитком, праг-
нучи досягти ясності, конкретизації її положень та 
досконалості методичного апарату. Як зазначає  
Р. Хассінк [8], останнім часом концепції S3 у світі 
приділяється значна академічна та політична увага, 
що пояснюється її потужною підтримкою з боку Ор-
ганізації економічного співробітництва і розвитку 

Менеджмент інновацій 
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(Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment – OECD) та Світового банку. Концептуальним 
просуванням ідей смартспеціалізації займається все 
більша кількість науковців та практиків у сфері ре- 
гіональної, промислової політики та економічної  
географії.  

Імплементація підходу смартспеціалізації в Ук-
раїні спричинила зростання інтересу нашої наукової 
спільноти до питань запровадження його ідей в ук-
раїнських умовах. У роботах [9-12] досліджується 
досвід країн ЄС у різних аспектах упровадження 
концепції S3 та обґрунтовуються можливості її реа-
лізації в регіонах України.  

Смартспеціалізація знаходиться в полі зору на-
уковців Інституту економіки промисловості НАН 
України. У публікаціях О. Амоші, Ю. Залознової, 
О. Ляха, В. Ляшенка, І. Петрової, І. Підоричевої, 
М. Солдак, Д. Череватського, Г. Шевцової та ін. [13-
22] представлені теоретико-методологічні, при-
кладні напрацювання та прагматичне бачення мо- 
дернізації економік промислових регіонів України 
на засадах смартспеціалізації.  

Російське вторгнення в нашу країну призвело і, 
на жаль, продовжує призводити до значних еконо- 
мічних втрат та загострення гуманітарної ситуації. 
Зрозуміло, що з позиції сьогодення розроблені ра-
ніше національні, регіональні стратегії вимагати-
муть суттєвого перегляду й корегування. Однак ок-
ремі їхні види та складники однозначно збережуть 
свою значущість. Попри велику кількість спричине-
них війною проблем, не можна забувати про розви-
ток освіти, нарощування наукового потенціалу, ін-
тенсифікацію інноваційної діяльності. Саме зазна-
чені сфери мають стати рушіями швидкого повоєн-
ного відновлення та розвитку української еконо-
міки. У цьому питанні концепція смартспеціалізації 
абсолютно не втрачає своєї актуальності і потребує 
подальшого різноаспектного вивчення.  

У світі з’являється все більше нових публіка-
цій, присвячених тематиці S3. Постійний інтерес  
викликають статті відомих світових експертів зі 
смартспеціалізації, серед яких Р. Бошма, А. Ісаксен, 
Х. Кролл, Ф. Макканн, М. Тріппл Д. Форей, Р. Хас-
сінк. Серед останніх публікацій іноземних науков-
ців і практиків слід зазначити роботи [6-8; 23-29], які 
розкривають головні тенденції розвитку методології 
S3 та ставлять концептуальні питання для подаль-
ших досліджень.  

Актуальні теми, що потребують глибокого 
опрацювання, пов’язані з важливим компонентом 
стратегії смартспеціалізації – стратегічним пріори-
тетом. Саме цей компонент S3, визначення та конк-
ретизація якого відбувається під час процесу під- 
приємницького відкриття (Entrepreneurial Discovery 
Process – EDP), має визначальне конструктивне зна-
чення для життєздатності розробленої стратегії. 

Так, експерти Спільного дослідницького цен-
тру Єврокомісії (Joint Research Center of the Euro-
pean Commission – JRC EC) [6], конкретизуючи  ас- 

пекти новизни RIS3, виділяють: (1) відмова від галу-
зевої спрямованості традиційної промислової полі- 
тики на користь вузько визначених та нових видів 
діяльності всередині та між секторами; (2) відбір 
лише обмеженого набору таких видів діяльності;  
(3) визначення «пріоритетів» RIS3 на основі пере- 
конливих доказів та значущого залучення зацікавле-
них сторін, таких як фірми, дослідницькі організації, 
університети та громадянське суспільство; (4) вбу-
довування механізму моніторингу для ефективної 
підтримки, вивчення політики і забезпечення її стій-
кості та самокоригування. Кожен із зазначених  
пунктів підкреслює важливість та методологічні 
особливості визначення пріоритетів при формуванні 
стратегії смартспеціалізації. 

Автори статті [23], розглядаючи створення но-
вої промислової політики на основі підходу смарт- 
спеціалізації, підкреслюють два основні концеп- 
туальні принципи, які також акцентують увагу на 
значущості пріоритизації у процесі розумного стра-
тегування. Перший включає комбінування логік 
планування та підприємницького відкриття, а саме 
встановлення стратегічних пріоритетів регіональ-
ного розвитку та усунення їхньої невизначеності че-
рез активізацію і зацікавленість місцевих акторів. 
Другий – принцип взаємодоповненності стратегіч-
них проєктів у рамках визначених стратегічних 
пріоритетів, що передбачає формування набору та-
ких проєктів/заходів з охопленням багатьох завдань 
у різних сферах (досліджень, інновацій, інфраструк-
тури, навчання) і орієнтованих на синергетично під-
силену трансформацію економіки регіону.  

З накопиченням емпіричного матеріалу впро- 
вадження підходу смартспеціалізації у практику ре-
гіонального стратегування країн ЄС збільшилась  
кількість публікацій, що спрямованні на вирішення 
науково-практичних завдань пріоритизації в рамках 
формування S3. Концептуально-методологічні ос-
нови цього процесу розкриваються Д. Форейєм,  
М. Айхлером, М. Келлером в роботі [23]. У статтях 
[12; 25; 27; 28; 30; 31] аналізуються вибрані регіо-
нами/країнами ЄС пріоритети та пропонуються ав-
торські науково-методичні підходи до їх визначення 
і категоризації. Аналіз останніх публікацій показав, 
що відкритими залишаються питання типології 
смартпріоритетів та потребує уточнення само по-
няття «смартпріоритет». Воно зустрічається у віт- 
чизняних роботах [22; 32; 33], але поки що не роз- 
крито його тлумачення. 

Мета статті – уточнення сутності поняття 
«смартпріоритет» та обґрунтування типології 
смартпріоритетів на основі систематизації теоре-
тико-методологічних підходів та емпіричного до- 
слідження результатів пріоритизації розвитку регіо-
нів ЄС в рамках регіональних стратегій смартспе- 
ціалізації. 

Виклад основного матеріалу. Започаткування 
використання терміну «смартпріоритет», на нашу 
думку, є цілком виправданим, оскільки дозволяє по- 
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єднати поняття «пріоритет» з принципами розум-
ного вибору, закладеними в концепцію смартспеці- 
алізації. Літературний аналіз джерел за тематикою 
дослідження показав, що тільки обмежена їх кіль- 
кість містить роз’яснення щодо дефініції пріоритету 
як компоненту стратегії S3. 

Так, Д. Форей, М. Айхлер, М. Келлер [23] за-
значають, що пріоритет або пріоритетна область 
(priority area) – це один або декілька секторів/під- 
секторів економіки, які пов’язані з явним напрямом 
змін, що задається трансформаційною метою стра-
тегії смартспеціалізації. Принциповим, на їхню  
думку, є те, що рішення про включення до пріори-
тету S3 певних суб’єктів залежить від того, чи мо-
жуть вони бути залучені до процесу трансформації 
обраних секторів чи підсекторів. 

М. Тріппл, Е. Зукаускайте, А. Хілі [26] розгля-
дають пріоритети як сфери або домени, які відобра-
жають поточні сильні сторони регіонів з потенціа-
лом розвитку регіональних конкурентних переваг  
і відповідно соціально-економічного зростання. 
Проте автори не уточнюють, що конкретно може 
формувати пріоритетну сферу/домен. 

Близьким до вищенаведеного уявлення є трак-
тування Д. Дігана, Т. Брукеля, Р. Фітяра [25]. Під 
пріоритетом вони розуміють економічні сектори або 
економічні сфери, які вбудовані в регіон, пов’язані з 
його наявними сильними сторонами і мають най- 
більший потенціал для розвитку конкурентних пере-
ваг. Тобто автори при визначенні пріоритетів роб-
лять акцент саме на видах економічної діяльності, 
які вже наявні в економіці регіону. 

На думку українських науковців В. Б. Родчен-
ка, В. В. Белявцевої, Д. М. Хрипунової [12], пріори-
тети – це домени, що охоплюють більше сфер ніж 
розвинені галузі регіону. Це може бути «… декілька 
секторів або видів діяльності (не охоплюючи їх ціл-
ком)…», які мають потенціал для навчання, поши-
рення знань та створення інновацій, що «… задає 
«направленість» регіону» [12, с. 72]. Також автори 
звертають увагу на те, що «…домени можуть бути 
зосереджені на технологічних рішеннях або на но-
вих ринках» і фокусують на собі підприємницьку та 
інноваційну активність. 

Достатньо чіткі роз’яснення щодо поняття 
«пріоритет» надані на S3 Platform [34] – веб-порталі, 
який створено та координується JRC EC для під- 
тримки імплементації підходу смартспеціалізації у 
регіонах Європи: пріоритети можуть містити галузі 
знань або види діяльності (не тільки наукові, а й со-
ціальні, культурні, творчі), підсистеми у межах сек-
тора або розподіл між секторами та відповідність 
конкретним ринковим нішам, кластерам, техноло-
гіям або діапазони застосування технологій для ви-
рішення конкретних суспільних та екологічних про-
блем або здоров'я та безпеки громадян. У такій по- 
становці пріоритети мають включати цільові сфери 
діяльності із зазначенням суб’єктно-предметного 
фокусу та бути узгоджені із цілями регіональної 

смартспеціалізації, які виходять з територіального 
контексту. 

На наступному кроці уточнимо, який сенс несе 
додавання до поняття «пріоритет» слова «смарт». 
Смислове навантаження останнього полягає у ро- 
зумності процесу вибору пріоритетних сфер/доме-
нів, що покладено розробниками у логіку концепції 
смартспеціалізації [35, c. 15-16], а саме: 

зв’язок досліджень та інновацій з економічним 
розвитком у процесі підприємницького відкриття та 
визначення стратегічних пріоритетів у результаті 
співпраці місцевих акторів; 

урахування ситуації у зовнішньому середо-
вищі, амбіційність і реалістичність регіональних ці-
лей, які пов’язують місцевий потенціал із зовніш-
німи джерелами знань та ланцюгами створення вар-
тості. 

Узагальнюючи вищесказане, пропонуємо таке 
трактування поняття «смартпріоритет». Смартпріо-
ритет або стратегічний пріоритет в рамках S3 – це 
обрана у процесі підприємницького відкриття певна 
сфера взаємозв’язаних видів діяльності і знань, яка 
включає дослідження та спрямована на створення 
інновацій з потенціалом набуття регіоном конку- 
рентних переваг і досягнення соціально-економіч-
ного зростання.  

Значення смартпріоритету, як конструктивного 
компонента стратегії розумної спеціалізації, розкри-
вається через уявлення процесу його визначення на 
регіональному рівні. На рис. 1 представлено візуа-
льну модель такого процесу, яку розроблено авто-
ром за результатами узагальнення теоретико-мето-
дологічних підходів до пріоритизації регіонального 
розвитку в рамках S3. 

Згідно з методологією смартспеціалізації [35], 
процесу підприємницького відкриття передує аналіз 
регіонального контексту, інноваційного потенціалу 
та розроблення загального бачення майбутнього ре-
гіону. Саме тому можна констатувати, що EDP – це 
не хаотичний, а спрямований на реалізацію певних 
стратегічних намірів процес. Наміри ж визнача-
ються з урахуванням зовнішніх і внутрішніх викли-
ків для регіону. Результатом EDP, до якого залуча-
ються зацікавлені суб’єкти з чотирьох регіональних 
сфер – науки, бізнесу, уряду і громадськості, є 
смартпріоритети. Їх подальша деталізація до роз- 
роблення комплексів проєктів і заходів підтримки 
забезпечує зосереджене та скоординоване просу-
вання регіону до намічених цілей смартспеціаліза-
ції. 

Методологія S3 запроваджена майже усіма кра-
їнами Європи. Регіонами з різнем ступенем підго- 
товки розроблені стратегії досліджень та інновацій 
для смартспеціалізації і, відповідно, визначені пріо-
ритети, за якими відбуваються регіональні транс- 
формації. Важливим науково-практичним завдан-
ням на поточному етапі імплементації у світі під-
ходу S3 є аналіз та систематизація наявних смарт-
пріоритетів для проведення порівняльного оціню- 
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Рис. 1. Визначення смартпріоритетів у рамках формування  
регіональної стратегії смартспеціалізації 

Розроблено автором на основі джерел [12; 23; 25; 26; 34]. 

вання результатів реалізації стратегій смартспеціа-
лізації. 

Вивчення літературних джерел свідчить про 
обмежену увагу до питань типологізації смартпріо- 
ритетів регіонів. Так, автори роботи [25], досліджу-
ючи стратегічні пріоритети регіонів Європи, оціню-
ють їх складність, встановлюють взаємозв’язок об-
раних пріоритетних доменів із місцевими економіч-
ними сферами і за результатами класифікують мо-
делі регіонального вибору пріоритетів. Проте, така 
класифікація систематизує підходи регіонів до ви-
значення пріоритетних сфер, а ні самі ці сфери. 

О. Гулц [30] на основі аналізу пріоритетів ре- 
гіонів Польщі виокремлює перелік галузей смарт- 
спеціалізації, за якими визначає найпопулярніші, 
універсальні та рідкісні серед них. Ураховуючи те, 
що об’єктом розгляду вибрано регіони лише однієї 
країни, представлений поділ пріоритетів не може 
вважатися універсальним. 

Науково-практичний інтерес викликає запро-
понована італійськими науковцями [31] категориза-
ція пріоритетів стратегій розумної спеціалізації, 
отримана за результатами автоматичного лексич-
ного аналізу текстів описів пріоритетних сфер. 
Представлені у статті угрупування відображають зо-
середженість регіонів на певних предметних галузях 
досліджень та інновацій. Однак авторами не визна- 
чені типи та ознаки утворених груп стратегічних до-
менів, і тому розроблена класифікація не є повною. 

Отже, можна зробити висновок про поки від- 
сутню узагальнену уніфіковану типологію смарт-
пріоритетів та актуальність її розробки.  

Основним інформаційним джерелом для типо-
логізації регіональних смартпріоритетів, як і в роз- 
глянутих вище публікаціях, стала база даних 
Eye@RIS3, розміщена на S3 Platform. На момент 
проведення емпіричних спостережень (січень 
2022 р.) на платформі було зареєстровано 27 країн 
Європейського Союзу і 9 країн, що не є членами ЄС.  

Формування вибірки регіонів для дослідження 
смартпріоритетів відбувалося за результатами бага-
тоступеневого відбору. На першому етапі були віді-
брані країни ЄС-27 та їхні регіони, загальна кіль-
кість яких становила 161 територіальна одиниця на 
рівні NUTS 1, NUTS 2 і NUTS 3 за Номенклатурою 
Євростат Європейської Комісії (Nomenclature of 
Units for Territorial Statistics – NUTS). Різнорівневі 
стратегії смартспеціалізації містять від одного до  
більше десяти смартпріоритетів. На початок до- 
слідження їхня загальна кількість становила 1082 
пріоритетні сфери.  

Кожен пріоритет на S3 Platform характеризу-
ється за зовнішніми ознаками спеціалізації (за допо-
могою трьох класифікаційних систем): видами еко-
номічної діяльності, науковими галузями та цілями 
політики інновацій. Перший відображає залучення в 
пріоритетні сфери певних секторів/підсекторів еко-
номіки, які поділені згідно з поточною версією євро- 
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пейської статистичної класифікації NACE Rev. 2 
(Statistical classification of economic activities in the 
European Community). Другий – це зосередженість 
на конкретних наукових областях за Номенклату-
рою для аналізу та порівняння наукових програм  
і бюджетів (Nomenclature for the Analysis and 
Comparison of Scientific Programmes and Budgets – 
NABS 2007), яка класифікує результати R&D та до-
зволяє відстежувати державні асигнування на до- 
слідження і розробки. Третя ознака спеціалізації пе-
редбачає виділення фокусних сфер інновацій – ці-
льових доменів для смартпріоритизації регіональ- 
ного розвитку, які зумовлені європейськими Сус- 

пільними викликами і визначені Флагманською іні-
ціативою «Інноваційний союз».   

Аналіз відібраних на першому етапі дослі-
дження смартпріоритетів у розрізі охоплення цілей 
політики смартспеціалізації показав, що здебіль-
шого регіони концентруються на трьох з них: D – 
Цифрові трансформації, E – KETs (Key Enabling 
Technologies), J – Сталі інновації (рис. 2). Фокус по-
дальшого дослідження було звужено до смартпріо-
ритетів, що зосереджені на останній, найбільш по-
пулярній, цілі (J – Сталі інновації), яка задала за- 
гальну спрямованість 507 пріоритетним сферам в 
регіональних стратегіях смартспеціалізації. 

Рис. 2. Розподіл смартпріоритетів регіонів ЄС за цілями політики S3 

Розраховано та побудовано автором на основі джерела [36]. 

Домінування зазначеної цілі узгоджується з ам-
бітними планами Європейської Комісії досягти ста-
лого розвитку та, зокрема, до 2050 року перетворити 
Європу у перший кліматично нейтральний конти-
нент світу. Ціль J включає 11 предметних сфер для 
створення інновацій, які забезпечать раціональне 
використання природних ресурсів і формування 
екологічно безпечної та конкурентоспроможної еко-
номіки. 

Беручи до уваги, що об’єктом цього дослід-
ження є смартпріоритизація на рівні регіону, на на-
ступному кроці з відібраного переліку регіонів були 
виключені національні та NUTS1 пріоритети. У ре-
зультаті цільову вибірку становили 354 смартпріо-
ритети (109 регіонів NUTS2 і 22 NUTS3 13 країн ЄС), 
за якими проводився їх подальший детальний ана-
ліз. 

Попередні дослідження [37-39] пріоритетів єв-
ропейських регіонів здійснювалися з використан-
ням двох підходів: вертикального (розгляд страте- 
гічних сфер розвитку у розрізі галузей економіки)  
і горизонтального (аналіз смартпріоритизації у на-
прямі реалізації Цілей сталого розвитку). На поточ- 
ному етапі було поставлено завдання визначити по- 

дібності в множені смартпріоритетів, систематизу-
вати їх та узагальнити ознаки типології. Вирішення 
зазначеного завдання здійснювалося через кон- 
текстно-змістовний аналіз описів регіональних пріо-
ритетних сфер. 

У базі даних Eye@RIS3 за кожним пріоритетом 
вказано назву та дана його кратка характеристика, 
яка включає зовнішні та внутрішні компоненти.  
Зовнішні – вказують на приналежність до певних 
видів економічної діяльності, науково-дослідниць-
ких сфер та цілей політики інновацій за стандарти-
зованими класифікаціями. Внутрішні – це текстовий 
супровід, роз’яснення щодо предметної області 
смартпріоритету. Увесь цей сукупний набір відо- 
мостей, з одного боку, розкриває індивідуальну спе-
цифічність регіональних пріоритетів, з іншого – до-
зволяє знайти між ними спільні риси. 

Слід зазначити, що описи стратегічних сфер 
дуже відрізняються за ступенем деталізації, конкре-
тизації інформації. За окремими регіонами наведено 
лише назви пріоритетів без уточнення предмету дія-
льності, а за деякими представлено достатньо де- 
тальні дискурси. Відмінності у наповненості бази 
даних частково можна пояснити різною готовністю 
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регіональних стратегій смартспеціалізації. На S3 
Platform вони представлені у трьох варіантах: кін-
цеві версії, стратегії на розгляді (позначено як Peer 
Review) і проєкти RIS3 (Draft RIS3 Document). 

Ураховуючи гетерогенність регіональних 
смартпріоритетів, що пояснюється унікальністю 
профілів регіонів, відмінностями у наповненні та 
ступені опрацювання матеріалу щодо вибраних 

стратегічних сфер, для розроблення типології було 
обрано популяційний підхід, згідно з яким прово- 
дився пошук пріоритетів із подібними характерис-
тиками та об’єднання їх у групи за певними озна-
ками. У результаті було виділено 8 основних рис, за 
якими  пропонується розрізняти регіональні смарт-
пріоритети (рис. 3). 

Рис. 3. Типологія смартпріоритетів 

Розроблено автором на основі джерел [35; 36]. 
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Перша ознака – «За рівнем територіального по-
ділу» виділяє пріоритети згідно з приналежністю ре-
гіону-ініціатора до певного виду територіальної 
одиниці згідно з NUTS. Рівень пріоритизації в кож-
ній країні визначається особливостями прийнятої у 
ній ієрархічної системи поділу економічних терито-
рій. Домінуюча кількість в генеральній сукупності 
пріоритетів відносіться до типорозміру NUTS2. 
Об’єктом дослідження, як було зазначено вище, 
стали регіони NUTS2 і NUTS3.  

За ознакою «Включення цілей політики S3» 
регіональні пріоритети розділяються на два типи:  
зорієнтовані на одну політичну ціль та пріоритети 
багатоцільового змісту. Так, два смартпріоритети 
австрійського регіону Штирія (АТ22), що мають  
назву «Мобільність» і «Зелені технології», відпо-
відно концентруються на предметних сферах J.66 – 
Розумні зелені та інтегровані транспортні системи 
та J.63 – Екоінновації, що входять до загальної полі-
тичної цілі J – Сталі інновації. Водночас більшість 
регіональних пріоритетів містять декілька цілій  
політики S3 у різних комбінаціях, що відображає 
комплексність пріоритетних сфер стратегій смарт- 
спеціалізації. 

Третя ознака упорядковує пріоритети за кіль- 
кістю залучених у визначену стратегічну сферу ви-
дів економічної діяльності. Здебільшого європей-
ські регіони планують залучати у вибрані пріори- 
тетні сфери декілька секторів економіки, зазнача-
ючи певні кроссекторальні відносини у заданому 
стратегічному напрямі. Наприклад, фінський регіон 
Пірканмаа (Fl197) за смартпріоритетом «ІКТ для но-
вих виробничих процесів, Інтернету речей та пере-
дового виробництва» передбачає розвиток міжгалу-
зевих зв’язків між сектором інформаційно-комуні-
каційних технологій виробництвами комп’ютерів, 
електронної, оптичної продукції, машин і устатку-
вання та суб’єктами наукової сфери. Проте, існують 
пріоритети, які передбачають концентрацію зусиль 
у рамках одного виду економічної діяльності та ма-
ють конкретні трансформаційні цілі регіонального 
розвитку. Тут можна навести приклад датського сто-
личного регіону (DK01). Один з його пріоритетів під 
назвою «Стале управління водопостачанням» наці-
лено на вирішення інноваційними способами місце-
вої проблеми із забезпечення регіону якісною пит-
ною водою, що належить до функціональних зав-
дань галузі постачання води (секція Е NACE Rev. 2). 
В описі цього пріоритету також зазначено, що по-
шук інноваційних рішень не виключає, а навпаки 
вимагає співпраці між різними зацікавленими сто-
ронами як на місцевому, так і на міжнародному  
рівні. 

Наступна ознака розділяє смартспріоритети на 
три типи: прості, середньоскладні та складні в за- 
лежності від поєднання кількості цілей політики S3 
та залучених галузей економіки. Прості утворю-
ються за принципом один на один, тобто одна ціль  
і одна галузь. Так, зразком такого типу є пріоритет 

Західної Македонії (EL13) «Поновлювальні джерела 
енергії», спрямований на створення енергетики з ак-
центом на відновлювані джерела енергії і технології 
дистанційного опалення. Вказана пріоритетна сфера 
передбачає трансформацію енергетичного сектору 
економіки з метою створення сталої енергетики  
і розвитку відновлювальних джерел енергії (підціль 
політики S3 – J.68).  

Середньоскладні ґрунтуються на поєднанні за 
принципом один плюс декілька. Це може бути одна 
ціль, досягнення якої відбувається із залученням де-
кількох секторів економіки, або навпаки комбінація 
цілей, що реалізуються в межах одної галузі. При- 
кладом другої моделі є пріоритет іспанського ре- 
гіону Галісія (ES11) «Відновлювальна енергія». 
Його зовнішній цільовий орієнтир задано цілями  
B – Блакитне зростання та J – Сталі інновації, а фо-
кусною галуззю є енергетика. 

Складні пріоритети утворені багатоцільовим та 
багатогалузевим вибором. Такі пріоритети станов-
лять переважну кількість, що свідчить про вибір ре-
гіонами достатньо широких доменів для смартспеці-
алізації. 

За секторальним фокусом пріоритети поділя-
ються на промислові, аграрні, будівельні, послугові 
і міжсекторальні. В основу такого поділу покладено 
визначення секторальної спеціалізації пріоритетної 
сфери регіону з використанням як вертикального, 
так й горизонтального підходу до започаткування 
трансформаційних процесів.  

Найбільші типогрупи утворюють промислові  
і послугові смартпріоритети. Також велика кількість 
стратегічних регіональних доменів будується на  
міжсекторальній взаємодії або горизонтальній транс-
формації декількох галузей. Яскравим прикладом 
останнього випадку є пріоритет румунського регі-
ону Південно-Західна Олтенія (RO41), який зорієн-
товано на розробку і впровадження біотехнологій 
для охорони здоров'я, транспорту, енергетики та аг-
ропродовольчого сектору. 

Ознаку «За напрямом структурних змін» виді-
лено згідно з методологією смартспеціалізації [35, 
с. 12-14], в якій зазначено, що S3, потребуючи пев-
них структурних змін, мають супроводжуватися та-
кими процесами: 

переходом від існуючого сектору до нового, за-
снованого на колективних R&D, інженерних та ви-
робничих можливостях, які формують базу знань 
для розвитку нової діяльності; 

модернізацією – технологічним вдосконален-
ням існуючої галузі, що передбачає розроблення 
конкретних застосувань KETs задля сприяння роз- 
витку, підвищення ефективності та якості в існую-
чому (можливо, традиційному) секторі економіки; 

диверсифікацією: у таких випадках підприєм-
ницьке відкриття стосується потенційних синергій, 
які, ймовірно, можуть реалізуватися між існуючою 
та новою діяльністю. Така синергія робить перехід 
до нової діяльності привабливим та прибутковим; 
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закладанням фундаменту нової сфери: від- 
криття тут полягає в тому, що R&D та інновації в  
певній галузі можуть зробити діяльність з низьким 
зростанням раптово привабливою. Такий процес пе-
редбачає спільні R&D, створення інновацій та запо-
чаткування пов'язаної з ними підприємницької дія-
льності. 

Виходячи із того, що вибір регіонами певних 
пріоритетних сфер передбачає і визначення процесу 
(комбінації процесів) започаткування трансформа-
ції в регіональній економіці, пропонується диферен-
ціювати смартпріоритети за п’ятьма типами: пере-
ходу від існуючого до нового, модернізації, дивер-
сифікації, нової сфери і змішані. Останній може по-
єднувати декілька процесів, що узгоджується із за-
думом розробників методології S3. Тут слід зазна-
чити, що чітке віднесення певних пріоритетів до 
конкретних типів за ознакою напряму структурних 
змін може уточнюватися впродовж розгортання 
процесу підприємницького відкриття і подальшої 
деталізації стратегічного домену регіону. 

За ознакою змістовної подібності регіональні 
смартпріоритети поєднуються у шість типогруп, які 
визначають основну предметну орієнтацію обраних 
пріоритетних сфер. Так, до типу пріоритетів нових 
матеріалів і продуктів увійшов домен Західної Гре-
ції (EL23) «Матеріали – Мікроелектроніка», який 
концентрується на розробці та виробництві сучас-
них матеріалів для перспективних застосувань, мік-
роелектронних компонентів для ІКТ і промислово-
сті.  

У рамках цілі політики смартспеціалізації J – 
Сталі інновації розроблено багато пріоритетів, що 
зорієнтовані на зелені трансформації. Кожна країна 
в переліку регіональних смартпріоритетів має такі 
тематичні напрями, як зелена енергетика, зелені ре-
сурси, зелені будівлі тощо. Ще одним популярним 
типом стратегічних сфер є «Цифрова економіка», до 
якого, наприклад, віднесено смартпріоритети фран-
цузького регіону Бретань (FR52) «Технології для 
цифрового суспільства» щодо розробки нових ІКТ 
та шведського округу Стокгольм (SE110) «Розум-
ний сталий регіон», що передбачає створення нових 
цифрових рішень для більш енергоефективного та 
екологічно чистого сталого міського розвитку. Та-
кож багато пріоритетів фокусуються на розвитку аг-
рарних, промислових виробництв та інноваціях у 
сфері здоров’я і покращення якості життя. Певна 
група доменів смартспеціалізації мають комбінова-
ний характер, поєднуючи в собі типи стратегічних 
сфер, що розглянуті вище. 

Остання ознака типології смартпріоритетів кла-
сифікує їх за потенціалом реалізації, який оціню-
ється через економічні та інноваційні можливості 
регіонів-ініціаторів. Такий підхід дозволяє на стадії 
початкового вибору пріоритетних стратегічних 
сфер прогнозувати їхню успішність, і відповідно 
вносити підсилюючі компоненти до стратегії смарт- 

спеціалізації для збільшення шансів регіонів до- 
сягти намічених цілей. 

Для оцінювання інноваційного потенціалу до-
цільно використовувати регіональний індекс інно-
вацій, що визначається у Регіональному інновацій-
ному табло (Regional Innovation Scoreboard – RIS). 
Згідно з методологією RIS [40], це композиційний 
показник, який підсумовує значення 21 індикатора 
за декількома складниками, включаючи рамкові 
умови, фінансування, інтенсивність і результатив-
ність інноваційної діяльності регіонів. Узагальнена 
оцінка регіональних інноваційних можливостей ви-
значається за підсумками відносного порівняння ін-
дексу інновацій регіону із середнім значенням ін- 
дексу ЄС. До речі, за цим показником регіони роз-
поділяються за групами інноваторів, а саме: лідери, 
сильні, помірні та початківці.  

Економічні можливості територій пропону-
ється оцінювати з використанням відсоткового по-
казника, що визначає відношення величини регіо- 
нального ВВП на душу населення до його серед-
нього значення за ЄС. Зведена оцінка економічно-
інноваційного потенціалу реалізації стратегій смарт-
спеціалізації отримується за результатом визна-
чення позицій регіонів у чотирьохквадратній мат-
риці, що дозволяє класифікувати їх на лідируючі, 
наздоганяючі (з випереджаючим економічним або 
інноваційним потенціалом) та емерджентні. Узгод-
жено з цією класифікацією визначаються і типи ре-
гіональних пріоритетів. 

Результати проведеного оцінювання еконо- 
мічно-інноваційних можливостей просування реалі-
зації стратегій смартспеціалізації обраних регіонів 
представлені на рис. 4. Розташування територіаль-
них одиниць у матриці виконано за показниками RIS 
2021 року.  

З рис. 4 видно, що більшість регіонів мають 
емерджентний потенціал і так саме класифікуються 
й смартпріоритети зазначеної групи. До групи  
увійшли як регіони-початківці в інноваційній діяль-
ності, так і регіони, що є помірними інноваторами.  

Невелика кількість територій потрапила до  
квадратів проміжного рівня потенціалу, серед яких 
в основному економічно сильні регіони, але з не- 
достатнім інноваційним потенціалом. Цю групу 
сформували переважно регіони Італії й Іспанії. Ре- 
гіонів з випереджальним інноваційним і наздоганя-
ючим економічним потенціалом тільки два – округ 
Швеції Халланд (SE231) і провінція Фінляндії Пір-
канмаа (Fl197), і вони знаходяться практично на лі-
нії розмежування, підступаючи до квадрату лідиру-
ючих регіонів. І саме в цьому квадраті зосереджені 
найбільш економічно та інноваційно потужні тери-
торії, смартпріоритети яких класифікуються як ті, 
що мають лідируючий потенціал для впевненої ус-
пішної реалізації.  

Висновки. За результатами дослідження, яке 
включало поглиблений літературний аналіз та опра-  
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Рис. 4. Розподіл регіонів за економічно-інноваційним потенціалом реалізації  
стратегій смартспеціалізації за даними 2021 року 

Розраховано та побудовано автором на основі джерела [40]. 

цювання емпіричного матеріалу щодо розроблення 
європейськими регіонами стратегій смартспеціалі-
зації, можна зробити такі висновки. 

Методологія стратегії досліджень та інновацій 
для розумної спеціалізації динамічно розвивається, 
і інтерес до неї поширюється у всьому світі. Її акту-
альність у регіональному контексті продиктована 
новою парадигмою управління регіональним роз- 
витком, який має базуватися на місцевих сильних 
сторонах і ефективному використанні наявного 
інноваційного та підприємницького потенціалу, за-
безпечуючи конкурентоспроможне зростання еко-
номіки.   

Імплементація підходу S3 в практику регіо- 
нального стратегування в Україні не повинна зупи-
нятися через війну, однак результати довоєнних ета-
пів цього процесу потребують доопрацювання з ура-
хуванням скорочення та внутрішнього переміщення 
ресурсів. Смартспеціалізація має стати дієвим ін-
струментом швидкого повоєнного відновлення та 
стрімкого розвитку української економіки, що акту-
алізує подальше її теоретико-методологічне опра-
цювання для застосування в нових умовах. 

За підсумками опрацювання літературних дже-
рел за темою дослідження зроблено висновок про 
доцільність розширення категоріального апарату 
методології смартспеціалізації через більш широке 

застосування категорії «смартпріоритет». Запропо- 
новано авторське тлумачення цього поняття, яке ін-
тегрує сутність пріоритету як конструктивного ком-
понента стратегії смартспеціалізації з принципами 
розумного вибору, що розкривають специфіку її  
формування. 

У статті представлено авторську типологію 
смартпріоритетів, обґрунтовану на основі система-
тизації теоретико-методологічних підходів та емпі-
ричного дослідження результатів пріоритизації роз-
витку регіонів ЄС в рамках регіональних стратегій 
смартспеціалізації. За основні ознаки обрано: рівень 
територіального поділу, включення цілей політики 
S3, охоплення секторів економіки, складність,  
секторальний фокус, напрям структурних змін,  
змістовна подібність, потенціал реалізації регіоном-
ініціатором. Розроблена типологія дозволяє прово-
дити за подібними пріоритетними сферами регіонів 
компаративний аналіз проєктів та політики їх під- 
тримки, що реалізуються в рамках регіональних 
стратегій смартспеціалізації.  

Визначення смартпріоритетів за останньою 
ознакою – потенціалом реалізації регіоном-ініціато-
ром – дає додатковий аналітичний інструмент для 
стратегування, який передбачає ідентифікацію ре- 
гіонів за групами на основі оцінювання їхніх еконо-
мічних та інноваційних можливостей розвивати ви- 
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брані стратегічні сфери. Запропонована диферен- 
ціація територіальних одиниць дає попереднє уяв-
лення про сильні і слабкі сторони регіональних еко-
систем та орієнтує на визначення обов’язкових ком-
понентів стратегії смартспеціалізації. Так, до стра-
тегій регіонів з емерджентним економічно-іннова-
ційним потенціалом рекомендується включати ін- 
теграційний компонент, котрий визначить можли- 
вості, напрями міжрегіональної співпраці і забезпе-
чить підсилення та розвиток місцевих науково- 

освітніх, інноваційних сфер. Оцінювання передумов 
інноваційного розвитку регіонів є одним з етапів 
стратегічного аналізу, що передує розробці безпосе-
редньо змісту стратегії смартспеціалізації. Наступні 
етапи мають включати процедури ендогенного та 
екзогенного оцінювання можливостей та пошуку ак-
торів задля інноваційного розвитку певної території. 
Необхідність теоретико-методологічного опрацю-
вання зазначених процедур визначає напрям по- 
дальших досліджень. 
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Швець Н. В. Регіональний інноваційний розвиток на засадах смартспеціалізації: типологія смартпріоритетів 
У статті уточнено сутність поняття «смартпріоритет» та представлено авторську типологію смартпріоритетів, обґрун-

товану на основі систематизації теоретико-методологічних підходів та емпіричного дослідження результатів пріоритизації 
розвитку регіонів ЄС в рамках регіональних стратегій смартспеціалізації. 

Наголошено на доцільності доповнення категоріального апарату теорії розумної спеціалізації дефініцією «смартпріори-
тет». Запропоновано авторське тлумачення зазначеного поняття, яке поєднує сутність пріоритету як конструктивного компо-
нента стратегії смартспеціалізації з принципами розумного вибору, що закладені у методологію смартспеціалізації і розкри-
вають її специфіку. 

За результатом літературного аналізу зроблено висновок про відсутність узагальненої типології смартпріоритетів та ак-
туальність її розробки. Для типологізації пріоритетних сфер використано популяційний підхід, що передбачає виявлення 
пріоритетів із подібними характеристиками та об’єднання їх у групи за певними ознаками. Вибірку смартпріоритетів для 
дослідження сформовано за результатами багатоступеневого відбору регіонів, що зареєстровані на S3 Platform. До кінцевої 
сукупності увійшли 354 пріоритети 131 регіону країн ЄС.  

На основі узагальнення і систематизації регіональних пріоритетних доменів  визначено вісім типогруп за такими озна-
ками: рівнем територіального поділу, включенням цілей політики смартспеціалізації, охопленням секторів економіки, склад-
ністю, секторальним фокусом, напрямом структурних змін, змістовною подібністю, потенціалом реалізації регіоном-ініціа-
тором. Розроблена типологія дозволяє проводити за подібними смартпріоритетами регіонів компаративний аналіз проєктів та 
політики їх підтримки, що реалізуються в рамках регіональних стратегій смартспеціалізації. Також виокремлення пріоритетів 
за ознакою потенціалу реалізації регіоном-ініціатором дає додатковий аналітичний інструмент для стратегування, який пе-
редбачає ідентифікацію регіонів за групами на основі оцінювання їхніх економічних та інноваційних можливостей розвивати 
вибрані стратегічні сфери. Запропонований підхід до диференціації територіальних одиниць дає попередню інформацію про 
спроможність регіональних екосистем створювати інновації та орієнтує на визначення додаткових компонентів стратегій  
смартспеціалізації. 

Ключові слова: смартспеціалізація, смартпріоритет, пріоритизація, типологія, регіональний розвиток, інновації. 

Shvets N. Regional Innovation Development Based on Smart Specialisation: Typology of Smart Priorities 
The article clarifies the essence of the concept of "smart priorities" and presents the author's typology of smart priorities, based 

on the systematisation of theoretical and methodological approaches and empirical study of the results of prioritisation of EU regions 
development in the framework of regional strategies of smart specialisation. 

The expediency of supplementing the categorical apparatus of the theory of smart specialisation with the definition of "smart-
priority" is emphasized. The author's interpretation of this concept, combining the essence of priority as a constructive component of 
smart specialisation strategy with the principles of smart choice, which are embedded in the methodology of smart specialisation and 
reveal its specifics, is proposed. 

According to the results of the literature analysis, the conclusion about the absence of a generalized typology of smart priorities 
and the relevance of its development. To typologize the priority spheres, a population approach was used, which involves identifying 
priorities with similar characteristics and combining them into groups according to certain characteristics. The sample of smart priori-
ties for the study was formed according to the results of a multistage selection of regions registered on the S3 Platform. The final 
population included 354 priorities of 131 regions of EU countries. 

Based on the generalisation and systematisation of regional priority domains, eight typogroups were identified according to the 
following characteristics: the level of territorial division, inclusion of smart specialisation policy objectives, coverage of economic 
sectors, complexity, sectoral focus, directions of structural change, meaningful similarities, potential implementation by the initiating 
region. The developed typology allows for a comparative analysis of projects and policies to support them, which are implemented in 
the framework of regional strategies for smart specialisation. Also, the allocation of priorities on the basis of the potential for imple-
mentation by the initiating region provides an additional analytical tool for the development of this strategy. This tool provides for the 
distribution of regions into groups based on the assessment of their economic and innovative capabilities to develop the selected stra-
tegic domains. The proposed approach to the differentiation of territorial units provides preliminary information about the ability of 
regional ecosystems to create innovation and an understanding of the necessary additional components of smart specialisation strate-
gies. 

Keywords: smart specialisation, smart priority, prioritisation, typology, regional development, innovation. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Постановка проблеми. В умовах збереження 
конкурентоспроможності і виживання в епоху циф-
рових зрушень підприємства усвідомлюють необ-
хідність змін і використання сучасних технологій. 
Економіка вітчизняних підприємств трансформу-
ється під впливом глобальних процесів проник-
нення цифровізації у всі сфери господарської діяль-
ності господарюючого суб’єкта. Для підвищення 
конкурентоспроможності акценти менеджменту 
підприємств зосереджуються на клієнтах, визнача-
ються всі можливі точки взаємодії і канали на шляху 
до покупця (омніканальна логістика), можливість 
гнучкого ціноутворення і, як наслідкова необхід-
ність, автоматизація та спрощення бізнес-процесів. 
Особливу значимість в управлінні підприємством 
набуває робота з великими масивами даних. Як на-
слідок, розширюється спектр сучасних інновацій-
них інструментів операційного управління підпри-
ємствами, управлінські технології стають цифро-
вими. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання управління інноваційною діяльністю під- 
приємств вивчали вітчизняні і зарубіжні вчені. Най-
відомішими у цих напрямах є праці І. Бланка, 
В. Гейця, Б. Аннаєва, І. Балабанова, Т. Близнюка,  
А. Землянкіна [1], І. Підоричевої [1; 2], В. Верби, 
А. Власової, А. Гриньова, С. Ілляшенка, К. Ковту-
ненка, П. Маковеєва, А. Фоміної, І. Федулової,  
Н. Хрущ, В. Чабан та ін. 

Метою статті є визначення сучасних тенденцій 
та аспектів управління інноваційною діяльністю на 
підприємствах України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основною ціллю розвитку промисловості, інновацій 

та інфраструктури є підвищення рівня розвитку 
країн, проте країни, які цього потребують, часто не 
мають фінансових ресурсів для досягнення цих ці-
лей і через це потрапляють у «пастку бідності», коли 
неможливість вкладання ресурсів у розвиток, спри-
чинює ще більше відставання та деградування, що 
лише зменшує доступні ресурси країни. Частка екс-
порту промислової продукції у валовому внутріш-
ньому продукті становить близько 40%, однак  
значну частину в його структурі займає сировина. 
Ключовими проблемами є високий ступінь зноше-
ності основних засобів, застарілі технології та біз-
нес-моделі, надвисокі ресурсозатратність та енерго-
ємність виробництва, нерозвинута промислова ін-
фраструктура, зокрема використання інформаційно-
комунікаційних платформ і технологій у ланцюжках 
створення доданої вартості продукції [3]. Оскільки 
Україна має дуже низькі стартові позиції за світом, 
тому можлива дуже якісна зміна стану речей у час-
тині розвитку інфраструктури, завдяки модернізації 
наявної або будівництву нової. Такі проєкти можуть 
реалізовуватись завдяки залученню приватних ін- 
вестицій (наприклад логістичні центри Нової  
Пошти чи Розетки та розвиток 4G за рахунок най- 
більших гравців телекомунікаційного ринку), чи 
державно-приватного партнерства (концесія аеро-
портів, морських портів, автомобільних доріг), чи 
суто за рахунок державних видатків (будівництво 
автомобільних доріг і супутньої інфраструктури).  

У рамках сьогоднішньої ситуації з переходом 
світу та безпосередньо ЄС до безвуглецевої еконо-
міки Україні варто стимулювати модернізацію ви-
робництва для відповідності новим і майбутнім  
стандартам виробництва продукції, це може бути як 
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і безвідсоткові кредити, так і субсидування безпосе-
редньо об’єктів господарської діяльності. Відпо- 
відно підприємства, що впроваджують інновації, 
стикаються з різного роду ризиками, зумовленими 
фінансовими витратами на проведення заходів, тим-
часовим розривом між впровадженням нововведень 
і отриманням корисного результату, а також ймо- 
вірними втратами при впровадженні нововведень. У 
зв’язку з цим не виключена можливість нівелю-
вання позитивного результату освоєння інновацій. 
Інновація – це результат спеціальної діяльності, що 
приводить до оновлення або вдосконалення будь-

яких продуктів або технологічних процесів, засно-
ваний на народженні і застосуванні нових знань [4]. 

Управління інноваціями є процес постійного 
оновлення різних сторін діяльності сучасної органі-
зації, яке включає не тільки технічні розробки, а й 
будь-які зміни в кращий бік, що націлені на модер-
нізацію вітчизняного виробничого сектору та еконо-
міки держави в цілому. Інноваційна діяльність часто 
трактується як діяльність, що пов'язана з викорис-
танням нових (високих) технологій. Інновація є на- 
слідком інноваційної діяльності. Типові інноваційні 
зміни австрійського вченого Й. Шумпетера наведені 
на рис. 1. 

1. Використання нової техніки, нових
технологічних процесів або нового 
ринкового забезпечення виробництва 

(купівля-продаж) 

5. Використання 
нової сировини 

2. Поява нових
ринків збуту 

3. Зміни в організації виробництва
і його матеріально-технічного 

забезпечення 

4. Впровадження 
продукції з новими 
властивостями 

Типові інноваційні 
зміни (Й. Шумпетер) 

Рис. 1. Типові інноваційні зміни за Шумпетером 
(сформовано авторами на основі джерела [5]) 

Промислові підприємства мають високий по- 
тенціал до застосування інноваційних технологій. 
Існують певні проблеми з провадження інновацій-
них технологій, такі як значні фінансові затрати, ве-
ликий період окупності, складність реалізації, однак 
в умовах глобалізації, а також взятих Україною  
зобов’язань в рамках Асоціації з ЄС, застосування 
цифрових технологій є чи не єдиним шляхом для 
збереження конкурентоспроможності вітчизняних 
промислових підприємств. Також слід зазначити, 
що важливу роль у розвитку інноваційних процесів 
у промисловості відіграє держава, як постачальник 
інвестиційних, фінансових гарантій, а також є зако-
нодавцем необхідних нормативно-правових актів. 
Головною метою промислового підприємства є до-
сягнення необхідного балансування між ризиками  
і прибутковістю інвестицій за рахунок зниження  
можливих втрат ефекту від інвестицій і посилення 
можливостей зростання. Досягнення цієї мети до-
зволить побачити зростання ефективності інвести-
цій і вартості підприємства в цілому [6].  

На сьогодні практично відсутня загальна класи-
фікація ризиків інноваційних проєктів, що усклад-
нює подальшу діяльність підприємств. Управління 
проєктними ризиками складається з процесів: пла-
нування управління ризиками, їх ідентифікації, ана-
лізу, реакції на ризики, та моніторингу і контролю 
ризиків під час виконання проєкту. Ціллю управ-
ління проєктними ризиками є підвищення вірогід- 
ності позитивних для цілей проєкту подій та зни-
ження несприятливих подій [7, с. 216]. 

Загальні витрати підприємств на інновації  
зросли протягом 2017–2019 рр., особливо в регіонах 
Дніпропетровська та Запоріжжя. Розбіжності між 
регіонами підкреслюють необхідність надання біль-
шої підтримки розвитку приватного сектору та  
участі в інноваціях для покращення конкуренто-
спроможності фірм і створення синергії між ними. 
Згідно з Глобальним Індексом Інновацій у 2019 р., 
майже третина інвестицій в Україні у НДДКР посту-
пила з-за кордону. Україна посіла 15 місце (із 129 
економік) за валовими витратами на НДДКР із-за 
кордону. Розподіл внутрішніх витрат на НДДКР  
(16 млрд грн) показує, що у 2018 р. більше половини 
(56,3%) пішло на науково-технічний (експеримен- 
тальний) розвиток, тоді як 22,7% пішло на фунда- 
ментальні наукові дослідження і 21% – на прикладні 
наукові дослідження. Витрати зосереджені у Хар-
кові, Дніпропетровську та Запоріжжі (по 1-3 млрд 
грн) та Києві (7,5 млрд грн), де розташовані основні 
наукові установи країни [8]. 

У Глобальному Індексі Інновацій 2019 р. Укра-
їна посіла 14 місце за рівнем зарахування до вищих 
навчальних закладів, на цьому рівні навчалося 
83,4% населення. Вражаючішим є те, що вона посі-
дає 2 місце за працевлаштуванням жінок зі вченими 
ступенями (майже 30% усіх зайнятих). Крім того, у 
2019 р. країна добре показала три виміри Глобаль-
ного індексу конкурентоспроможності – набір випу-
скників (54 місце із 141) і простота пошуку кваліфі-
кованих працівників (53 місце), а також визнання 
науково-дослідних установ (44 місце) – хоча й у ви-
мірі державного розвитку кластерів Україна посіла 
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менш вигідне місце (96 місце) [9, с. 571–573]. рівень 
розвитку інноваційної інфраструктури залишається 
досить низьким порівняно з провідними країнами 
світу. До слабких сторін також належить захист 
прав інтелектуальної власності, розвиток кластерів  
і частка населення, яке користується Інтернетом. 

Ефективність інноваційної діяльності України 
у 2019-2020 рр. знизилась за більшістю інших по- 
казників. Причинами цього є зменшення витрат на 
дослідження та розробки та освіту у відсотках до 

ВВП, що вплинуло на якість розвитку людського ка- 
піталу та досліджень. Крім того, рівень розвитку 
інноваційної інфраструктури залишається досить 
низьким порівняно з провідними країнами світу. До 
слабких сторін також належать захист прав інтелек-
туальної власності, розвиток кластерів і частка насе-
лення, яке користується Інтернетом. 

На рис. 2 наведено фактори, що блокують нова-
торську діяльність промислових підприємств. 

необхідність 
багатьох 
погоджень 
щодо нових 

ідей 

недовіра 
менеджерів 
до нових ідей, 
що висуваються 

знизу 

передача 
керівникам 
нижчої ланки 
вказівок, що су- 
проводжуються 

загрозами 

втручання інших 
відділів в оцінку 

пропозицій, негайну 
критику і погрози 

звільнення у зв'язку з 
допущенням помилок 

контроль 
за кожним 
кроком 
новатора 

Фактори, що блокують новаторську діяльність  

виникнення  
у вищого 

керівництва 
«синдрому 
всезнаючих 
експертів» 

Рис. 2. Фактори, що блокують новаторську діяльність  
(сформовано авторами на основі джерела [10]) 

Отже, Україна повільно рухається до переходу 
до економіки, заснованої на інноваціях і знаннях, 
досягши певних результатів: порівняно високі по- 
казники в галузі технологій і творчих результатів;  
значна участь у вищій освіті, що сприяє великому 
обсягу талантів у країні; значне зростання сектору 
ІКТ за останні роки, з високою часткою у загальній 
торгівлі послугами ІКТ та експортом високих техно-
логій; задовільні показники доходів від інтелектуа-
льної власності з-за кордону.  

Проте цього недостатньо для того, щоб країну 
можна було вважити високоінноваційною та конку-
рувати з Європейськими країнами, тому потрібно 
вжити заходів для розвитку інноваційної діяльності 
в Україні, а саме:  збільшити частку високотехноло-
гічних товарів у загальному обсязі виробництва;  
збільшити державні та приватні інвестиції у 
НДДКР, зміцнити зв’язок між галуззю та наукою та 
заохотити модернізацію технологій; комерціалізу-
вати більш інноваційні ідеї, стимулюючи попит на 
внутрішньому ринку; вдосконалити законодавство 
із захисту інтелектуальної власності.  

На кожному етапі життєвого циклу інновацій-
ного проєкту підприємства зустрічаються з сукуп- 
ністю різних видів ризиків, які відрізняються один 
від одного за місцем і часом виникнення та зовніш-
німи і внутрішніми чинникам. Через це є потреба у 
способах їх аналізу та методів опису. Сукупність 
цих ризиків негативно впливає на діяльність підпри-
ємства та ускладнює прийняття рішень про оптимі-
зацію та причини виникнення і способи їх запобі-
гання. На сьогодні система контролю та управління 
ризиками в проєктах загалом та в інноваційних 
проєктах зокрема, є малорозвинутою і ґрунтується 
на пострадянському принципі: "Починати вирішу- 

вати проблеми тільки коли вони вже давно всім по- 
мітні". Основною ж ціллю управління ризиками має 
бути передбачення виникнення проблеми, щоб міні-
мізувати шанси виникнення ризиків та запобігти 
втратам. Тільки деякі компанії України, переважно 
IT компанії, зрозуміли, що управління ризиками 
інноваційних проєктів необхідно здійснювати. За 
результатами аналізу міжнародної практики, стан-
дартів та рекомендаційних посібників можна визна-
чити шість основних, які рекомендовано дотримува-
тися під час управління ризиками інноваційних 
проєктів:  

1. Ідентифікація – виявити ризики, які можуть
перешкодити цілям проєкту.  

2. Аналіз – визначити, які з виявлених ризиків
найнебезпечніші.  

3. Планування – передбачити найнебезпечніші
ризики та розробити методи їх зниження.  

4. Нейтралізація факторів ризиків.
5. Застосування методів і засобів для зниження

ризиків та наслідків від ризикових подій.  
6. Моніторинг і контролінг (тобто безперервне

спостереження, а за необхідності і коригування при-
чин) майбутніх ризикових подій та контроль за ви-
користанням методів і засобів для зниження наслід-
ків ризику впродовж усього проєкту. 

Управління ризиками в інноваційній діяльності  
вимагає активного контролю від керівництва за ри-
зиками, які можуть загрожувати підприємству. Це 
дозволяє знизити втрати від впливу різних ризиків, 
знизити ймовірність настання катастрофічних збит-
ків, підвищити ступінь реалізації проєкту, знизити 
вартість досягнення інноваційної цілі. Інноваційний 
проєкт можна визначити як комплекс дій (науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт, ви- 
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робничих, організаційних та комерційних заходів) 
щодо створення і реалізації інноваційної продукції.  

Сьогодні відбувається формування науково-ме-
тодичної бази щодо питань механізму управління 
ризиками інноваційних проєктів. Важливим елемен-
том процесу управління ризиками інноваційної дія-
льності є визначення способів реагування на вияв-
лені та оцінені ризики. У теорії та практиці най-
більш поширеними методами реагування на ризики 
є: ухилення від ризику, локалізація, дисипація та 
компенсація ризику (рис. 3). 

Ці методи використовуються, як правило, на 
стадії розробки проєкту. Варто також сказати, що іс-
тотний вплив на інноваційні проєкти підприємства 
можуть чинити так звані ризики мікросередовища, 
до яких належать:  організаційні ризики (неефек- 

тивна стратегія інноваційної діяльності підприєм- 
ства, погане організування підрозділів, які займа-
ються інноваційними розробками тощо);  маркетин-
гові ризики (неефективний підбір відповідних мар-
кетингових стратегій пропагування та впроваджен-
ня інновацій); продуктові ризики (неефективний  
підбір відповідних технологій, постачальників ре- 
сурсів, підрядників тощо); фінансові ризики (брак 
необхідних для реалізації інноваційних проєктів  
коштів, погіршення фінансового стану підприєм- 
ства тощо); ризики управління персоналом (неспро-
можність штатних працівників підприємства само-
стійно реалізувати інноваційний проєкт тощо) [11]. 

У табл. 1 наведено сукупність позитивних та 
негативних рис інноваційного ризику для промисло-
вого підприємства-інноватора. 

Локалізація Ухилення Дисипація Компенсація 

Методи управління ризиками інноваційної діяльності 

Відмова від 
ненадійних 
партнерів 

Відмова від 
ризикованих 
проєктів 

Страхування 
ризиків 

Пошук гарантів 

Створення 
венчурних 
підприємств 

Створення 
спеціальних 
структурних 
підрозділів для 
виконання 
ризикованих 
проєктів 

Диверсифікованість видів 
діяльності й зон 
господарювання 

Диверсифікованість  
збуту й поставок 

Диверсифікованість 
інвестицій 

Розподіл відповідальності 
між учасниками 

Розподіл ризику за 
етапами роботи (за часом) 

Стратегічне 
планування 
діяльності 

Прогнозування 
зовнішньої 
обстановки 

Моніторинг 
соціально-
економічної 
ситуації 

Створення системи 
резервів 

Активний 
централізований 
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Рис. 3. Методи управління ризиками інноваційної діяльності  
(сформовано авторами на основі джерела [11]) 

Таблиця 1 
Позитивні та негативні риси інноваційного ризику промислових підприємств 

(доповнено авторами на основі  джерела [12, с. 146]) 
Стримуючий фактор (негативна сторона) Шанс на успіх (стимулююча сторона) 

– Прямі фінансові втрати внаслідок несприйняття
новинки ринком;  
– втрачені можливості внаслідок концентрації зу-
силь на неперспективних напрямах;  
– перебудова налагодженої системи взаємодії з еко-
номічними контрагентами;  
– складнощі фінансування інноваційної діяльності,
результат якої є невизначеним;  
– перебудова традиційної налагодженої системи
функціонування підприємства та управління ним;  
– високі витрати на залучення висококваліфікова-
них фахівців з інших установ;  
– втрата іміджу внаслідок провалу інновацій

– Випередження конкурентів;
– можливість використати переваги першовідкривача,
зокрема цінову стратегію «зняття вершків»;  
– розширення адаптаційних можливостей підприєм-
ства-інноватора до зміни ситуації на ринку;  
– підтримання інтересу споживачів шляхом надання їм
більш досконалих видів продукції;  
– зростання іміджу підприємства-інноватора;
– проникнення у нові, найбільш привабливі з економіч-
ного погляду сфери діяльності;  
– реалізація творчого потенціалу працівників та ме-
неджерів підприємства-інноватора;  
– удосконалення організаційної структури управління;
– покращення фінансових результатів
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Виходячи з тез, неведених у табл. 1, можемо 
зробити висновки, що підприємствам для стабільної 
роботи та збереження своїх конкурентних позицій, а 
в подальшому для збільшення ринку збуту своїх то-
варів/послуг та випередження конкурентів впро- 

вадження інноваційних проєктів є необхідною умо-
вою. В. Жежуха у своїй роботі виділяє види іннова-
ційних ризиків залежно від наслідків, які вони мо-
жуть мати для підприємства-інноватора в процесі 
безпосередньої реалізації інноваційного проєкту 
[13]. Розглянемо їх у вигляді таблиці (табл. 2). 

Таблиця 2 
Інноваційні ризики та їх вплив на інноваційні проєкти 

(доповнено авторами на основі джерела [13]) 
Сила впливу  

на інноваційні проєкти 
Ризики 

Істотний вплив  
(ризики мікросередовища) 

– Організаційні ризики (неефективна стратегія інноваційної діяльності під-
приємства, погане організування підрозділів, які займаються інноваційними 
розробками, неефективно побудовані канали поширення інформації в процесі 
інноваційної діяльності, можливі конфлікти в процесі реалізації інноваційних 
розробок, невдало підібрані стилі керівництва та форми влади тощо);  
– маркетингові ризики (неефективний підбір відповідних маркетингових
стратегій пропагування та впровадження інновацій);  
– продуктові ризики (неефективний підбір відповідних технологій, поста-
чальників ресурсів, підрядників, неякісно організована система управління за-
пасами тощо);  
– фінансові ризики (брак необхідних для реалізації інноваційних проєктів
коштів, погіршення фінансового стану підприємства, складність одержання 
зовнішніх позик для фінансування інноваційних проєктів тощо);  
– ризики управління персоналом (неспроможність штатних працівників під-
приємства самостійно реалізувати інноваційний проєкт, плинність кадрів, не-
ефективна система мотивування працівників, які задіяні в процесі інновацій-
ної діяльності тощо) 

Середній вплив  
(ринкові ризики)  

– Складність прогнозування кон’юнктури у тій чи іншій сфері діяльності;
– зростання рівня конкуренції;
– існування різноманітних бар’єрів входження на ринок з інноваційними про-
дуктами тощо 

Найменший вплив  
(ризики макросередовища)  

– Складність прогнозування кон’юнктури на загальнодержавному та світо-
вому рівнях;  
– зміна валютних курсів, відсоткових ставок;
– зміна принципів оподаткування;
– зміна митних правил;
– політичні обставини;
– зміна смаків та вподобань споживачів;
– зниження рівня їх купівельної спроможності тощо

У процесі управління інноваційними ризиками 
менеджер повинен розв’язати кілька проблем [15]: 
оцінити можливі збитки, пов’язані з інноваційними 
ризиками; визначити або прийняти інноваційні ри-
зики чи відмовитися від виконання певного виду 
інноваційної діяльності, що спричиняє їх виник-
нення; прийняти рішення про те, чи нести само-
стійно всю відповідальність за інноваційні ризики, 
чи передати частину або всю відповідальність за них 
іншим суб’єктам. Слід відмітити, що для тих інно-
ваційних ризиків, за які підприємство несе повну 
відповідальність необхідно розробити програму уп-
равління ними, основною метою котрої є зниження 
можливих втрат. При управлінні інноваційним ри-
зиком керівництво підприємства займає провідну 
позицію, адже воно схвалює програму заходів, спря-
мованих на зменшення рівня ризику. Тому досить 
важливо, щоб остаточні рішення з приводу заходів 

щодо управління інноваційними ризиками ухвалю-
валися саме вищим керівництвом. 

Висновки. Для підвищення ефективності інно-
ваційної діяльності промислових підприємств в Ук-
раїні необхідно забезпечити якісний процес управ-
ління інноваційними ризиками, який полягає не в 
повному їх виключенні, а у визначенні допустимих 
меж, що дозволить мінімізувати негативні наслідки 
настання ризикової події. Механізм з управління 
інноваційними ризиками вимагає від менеджерів ви-
сокого рівня компетентності, швидкого реагування 
на можливі сценарії розвитку подій та значних за-
трат енергії та досвіду. Основним елементом про-
цесу управління інноваційними ризиками є вибір 
методів реагування на виявлені та оцінені ризики. 
Сьогодні система методів управління ризиками в 
інноваційних проєктах не є достатньо ефективною. 
Однак саме прагнення України до Європейської ін-
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теграції визначає актуальність їх впровадження в ін-
новаційні проєкти. Завдяки цьому вона повинна 
бути конкурентоспроможною на Європейському  
ринку. Ризик можна знизити, але уникнути його у 
повному обсязі в інноваційній діяльності немож- 

ливо. Сучасним підприємствам цей факт потрібно 
прийняти та працювати в напрямі зниження впливу 
ризиків, що сприятиме привабливості України на 
світовому ринку для інвестицій. 
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Фоміченко І. П., Баштовий В. П., Кожурін Д. О., Пахомова О. В. Сучасні аспекти та методи управління іннова-
ційною діяльністю на вітчизняних підприємствах 

У статті розглянуто управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств, досліджено комплекс заходів які 
сприяють уникненню ризиків та подальшого розвитку інновацій на підприємстві. Визначено чинники, що стимулюють процес 
здійснення інноваційної діяльності на підприємствах. Проаналізовано структуру ризиків інноваційної діяльності промисло-
вих підприємств, окреслено групи чинників інноваційних ризиків. Розглянуто основні методи управління ризиками іннова-
ційної діяльності промислових підприємств. Інноваційна діяльність підприємства є наслідком реалізації інноваційної полі-
тики, реалізованих ризиків та загроз. Виявлено існуючі проблеми, що виникають під час здійснення процесу управління інно-
ваційною діяльністю, та визначено основні шляхи їх розв’язання.  

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційні ризики, інноваційна політика, підприємство, управління 
інноваційними ризиками. 

Fomichenko I., Bashtovyі V., Kozhurin D., Pakhomova O. Modern Aspects and Methods of Innovation Management at 
Domestic Enterprises 

The article considers the management of innovation activities of domestic enterprises, explores a set of measures that help avoid 
risks and further development of innovation in the enterprise. Factors that stimulate the process of innovation in enterprises are identi-
fied. The structure of risks of innovative activity of industrial enterprises is analyzed, groups of factors of innovative risks are outlined. 
The basic methods of risk management of innovative activity of industrial enterprises are considered. The innovative activity of the 
enterprise is a consequence of the implementation of innovation policy, realized risks and threats. The existing problems that arise 
during the process of innovation management are identified, and the main ways to solve them are identified. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation risks, innovation policy, enterprise, innovation risk management. 
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РИЗИКИ І ВТРАТИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ 

Вступ. Актуальність теми дослідження. Лю-
дина та її робоча сила виступає основним капіталь-
ним активом постіндустріальної економіки, який 
трактується сучасними економістами як людський 
капітал. Під людським капіталом (ЛК) розумі-
ється сукупність знань, навичок і досвіду людей, рі-
вень їх інтелекту, культури й мотивації, які форму-
ють продуктивні здібності населення, що викорис-
товуються в процесі трудової і підприємницької ді-
яльності та забезпечують виробництво національ-
ного доходу. Формування та розвиток людського ка-
піталу забезпечує економічне зростання та добробут 
країни, можливості гідно конкурувати серед інших 
країн у світовій економіці. Фахівці Світового Банку 
(СБ) вважають, що нагромаджуючи та розвиваючи 
людський капітал кожна країна може здолати бід-
ність та побудувати більш інклюзивне суспільство 
[1]. 

Україна є однією з найбільших європейських 
країн за територією та чисельністю освіченого насе-
лення, яке формує трудові ресурси. Однак в умовах 
війни з Росією вона стикається з великими ризиками 
його втрати. Слід відзначити, що формування люд-
ського капіталу визначається багатьма умовами та 
чинниками, тому виникає і безліч ризиків для забез-
печення його нормального розвитку. Наприклад,  
низький рівень життя та поширеність бідності, недо-
ступність якісної системи освіти, несприятливе еко-
логічне середовище тощо. Однак найбільші ризики  
і загрози для формування людського капіталу несуть 
війни, які знищують населення, що є фізіологічною 
основою людського капіталу. Впродовж всієї історії 
свого існування українська нація неодноразово сти-
калася з цією загрозою та несла значні людські 
втрати.  

У мирний час, уже в період незалежності Укра-
їни, вона мала проблеми з нагромадженням люд- 
ського капіталу, оскільки починаючи з 90-х років 
ХХ століття відбувалося неухильне зменшення чи-
сельності населення, робочої сили та зайнятих в еко-
номіці. Також система загальної та професійної 
освіти не забезпечувала якісного навчання, тому рі-
вень компетенцій у більшості випадків не відповідав 
потребам сучасного технологічного розвитку та мо-
дернізації економіки країни, що обумовлювало  
низький рівень продуктивності праці. Розв’язана  

Росією військова агресія проти України та масш- 
табні воєнні дії призводять до втрати значної частки 
населення та соціальної інфраструктури, що нега- 
тивно позначиться на відтворенні людського капі-
талу і майбутньому розвитку країни. Людські втрати 
внаслідок воєн аналізуються багатьма дослідни-
ками. Метою даної статті є акцентування уваги на 
демографічних та соціальних аспектах ризиків втра-
ти людського капіталу України внаслідок нав’язаної 
Російською Федерацією війни 2014-2022 рр. 

Виклад основного матеріалу. Населення кра-
їни складає демографічну основу людського капі-
талу. Його позитивна динаміка забезпечує збіль-
шення чисельності робочої сили, яка, при умові здо-
буття якісної освіти й кваліфікації та ефективної 
зайнятості, забезпечує зростання ВВП. Про пріори-
тетність демографічної та освітньої компоненти у 
формуванні ЛК свідчить методика вимірювання 
людського капіталу Світовим банком (СБ), який з 
2018 р. розраховує Індекс людського капіталу (ІЛК). 
Індекс дозволяє виміряти для країн світу обсяг ЛК, 
який може нагромадити до свого 18-річчя дитина, 
що народилася сьогодні, враховуючи різноманітні 
ризики для здоров’я й освіти. Саме ця методика ба-
зується на використанні демографічних і освітніх 
показників оцінки людського капіталу. ІЛК СБ ви-
мірюється за трьома компонентами: виживаність, 
освіта в школі (кількісна і якісна оцінка), стан здо-
ров’я [2]. При цьому використовуються такі показ-
ники як: дитяча смертність до 5-річного віку, тобто 
до того віку, коли почнеться процес нагромадження 
ЛК в системі формальної освіти; показник вижива-
ності дорослих, як частки 15-річних, що зможуть до-
жити до 60-річного віку, що визначатиме обсяги ро-
бочої сили даного покоління у майбутньому; кіль-
кість років навчання в школі до 18-періоду з ураху-
ванням якості освіти, що формує якісні характерис-
тики робочої сили.  

Отже, збереження та примноження населення, 
стимулювання його економічної активності та за-
безпечення якісної освіти є основними умовами на-
громадження людського капіталу будь якої країни. 
Війна, як квінтесенція насильства, призводить до 
незворотних втрат населення та людського капіталу 
країни, на території якої відбуваються воєнні дії. Як 
відзначають вітчизняні дослідники онтології війни  

Менеджмент персоналу 
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і миру, в сучасної культурі демонструється вкоріне-
ність метафоричного ототожнення війни зі звіром, а 
також вказується на стійкий зв’язок семантики 
війна – кров, що яскраво підтверджується українсь-
ким прислів’ям «Війна людей їсть, а кров’ю запи-
ває» [3]. Крім прямого знищення населення, війна 
завдає шкоди здоров’ю ще більшої кількості людей, 
руйнує житлову та соціальну інфраструктуру, яка є 
необхідною умовою життєдіяльності людини, руй-
нує економіку та знижує можливості зайнятості, а 
також знищує або зменшує фінансові ресурси. 

Ризики щодо втрати людського капіталу, обу-
мовлені воєнними діями, мають різні форми прояву, 
які здебільшого виражаються у такому.  

В аспекті підтримання життя та здоров’я: 
– прямі фізичні втрати людей внаслідок

убивств; 
– ушкодження здоров’я внаслідок поранення,

поширеності захворювань, які призводять до зни-
ження працездатності, настання інвалідності;  

– важкі психологічні травми як військових, так
і мирного населення, отримані внаслідок воєнних 
дій. 

В аспекті нормального функціонування родини, 
домогосподарства як первинної ланки відтворення 
людського капіталу: 

– руйнування родини через смерть окремих її
членів;  

– руйнування родини через внутрішню або зов-
нішню міграцію (втеча від війни) переважно жінок, 
дітей та осіб похилого віку; 

– збільшення кількості дітей-сиріт, які втра-
тили батьківське піклування;  

– руйнування матеріального середовища жит-
тєдіяльності родини, домогосподарств (житла, гос-
подарських приміщень, транспорту тощо); 

– втрата працюючих членів родини, зниження
доходів, загострення матеріальних та соціальних 
проблем з утримання і виховання дітей та молоді; 

– зниження народжуваності внаслідок смерт-
ності у репродуктивному віці, погіршення здоров’я, 
погіршення житлових та матеріальних умов існу-
вання. 

В аспекті збереження і функціонування соціа-
льної інфраструктури відтворення ЛК: 

– руйнування закладів середньої, професійно-
технічної та вищої освіти;  

– призупинення навчального процесу внаслі-
док воєнних дій; 

– втрата частини педагогічного та професор-
сько-педагогічного персоналу навчальних закладів 
унаслідок мобілізації та смерті; 

– руйнування закладів охорони здоров’я та
аптечної мережі; 

– призупинення або обмеження діяльності за-
кладів охорони здоров’я; 

– виникнення дефіциту лікарських засобів,
унаслідок зменшення їх виробництва та труднощів з 
постачанням; 

– виникнення проблем з фінансовим забезпе-
ченням системи освіти та охорони здоров’я. 

В аспекті умов та можливостей реалізації 
людського капіталу:  

– руйнування підприємств, виробничої інфра-
структури, втрата робочих місць та можливостей 
зайнятості, безробіття; 

– руйнування або згорнення дрібного під-
приємництва, унеможливлення самозайнятості; 

– втрата джерел доходів економічно активного
населення, суттєве зниження життєвого рівня, по-
ширення бідності; 

– втрата кваліфікації через тривалу незайня-
тість за фахом. 

Слід відрізняти короткострокові і довгостро-
кові ризики втрати людського капіталу внаслідок 
війни: втрати працездатного населення можна від-
нести до короткострокових і середньострокових 
втрат; втрати дітей та молоді, зниження народжува-
ності призводить до довгострокових наслідків змен-
шення ЛК. Один із найбільш негативних демогра- 
фічних ризиків війни для людського капіталу є те, 
що внаслідок війни змінюється не в кращий бік 
структура населення, що позначається на генофонді 
країни. Як відзначає відомий український історик, 
дослідник наслідків численних війн в Україні Яро-
слав Грицак: «…найбільша родова травма України 
має соціально-демографічний характер. Війни приз-
вели до величезних втрат серед усіх груп населення. 
Були, однак, групи, які пропорційно зазнали втрат 
найбільше: чоловіки призовного віку, євреї та се- 
редній клас. Відбувався "дарвінівський добір навпа-
ки": від репресій і на фронті найперше гинули най- 
активніші, найчесніші, найінтеліґентніші, найпра-
цьовитіші. Виживали пристосуванці, які не вияв-
ляли активної позиції, були соціально апатичними» 
[4]. 

Багато досліджень зарубіжних та вітчизняних 
науковців свідчать про те, що війни спричиняють 
довгострокові втрати для держав та суспільства. 
При цьому найбільші – саме у сфері людського ка-
піталу. Якщо зруйновані війною матеріальні активи 
при наявності ресурсів вдається відновити у від- 
носно невеликий термін, то для відтворення людсь-
кого капіталу необхідні десятиліття, які пов’язані з 
народження, вихованням, навчанням та професій-
ною підготовкою робочої сили. 

В історії України війни неодноразово прино-
сили непоправні втрати її населенню. У ХХ столітті 
Перша та Друга світові війни, локальні громадянські 
й міжетнічні війни, боротьба за незалежність Укра-
їни та збройний спротив проти комуністичного ре-
жиму мав наслідком величезні втрати населення. 
Ярослав Грицак обґрунтовує, що умовно можна  
говорити про 1914–1945 рр. як про одну велику  
Тридцятилітню війну ХХ століття. За одною з оці- 
нок, відзначає він, від початку Першої світової війни 
і до кінця Другої в Україні насильницькою смертю 
загинули кожен другий чоловік і кожна четверта  
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жінка. За іншими, консервативнішими, оцінками на 
українських землях демографічні втрати за 1914-
1945 рр. становили близько п'ятнадцяти мільйонів 
осіб [4]. Такі значні демографічні втрати поясню-
ють, чому при високому рівні народжуваності  
(коефіцієнт народжуваності у 1925 р. складав 38‰ 
(народжень на 1000 осіб), у 1940 р. – 27,3‰) насе-
лення України у першій половині ХХ століття прак-
тично не зростало. За оприлюдненими даними, ста-
ном на 1917 р. на території у сучасних межах Укра-
їни мешкало 38,8 млн осіб, на початок Другої світо-
вої війни у 1939 р. – 39 млн осіб, після війни у межах 
УРСР у 1959 р. мешкало 42 млн осіб [5]. 

Тривалий час (з 1945 по 2014 р.) територія Ук-
раїни не зазнавала на своїх теренах воєнних дій, що 
сприяло демографічному піднесенню. В цей час де-
мографічна складова людського капіталу розвива-
лася внаслідок процесів природнього та міграцій-
ного приросту населення, тому до 1993 р. населення 
зростало до 52 млн осіб. Однак на цей процес сут-
тєво вплинула трансформаційна криза 90-х років  
ХХ століття, яка мала катастрофічні економічні на-
слідки. Значне зниження життєвого рівня позна- 
чилося на зниженні народжуваності та зростанні 
смертності, що призвело до неухильного зменшення 
чисельності населення починаючи з 1994 р. 

Новим воєнним випробуванням стала агресія 
Російської Федерації в Криму і на Донбасі та 
розв’язана внаслідок цього гібридна війна, яка важ-
ким тягарем лягла на економіку та суттєво позначи-
лася на умовах формування людського капіталу. Фа-
хівці з університету Гумбольдта, досліджуючи на- 
слідки гібридної війни в Україні, назвали економіку 
України тяжко пораненою. За їхніми розрахун-
ками, внаслідок війни ВВП на душу населення в Ук-
раїні зменшився в середньому на 15,1% за період 
2013-2017 рр., тоді як за відсутності війни повільно 
би зростав [6]. Це позначилося на доходах насе-
лення, можливостях зайнятості та можливостях ін-
вестицій держави у людський капітал. Однак най-
більш негативні наслідки для ЛК були пов’язані з 
втратами людей та їх вимушеним переселенням. 

За інформацією Міністерства з питань реінтег-
рації тимчасово окупованих територій України  
(МінТОТ), наслідком вторгнення Росії на українські 
землі стали десятки тисяч смертей та мільйони по- 
страждалих українців. Чимало людей через бойові 
дії були змушені покинути домівки та починати 
життя з нуля на новому місці. У війні на Донбасі за 
сім років (з 2014 по 2021 р.) загинули близько 14 ти-
сяч українців, з яких понад 3 тисячі цивільних. Ще 
400 тисяч громадян стали учасниками бойових дій. 
Внаслідок окупації частини східних регіонів при- 
близно 3,5 мільйона людей стали переселенцями, а 
1400 тис. осіб виїхали з окупованих територій в інші 
регіони або країни вважай на постійне місце прожи- 
вання [7]. Всі ці люди перенесли неодноразові стре-
сові ситуації та моральні травми. Анексія Криму та 
окупація частини Донбасу мала наслідком значні 

втрати населення: якщо у 2014 р. в Україні нарахо-
вувалося 45,4 млн, то в 2015 р. – 42,9 млн, які або 
залишилися на окупованих територіях, або виїхали 
в інші країни [5].  

Відбулося переміщення також значної кілько-
сті установ соціальної інфраструктури та підпри-
ємств. Так, за оприлюдненими даними з окупованих 
територій перемістилися 42 навчальних заклади, які 
змушені були налагоджувати свою роботу в абсо- 
лютно нових умовах з великими проблемами мате-
ріального, фінансового і кадрового забезпечення. Це 
не могло не позначитися на навчальному процесі та 
можливостях забезпечення якісного професійного 
навчання. Це стосується також і медичних закладів 
та підприємств різних сфер діяльності, що призвело 
до порушення їх нормальної роботи з обслугову-
вання населення, звузило можливості працевлашту-
вання. 

Численні дослідження показували, що біженці 
від цієї війни, яким надано статус внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО) стикалися з багатьма пробле-
мами, передусім з бідністю. Так, соціологічне опи-
тування, здійснене фахівцями Інституту демографії 
та соціальних досліджень НАН України спільно з 
Міжнародним благодійним фондом «Карітас Укра-
їни», який надавав допомогу біженцям, виявила такі 
проблеми ВПО: «Найпоширенішими основними по-
требами, для вирішення яких переселенці зверта-
лися до осередків «Карітас», були оплата житла 
(41,3%) та оплата харчування (41,5%). Це вказує на 
надзвичайно низький рівень життя ВПО, охоплених 
дослідженням, при якому наявних у них ресурсів не 
вистачає навіть на задоволення базових потреб у  
харчуванні. Кожен восьмий опитаний (12,6%) по- 
требував допомоги у лікуванні для себе або членів 
домогосподарства. Серед інших потреб респон- 
денти часто вказували на відсутність зимових речей, 
засобів особистої гігієни, необхідність вирішення 
питань освіти, поновлення документів, потребу в 
психологічному супроводі» [8]. 

Аналіз численних досліджень проблем внут- 
рішньо переміщених осіб, у тому числі фахівцями 
Інституту економіки промисловості НАН України 
[9] й Інституту демографії та соціальних досліджень 
НАН України [10] дають змогу систематизувати ри-
зики для розвитку людського капіталу, які виникли 
внаслідок цієї гібридної війни, яка хоч і відбувалася 
на обмеженій території України, однак мала вплив 
на всю країну. Для відтворення людського капіталу 
мали значення такі негативні наслідки гібридної 
війни, як для вимушено переміщених з окупованих 
територій, так і для населення всієї країни:  

величезні економічні втрати, які позначилися 
на можливостях держави здійснювати на достат-
ньому рівні соціальні інвестиції у людський розви-
ток; 

втрата майна, роботи та суттєве зниження рівня 
життя внутрішньо переміщених осіб, що позначи- 
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лося на умовах і можливостях їх нормальної життє-
діяльності та задоволенні основних потреб;  

знищення соціальної і комунальної інфраструк-
тури (передусім житла, системи забезпечення міст  
і сіл, навчальних закладів та закладів охорони здо-
ров’я), що позначилося на якості життя;  

порушення навчального процесу під час воєн-
них дій та при переміщені вимушених переселенців, 
вимушена зміна навчальних закладів, учнівських 
колективів тощо, що знижує якість освітнього про-
цесу; 

погіршення здоров’я ВПО та збільшення труд-
нощів з отриманням якісної медичної допомоги; 

зменшення надходжень у бюджет та недофі-
нансування до достатнього рівня галузей соціальної 
сфери, які забезпечують формування ЛК. 

Ще гірша картина з відтворенням людського 
капіталу на окупованих Росією територіях Донбасу 
та Криму. Точного підрахунку населення ОРДЛО 
немає, а дані суттєво відрізняються. За оцінкою 
уряду на непідконтрольних територіях Донбасу на 
даний момент проживають близько 1,6 млн осіб 
[11]. За переписом місцевого населення невизна-
ними республіками у 2019 р. налічувалося 2,27 млн 
у ОРДО та 1,5 млн людей в ОРЛО. За приблизними 
підрахунками ООН на 2019 р. з огляду на кількість 
споживання питної води на той самий 2019 р. – 
2,8 млн осіб [12].  

На окупованих територіях систематично пору-
шуються права і свободи людей, демократичні 
принципи існування суспільства, які є невід’ємною 
основою людського розвитку, та погіршуються со-
ціально-економічні умови життєдіяльності: має  
місце занепад і знищення великих об'єктів індуст-
рії – заводів, фабрик, шахт та інших підприємств, 
що призвело до ліквідації робочих місць та звужує 
ринок праці, знижує доходи населення; мають місце 
політичні переслідування та репресії, обмежується 
свобода слова та вибору; обмежується можливість 
виїзду в Україну та інші країни, окрім Росії, можли-
вості спілкування з рідними, які покинули ОРДЛО; 
існує повна інформаційна блокада зі сторони укра-
їнських та західних ЗМІ, поширюється неправдива 
та викривлена інформація про Україну та інші демо-
кратичні країни, іде масована антиукраїнська пропа-
ганда; навчання в школах та вузах за змістом та  
ідеологічною орієнтацією повністю перейшло на  
російські наративи та стандарти. 

Все це в сукупності не створює необхідні умови 
для формування і розвитку людського капіталу з су-
часним світоглядом та компетенціями, необхідними 
для відкритого демократичного суспільства, засно-
ваного на знаннях. Дослідження показують, що  
значна частка населення окупованих територій во-
роже налаштована до України і ніколи не увільється 
в український соціум. За підсумками адаптивної со-
ціології по ОРДЛО, для нашої держави буде втра- 
чено 400-500 тис. населення навіть в умовах реінте-
грації цих територій [12].  

Ще більше ризиків та втрат для людського ка-
піталу нашої країни принесла повномасштабна 
війна Росії проти України, розв’язана 24.02.2022 р. 
Військове вторгнення призвело до руйнування бага-
тьох великих підприємств, втрати або згорнення ма-
лого та середнього бізнесу, безпрецедентного скоро-
чення бюджетних надходжень від підприємницької 
та трудової діяльності громадян. На кожен день 
війни втрати бюджету складають близько 2 млрд 
грн, зменшуються надходження від податку на до-
дану вартість (у березні збір цього податку становив 
до 60% від запланованого), мають місце втрати від 
сплати єдиного соціального внеску [13]. Усі ці 
втрати катастрофічно зменшують можливості фі-
нансування людського розвитку, інвестицій в освіту 
та охорону здоров’я. В умовах війни більшість кош-
тів іде на оборону країни, за інформацією Мінфіну, 
зараз не фінансуються видатки розвитку і в обмеже-
ній кількості фінансуються поточні та захищені ви-
датки. 

Найбільші ризики на сучасному етапові 
пов’язані з масштабними руйнуваннями міст і сіл 
України та вбивством цивільного населення і смер-
тями військових. Зараз немає повної інформації 
щодо цих втрат, однак навіть локальні повідомлення 
свідчать про тисячі убитих мирних громадян. За 
оприлюдненою інформацією ООН, лише за два  
тижні від початку повномасштабної війни (станом 
на 7 березня 2022 р.), було зафіксовано 1335 втрат 
серед цивільного населення України: 474 убитих  
і 861 поранених [14]. Однак це далеко не повні 
втрати, оскільки на той час не було інформації з оку-
пованих міст Бучі, Гостомеля, Ірпеня, Волновахи, 
Маріуполя та багатьох інших захоплених міст і те-
риторій, де є повідомлення про сотні жертв серед 
мирного населення. Ці цифри уточнюються і не 
включені у вищенаведену статистику. При цьому 
гине багато дітей. За даними Офісу генерального 
прокурора за 16 днів війни в Україні вже загинуло 
79 дітей та майже 100 поранено. Найбільше по- 
страждалих у Київській, Харківській, Донецькій, 
Сумській, Херсонській та Житомирській областях. 
[15]. Продовження війни призведе до ще більших 
втрат населення України та людського капіталу у 
майбутньому, оскільки гинуть багато жінок, що 
вплине на народжуваність. 

Ще одним каналом втрати людського капіталу 
України є вимушена міграція з України в інші кра-
їни, які розгорнули широкі програми тимчасового 
захисту біженців від війни. У резолюції Європей- 
ського Парламенту, ухваленій на позачерговому 
пленарному засіданні 1 березня, здійснено активіза-
цію Директиви про тимчасовий захист – вперше з 
моменту набрання нею чинності у 2001 р. Метою 
директиви було надання негайного тимчасового за-
хисту в ЄС особам, які втікають від війни в Україні, 
зокрема громадянам України, та іншим особам, які 
мають дозвіл на проживання в країні. Тому лише 
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протягом перших двох тижнів війни з України виї-
хало більше 2 млн людей, ще близько 5 млн пере- 
містилися в межах України [16]. Міграція з України 
триває і за прогнозами, вона може перевищити  
6 млн осіб. В міграції є дуже великий ризик втрати 
як людського капіталу, так і інвестицій в економіку 
України від українських заробітчан за кордоном. Ба-
гато працездатних біженців з України зможуть  
адаптуватися і працевлаштуватися. За різними оцін-
ками, 20-25% вимушених мігрантів не планують по-
вертатися. Після закінчення війни велика вірогід-
ність возз'єднання частини родин не в Україні, а за 
кордоном, що буде мати вкрай негативні економічні 
та демографічні наслідки. Як відзначають дослід-
ники міграційних процесів, у 2021 р. в Україну пе-
рераховано заробітчанами $15 млрд, що було на 
25,4% більше, ніж у 2020 р. ($12,12 млрд). За ни- 
нішніх реалій, в разі об’єднання родин за межами 
України, значна частка зароблених грошей витрача-
тиметься за кордоном. Підсилюється фактор згор-
тання переказу українцями коштів з Європи додому 
є повним зламом інвестиційної привабливості Укра-
їни в очах гастарбайтерів. Адже після руйнування 
Бучі і Гостомеля, бомбардувань міст-мільйонників, 
загрози повного знищення Маріуполя та 30-відсот-
кового руйнування Харкова, а також затягування 
війни на невизначений термін, вагання щодо купівлі 
нерухомості в Європі або в Україні зникають [17]. 
Такі загрози втрати людського капіталу дуже великі, 
оскільки Європа потребує робочої сили і буде спри-
яти інтеграції українців у своє суспільство. 

Для формування якісних характеристик людсь-
кого капіталу (освіченості й загального світогляду, 
креативності та культури, професійних знань та су-
часних компетенцій) надзвичайно важливою є сис-
тема освіти. Під час війни більшість закладів освіти 
призупинили свою роботу, а значна їх кількість за-
знає руйнувань. За даними Міністерства освіти і на-
уки України (МОН), станом на 15 березня 2022 р. 
внаслідок обстрілів та бомбардувань пошкоджено 
80 закладів дошкільної освіти. Багато руйнувань за-
кладів загальної середньої, позашкільної та спеціа-
лізованої освіти, однак повні дані відсутні. У біль-
шості навчальних закладів оголошено вимушені ка-
нікули, деякі вже переходять на дистанційне нав-
чання. У зв’язку з воєнними діями постраждали  
також заклади професійної освіти: зруйновано 2 за-
клади П(ПТ)О, 27 – пошкоджено, орієнтовна вар-
тість будівництва нового закладу складає 10-12 млн 
євро. Пошкоджено: будівлі Приазовського держав-
ного технічного університету, Сумського держав-
ного університету, Харківського національного уні-
верситету ім. В. Н. Каразіна, Національного універ-
ситету «Чернігівська політехніка» та багатьох інших 
вузів України. Значна кількість закладів вищої 
освіти здійснює евакуацію із зони бойових дій [18]. 

Слід вказати не лише на руйнування матеріаль-
ної бази, а й на втрати викладацького складу та сту- 
дентів, як в якості мирного населення, так і в якості 

захисників України. В зоні воєнних дій регулярними 
є порушення навчального процесу, а на окупованих 
територіях – знищення українських підручників  
і методичних матеріалів. Більшість дітей-біженців 
втратили на значний час можливість навчатися. 
Отже система освіти зазнає великих втрат від війни, 
що негативно позначається на якості процесу фор-
мування людського капіталу.  

Також мають місце значні втрати у сфері на- 
уково-дослідницької діяльності, де задіяний людсь-
кий капітал найвищого професіонального рівня. За 
даними МОН станом внаслідок активних воєнних 
дій на території України значного руйнування за-
знало майно та будівлі багатьох наукових установ, 
об’єктів дослідницької інфраструктури, зокрема 
унікальне наукове обладнання та устаткування, до- 
слідні лабораторії, центри колективного користу-
вання науковим обладнанням, та продовжує зазна-
вати руйнування інноваційна інфраструктура. Тому 
розпочалася евакуація наукових установ та іннова-
ційних підприємств: керівник ДП «Оріон» веде пе-
ремовини з керівництвом відповідних установ про 
організацію роботи підприємства на території 
Львівської області; керівник ДП «Мікротек» веде 
перемовини з відповідними керівниками областей 
про організацію роботи підприємства на заході Ук-
раїні [18]. Отже, внаслідок війни зруйновано мож-
ливості здійснення наукової діяльності у багатьох 
науково-дослідних інститутах. Скоріш всього є 
втрати і серед кадрового наукового потенціалу, од-
нак поки що такі дані відсутні. 

Висновки. Проведений аналіз показав, війна 
призводить  до дуже великих втрат людського капі-
талу країни. Основні ризики його відтворення 
пов’язані з такими наслідками воєнних дій: 

насильницькі смерті мирного населення та вій-
ськового складу, втрата здоров’я та інвалідність 
унаслідок поранень, які призводять до зменшення 
тривалості життя; 

руйнування економіки, зменшення доходів кра-
їни та скорочення інвестицій в соціальну інфра- 
структуру, яка забезпечує формування ЛК; 

втрата робочих місць через руйнування підпри-
ємств, скорочення виробництва, зменшення інвес-
тицій, наслідком чого є зростання безробіття, втрата 
доходів, а також неможливість використати сформо-
ваний ЛК, що нерідко призводить до втрати про- 
дуктивних здібностей робочої сили; 

масова міграція за кордон потоку біженців від 
війни та значний ризик неповернення частини лю-
дей, що емігрували. 

Україна мала суттєві втрати людського потен-
ціалу у першій половині ХХ століття внаслідок Пер-
шої та Другої світової війни та внутрішніх збройних 
конфліктів, які складали близько 40% наявного на-
селення. У ХХІ столітті вона зіштовхнулася з війсь-
ковою агресією Російської Федерації, яка розв’язала 
повномасштабну війну, що наносить Україні знач-
них людських втрат. Воєнні дії тривають і рахунок 
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втрат ще не закритий, вони можуть нанести дуже ве-
лику шкоду людському капіталу України як внаслі-
док смертей, так і внаслідок міграції населення в 
інші країни. Дослідження та оцінка ризиків і втрат 

людського капіталу від війни має бути продовжена  
і поглиблена, що важливо для розробки дієвої соці-
альної політики відтворення людського потенціалу  
і людського капіталу у повоєнний період. 
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Антонюк В. П. Ризики і втрати людського капіталу внаслідок війни 
У статті здійснено дослідження демографічних та соціальних аспектів ризиків втрати людського капіталу внаслідок 

війни. Систематизовано ризики за основними аспектами його формування людського капіталу: збереження здоров’я і життя, 
нормального функціонування родини, збереження і функціонування соціальної інфраструктури, умов та можливостей реалі-
зації людського капіталу. Висвітлені втрати людського потенціалу у першій половині ХХ століття. Значну увагу приділено 
ризикам для розвитку людського капіталу, які виникли внаслідок гібридної війни 2014-2021 рр. Зроблено аналіз поточних 
демографічних втрат людського капіталу, що принесла повномасштабна війна Росії проти України 2022 р. Висвітлено втрати 
освітньої інфраструктури, яка є вагомою для формування людських активів. 

Ключові слова: людський капітал, населення, війна, загрози війни, демографічні втрати населення; втрати соціальної 
інфраструктури. 

 
Antonyuk V. Risks and Losses of Human Capital as a Result of War 
The article studies the demographic and social aspects of the risks of loss of human capital as a result of war. The risks on the 

main aspects of its formation of human capital are systematized: the preservation of health and life, the normal functioning of the 
family, the preservation and functioning of social infrastructure, the conditions and opportunities for the realization of human capital. 
The loss of human potential in the first half of the twentieth century is highlighted. Considerable attention is paid to the risks to the 
development of human capital arising from the hybrid war of 2014-2021. The analysis of the current demographic losses of human 
capital, which brought a full-scale war of Russia against Ukraine in 2022, has been made. The loss of educational infrastructure, which 
is significant for the formation of human assets, is highlighted. 

Keywords: human capital, population, war, threats of war, demographic losses of the population; loss of social infrastructure. 
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ: 
ЕМПІРИКА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Постановка проблеми. Останнім часом з’яви-

лось достатньо публікацій, присвячених проблемам 
цифровізації державного управління. Зокрема, сві-
товий досвід цифровізації державного управління 
розвитком туристично-рекреаційної сфери демонст-
рує доцільність запровадження цифровізації в при- 
стосуванні державного управління до реалій сучас-
ного світу. Цифровізація державного управління  
розвитком туристично-рекреаційної сфери – це за-
сіб, який дозволяє державному управлінню отри-
мати бажаний результат, а саме: створити умови, що 
приносять відвідувачам дестинацій відмінний ре-
зультат, а підприємствам туристично-рекреаційної 
сфери – більш високий прибуток.  

Актуальність теми розуміється авторами в гло-
бальному соціально-економічному та політичному 
аспектах у контексті перманентних змін та нових  
реалій, притаманних сучасному суспільству. Циф-
ровізація, що відбувається в України в сьогодення, 
торкається й туристично-рекреаційної сфери. Так, 
для початку діяльності у туристично-рекреаційній 
сфері України практично відсутні перешкоди, що у 
сукупності з відносно недовгим терміном окупності 
інвестицій у розвиток дестинацій часто призводить 
до відсутності стратегій розвитку її господарюючих 
складових. Інвестиції в туристично-рекреаційну 
сферу не відрізняються значними обсягами, але фі-
нансування туристично-рекреаційної діяльності є 
ризикованим, що частково визначається відсутністю 
єдиної системи державного управління розвитком 
туристично-рекреаційної сфери. 

Дослідження впливу цифровізації на розвиток 
підприємств було розглянуто багатьма вченими.  
Вагомий внесок зробили Г. Боуман, М. де Ревер,  
А. Остервальдер, М. Рахингер, В. Ворабер, К. Лінц, 
Г. Мюллер-Стівенс, А. Цімерман та ін. Серед віт- 

чизняних вчених можна виокремити В. Маховку,  
І. Сіренко, С. Цвілого, Г. Бублей, у роботах яких до-
сліджено процеси цифровізації економіки, її пер- 
спективних галузей та окремих підприємств. Аналіз 
та узагальнення теоретичних напрацювань вітчизня-
них вчених, серед яких А. Мазаракі; О. Любіцева; 
Ю. Миронов; Г. Горіна; С. Ковальчук, С. Миколи-
шина; Т. Кукліна, В. Зайцева; Д. Соловйов; Є. Фа-
лько; Н. Фоменко; М. Бондаренко; О. Кирилова та 
інші, дозволяє узагальнити світовий досвід цифрові-
зації державного управління розвитком туристично-
рекреаційної сфери.  

Вибір раніше невирішених частин загальної 
проблеми. У туристично-рекреаційній сфері успіх 
можуть мати тільки ті дестинації, державні органи 
управління якими творчо та нестандартно викорис-
товують концептуальні положення наукових до- 
сліджень, знаходяться у постійному пошуку нових 
засобів адаптації до ринкових умов, що змінюють та 
активно регулюють туристично-рекреаційний ри-
нок і споживацькі цінності населення та оперують 
інформацією про ресурсно-рекреаційний рейтинг 
складових дестинації та загальну оцінку у балах її 
туристично-рекреаційного розвитку в рейтингу  
дестинацій України. 

Метою статті є узагальнення світового досвіду 
цифровізації державного управління розвитком ту-
ристично-рекреаційної сфери.  

Основна частина. В сьогодення у зв’язку з  
бурхливим розвитком туризму та його роллю у су-
часній світовій економіці державне управління ни-
зки країн накопичило значний досвід успішної циф-
ровізації управління розвитком туристично-рекреа-
ційної сфери та, як наслідок, підвищує доходи та 
одержує значні обсяги надходжень в бюджет країн 
іноземної валюти (див. таблицю). Про місце та зна- 

Цифрова економіка та інформаційні технології 
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чення туристично-рекреаційної сфери в економіці 
деяких країн свідчить таке:  

Італія доходами від іноземного туризму досить 
тривалий час покривала дефіцит зовнішньоторго- 
вельного балансу; 

у Франції туристично-рекреаційна сфера, як 
джерело валютних надходжень, займає провідне  
місце поряд із продукцією чорної металургії та ав-
томобільної промисловості; 

у Швейцарії – туристично-рекреаційна сфера 
займає одне з перших місць поряд з експортом про-
дукції машинобудування, хімічної та годинникової 
промисловості; 

у Великобританії туристично-рекреаційна 
сфера довгий час була основним джерелом надход-
ження вільноконвертованої валюти. 

У світовій практиці цифровізація державного 
управління розвитком туристично-рекреаційної 
сфери ґрунтується на: 

статистичному описі туристично-рекреаційних 
проблем;  

створенні моделей прогнозування наслідків 
державних рішень з розвитку туристично-рекреа-
ційної сфери; 

засобах виміру економічної ефективності від 
розвитку різноманітних форм організації викорис-
тання вільного часу населення [1; 2].  

Таблиця 
Аналіз світового досвіду цифровізації державного управління  

розвитком туристично-рекреаційної сфери 
№ 
з/п 

Країна Цифрові-
зація 

Проблеми, з яких державне 
управління приймає рішення

Основні принципи прийняття рішень 
державним управлінням 

1 Ізраїль + Збільшення обсягу вільноконвер-
тованої валюти, що надходить 
завдяки туризму, та її частки у до-
ходній частині бюджету, а також 
економія ресурсів на розвиток 
міського туризму 

Оцінка ефекту від прийняття альтерна-
тивних рішень державними органами 

2 Туреччина + 1. Оцінка стану справ у сфері ту-
ризму. 
2. Прийняття рішень з капіталов-
кладень 

1. Корисність державних рішень як
відображення публічної привабливості 
дестинацій. 
2. Важливість інвестиційних проєктів.
3. Сукупний вплив на бюджет розвитку
туристично-рекреаційної сфери 

3 Держави регіону 
Тихого океану 

+ Комплексне ув’язування місця 
призначення, періоду часу, засо-
бів транспортування, зв’язку та 
інформації 

1. Комплексне, починаючи з місця від-
правки, обслуговування відвідувачів. 
2. Детальний прогноз потоку відвідува-
чів по пунктах відправки, призначення 
та періоду часу  

4  Болгарія (Золоті 
Піски, Сонячний 
Берег, Албена та 
ін.) 

+ Проєктування, будівництво та 
експлуатація 

Комплексне і централізоване прий-
няття рішень з розвитку дестинацій 

5  Дубровнік, Пів-
денна Адріатика 

+ Планування одноразового при-
йому великої кількості відвідува-
чів 

1. Регулювання трудових ресурсів у
зв’язку з сезонною зайнятістю. 
2. Оцінка потоку різних категорій від-
відувачів. 
3. Координація розвитку з іншими га-
лузями

6 Польща + Подальше збільшення площі дес-
тинацій 

Раціональне використання діючих та 
організація нових дестинацій 

7 Франція  + Проєктні розробки програм осво-
єння придатних для туризму та 
рекреації територій південної 
частки Біcкайської затоки та Бре-
тонського узбережжя   

Регламентація основних чинників роз-
витку дестинацій 

8 США (Йорктаун, 
«Колоніальний 
Вільямсбург» та 
ін.) 

+ Створення заповідників і турис-
тично-рекреаційних центрів в іс-
торичних місцях 

Державні інвестиції спрямовуються на 
реставрацію і створення інформацій-
них центрів; єдине комплексне госпо-
дарство 

Зокрема, цифровізація державного управління 
розвитком туристично-рекреаційної сфери Ізраїлю, 
Туреччини та Пуерто-Ріко демонструє доцільність 

мети цифровізації проблем управління інтенсив- 
ністю потоків відвідувачів з центру зосередження 
населення до дестинацій та прогнозування еконо- 
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мічного ефекту від цього, що особливо цікаво та до-
кладно обґрунтовано. 

В Ізраїлі цифровізація державного управління 
розвитком туристично-рекреаційної сфери має за 
мету збільшення обсягів іноземної валюти, яка над-
ходить у країну завдяки туризму, та її частки в дохо-
дах бюджету, а також максимальну економію ре- 
сурсів на розвиток місцевого туризму [3; 4]. Для 
цього використовується кількісна оцінка ефекту  
від альтернативних рішень державних органів [5]. 
Значну увагу в цифровізації державного управління 
розвитком туристично-рекреаційної сфери приді-
лено врахуванню мультиплікативного ефекту від 
збільшенням витрат відвідувачів дестинацій [6-8]. 
Більш того, цифровізація потоків відвідувачів, як 
непрямих, так й індукованих, виявляє галузі еконо-
міки дестинації, які є перспективними для спрямо-
вування витрат, що висвітлює доцільність викорис-
тання ефекту мультиплікації в цифровізації держав-
ного управління розвитком туристично-рекреацій-
ної сфери [9; 10]. 

Визначення потенційного попиту на турис- 
тично-рекреаційні послуги Ізраїлю виконується в 
умовах цифровізації державного управління з вико-
ристанням (у якості цільової функції економічної 
ефективності державного управління розвитком ту-
ристично-рекреаційної сфери) підвищення вартості 
еквівалента доданого галуззю обсягу іноземної ва-
люти в умовах обмежень місцевих чинників, най- 
значнішими з яких є: 

використання тільки наявних споруд;  
брак кваліфікованої робочої сили;  
сформована структура дестинацій; 
екзогенні прогнози у різних припущеннях як ін-

формаційна база визначення попиту. 
Результати цифровізації з розвитку туристич-

но-рекреаційної сфери міністерство туризму Ізраїлю 
використовує для управління інтенсивністю потоків 
відвідувачів на підставі чисельної оцінки сезонних 
коливань і періодичності різних компонентів. Зо- 
крема аналізуються: 

залежність результатів діяльності дестинацій 
від кількості відвідувачів, що користуються послу-
гами авіаперевезень;  

кількість в'їзних відвідувачів сфери країни;  
обсяг іноземної валюти, що надходить у бюд-

жет Ізраїлю з туристично-рекреаційної сфери;  
кількість відвідувачів, що виїжджають з країни;  
кількість місць у готелях країни, які призначені 

для відвідувачів, зокрема іноземних [11; 12]. 
Міністерство туризму Ізраїлю використовує ре-

зультати цифровізації для прогнозування ефектив-
ності туристично-рекреаційної сфери країни в за- 
лежності від сезонності, тобто від відсотка місць  
відпочинку та розваг, що функціонують протягом 
всього року, та від загальної кількості тих з них, які 
задіяні тільки у розпал сезону. На підставі цифрові-
зації міністерство приймає рішення з подовження 
сезону шляхом організації додаткових заходів у  
міжсезонні, тобто оголошення другого (й, можливо, 
третього) сезону та ін. Рішення приймаються з ура- 

хуванням переваг подовженого сезону, до яких від-
носиться низка соціальних чинників, а саме: 

кращі умови для відпочинку значної кількості 
відвідувачів через відсутність перенаселення у роз-
пал сезону в країні;  

найефективніше використання засобів обслуго-
вування відвідувачів;  

вирівнювання навантаження на економіку та 
екологію дестинацій країни;  

рівномірна зайнятість обслуговуючого персо-
налу підприємств туристично-рекреаційної сфери;  

підвищення якості ресторанного та інших форм 
обслуговування відвідувачів. 

Цифровізація міністерства туризму Туреччини 
почалася з оцінки стану туристично-рекреаційної 
сфери країни з метою розробки перспектив розвитку 
65 дестинацій та їх класифікації за ступенем роз- 
витку. При цьому ефект від цифровізації держав-
ного управління розраховується з використанням 
методу оцінки корисності рішень державних органів 
[13]. Слід зазначити, що (вже з першого етапу циф-
ровізації ресурсів туристично-рекреаційної сфери 
Туреччини) функція корисності відбиває ступінь  
публічної привабливості дестинацій. Різним терито-
ріям притаманні вагові коефіцієнти [14]. Вони ви-
значаються на підставі експертних оцінок чинників 
привабливості різних дестинацій з урахуванням 
критеріїв відносної важливості чинників та обчис-
ленням значення критерію корисності чи відносної 
привабливості щодо конкретних туристично-ре- 
креаційних об'єктів дестинації.  

У цифровізації державного управління розвит-
ком стратегії капіталовкладень у туристично-ре- 
креаційну сферу Туреччини, вагові коефіцієнти від-
бивають відносну важливість інвестиційних проєк-
тів та задовольняють властивості адитивності для 
варіантів планів розподілу фінансових ресурсів, що 
дозволяє державним органам визначити переваги 
від реалізації всієї програми розвитку туристично-
рекреаційної сфери.  

При цьому цифровізація державного управління 
розвитком туристично-рекреаційної сфери Туреч-
чини не використовує оцінки приведеного чистого 
прибутку від вкладення коштів у конкретні інвести-
ційні проєкти. Державні органи визнали таку оцінку 
неприйнятною з кількох причин: 

існує велика кількість інвестиційних проєктів 
регіонального та національного масштабу; 

окрім проєктів будівництва готелів, дачних се-
лищ та інших, що дійсно викликають приплив кош-
тів, існують й такі, як проєкти спорудження шляхів, 
проведення археологічних розкопок чи будівництва 
музеїв, що не дають грошових переваг, але є значно 
витратними, які необхідно враховувати при розподілі 
асигнувань на розвиток туристично-рекреаційної 
сфери. Тобто, в якості оцінки прибутку обрано усе- 
реднене значення обсягів прибутку від різних варіан-
тів інвестиційних проєктів.  

Цифровізація державного управління для ви-
значення сукупного впливу розвитку туристично-
рекреаційної сфери на стан країни через одержання 
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валюти використовує змішану оцінку. Зокрема, та-
кою оцінкою є межа корисності, що відбиває внесок 
інвестиційного проєкту у посилення чинника при-
вабливості дестинацій для відвідувачів. Тобто, 
проєкт будівництва готелю в дестинації розгляда-
ється тільки тоді, коли вже державним управлінням 
вже прийняте рішення про спорудження дороги до 
ділянки, на якій планується розташувати готель. Та-
ким чином, цифровізація дозволяє державному уп-
равлінню Туреччини приймати рішення з урахуван-
ням того, що інвестиційний проєкт будівництва до-
роги безпосередньо передує проєкту будівництва 
готелю.  

Аналогічно, цифровізація державного управ-
ління враховує обов’язкову умову: будь-якому про- 
єкту може передувати більш ніж один проєкт. Це  
відбувається тому, що для кожної дестинації існує 
запланований інвестиційний проєкт і пов'язаний з 
ним проєкт створення інфраструктури, які є поперед-
німи для будь-якого інвестиційного проєкту дести-
нації. Завдання цифровізації державного управ-
ління, насамперед, полягає в тому, щоб до початку 
реальних дій з розвитку дестинації, забезпечити на-
лежний рівень планування соціального розвитку 
складовим дестинації й у такий спосіб гаранту- 
вати кожній з них належну інфраструктуру, яка б за-
довольняла мінімальним публічним вимогам. 

Тож цифровізація державного управління з  
розвитку туристично-рекреаційної сфери Туреч-
чини дозволяє: 

одержати для прийняття рішень оцінки ймовір-
ного й оптимального економічного ефекту від роз-
витку дестинацій та їх якісну структуру в межах ре-
гіональних економік;  

урівноважити максимальний попит та пропози-
цію проєктів розвитку туристично-рекреаційної 
сфери; 

розрахувати надлишок та дефіцит туристично-
рекреаційних послуг;  

максимізувати рівень витрат, необхідних для 
оптимального економічного ефекту щодо розвитку 
туристично-рекреаційної сфери;  

оптимізувати розподіл коштів по дестинаціям 
залежно від потенційних можливостей розвитку ту-
ристично-рекреаційної сфери в кожній з них;  

оптимізувати сезонний розподіл чинників дія-
льності туристично-рекреаційної сфери;  

визначити приховану чи наявну межу вартості, 
пов'язану із зміною основних припущень, вхідних 
даних та оптимальних результатів розвитку дес-
тинацій. 

Цифровізація державного управління розвит-
ком туристично-рекреаційної сфери у районі Тихого 
океану дозволяє визначити: 

місця призначення відвідувачів, які приваблю-
ють в різні сезони, що окреслює особливості дес-
тинацій;  

логістичні зв'язки та характеристики транс- 
портних та інформаційних засобів для реалізації  
можливостей зв’язку між пунктом відправлення і 
пунктом призначення у певному періоді часу [15-

17]. З урахуванням цих чинників, а також загальної 
кількості відвідувачів, що виїжджають з конкрет-
ного пункту, та відстані між пунктом відправлення 
та пунктом призначення, цифровізація держав- 
ного управління дозволяє приймати рішення щодо  
прогнозу потоків відвідувачів, які залишають пункт 
відправлення і мають досягти пункт призначення за 
визначений період часу. 

Аналіз чинників, що впливають на розвиток ту-
ристично-рекреаційної сфери, а також узагальнення 
світового досвіду цифровізації державного управ-
ління ним показують, що однією з умов раціональ-
ного формування матеріальної бази дестинацій є за-
безпечення комплексності на підставі створення си-
стеми багатофункціональних підприємств прийому 
та обслуговування відвідувачів. Так, практика циф-
ровізації державного управління розвитком турис-
тично-рекреаційної сфери Болгарії (Золоті Піски, 
Сонячний Берег, Албена та ін.) доводить, що впро-
вадження принципу комплексної і централізованої 
цифровізації державного управління їх розвитком 
заслуговує на позитивну оцінку.  

У країнах Південної Адріатики цифровізація 
державного управління розвитком туристично-ре- 
креаційної сфери дозволяє обґрунтувати розрахун-
кові та проєктні кошториси відновлення дестинацій. 
Так, у програмі розвитку туристично-рекреаційної 
сфери у Дубровнику цифровізація дозволяє розро-
бити широке коло проблем взаємопов'язаного роз-
витку різних галузей дестинації з урахуванням про-
відного значення туристично-рекреаційної діяльно-
сті. Особливо ретельно досліджуються: 

використання трудових ресурсів через сезонну 
зайнятість;  

оцінки обсягів різних категорій потоків відвіду-
вачів;  

координація розвитку туристично-рекреаційної 
сфери з іншими галузями господарства.  

З урахуванням значного обсягу туристично-ре-
креаційних ресурсів: моря, гірського ландшафту,  
пам'ятників стародавнього міста, цифровізація дає 
змогу державному управлінню структурувати та 
планувати обсяги потоків відвідувачів з метою вря-
тування ландшафту від руйнування. 

Цікаво зазначити, що й у країнах Західної Єв-
ропи та Америки, де туристично-рекреаційна сфера 
розвивається у залежності від кон'юнктури попиту, 
та в країнах, які раніше належали до соціалістичного 
табору, цифровізація державного управління роз- 
витком дестинацій дає підставу для прийняття дер-
жавних рішень з виконання проєктних розробок 
програм опанування сприятливими для туризму і ре-
креації територіями та регламентувати основні па-
раметри їхнього розвитку. Так, цифровізація дер- 
жавного управління Франції дозволяє приймали рі-
шення з розвитку південної частки узбережжя Біс-
кайської затоки довжиною 235 км з туристично- 
рекреаційною метою на підставі розробки містобу-
дівної схеми, яка передбачає збереження існуючого 
ландшафту та підтримку екологічної рівноваги. Для 
цього виділено 13 ділянок для створення заповідни- 
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ків та 9 основних планувальних зон для розміщення 
дестинацій. Цифровізація державного управління 
розвитком Бретонського узбережжя дозволяє ство-
рити схему використання прибережних дестинацій, 
в якій основний акцент робиться на плануванні  
дестинацій углиб країни, по осях, перпендикуляр-
них до лінії берега.  

У США цифровізація Національної служби  
парків дозволяє реалізувати проєкти щодо ство-
рення заповідників і туристично-рекреаційних цент-
рів в історичних містах. У низці проєктів (напри-
клад, у Йорктауні) державне управління спрямову-
вало інвестиції, головним чином, на реставрацію та 
створення інформаційних центрів, а власне розви-
ток туристично-рекреаційної сфери було покладено 
на приватний бізнес. Цікавим прикладом діджиталі-
зації державного управління США розвитком ту- 
ристично-рекреаційної сфери є туристично-рекреа-
ційний центр «Колоніальний Вільямсбург». У про- 
єкті розвитку цього маленького міста, що було в 
ХVШ столітті центром англійської колонії Вірджи-
нія, добре збереглися стародавні будинки і споруди, 
що зараз використовуються як об'єкти показу, які 
одночасно пристосовано до обслуговування відвіду-
вачів. За межею історичної зони міста знаходяться  
нові малоповерхові готелі та мотелі. З метою повної 
ізоляції стародавньої частки міста від транспорту, 
під його центральною зоною побудовано транзит-
ний автомобільний тунель. Важливо зазначити, що 
цифровізація дозволяє дирекції туристично-рекреа-
ційного центру-заповідника координувати питання 
збереження пам'ятників, діяльності музеїв, організа-
ції сувенірного господарства та усі форми прийому 
й обслуговування потоків відвідувачів. Державне 
управління США наголошує, що цифровізація до-
зволяє туристично-рекреаційному центру «Колоніа-
льний Вільямсбург» функціонувати як єдиний  
комплекс туристично-рекреаційних підприємств. 

В усіх країнах є офіційні туристично-рекреа-
ційні органи та організації, які реалізують принципи 
цифровізації державного управління розвитком ту-
ристично-рекреаційної сфери. Їх функції залежать 
від ступеня розвитку в країні туризму і рівня пря-
мого втручання державного управління в турис- 
тично-рекреаційну сферу. Такі умови впливають на 
структуру і статус цифровізації державного управ-
ління розвитком туристично-рекреаційної сфери: 

у деяких країнах функції державного управ-
ління туристично-рекреаційною сферою виконують 
складові безпосередньо державних структур (Іспа-
нія, Франція); 

в деяких країнах офіційні туристично-рекреа-
ційні органи та організації мають напівавтономний 
статус і функціонують не як державні структури, а 
як професійні незалежні співтовариства (характерно 
для країн з розвиненою туристично-рекреаційною 
сферою, у якій приватний сектор відіграє провідну 
роль, зокрема США); 

у країнах, де держане управління тільки почи-
нає розвивати туристично-рекреаційну сферу і на-
магається її активізувати, тому активно втручається 

в туристично-рекреаційну політику, вдаючись до 
адміністративних заходів її здійснення (Непал, Ін-
дія, Туніс). 

Щодо Іспанії, то позитив цифровізації держав-
ного управління розвитком туристично-рекреацій-
ної сфери полягає в наступному. У цій країні здійс-
нюється офіційне державне управління туристично-
рекреаційними ресурсами, пропозицією послуг  
і розвитком туризму, а також проводиться офіційна 
протекціоністська політика в галузі охорони при-
роди, культури, архітектури, що потребує розвине-
ної системи цифровізації. Тому цифровізація дер- 
жавного управління розвитком туристично-рекреа-
ційної сфери Іспанії функціонує з метою підви-
щення одержання прибутків та економічної ефек- 
тивності цієї сфери, зайнятості населення і збіль-
шення національного доходу. Для зміцнення при- 
ватної ініціативи у туристично-рекреаційній сфері 
цифровізація здійснює фінансовий та ін. контроль за 
дотриманням встановлених норм і законів. 

Структура впливу державного управління Іспа-
нії на розвиток туристично-рекреаційної сфери 
включає цифровізацію, що забезпечує прийняття 
державних рішень щодо обсягу державних інвести-
цій в національний туризм та рекреацію і визнання 
важливості туристично-рекреаційної сфери для на-
ціональної економіки (без урахування політичних та 
соціальних мотивів). Тобто, цифровізація держав-
ного управління Іспанії є важливим засобом дер- 
жавного впливу на туристично-рекреаційну сферу 
та інвестиції державного бюджету.  

У деяких країнах цифровізація державного уп-
равління туристично-рекреаційною сферою є під- 
ґрунтям фінансування дестинацій та окремих про- 
єктів не тільки безпосередньо з державного бюд-
жету, а й конкретно з відрахувань доходів від ту- 
ристично-рекреаційної сфери. 

У низці країн усі функції управління розвитком 
туристично-рекреаційної сфери здійснюються на 
державному рівні. Цифровізація державного управ-
ління розвитком туристично-рекреаційної сфери до-
зволяє міністерствам туризму або суміжним з ін-
шими галузями органам приймати рішення щодо ту-
ристично-рекреаційної політики країни. Цифровіза-
ція державного управління розвитком туристично-
рекреаційної сфери в такій централізованій системі 
дозволяє краще регулювати економічну політику в 
туристично-рекреаційній сфері та залучати до неї ін-
вестиції. Негативною рисою цифровізації є небез-
пека бюрократизації (Іспанія, Франція, Італія). В ін-
шій групі країн цифровізація розвитком турис- 
тично-рекреаційної сфери притаманна спеціальній 
державній установі або самостійній організації, що 
входять в ширшу державну структуру (Канада, Япо-
нія). Третій тип цифровізації державного управління 
розвитком туристично-рекреаційної сфери засно-
вано на використанні національних напівофіційних 
установ або приватних асоціацій, які утворюють 
підприємства або суспільні корпорації (Великобри-
танія (British Tourist Authority), Гонконґ (Hong Kong 
Tourist Association)). Перевага цифровізації такої 
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форми організації державного управління турис- 
тично-рекреаційною сферою полягає в підвищені 
мобільності державного управління розвитком ту-
ристично-рекреаційної діяльності порівняно з при-
ватною формою. 

Світова практика показує, що ефективність ци-
фровізації державного управління розвитком турис-
тично-рекреаційної сфери підвищується через реалі-
зацію розвитку дестинацій як багатофункціональної 
галузі, у якій цифровізація інфраструктури складає 
тільки необхідну, але далеко не найприбутковішу 
частку туристично-рекреаційної сфери. Найважли-
вішим джерелом прибутків у туристично-рекреацій-
ній сфері є підприємства різних видів додаткового 
сервісного обслуговування вільного часу відвідува-
чів, відносно невеликий обсяг фінансових вкладень 
в які та їх цифровізація при значній нормі прибутку 
забезпечує економічний ефект туристично-рекреа-
ційної сфери в цілому. 

Висновки та пропозиції. В статті висвітлено 
світовий досвід цифровізації розвитку туристично-
рекреаційної сфери, що дозволило визначити таке: 

окремим напрямом наукового дослідження є 
цифровізація державного управління розвитком ту-
ристично-рекреаційної сфери, що дозволяє форму-
вати структуру туристично-рекреаційного ринку з 
метою підвищення ефективності обслуговування  
відвідувачів та впливу державного управління на  
реалії туристично-рекреаційної сфери, а також про-
позиції туристично-рекреаційних продуктів, що 
впливає на публічний інтерес до них з боку відвіду-
вачів як споживачів туристично-рекреаційних по- 
слуг [18]; 

процеси цифровізації державного управління 
розвитком туристично-рекреаційних ресурсів та ди- 

версифікацією дестинацій позитивно впливають на 
міжгалузевий характер туристично-рекреаційної 
сфери за рахунок мультиплікативного ефекту для 
суміжних галузей господарства дестинацій, які без-
посередньо беруть участь в обслуговувані відвідува-
чів; 

цифровізація державного управління розвит-
ком дестинацій, які характеризується значною тери-
торіальною концентрацією робочої сили, відвідува-
чів, суміжних виробництв і послуг, підвищує їхню 
привабливість для підприємств туристично-рекреа-
ційної сфери з погляду мінімізації витрат; 

при визначенні ролі та процедур цифровізації 
державного управління розвитком туристично-ре- 
креаційної сфери та формування стратегічних цілей 
з розробки режиму сприяння її розвитку доцільним 
є дослідження наслідків на стан туристично-ре- 
креаційного ринку дестинації; 

для досягнення позитивного ефекту цифровіза-
ції державного управління розвитком туристично-
рекреаційної сфери необхідна тісна координація зу-
силь підприємств дестинації, що починається з ви-
значення мети та підтримки зміни поведінки відві-
дувачів туристичних послуг стосовно конкретних 
дестинацій чи регіону в цілому. 

Для визначення подальших кроків цифровізації 
державного управління розвитком туристично-ре- 
креаційної сфери в Україні необхідно забезпечити 
виконання основної мети якісного удосконалення 
державного управління розвитком туристично-ре- 
креаційної сфери, а саме: підвищення його відкри-
тості, поширення доброзичливості у ставленні до 
населення, прискорення управлінських процесів, 
ефективного розв’язання завдань, підвищення мо- 
більності працівників туристично-рекреаційних під-
приємств та їхньої задоволеності працею. 
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Борецька Н. П., Крапівіна Г. О., Марченко І. Ф. Розвиток туристично-рекреаційної сфери: емпірика цифровізації 
державного управління  

У статті узагальнено світовий досвід цифровізації державного управління розвитком туристично-рекреаційної сфери та 
демонструється доцільність запровадження цифровізації в пристосуванні державного управління до реалій сучасного світу. 
Показано, що у світовій практиці цифровізація державного управління розвитком туристично-рекреаційної сфери ґрунтується 
на статистичному описі туристично-рекреаційних проблем; створенні моделей прогнозування наслідків державних рішень з 
розвитку туристично-рекреаційної сфери; засобах виміру економічної ефективності від розвитку різноманітних форм органі-
зації використання вільного часу населення. Зокрема, цифровізація державного управління розвитком туристично-рекреацій-
ної сфери Ізраїлю, Туреччини та Пуерто-Ріко демонструє доцільність мети цифровізації проблем управління інтенсивністю 
потоків відвідувачів з центру зосередження населення до дестинацій та прогнозування економічного ефекту від цього, що 
особливо цікаво та докладно обґрунтовано. В Ізраїлі цифровізація державного управління розвитком туристично-рекреацій-
ної сфери має за мету збільшення обсягів іноземної валюти, яка надходить у країну завдяки туризму, та її частки в доходах 
бюджету, а також максимальну економію ресурсів на розвиток місцевого туризму. Цифровізація міністерства туризму Ту- 
реччини дозволяє одержати для прийняття рішень оцінки ймовірного й оптимального економічного ефекту від розвитку  
дестинацій та їх якісну структуру в межах регіональних економік; урівноважити максимальний попит та пропозицію проєктів 
розвитку туристично-рекреаційної сфери; розрахувати надлишок та дефіцит туристично-рекреаційних послуг; максимізувати 
рівень витрат, необхідних для оптимального економічного ефекту щодо розвитку туристично-рекреаційної сфери; оптимізу-
вати розподіл коштів по дестинаціям залежно від потенційних можливостей розвитку туристично-рекреаційної сфери в кож-
ній з них; оптимізувати сезонний розподіл чинників діяльності туристично-рекреаційної сфери; визначити приховану чи на-
явну межу вартості, пов'язану зі зміною основних припущень, вхідних даних та оптимальних результатів розвитку дестинацій. 
Практика цифровізації державного управління розвитком туристично-рекреаційної сфери Болгарії (Золоті Піски, Сонячний 
Берег, Албена та ін.) доводить, що впровадження принципу комплексної і централізованої цифровізації державного управ-
ління їх розвитком заслуговує на позитивну оцінку. Цифровізація державного управління розвитком туристично-рекреаційної 
сфери у районі Тихого океану дозволяє визначити місця призначення відвідувачів, які приваблюють в різні сезони, що  
окреслює особливості дестинацій; логістичні зв'язки та характеристики транспортних та інформаційних засобів для реалізації 
можливостей зв’язку між пунктом відправлення і пунктом призначення у певному періоді часу. У країнах Південної Адріа-
тики цифровізація державного управління розвитком туристично-рекреаційної сфери дозволяє обґрунтувати розрахункові та 
проєктні кошториси відновлення дестинацій. Цифровізація державного управління розвитком дестинацій Франції дає під- 
ставу для прийняття державних рішень з виконання проєктних розробок програм опанування сприятливими для туризму  
і рекреації територіями та регламентувати основні параметри їхнього розвитку. У США цифровізація Національної служби 
парків дозволяє реалізувати проєкти щодо створення заповідників і туристично-рекреаційних центрів в історичних містах. 

Ключові слова: цифровізація, туристично-рекреаційна сфера, досвід Ізраїлю, досвід Туреччини, досвід Пуерто-Ріко, до-
свід країн Південної Адріатики, досвід США. 

Boretska N., Krapivina G., Marchenko I. Development of the Tourist and Recreational Sphere: Empirics of Digitalization 
of Public Administration 

The article summarizes the world experience in the digitalization of public administration in the development of the tourist-
reactionary sphere and demonstrates the feasibility of introducing digitalization in the adaptation of public administration to the realities 
of the modern world. It is shown that in the world practice, the digitalization of state management of the development of the tourist and 
recreational sphere is based on a statistical description of tourist and recreational problems; creation of models for predicting the 
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consequences of government decisions on the development of the tourism and recreation sector; means of measuring the economic 
efficiency of the development of various forms of organizing the use of the free time of the population. In particular, the digitalization 
of state management of the development of the tourist and recreational sphere in Israel, Turkey and Puerto Rico demonstrates the 
feasibility of the goal of digitalization for the state solution of the problems of managing the intensity of visitor flows from the centers 
of population concentration in the destination and predicting the economic effect of this. In Israel, the digitalization of state management 
of the development of the tourist and recreational sphere is aimed at increasing the volume of foreign currency entering the country 
through tourism, and its share in budget revenues, as well as maximizing the saving of resources for the development of local tourism. 
The digitalization of the Turkish Ministry of Tourism allows government decisions to be made to assess the likely and optimal eco-
nomic effect from the development of destinations and their qualitative structure within the regional economy; balance the maximum 
supply and demand of tourism and recreation projects; calculate the surplus and deficit of tourist and recreational services; to maximize 
the level of costs necessary for the optimal economic effect on the development of the tourist and recreational sphere; optimize the 
distribution of funds by destination, depending on the potential for the development of the tourist and recreational sphere in each of 
them; to optimize the seasonal distribution of factors of activity of the tourist and recreational sphere; Determine the latent or existing 
cost limit associated with changing key assumptions, inputs, and optimal outcomes for the development of destinations. The practice 
of digitalization of state management of the development of the tourist and recreational sphere in Bulgaria (Golden Sands, Sunny 
Beach, Albena, etc.) shows that the introduction of the principle of integrated and centralized digitalization of state management of 
their development deserves a positive assessment. The digitalization of state management of the development of the tourist and recre-
ational sector in the Pacific Ocean region makes it possible to determine the destinations of visitors that attract visitors in different 
seasons, which determines the characteristics of the destinations; logistic connections and characteristics of transport and information 
means for realizing the possibilities of communication between the point of departure and the point of destination in a certain period 
of time. In the countries of the South Adriatic, the digitalization of state management of the development of the tourist and recreational 
sphere makes it possible to justify the estimated and project estimates for the renewal of destinations. The digitalization of public 
administration in the development of French destinations gives rise to government decisions on the implementation of design programs 
for the use of territories favorable for tourism and recreation and to regulate the main parameters of their development. In the United 
States, the digitalization of the National Park Service is making it possible to implement projects to create nature reserves and tourist 
and recreational centers in historic cities. 

Keywords: digitalization, tourism and recreation, the experience of Israel, the experience of Turkey, the experience of Puerto 
Rico, the experience of the South Adriatic countries, the experience of the United States. 
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ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ  
У НАПРЯМІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРЕХОДУ ДО ІНДУСТРІЇ 4.0 

Постановка проблеми. Прогресуючі цифрові 
технології докорінно змінили життя людей на пла-
неті. Світ активно обговорює створення цифрових 
заводів, інтелектуальних виробництв, основою яких 
є використання Інтернету, технічна інтеграція кі- 
берфізичних систем, логістика та інші виробничі 
процеси. Науково-технічний прогрес і розвиток тех-
нологій є безперервним процесом відкриття нових 
знань і втілення їх у суспільне виробництво, перехід 
на нові науково-технічні рівні. У свою чергу це по-
роджує нові суспільні потреби, формує вимоги до їх 
задоволення, створює зростаючий попит на високо-
технологічні товари і послуги, змінює підходи до 
організації та управління підприємствами. 

В Україні за останні 30 років суттєво погірши-
лись позиції в економічному розвитку. Із промис-
лово розвиненої вона перетворилася на аграрно- 
індустріальну. Національна промисловість і про- 
мислові технології знаходяться на рівні ІІІ-ІV техно-
логічних укладів, вартість робочої сили низька,  
енергоємність виробництва висока. Ситуація на  
внутрішньому та зовнішньому ринках демонструє 
тенденції згортання пропозицій товарів вітчизня-
ного виробництва, збільшення імпорту і, як наслі-
док, зростання від’ємного сальдо зовнішньої тор- 
гівлі товарами промислової групи, що стало націо-
нальною проблемою економічного розвитку. 

Відсталі технології, недостатня інтелектуаліза-
ція та інноваційний розвиток в умовах нових викли-
ків і принципів розвитку є суттєвими перешкодами 
на шляху сталого розвитку України, її національної 
безпеки, досягнення добробуту. Зважаючи на тен- 
денції, продиктовані швидким розвитком інформа-
ційно-комунікаційних і цифрових технологій, домі-
нантою розвитку вітчизняних підприємств повинні 
стати процеси інтелектуалізації у контексті Індуст-
рії 4.0 та цифровізації, що потребує відповідних ме-
ханізмів стимулювання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-
значені проблеми створюють підґрунтя для пошуку 
шляхів розвитку в Україні сучасної інтелектуальної 
і «смарт» промисловості [1; 2; 3], цифровізації еко-
номіки [4; 5], дослідження впливу Індустрії 4.0, ци-
фровізації на промисловість і економіку [6-11], про-
блем інноваційного розвитку та інтелектуалізації 
промислових підприємств у сучасних умовах [12-
15]. 

Втім поглиблення інтелектуалізації підпри-
ємств у напрямі цифрової трансформації вивчається 
недостатньо, залишаються питання щодо дієвих ме-
ханізмів стимулювання, складових процесу управ-
ління із урахуванням зарубіжного і вітчизняного 
досвіду.  

Метою статті є визначення механізмів та скла-
дових процесу управління поглибленням інтелекту-
алізації підприємств в умовах цифрової трансфор-
мації та Індустрії 4.0, виходячи із зарубіжного та  
вітчизняного досвіду. 

Технологічний прогрес та його вплив на по- 
глиблення інтелектуалізації виробництва 

Розвиток промислових підприємств у напрямі 
Індустрії 4.0 невід’ємно пов’язаний із інтелектуалі-
зацією. Під інтелектуалізацією підприємства у до-
слідженні розуміється процес підвищення ролі, за-
стосування та використання знань, інформації інно-
ваційного характеру у функціонуванні підприємства 
та використання ним у своїй діяльності для досяг-
нення поставлених цілей: передових технологій  
(розроблених і/або придбаних), зокрема автоматиза-
ції і роботизації виробництва, цифровізації проце-
сів, штучного інтелекту, інтернет-технологій; висо-
кокваліфікованого і мотивованого персоналу (влас-
но навченого і/або залученого ззовні), нематеріаль-
них активів (створених і/або придбаних) та ін. Ме-
тою інтелектуалізації підприємства є його перма- 
нентна модернізація у напрямі сучасних технологіч-
них реалій, безперервне навчання персоналу, підви-
щення інтелектуальної складової виробництва, ви-
робленої продукції, наданих послуг (складності, 
інноваційності, використаних ноу-хау) з метою  
збільшення доданої вартості, прибутку та отри-
мання стійких конкурентних переваг на внутріш-
ньому і зовнішньому ринках (висвітлено у статті ав-
тора: [14]). 

Ключовими складовими процесу інтелектуалі-
зації є інновації та інтелект (знання, інформація), по-
єднання яких у різні історичні періоди впливало на 
трансформацію економічних парадигм, концепцій  
і принципів виробництва. А. Мерзляк виділила сім 
економічних парадигм і пов’язаних із ними концеп-
цій виробництва (починаючи з 1960-х років ХХ ст.), 
що змінювались продовж часу [16]: 

економіка масштабу (аналітична парадигма), 
1960-1973 рр. – виробництво, орієнтоване на про- 
дуктивність; 
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економіка якості, 1970-ті роки – виробництво, 
орієнтоване на якість; 

економіка різноманітності (інформаційно-тех-
нологічна парадигма), 1970-1980 рр. – гнучке 
(flexebile) виробництво; 

економіка швидкості, 1980-ті роки – швидке ви-
робництво; 

економіка клієнта (маркетингова парадигма), 
початок 2000-х років – клієнто-орієнтоване вироб-
ництво (стекхолдерська парадигма); 

економіка інформації (інтегральна парадигма), 
із середини 2010 р. – інноваційне виробництво,  
гнучке (agle) виробництво; 

економіка компетенцій і взаємодії (мережева 
економіка) – початок 2000-х років і до сьогодення – 
мережеве виробництво. 

Із вищенаведеного переліку видно, що початок 
2000-х років характеризувався клієнтоорієнтова- 
ністю, підвищенням ролі інформації, яка стала 
більш доступною, скороченням часу виходу про- 
дукції на ринок, концентрацією потреб клієнтів на 
інноваційних продуктах, змінами технологічних  
можливостей, зокрема засобів комунікації, елект-
ронного обміну даними тощо. Також на сьогодні, як 
справедливо відмічає А. Мерзляк, розвиток сучасної 
промисловості визначається поняттями «компетен-
ції» і «взаємодії». Під управлінням компетенціями 
мається на увазі «виявлення та розвиток тих напря-
мів діяльності, за якими підприємство є найбільш 
конкурентоспроможним. Ті напрями діяльності, які 
не є ключовими для даної компанії, стали дедалі  
частіше передаватися на аутсорсинг. З цим пов'яза-
ний і розвиток тенденцій управління взаємодіями: з 
одного боку, без налагодження міжорганізаційних 
зв'язків неможливо контролювати бізнес з урахуван-
ням передачі частини процесів у зовнішнє управ-
ління; з іншого боку, при використанні методів 
аутсорсингу необхідно забезпечити нормальну взає-
модію між усіма учасниками процесу» [16, с. 3926]. 
Тобто, сучасна інформаційна інфраструктура (ін- 
тернет, мобільні технології, інформаційні системи, 
апаратне забезпечення, здатне підтримувати великі 
бази даних) сприяє трансформації завдань про- 
мислових підприємств з управління взаємодією із 
клієнтами, постачальниками, іншими стейкхолде-
рами. З’являються нові види організаційних струк-
тур, у т.ч. віртуальні підприємства. 

Отже, розвиток підприємств на сьогодні все  
більше спрямовано на забезпечення конкуренто-
спроможності за рахунок удосконалення відносин 
стейкхолдерів: 

– клієнтоорієнтованості, більшого контакту із
споживачами; 

– співробітництва з іншими компаніями і ви-
робниками товарів та послуг; 

– навчання та розвиток співробітників як клю-
чового фактору ефективності підприємства; 

– формування лояльності клієнтів і їх уподо-
бань у напрямі продукції підприємства; 

– розвитку підприємства за ключовим напрям-
ком діяльності; 

– підвищення значення інтерактивно-мереже-
вої логістики в ефективності діяльності підпри-
ємств; 

– підвищення ролі соціальної відповідальності
бізнесу; 

– розвитку «розумних» підприємств та широ-
кого використання інтернету у роботі.  

Слід доповнити, що продовжується обговорен-
ня переходу промислових підприємств до Індустрії 
4.0, необхідність масового впровадження інформа-
ційних технологій у промисловість та масштабної 
автоматизації бізнес процесів. Все це відобража-
ється на принципах, якими керуються промислові 
підприємства у своїй роботі. Провідні зарубіжні спе-
ціалісти у галузі розвитку Індустрії 4.0 в Європі, на 
Близькому Сході та в Африці, партнери міжнарод-
ної консалтингової компанії PricewaterhouseCooper 
(PwC) виявили такі основні принципи інноваційного 
розвитку підприємств в умовах цифрової трансфор-
мації та переходу до Індустрії 4.0 [17]: 

1. Повна «оцифровка» операцій компанії, інтег-
рована по вертикалі (щоб включити кожну функцію 
і всю ієрархію) і по горизонталі (пов'язуючи поста-
чальників, партнерів та дистриб'юторів у ланцюжку 
створення вартості і безперешкодно передаючи дані 
між ними).  

2. Редизайн продуктів і послуг, який повинен
бути вбудований у спеціально розроблене про- 
грамне забезпечення, щоб цей процес став інтерак-
тивним, відстежуючи власну діяльність, а також 
процеси, пов’язані з іншими продуктами навколо 
основного. Зібрані та проаналізовані дані від про- 
дуктів показують, наскільки ефективно вони функ-
ціонують. 

3. Більш тісний контакт з клієнтами. Техно-
логії Індустрії 4.0 дозволяють виробникам безпосе-
редньо взаємодіяти із кінцевими споживачами і від-
повідним чином адаптувати свої бізнес-моделі.  

Досвід переконує, що науково-технічний про-
грес, зокрема повсюдне використання комп’ютерів, 
інтернету, мобільних технологій сприяють закріп-
ленню нових форм взаємодії в економіці, управлінні 
підприємством, змінюють принципи сучасного 
інноваційного розвитку промислових підприємств. 
Якщо вступає в силу нова економічна парадигма, 
концепція виробництва та управління і підтриму-
ється лідерами серед виробників, а нові норми прий-
маються споживачами продукції, тоді старі кон- 
цепції стають менш дієвими. Підприємства, що не 
здатні адаптуватись до нових викликів і правил гри, 
стають більш слабкими, ресурсоємними, недостат-
ньо життєздатними і конкурентоспроможними на 
ринку. Тому завданням підприємств є підвищення 
власної інтелектуалізації в умовах переходу до Ін- 
дустрії 4.0. 



О. А. Чорна 

127 
Економічний вісник Донбасу № 1(67), 2022 

Поглиблення інтелектуалізації промислових 
підприємств у напрямі смарт-промисловості 

Стратегічне значення «розумних» заводів неза-
перечно, оскільки вони зможуть працювати більш 
ефективно, екологічно, швидко. Для тих підприєм-
ців, які прагнуть розвивати розумні заводи (smart 
factories), надзвичайно важливим є досвід тих, хто 
вже успішно діє у цьому напрямі.  

Спільне дослідження компанії Deloitte з Альян-
сом виробників за продуктивність та інновації 
(MAPI), що базувалось на досвіді промислових під-
приємств, які активно впроваджують цифрові тех-
нології, показало основні проблеми, з якими стика-
ються ці підприємства на шляху поглиблення інте-
лектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 [18]:  

по-перше, проблеми, що виникають при будь-
якій трансформації: культура, людський фактор та 
управління змінами; 

по-друге, специфічні для смарт-промисловості 
проблеми: підключення до Інтернету, цифрове уп-
равління декількома пристроями, налагодження вза-
ємодії інформаційних та операційних технологій; 

по-третє, управління змінами у смарт-транс-
формаціях.  

Такі висновки вказують на існування техніко-
технологічних та соціальних проблем, що виника-
ють на підприємствах при впровадженні цифрових 
технологій. Тому підходи до поглиблення інтелек-
туалізації, що реалізують «розумні» заводи, поєдну-
ють як традиційні фактори, так і специфічні. Вони 
зосереджують увагу на реальних потребах спожива-
чів; розвивають власний персонал; на підприємстві 
постійно впроваджують інновації. Специфічними 
факторами, які поглиблюють інтелектуалізацію та 
роблять підприємство більш продуктивним в умо-
вах сьогодення є: розвиток цифрової інфраструк-
тури на підприємстві; впровадження обладнання,  
підключеного до мережі; взаємодія інформаційних 
та операційних технологій. 

Поняття «розумний завод» (smart factory), «ро-
зумне виробництво» (smart manufacturing), «завод 
майбутнього» (factory of the feature) з'явилися нещо-
давно. Наразі вони використовуються як синоніми, 
хоча поняття «завод майбутнього» більш об'ємне  
і включає в себе не тільки «розумні», «інтелекту- 
альні» виробництва, а й віртуальні та цифрові під- 
приємства. Національний інститут стандартів і тех-
нологій США (NIST) визначає термін «розумне ви-
робництво» (smart manufacturing) як «повністю інте-
гровані корпоративні виробничі системи, здатні в 
реальному часі реагувати на мінливі умови вироб-
ництва, вимоги мереж поставок і задовольняти по- 
треби клієнтів». У цьому визначенні головне: «в  
реальному часі», тобто максимально оперативно. 
Досягаються названі цілі за рахунок інтенсивного  
і всеосяжного використання інформаційних техно-
логій і кіберфізичних систем на всіх етапах вироб-
ництва продукції і її поставки [19]. 

Іноді під «розумним виробництвом» розуміють 
активну роботизацію, автоматизацію більшості ви-
робничих і управлінських процесів і навіть просто 
інновації. Робляться спроби розділити «заводи май-
бутнього» на три складові. Є. Філос, координатор 
ІКТ-проєктів у рамковій програмі Європейського 
Союзу з науково-технічного співробітництва, розді-
ляє заводи майбутнього на «цифрові» (digital), «ро-
зумні» (smart) і «віртуальні» (virtual) (див. таблицю). 

Характерною рисою Індустрії 4.0 є повністю 
автоматизовані виробництва, на яких управління 
всіма процесами здійснюється в реальному часі і з 
урахуванням мінливих зовнішніх умов. В теперіш-
ній час у світі відбувається перебудова традиційних 
виробництв в інтелектуальні. Автоматизація проце-
сів та важливість інноваційного розвитку доповню-
ються підключенням процесів виробництва і управ-
ління до мережі інтернет, що є одним із ключових 
векторів сучасного розвитку промисловості, по- 
глиблення їх інтелектуалізації. 

Розвиток підприємств майбутнього, цифрових  
і розумних виробництв прискорюється. За оцінками 
Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Китай 
підіймає лідерство у процесах Індустрії 4.0. Згідно з 
новими публікаціями ВЕФ (у співпраці з McKinsey), 
серед 69 автоматизованих заводів (заводів майбут-
нього) Китаю належить вже 20. Раніше Китай та  
Європа мали паритет у цьому питанні. Зараз Євро-
союз має 19 автоматизованих заводів, США – 7, 
Японія – 5. Промисловість КНР має третину передо-
вих підприємств світу. У розвитку та інтелектуалі-
зації підприємств і промисловості Китаю домінуючу 
роль відіграє держава. ВЕФ виділяє п’ять нових за-
водів Китаю, які автоматизували і модернізували  
більшу частину виробництва. Серед них: завод з ви-
робництва автомобільних комплектуючих для ТНК 
Bosch; кампус Foxconn Technology Group; пиво- 
варня (Tsingtao Brewery); розробники електроніки 
Midea Shunde і Wistron InfoComm Manufacturing 
[20]. 

Разом із позитивними аспектами розвитку «ро-
зумних» заводів і смарт-промисловості випливають 
певні ризики: скорочення працівників та зростання 
рівня безробіття, як безпосередньо на підприєм- 
ствах, так і в окремих галузях, секторах, регіонах; 
зростання кіберзлочинності. Тому держава має ін-
формувати суспільство про існуючі ризики, сприяти 
консультаційній та технологічній підтримці, упро-
вадженню та використанню надійних інформа-
ційно-комунікаційних систем, інфраструктур, плат-
форм. Державні дії можуть значно прискорити роз-
виток і поглиблення інтелектуалізації підприємств у 
напрямі цифрової трансформації та переходу до Ін-
дустрії 4.0 у нарощуванні споживання та викорис-
тання нових технологій бізнесом та громадянами. 

Викликом для промислових підприємств також 
є підключення до інтернет-мережі. Більшість буді-
вель підприємств не пристосовані до Wi-Fi й інтер- 
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Таблиця 
Основні типи «заводів майбутнього»∗ 

Тип заводів  
майбутнього 

Характеристика 

Цифровий завод 
(Digital Factory) 

Основне завдання «цифрового» заводу – розробка моделей з використанням засобів 
цифрового проєктування і моделювання, що починають використовувати ще на стадії 
досліджень і розробок, а закінчують створенням «цифрового макету» (Digital Mock-Up, 
DMU), «цифрового двійника» (Digital Twin), зразку, випуском дрібної серії або окремих 
виробів, кастомізованих під вимоги замовника.  
Основні системи та технології: системи CAD / CAM / CAE (САПР – система автома-
тизованого проєктування); PDM (Product Data Management) – система управління да-
ними про виріб; PLM (Product Lifecycle Management) – прикладне програмне забезпе-
чення; верстати з ЧПУ; 3D-принтери й інші адитивні технології 

Розумний завод 
(Smart Factory) 

Серійний випуск виробів при збереженні максимальної гнучкості виробництва. Висо-
кий рівень автоматизації і роботизації підприємства. Широко застосовуються автома-
тизовані системи управління технологічними та виробничими процесами. Технології 
промислового інтернету речей (IIoT) забезпечують міжмашинну взаємодію облад-
нання. Виробничі активи підприємства, забезпеченого датчиками і засобами зв'язку, що 
працюють по протоколу IPv6, здатні випускати продукцію майже (або зовсім) без участі 
людини. Обробка різко збільшених потоків інформації, що надходять від датчиків 
і автоматизованих систем управління, за технологіями обробки великих даних (Big 
Data).  
Основні системи та технології: АСУТП – автоматизована система управління техно-
логічними процесами; APS (Advanced Planning and Scheduling) – синхронне (вдоскона-
лене) планування виробництва; MES (Manufacturing Execution System) – система управ-
ління виробничими процесами; IIoT (Industrial Internet of Things) – промисловий інтер-
нет речей; Big Data – великі дані 

Віртуальний завод 
(Virtual Factory) 

Це мережа «цифрових» і «розумних» заводів з постачальниками матеріалів, комплекту-
ючих і послуг. Управління глобальними ланцюгами постачання й розподіленими ви-
робничими активами відбувається на базі віртуальної моделі організаційних, техноло-
гічних, логістичних та інших процесів на підприємстві, на рівні розподілених виробни-
чих активів і глобальних ланцюгів постачань, післяпродажного обслуговування.  
Основні системи та технології: ERP (Enterprise Resource Planning) – планування ре-
сурсів підприємства; CRM (Customer Relationship Management) – система управління 
взаємовідносинами з клієнтами; SCM (Supply Chain Management) – управління ланцю-
гами поставок 

∗ Складено на основі джерела [19]. 

нету, а тому зв'язок може бути нерегулярним, що за-
важає безперебійній роботі додатків, обміну інфор-
мацією та доступу до неї і т.ін. Перехід до «розум-
ного виробництва» відбувається в кілька етапів, що 
займає не один рік. Розгортання в мережі технологій 
«розумних» заводів потребує ретельно продуманої 
стратегії із залученням кваліфікованих консультан-
тів для побудови масштабованої цифрової інфра-
структури та задоволення унікальних вимог кож-
ного підприємства. 

Системи та механізми управління інтелекту-
алізацією виробництва 

Стимулювання інтелектуалізації підприємств 
потребує урахування зовнішніх та внутрішніх фак-
торів. До них можна віднести:  

1. Ринкові, що відображають попит і пропози-
цію на ринку, зокрема це: ринкові та технологічні 
тренди; напрямки розвитку інтелектуальних підпри-
ємств у напрямі Індустрії 4.0; цифрові інструменти 
управління виробництвом; ринкова кон’юнктура, 
доступ до ресурсів, зокрема фінансових; конкурент- 

не середовище; співробітництво із професійними 
асоціаціями; наука і освіта у стимулюванні процесів 
інтелектуалізації підприємств, тощо. 

2. Державні: формування та реалізація держав-
ної політики розвитку промисловості, цифровізації, 
цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових 
інновацій та технологій, тощо. 

3. Внутрішні (рівень підприємства). Стратегія
підприємства: поступове перманентне впроваджен-
ня у діяльність інструментів і технологічних компо-
нентів управління інтелектуальним виробництвом 
(у тому числі цифрових). 

На основі проведеного дослідження виділено 
серед ринкових факторів цифрові інструменти уп-
равління виробництвом, що відображають попит  
і пропозицію на ринку, стимулюють впровадження 
нових технологій у діяльність підприємств та по- 
глиблення їх інтелектуалізації:  

інтелектуальні інформаційні системи управ-
ління підприємством (ERP, Enterprise Resource 
Planning – управління ресурсами підприємства; 
CRM, Customer relationship management – забезпе- 
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чення ефективного маркетингу, продажів і обслу- 
говування клієнтів; ECM, Enterprise Content 
Management – підтримка єдиного життєвого циклу 
неструктурованої інформації різних типів і форма-
тів; CPM, Corporate Performance Management – уп-
равління ефективністю бізнесу, що охоплює весь 
спектр завдань в галузі стратегічного і фінансового 
управління компанією; HRM, Human Resource 
Management – забезпечення організації і управління 
персоналом; EAM, Enterprise Asset Management – за-
безпечення автоматизації процесів, пов’язаних з  
технічним обслуговуванням устаткування, його ре-
монтом, а також післяпродажним обслуговуванням; 
EDMS, Electronic Document Management – управ-
ління документами підприємства; Workflow, 
Business Process Management – управління докумен-
тообігом підприємства; Collaboration – система  
електронної взаємодії співробітників);  

реверс-інжиніринг (поєднання віртуального та 
фізичного простору за рахунок лазерного скану-
вання, проєктування та моделювання готового 
об’єкту, його документації, принципів роботи для 
подальшого дослідження і модернізації);  

системи інженерного аналізу (САЕ, Computer-
Aided Engineering – використання програмного за-
безпечення для розрахунку характеристик і пове- 
дінки виробів з метою їх поліпшення або вирішення 
технічних проблем, включає чисельне моделю-
вання, перевірку та оптимізацію характеристик і по-
ведінки виробу);  

цифрові двійники (Digital twin – програмний 
аналог фізичного пристрою, що моделює внутрішні 
процеси, технічні характеристики і поведінку реаль-
ного об’єкта в умовах впливу перешкод і навколиш-
нього середовища. Установка датчиків на реальний 
пристрій здійснюється в процесі впровадження на 
підприємстві технологій промислового інтернету 
речей (IIoT); 

аддитивне виробництво або 3D друк (техноло-
гії для серійного виробництва та швидкого прототи-
пування, дозволяють кастомізувати виробництво 
деталей складних форм з тривимірної комп’ютерної 
моделі шляхом послідовного нанесення матеріалу, 
на противагу традиційної механічної обробки);  

системи управління виробництвом MES, 
Manufacturing execution system, (програмне забезпе-
чення, що дозволяє ефективно і швидко моделювати 
виробничі процеси на підприємствах усіх масшта-
бів, збирати і накопичувати інформацію щодо їх ре-
алізації та об’єднувати у єдину структуру даних,  
координувати виробництво в глобальному масштабі 
в тому числі у режимі реального часу);  

блокчейн (незмінний реєстр, який спільно вико-
ристовується та спрощує процес запису транзакцій  
і обліку активів у бізнес-мережі. Мережа блокчейна 
дозволяє відстежувати замовлення, платежі, облі-
кові записи, товари та багато іншого);  

цифрова логістика (максимальна автоматиза-
ція і управління логістичними процесами: ланцюж-
ком поставок в режимі реального часу, роботизація 
складських операцій, штучний і доповнений інте-
лект, цифрові двійники, блокчейн, стандартизація 
даних і розширена аналітика, автономні транспортні 
засоби тощо);  

кібербезпека підприємства (використання ін-
струментів для запобігання блокування ІТ-ресурсів, 
крадіжки даних, тощо. Наприклад, EDR Endpoint 
Detection and Response – системи для виявлення кі-
берзагроз, цільових атак; MVISION Clud, Clud 
Assess Broker – CASB – брокер безпечного доступу 
у хмару, використовується для захисту даних; 
McAfee MVISION – використовується для захисту 
цифрових активів, безпеки даних). 

Цифрові інструменти та їх представлення на 
ринку можна розглядати у якості ринкового меха- 
нізму стимулювання поступового впровадження но-
вих технологій у діяльність підприємств та поглиб-
лення їх інтелектуалізації. Інтелектуальні підприєм-
ства це ті, які спроможні використовувати дані, ква-
ліфікований персонал, наявні активи у поєднанні із 
сучасними технологіями. 

Складові процесу управління поглибленням 
інтелектуалізації підприємств в умовах цифрової 
трансформації та Індустрії 4.0 

На сьогодні в Україні є підприємства, які по- 
глиблюють інтелектуалізацію на основі впровад-
ження цифрових інструментів управління вироб- 
ництвом. За даними компанії IT-Enterprise [21], се-
ред підприємств машинобудування поглиблювали 
інтелектуалізацію та впроваджували рішення інте-
лектуальних підприємств (ERP-систему та її кремі 
елементи) такі: український розробник і виробник 
суднових і промислових газотурбінних установок 
НДЦ «Машпроект» і Серійно-виробниче управління 
«Зоря»; Львівський локомотиворемонтний завод; 
Кременчуцький колісний завод (ПАТ «КрКЗ»); Рів-
ненський завод високовольтного обладнання 
(РЗВА); ДП «Антонов»; ПАТ «ФЕД» – сучасне ме-
ханообробне виробниче підприємство, яке виробляє 
складні вузли і модулі для підприємств авіакосміч-
ної галузі; «ІНТЕРПАЙП» – міжнародна верти- 
кально інтегрована компанія, виробник безшовних  
і зварних труб, а також залізничних коліс. Розгляд 
досвіду цих підприємств свідчить, що інтелектуалі-
зація у сучасних умовах тісно пов’язана із цифрові-
зацією, використанням зарубіжного досвіду. Впро-
вадження цифрових технологій дозволяє створю-
вати більш персоналізовані, диверсифіковані і ма-
сові продукти, гнучко реагувати на зміни ринку,  
підвищувати ефективність діяльності, впливає на 
прагнення підприємств розвиватися на засадах Ін- 
дустрії 4.0, оскільки це надає нові конкурентні пере-
ваги і можливості. 
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Досвід цифрової трансформації в Україні має 
компанія ДТЕК, яка почала її з 2019 р. Керівник про-
грами Д. Осика ділиться досвідом цифрової транс-
формації компанії ДТЕК [22] та називає загальні ви-
моги до змін, що повинні відбуватись на сучасному 
підприємстві. Це ефективність бізнес-процесів, важ-
ливість авторитету керівника, постійний розвиток 
персоналу, його взаємодії на усіх рівнях, викорис-
тання вже працюючих технологій ззовні, поступове 
і поетапне впровадження цифрових технологій,  
важливість запитів споживачів. 

Разом із цим дослідження показало актуаль-
ність і важливість й інших складових в умовах циф-
рової трансформації: використання досвіду інтелек-
туальних виробництв, постійний аналіз кращих сві-
тових практик, співробітництво із відповідними спе-
ціалістами на конференціях, форумах, навчання у 
передових виробничих компаній, у їх спеціалістів із 
цифровізації та розвитку смарт-промисловості. В 
організаційній структурі національних виробничих 

підприємств необхідно забезпечити щільне співро-
бітництво підрозділів ІТ та НДДКР для спільної  
розробки нових продуктів і модернізації існуючих. 
Досвід «розумних» заводів, наведений вище свід-
чить про необхідність: зосереджувати увагу на реа-
льних потребах споживачів; розвивати власний пер-
сонал, який здійснює якісне управління на рівні ке-
рівництва і безпосередньо на місцях; постійно впро-
ваджувати інновації; розвивати цифрову інфраструк-
туру на підприємстві; впроваджувати обладнання, яке 
підключене до мережі інтернет; налагоджувати вза-
ємодію інформаційних та операційних технологій. 

Таким чином, на сьогодні існують і активно 
впроваджуються у діяльність промислових підпри-
ємств інструменти управління сучасним вироб- 
ництвом, промислові кіберфізичні системи, які 
впливають на інтелектуалізацію. Поглиблення інте-
лектуалізації виробництва в умовах цифрової транс-
формації та переходу до Індустрії 4.0 на підприєм- 
ствах відбувається за рахунок складових, які надано 
на рисунку. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Складові поглиблення інтелектуалізації підприємств  
в умовах цифрової трансформації та Індустрії 4.0 

Розроблено автором. 
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ління сучасним виробництвом);  
 формальний етап (не до кінця зрозуміло, у чому ефект від впровадження цифрових технологій, чи сприяє це 

росту ефективності діяльності);  
 стратегічний етап (компанія використовує ряд цифрових інструментів, ефект від впровадження яких зрозуміло, 

цифровізація є стратегією підприємства);  
 конверсований етап (на підприємстві сформована відповідна корпоративна культура, кожен підрозділ знає свою 

роль в процесі цифрової трансформації) 
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Висновки 
1. Ключовими складовими процесу інтелектуа-

лізації є інновації та інтелект, поєднання яких про-
тягом часу впливає на трансформацію економічних 
парадигм і концепцій виробництва, потреби спожи- 
вачів та ключові фактори успіху підприємств. Якщо 
вступає в силу нова економічна концепція вироб- 
ництва, підтримується лідерами серед виробників, а 
нові норми і стандарти якості приймаються спожи-
вачами продукції, то старі концепції стають менш 
дієвими. Підприємства, що не здатні пристосува-
тися до нових викликів і правил гри, до інших по- 
треб і якості продукції, нових підходів до ведення 
економічної діяльності, стають більш слабкими, ре-
сурсоємними, недостатньо життєздатними і конку-
рентоспроможними на внутрішньому і зовнішньому 
ринках.  

2. Інноваційний розвиток підприємств у тепе-
рішній час усе більше спрямовано у напрямі техно-
логічного прогресу, пов’язаного із Індустрією 4.0 та 
цифровізацією. В цих умовах відкриваються нові 
можливості перед суб’єктами господарювання, а ос-
новними принципами у відношенні інноваційного 
розвитку підприємств стають: повна «оцифровка» 
операцій; редизайн продуктів і послуг; більш тісний 
контакт з клієнтами. У сучасному суспільстві ве-
лику значимість набувають знання й інформація 
інноваційного характеру, повсюдним стає викорис-
тання комп’ютерів, інтернету, мобільних техно- 
логій, що надає нові можливості функціонування  
і розвитку для промислових підприємств, нові спо-
соби взаємодії із співробітниками, партнерами та 
клієнтами по всьому світі.  

3. Поглиблення інтелектуалізації промислових
підприємств в сучасних умовах відбувається за  
участі цифровізації. Вектори до розвитку вироб- 
ництва майбутнього, цифрових і «розумних» вироб-
ництв набирають темп. Світовий досвід свідчить, 
що державні стимули можуть значно прискорити 
цей розвиток, заохотити споживати та використову-
вати нові технології, які повинні бути доступні біз-
несу та громадянам. Разом із позитивними сторо-
нами поглиблення інтелектуалізації у напрямі Ін- 
дустрії 4.0 та цифровізації очевидні ризики, зо- 
крема: зростання рівня безробіття, можливість  
зникнення професій в окремих галузях та секторах; 
пожвавлення кіберзлочинності. Саме тому роль дер-
жави у цьому процесі є важливою. Держава має до-
класти всіх зусиль, щоб суспільство знало про існу-
ючі ризики, має сприяти наданню якісної консуль-
тативної підтримки в упровадженні та використанні 
ІКТ, платформ, створювати передумови розвитку, 
визначати пріоритети і економічні орієнтири. 

4. У якості ринкового механізму стимулювання
поступового впровадження нових технологій у дія-
льність підприємств та поглиблення їх інтелектуалі-

зації можна вважати цифрові інструменти управ-
ління виробництвом, які широко представлені на  
ринку: інтелектуальні інформаційні системи управ-
ління підприємством; реверс-інжиніринг; системи 
інженерного аналізу; цифрові двійники; аддитивне 
виробництво або 3D друк; системи управління ви- 
робництвом MES; блокчейн; цифрова логістика; си-
стеми кібербезпеки підприємства. На сьогодні в Ук-
раїні є приклади підприємств, які поглиблюють ін-
телектуалізацію на основі впровадження сучасних 
інструментів управління виробництвом та які ді-
ляться своїм досвідом. 

5. Проведене дослідження дозволило на основі
закордонного і вітчизняного досвіду виділити скла-
дові поглиблення інтелектуалізації в умовах цифро-
вої трансформації та Індустрії 4.0, на що доцільно 
звернути увагу органам управління та вітчизняним 
промисловим підприємствам. Так, поглиблення ін-
телектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 і цифровізації 
потребує від підприємств:  

 націленості менеджменту на поглиблення ін-
телектуалізації. Авторитету керівника як організа-
тора цифрової та інтелектуальної трансформації під-
приємства;  

 постійного розвитку людського капіталу
(розвитку навичок, необхідних для розумної про- 
мисловості); 

 співробітництва в середині підприємства;
 аналізу кращих світових практик та застосу-

вання досвіду інтелектуальних виробництв; 
 співробітництва із асоціаціями і союзами про-

мислової цифровізації;  
 участі у промислових форумах, спеціалізова-

них виставках; 
 впровадження цифрових інструментів управ-

ління виробництвом; 
 застосування ефективних моделей або техно-

логій ззовні (у тому числі за рахунок співробіт- 
ництва і пошуку необхідних рішень);  

 перманентної трансформації у напрямі сучас-
них технологій;  

 редизайну продукції та послуг з урахуванням
потреб клієнтів (дослідження потреб і очікувань 
споживачів на внутрішньому і зовнішньому рин-
ках);  

 кардинальної зміни організаційної культури;
 підтримки досліджень та інновацій;
 послідовного розвитку і поглиблення інтелек-

туалізації. 
Напрями подальших досліджень: державне 

стимулювання інтелектуалізації виробництва в умо-
вах Індустрії 4.0 та цифровізації; міжнародний до- 
свід урядових ініціатив заохочення розвитку інте- 
лектуалізації виробництва у напрямі Індустрії 4.0; 
механізми державно-приватного партнерства у сти-
мулюванні інтелектуалізації в умовах Індустрії 4.0. 
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Чорна О. А. Поглиблення інтелектуалізації підприємств у напрямі цифрової трансформації та переходу до  
Індустрії 4.0 

У статті досліджено вплив науково-технічного прогресу, пов’язаного із цифровою трансформацію і переходом до  
Індустрії 4.0, на поглиблення інтелектуалізації виробництва; розглянуто поглиблення інтелектуалізації промислових підпри-
ємств у напрямі смарт-промисловості; обґрунтовано системи і механізми управління інтелектуалізацією виробництва; уза- 
гальнено вітчизняний і зарубіжний досвід та обґрунтовано складові поглиблення інтелектуалізації підприємств в умовах  
цифровізації і Індустрії 4.0. 

Дослідження показують, що поглиблення інтелектуалізації у напрямі Індустрії 4.0 та цифровізації сприяє підвищенню 
вартості підприємств, їх виробничої здатності, поліпшенню якості, безпеки та зростання доходів працівників завдяки впрова-
дженню нових технологій. Досвід «розумних» заводів свідчить про необхідність: зосередження уваги на реальних потребах 
споживачів; розвитку персоналу; впровадження інновацій; розвитку цифрової інфраструктури; впровадження обладнання, 
підключеного до мережі інтернет; налагодження взаємодії інформаційних та операційних технологій. 

Дослідження доводять, що в Україні є підприємства, які поглиблюють інтелектуалізацію на основі впровадження сучас-
ного управління виробництвом. Обґрунтовано складові поглиблення інтелектуалізації підприємств у напрямі Індустрії 4.0 
і цифровізації, якими є: націленість менеджменту на поглиблення інтелектуалізації; постійний розвиток людського капіталу; 
співробітництво в середині підприємства; аналіз кращих світових практик та застосування досвіду інтелектуальних вироб-
ництв; співробітництво із асоціаціями і союзами промислової цифровізації; участь у промислових форумах, спеціалізованих 
виставках; впровадження цифрових інструментів управління виробництвом; застосування ефективних моделей або техноло-
гій ззовні; перманентної трансформації у напрямі сучасних технологій; редизайн продукції та послуг з урахуванням потреб 
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клієнтів; кардинальна зміна організаційної культури; підтримки досліджень та інновацій; поетапне досягнення цифрової зрі-
лості. 

Ключові слова: інтелектуалізація підприємств, Індустрія 4.0, цифровізація, промислові підприємства, смарт-промисло-
вість, розвиток підприємств. 

Chorna O. Deepening the Intellectualization of Enterprises in the Direction of Digital Transformation and Transition to 
Industry 4.0 

The article examines the impact of scientific and technological progress associated with the digital transformation and the  
transition to Industry 4.0, on the deepening of the intellectualization of production; the deepening of intellectualization of industrial 
enterprises in the direction of smart industry is considered; systems and mechanisms of management of intellectualization of production 
are substantiated; the domestic and foreign experience is generalized and the components of deepening the intellectualization of enter-
prises in the conditions of digitalization and Industry 4.0 are substantiated. 

Research shows that the deepening of intellectualization in the direction of Industry 4.0 and digitalization helps to increase the 
value of enterprises, their production capacity, improve quality, safety and increase employee income through the introduction of new 
technologies. The experience of "smart" plants shows the need to: focus on the real needs of consumers; staff development; introduction 
of innovations; digital infrastructure development; introduction of equipment connected to the Internet; establishing the interaction of 
information and operational technologies. 

Research shows that there are companies in Ukraine that deepen intellectualization through the introduction of modern production 
management. The components of deepening the intellectualization of enterprises in the direction of Industry 4.0 and digitalization are 
substantiated, which are: the focus of management on the deepening of intellectualization; constant development of human capital; 
cooperation within the enterprise; analysis of the best world practices and application of the experience of intellectual productions; 
cooperation with associations and unions of industrial digitalization; participation in industrial forums, specialized exhibitions; intro-
duction of digital tools for production management; application of effective models or technologies from the outside; permanent trans-
formation in the direction of modern technologies; redesign of products and services taking into account the needs of customers; a 
radical change in organizational culture; support for research and innovation; gradual achievement of digital maturity. 

Keywords: intellectualization of enterprises, Industry 4.0, digitalization, industrial enterprises, smart industry, enterprise 
development. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Введение. В настоящее время в Республике Уз-
бекистан пытаются реализовать наиболее эффектив-
ные механизмы функционирования системы выс-
шего образования в условиях цифровизации эконо-
мики, учитывая при этом необходимость эффектив-
ного проведения социально-экономической поли-
тики государства и качественного роста рабочей 
силы для поступательного развития национальной 
экономики. В настоящее время центральной пробле-
мой системы образования в республике является со-
вершенствование качества образования в Узбеки-
стане и повышение ее роли в инновационных преоб-
разованиях общества. Иначе говоря, решающим 
фактором устойчивого развития страны может стать 
высокое качество образования. В связи с этим про-
блемы качества высшего образования в Республике 
Узбекистан целесообразно тщательно проанализи-
ровать. 

За годы независимости в Узбекистане система 
высшего образования претерпела серьезные измене-
ния, связанные с повышением качества образова-
ния, его адаптивностью и гибкостью к инновацион-
ным условиям развития экономики. Это связано с 
тем что была:  

– сформирована нормативно-правовая база
высшего образования; 

– внедрена многоуровневая структура высшего
образования (бакалавриат – магистратура – аспи-
рантура – докторантура); 

– внедрены заочная и вечерняя формы обуче-
ния; 

– сформированы условия для открытия и функ-
ционирования зарубежных и негосударственных  
вузов и т.д. 

Однако в Указе Президента Республики Узбе-
кистан Ш. Мирзиёева УП 5847 от 08.10.2019 г. [2] 
отмечается, что в системе высшего образования в 

направлении подготовки высококвалифицирован- 
ных кадров еще имеется ряд актуальных проблем и 
недостатков, требующих своего решения. Оче-
видно, что потребности людей, растущие с каждым 
днем, превратили инновации в главное средство вы-
живания предприятий на рынке. Деятельность орга-
низаций, направленная на удовлетворение челове-
ческих потребностей, сегодня невозможна без раз-
работки инновационных идей. 

В целях определения приоритетных направле-
ний системного реформирования высшего образова-
ния, поднятия на новый уровень процессов подго-
товки высококвалифицированных кадров, модерни-
зации высшего образования утверждена «Концеп-
ция развития системы высшего образования Респуб-
лики Узбекистан до 2030 г.» [2]. Она выявляет ряд 
направлений, таких, как внедрение передовых стан-
дартов высшего образования, в частности, поэтап-
ный переход к системе образования, направленные 
на формирование практических навыков, в том 
числе поэтапное внедрение концепции «Универси-
тет 3.0», предусматривающей тесную связь образо-
вания, науки, инноваций и деятельности по коммер-
циализации результатов научных исследований. В 
настоящее время во всем мире качество образования 
приобретает первостепенное значение. Возросшая 
доступность высшего образования, безусловно, спо-
собствует развитию и активизации человеческих ре-
сурсов страны, подъему экономики регионов, осу-
ществлению прав молодежи на высшее образова-
ние. 

Основная часть. Формирование и развитие 
цифровой экономики становятся основой функцио-
нирования современной воспроизводственной си-
стемы, а новые модели ведения бизнеса – всеобъем- 
лющей тенденцией, охватывающей не только непо-
средственно информационно-коммуникационную 
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отрасль, но и все сферы хозяйственной деятельно-
сти страны. Важность протекающих процессов поз- 
волила поставить вопрос о формировании и разви-
тии нового типа экономики, где доминирующее зна-
чение приобретают отношения по поводу повыше-
ния уровня образования. 

В соответствии с принятой стратегией «Цифро-
вой Узбекистан – 2030» необходимо сохранять  
макроэкономическую стабильность и обеспечивать 
скачок экономического развития республики и до-
стигать передовых позиций в рейтинге конкуренто-
способности мировых экономик. Однако в этих 
условиях необходимо ускорение научно-технологи-
ческого развития страны, в частности, необходимо 
осуществить внедрение цифровых технологий во 
все сферы деятельности, а также инвестиции в чело-
веческий капитал и, особенно, в образование, начи-
ная с раннего детства и до зрелого возраста, что спо-
собствует получению значительной отдачи для эко-
номики и общества [6, с. 2]. 

В Послании Президента Узбекистана Ш. Мир-
зиёева Олий Мажлису от 30.12.2020 г. отмечается, 
что «…действительно без современных знаний не-
возможно развитие ни одного региона, ни одной от-
расли. Об этом свидетельствует тот факт, что в раз-
витых странах более 50% валового внутреннего про-
дукта создается за счёт «экономики знаний», то есть 
инноваций и высококвалифицированных кадров» 
[1]. В другом своем выступлении Президент отме-
чает, что в Узбекистане «в конкурентной борьбе вы-
игрывают те фирмы, страны, регионы мира, которые 
быстрее и эффективнее других создают и осваивают 
новые знания, лучше адаптируют предлагаемые 
продукты и услуги к дифференцированным и дина-
мично развивающимся потребностям человека. 
Профессиональное образование будет реформиро-
вано на основе новых подходов в соответствии с 
требованиями рынка труда и международными 
стандартами» [3]. 

Данные становятся основой экономического 
анализа, на основе которого исследуются законо-
мерности функционирования современных соци-
ально-экономических систем. Ядром цифровой эко-
номики является сектор производства цифровых то-
варов и оказания услуг, связанных с цифровыми 
технологиями как основой цифрового образования. 
В целом можно выделить следующий перечень эф-
фективных мер, реализуемых государствами и 
направленных на развитие цифровой экономики, ко-
торым, на наш взгляд, целесообразно отнести следу-
ющие: 

– построение научных и социальных сетей;
– развитие инфраструктуры как основы для

формирования новых моделей ведения бизнеса; 
– снижение барьеров в отраслях цифровой эко-

номики; 
– обеспечение доверия к надежности и безопас-

ности цифровой инфраструктуры, оценка рисков; 

– повышение уровня владения цифровыми тех-
нологиями, обучение и переквалификация специа-
листов; 

– развитие цифрового образования;
– инвестиции в цифровой сектор экономики

[13]. 
Правительством Республики Узбекистан при-

нимаются широкомасштабные меры по развитию 
цифрового сектора экономики и цифрового образо-
вания, внедряются системы электронного докумен-
тооборота, развиваются электронные платежи, а 
также совершенствуется нормативно-правовая база 
в сфере электронной коммерции.  

В целях внедрения в образовательный процесс 
цифровых технологий и современных методов пре-
подавания проводятся следующие мероприятия: 

– организация дистанционных образователь-
ных программ на основе современных информаци-
онно-коммуникационных технологий; 

– создание дополнительных условий для обес-
печения прочной интеграции, современных инфор-
мационно-коммуникационных и образовательных 
технологий, широкое внедрение в практику техно-
логий вебинара, онлайн, «blended learning», «flipped 
classroom»; 

– внедрение в практику платформы «E-
MINBAR» с возможностью онлайн-наблюдения и 
освоения лекций, практических занятий и семина-
ров, а также их загрузки на электронные средства 
хранения информации, использование «облачных 
технологий»; 

– организация системы подготовки высококва-
лифицированных инженерно-технических кадров 
для цифровой экономики [12, с. 1]. 

Цифровая экономика, функционирующая на 
информационно-технологических платформах, раз-
вивается с интенсивной скоростью, что обусловли-
вает необходимость создания новых моделей таких 
платформ. Создание цифровой лаборатории даст 
импульс для исследования потребительских и тех-
нологических трендов масштабировать цифровой 
продукт для расширения охвата целевой аудитории 
и выхода на новые рынки, вузы Узбекистана на по-
стоянной основе должны сформировать базы знаний 
и ведения будущего любой отрасли республики. Для 
большинства бизнес-процессов выявлен значитель-
ный потенциал развития, для реализации которого 
необходимы системные изменения бизнес-процес-
сов, развитие существующих и создание новых циф-
ровых продуктов, разработан реестр идей цифровых 
продуктов по ключевым бизнес-задачам [8, с. 128]. 

Создание виртуальных университетов и усло-
вий для самостоятельной трансформации существу-
ющих университетов в электронные, виртуальные и 
сетевые университеты является важным направле-
нием инновационного развития. В этой связи доба-
вим, что исследователи Boston Consulting Group 
пришли к выводу о том, что высококвалифициро-
ванным трудом, относящимся к категории «знание», 
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в Республике Узбекистан заняты только 17%, это в 
1,5 раза меньше, чем в Японии или США, в 1,7 раза 
меньше, чем в Германии, в 2 раза ниже показателя 
Сингапура и в 2,6 раза ниже, чем в Великобритании 
[11, с. 132]. Таким образом, образование является 
важнейшей и наиболее приоритетной функцией го- 
сударства, ведущим фактором экономического  
роста – каждая единица затрат на образование дает 
отдачу на уровне 1,7-1,9 единиц произведенного 
ВВП. 

Многие экономически развитые и развива- 
ющиеся страны, разрабатывая концепции устойчи-
вого развития, включают в их состав, как одно из 
стратегических направлений, развитие националь-
ных систем образования. Консультативный комитет 
по промышленным исследованиям и развитию Ев-
ропейской комиссии ЕС на основе анализа квалифи-
кационного уровня европейской рабочей силы при-
шел к выводу о том, что без конкурентоспособной 
системы образования не может быть конкуренто-
способной экономики. Инвестиции в образование 
имеют длительный срок окупаемости, но и очень 
высокую рентабельность. При стабилизации расхо-
дов на финансирование других отраслей социальной 
сферы государство должно сосредоточить прирост 
средств именно на улучшении образования.  

Таким образом, в развитии цифровой эконо-
мики намечен коренной поворот. В строительстве, 
энергетике, сельском и водном хозяйстве, транс-
порте, геологии, здравоохранении, образовании, ка-
дастровом и архивном деле – полная цифровизация 
[9]. Министерству высшего и среднего специаль-
ного образования, Государственной инспекции по 
надзору за качеством образования, Высшей аттеста-
ционной комиссии и руководителям высших обра-
зовательных учреждений необходимо принять меры 
по своевременному и качественному созданию ве-
домственных информационных систем, их интегра-
ции с аппаратно-программным комплексом, а также 
цифровизации данных для обеспечения полноцен-
ной работы данной системы.  

Министерством по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбеки-
стан совместно с другими заинтересованными ве-
домствами разработан проект программы «Цифро-
вой Узбекистан – 2030» [5, с. 214]. В эту программу 
включено:  

– цифровая трансформация государственных
услуг и развитие информационной экосистемы;  

– развитие человеческого капитала и совершен-
ствование системы подготовки и переподготовки 
кадров в сфере информационных технологий;  

– повышение потенциала отечественного
рынка IT-технологий;  

– обеспечение открытости и прозрачности дея-
тельности государственных органов и организаций;  

– формирование единой базы отечественных
информационных систем и программных продук-
тов, соответствующих установленным функцио-
нальным требованиям;  

– переход на использование в государственных
органах и организациях в установленном порядке 
информационных систем и программных продуктов 
с определением единого реестра основных функ- 
циональных требований к данным продуктам;  

– создание благоприятных условий для даль-
нейшего развития разработки отечественных ин-
формационных технологий и программных продук-
тов;  

– организация в высших образовательных учре-
ждениях, обладающих потенциалом, лабораторий 
по разработке информационных технологий и про-
граммных продуктов, в том числе с привлечением 
международно признанных передовых IT-компаний 
[10].  

Главная задача университетов Узбекистана – 
научить выпускников быть конкурентоспособными 
в высокотехнологичном мире, уметь своевременно 
откликаться на происходящие изменения и ориенти-
роваться в формирующихся индустриях будущего. 
Учебный процесс нацелен на то, чтобы студенты, 
работая в самых разнообразных областях деятельно-
сти, обладали умениями использовать самые совре-
менные цифровые технологии.  

Особые свойства цифровой информации  
обусловили появление целого научного направле-
ния «digital economics», включающего математиче-
ские методы и модели, основанные на цифровом 
формате представления информации и на ее свой-
ствах, вытекающих из этого направления. Приме-
рами являются технологии, используемые в ло- 
гистике, геотехнологии, современные технологии 
предоставления банковских услуг, технологии обес-
печения информационной безопасности и т. д.  

Вполне естественно, что под цифровой эконо-
микой целесообразно понимать экономику, основ-
ным трендом эффективного развития которой явля-
ется процесс цифровизации. Тенденции и законо-
мерности развития мировой экономики делают циф-
ровизацию объектом особенного внимания, как 
среди специалистов-практиков, так и в научном со-
обществе. Об этом свидетельствует большое коли-
чество исследований зарубежных авторов, предме-
том которых выступают различные аспекты внедре-
ния и реализации программ цифровой экономики, ее 
последствия и распространение результатов.  

Однако исследования отечественных специа-
листов в данной сфере в основном направлены на 
изучение опыта других стран, а также его адаптации 
к реалиям отечественного рынка, как следствие они 
не учитывают специфики и проблем экономики Уз-
бекистана в данный момент времени. В обозримом 
будущем, на наш взгляд, с учетом глобальных тен-
денций в цифровой экономике в образовательной 
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структуре в нашей стране будут активно осваи-
ваться результаты новых направлений информа- 
ционно-коммуникационных технологий, таких как 
«Big Data» («Большие данные»), «облачные» вычис-
ления, робототехника и искусственный интеллект 
[15, с. 126]. Цифровизация национальной эконо-
мики увеличит эффективность труда и повысит кон- 
курентоспособность нашей страны на мировых рын-
ках.  

Заключение. Президент Ш. М. Мирзиёев в 
своем Послании парламенту Узбекистана подчерк-
нул, что в короткие сроки нам необходимо обучить 
1 млн человек квалифицированных специалистов по 
программному обеспечению [1]. Необходимо 
успешно перейти к современной цифровой эконо-
мике и правильно снабдить такие области, как элек-
тронная коммерция, соответствующими специ- 
алистами.  

Среди наиболее приоритетных направлений в 
области развития электронной коммерции целесо-
образно, на наш взгляд [4, с. 116], выделить следу- 
ющее:  

– разработать стандарты обучения специали-
стов и предложения по координации их подготовки 
в сфере электронной коммерции в различных отрас-
лях экономики;  

– создать специализированные учебные центры
в сфере электронной коммерции;  

– обеспечить связи обучения с производством
через структуры, вовлеченные в процесс электрон-
ной коммерции;  

– улучшить систему планирования и прогнози-
рования необходимого количества специалистов и 
оценки подготовки их качества с учетом глобаль-
ных, региональных и национальных тенденций в со-
вокупной структуре спроса и предложения. Разви-
тие искусственного интеллекта может привести к 
конкуренции у людей творческих профессий. В этих 
условиях работа может стать привилегией, а не 
необходимостью, т.е. не источником дохода, а усло-
вием получения морального удовлетворения от 
своей деятельности, при этом человек может по- 
лучать и необходимые материальные блага для  
удовлетворения своих жизненных потребностей. 

В соответствии с Программой «Цифровой  
Узбекистан – 2030» в настоящее время деятельность 
высших учебных заведений страны должна быть не 
просто встроена в цифровую экономику. Вузы обя-
заны формировать компетенции, позволяющие вы-
пускникам быть конкурентоспособными в усло- 
виях профессиональной деятельности, характеризу-
ющейся неопределённостью, нелинейностью и вы-
сокой динамичностью изменений. 

В технологически продвинутых сегментах об-
щества время жизни профессии, ее срок быстро про-
должает сокращаться. В связи с этим специалистов 

узкого профиля для новой экономики требуется все 
меньше. Уже сейчас в этом отношении отмечается 
дисбаланс компетенций на рынке труда.  

В последнее время на рынке труда можно 
столкнуться с ситуацией, когда одновременно 
наблюдается и безработица, и нехватка высоко- 
квалифицированных кадров [7, с. 53]. Поэтому 
вполне актуальна задача определения специфиче-
ских компетенций в контексте разработки и реали-
зации новых образовательных и профессиональных 
стандартов, которые учитывают вызовы и тренды 
развития цифровой экономики.  

Модель электронной информационно-образо-
вательной среды (ЭИОС) университета показала 
свою жизнеспособность и даёт возможность осу-
ществлять прогнозирование развития процессов ин-
теграции научно-образовательных информацион-
ных ресурсов. Дальнейшее развитие моделирования 
ЭИОС планируется по следующим направлениям:  

– увеличение возможностей блока взаимодей-
ствия между преподавателем и обучающимся;  

– расширение «личного пространства» субъек-
тов образовательного процесса;  

– дальнейшая синхронизация и интеграция ис-
пользуемых технологических решений [14, с. 48].  

Создание информационно-образовательной сре-
ды университетов является необходимым условием 
решения задач подготовки кадров для цифровой 
экономики. Однако ключевой акцент нужно делать 
на разработку и реализацию новых образовательных 
программ и новых форматов учебных материалов, 
ориентированных на рынки будущего в рамках 
Национальной технологической инициативы. Тем 
более, что в некоторых высших учебных заведениях 
Узбекистана есть опыт реализации образовательных 
и исследовательских проектов по международным 
стандартам. 

Особое внимание в высших учебных заведе-
ниях уделяется выработке современных мульти-
компетенций при подготовке экономических кад-
ров, в том числе в области экономики и управления 
народного хозяйства. Ускоренное развитие пред-
приятий техническо-экономической сферы требует 
решения кадровых вопросов с привлечением специ-
алистов, обладающих не только традиционными 
экономическими знаниями, но и современными 
компетенциями в области информационных техно-
логий и компьютерных систем. В заключении необ-
ходимо подчеркнуть, что и в эпоху цифровизации 
главным ресурсом остаются люди, их культура и 
ценности. Высшим учебным заведениям предстоит 
ещё много работать для того, чтобы их выпускники 
умели успешно справляться с экономическими и 
финансовыми трудностями и задачами, которые 
возникают в эпоху становления цифровой эконо-
мики.  
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Павлов К. В., Асадулліна Н. Р. Перспективи інноваційного розвитку системи вищої освіти Республіки Узбекистан 
в умовах цифровізації економіки  

Авторами досліджено проблеми інноваційного розвитку вищої освіти Республіки Узбекистан за умов цифровізації су-
часної економіки. Розглянуто та виділено заходи, що реалізуються керівництвом країни та спрямовані на розвиток цифрової 
економіки, що визначають також шляхи інноваційного розвитку системи вищої освіти держави.  

Вивчено передовий досвід розвитку різних аспектів цифровізації суспільства в країнах з розвиненою ринковою еконо-
мікою та на пострадянському просторі крізь призму можливостей його використання в узбецькому суспільстві. Визначено 
основні напрями вирішення проблем, що виникають на сучасному ринку праці у зв'язку зі змінами в системі вищої освіти 
країни в умовах необхідності його цифровізації.  

Пропонується розробити стандарти навчання спеціалістів та створити спеціалізовані навчальні центри у сфері електрон-
ної комерції. Крім цього, розглядаються також форми, методи та пропозиції щодо координації підготовки фахівців у даній 
сфері, умови забезпечення зв'язку навчання з виробництвом через організаційно-господарські структури, залучені до процесу 
електронної комерції. Запропоновано також збільшити витрати держави на створення та розвиток різних елементів інфра-
структури цифрової економіки.  

Ключові слова: вища освіта, інноваційний розвиток, цифровізація суспільства, економіка, Республіка Узбекистан. 

Pavlov K., Asadullina N. Prospects of Innovative Development of the Higher Education System of the Republic of Uzbek-
istan in the Conditions of Digitalization of the Economy 

The authors conducted a study of the problems of innovative development of higher education in the Republic of Uzbekistan in 
the conditions of digitalization of the modern economy. The measures implemented by the country's leadership and aimed at the de-
velopment of the digital economy, which also determine the ways of innovative development of the higher education system of the 
state, are considered and highlighted.  

The best practices of the development of various aspects of the digitalization of society in countries with developed market 
economies and in the post-Soviet space are studied through the prism of the possibilities of its use in Uzbek society. The main directions 
of solving the problems arising in the modern labor market in connection with changes in the country's higher education system in the 
context of the need for its digitalization are determined.  

It is proposed to develop standards for training specialists and create specialized training centers in the field of e-commerce. In 
addition, the forms, methods and proposals for coordinating the training of specialists in this field, the conditions for ensuring the 
connection of training with production through the organizational and economic structures involved in the process of e-commerce are 
also considered. It is also proposed to increase government spending on the creation and development of various elements of the 
infrastructure of the digital economy. 

Keywords: higher education, innovative development, digitalization of society, economy, Republic of Uzbekistan. 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

З НАГОДИ 75-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
доктора економічних наук, старшого наукового співробітника,  

академіка АЕН України  

ХАРАЗІШВІЛІ ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА 

4 листопада 2021 року виповнилося 75 років ви-
датному вченому-математику-економісту, доктору 
економічних наук, кандидату технічних наук, стар-
шому науковому співробітнику, головному науко-
вому співробітнику Інституту економіки промисло-
вості НАН України, академіку Академії Економіч-
них Наук України Харазішвілі Юрію Михайловичу. 
Майбутній вчений народився у м. Острогожськ Во-
ронізької області, але через місяць опинився на  
батьківщині батька – Грузії, у м. Тбілісі, де отримав 
середню освіту, а потім вступив до Київського ін-
ституту інженерів цивільної авіації. У 1969 р. закін-
чив Київський інститут цивільної авіації за спе- 
ціальністю «Математичні й рахувально-обчислюва-
льні прилади та обладнання» та був залишений у ла-
бораторії моделювання систем керування літаль-
ними апаратами КІІЦА на посаді інженера, стар-
шого інженера. Його наукове життя було пов’язане 
спочатку з технічними науками, а потім – з еконо- 
мічними. У 1975 р. закінчив заочну аспірантуру 
КІІЦА та захистив кандидатську дисертацію за фа-
хом 05.13.13 – «Обчислювальна техніка». Є автором 
гібридних обчислювальних систем, що поєднують 
переваги аналогових та цифрових обчислюваних 
машин для моделювання динаміки польоту літаль-
них апаратів (у тому числі космічних) у реальному 
масштабі часу. Особисто розробив компілятор  

для автоматизації складання схеми моделювання  
і масштабування аналогових машин на цифровій  
техніці. За цією тематикою отримав 3 авторських 
свідоцтва. З 1977 по 1979 р. працював у Конструк-
торському бюро «Промінь» виробничого об’єд-
нання ім. Артема у відділі перспективних розробок 
на посаді інженера-конструктора 1 категорії, де зай-
мався моделюванням та розробкою систем керу-
вання літальними апаратами для захисту задньої  
півсфери літальних апаратів – ракетами зворотного 
старту. З 1979 по 1984 р. працював У Київському фі-
ліалі всесоюзного НДІ радіоапаратури на посаді  
старшого наукового співробітника, де займався мо-
делюванням та розробкою систем вторинної радіо-
локації – маяків-відповідачів. Розробив матема- 
тичну модель системи вторинної радіолокації «за-
пит-відповідь», що дозволило виявити «вузькі  
місця» системи та запропонувати нове вирішення 
проблеми звітності маяків-відповідачів з ймовірно-
сті "0,7" для 30 запитувачів до ймовірності "1" для 
200 запитувачів з використанням розробленого ал-
горитму автопідстроювання частоти запиту. Корис-
туючись досконалим знанням динаміки польоту  
літальних апаратів, запропонував авіаційний робот 
для доставки маяків-відповідачів на задану терито-
рію, використовуючи метод бомбометання «з кабрі-
рування». За цією тематикою отримав 2 авторських 
свідоцтва. З 1984 по 1991 р. працював у Конструк-
торському бюро «Південне» у спеціалізованому від-
ділі на посадах начальника сектора, начальника від-
ділу, де займався розробкою систем автоматизова-
ного проєктування ракетної техніки. Для вирішення 
проблем КБ «Південне» розробив інтелектуальний 
інтерфейс користувача-конструктора і відповідний 
компілятор на основі теорії кінцевих автоматів для 
автоматизації проєктно-конструкторських робіт по 
ракетній техніці – систему штучного інтелекту АКТ 
з автоматичним генеруванням та виконанням про-
грам на ФОРТРАНІ – Автоматизоване Констру- 
ювання Типове. У зв’язку з розформуванням війсь-
ково-промислового комплексу (ВПК) та зупинен-
ням фінансування відділ в КБ «Південне» був лікві-
дований та наукова діяльність була тимчасово зупи-
нена та Ю. М. Харазішвілі був вимушений займа-
тися бізнесовою діяльністю. Саме в цей період доля 
звела його з головним офтальмологом України – 
академіком М. М. Сергієнком, якій запропонував 
йому взяти участь у вирішенні проблеми світового 
рівня – розробці штучного кришталика для ока з  
автоматично змінною фокусною відстанню. Для ви-
рішення цієї проблеми і розроблення математичної 
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моделі ока Ю. М. Харазішвілі знадобились всі 
знання, які він отримав в інституті студентом, а 
саме: теорія магнетизму, опір матеріалів – вигин 
гнучких плівок з жорстко закріпленими кінцями,  
гідравліка рідини – перетікання рідини через затоп-
лений отвір, оптика. Через рік модель працювала та 
доводила справедливість теоретичних міркувань. За 
результатами досліджень у 2001 р. було отримано 
патент на винахід «Штучний кришталик для ока», а 
також пропозицію зайняти місце першого заступ-
ника директора з наукової роботи майбутнього ін-
ституту мікрохірургії ока, але президент Л. Кучма 
не знайшов грошей для відкриття цього інституту. 
По технічним наукам Ю. М. Харазішвілі опубліку-
вав 40 наукових праць та отримав 6 авторських сві-
доцтв.  

Наукова діяльність Ю. М. Харазішвілі в еконо- 
мічній сфері почалась у 2001 р. з простого запитання 
колишнього підполковника СБУ з аналітичної об- 
робки інформації ТОВ «Альфа і К»: «Ви займались 
моделюванням складних технічних систем. А змо-
жете змоделювати економіку?» З цього моменту 
сфера наукових інтересів Ю. М. Харазішвілі пере- 
містилася в площину економіки на посаді заступ-
ника директора з наукової роботи та розвитку ТОВ 
«Альфа і К». За два роки було самостійно вивчено 
всі існуючи економічні теорії та розроблено матема-
тичну модель загальної економічної рівноваги 
«Альфа», яка з 2004 р. та 5 років поспіль займала  
перше місце за точністю прогнозів економічного 
зростання у консенсус-прогнозі Міністерства еконо-
міки України.  

У 2005 р. отримав пропозицію працювати у 
Державному НДІ інформатизації та моделювання 
економіки Міністерства економіки України на поса-
дах завідувача сектором, заступником директора з 
питань моделювання економічних систем, першим 
заступником директора з наукової роботи, де підго-
тував та захистив у 2009 р. докторську дисертацію 
«Системне моделювання важелів регулювання еко-
номічного зростання» за фахом 08.00.03 – «Еконо-
міка та управляння національним господарством». 
За цей час до 2010 р. був науковим керівником та 
безпосереднім виконавцем 10 НДР за тематикою 
Міністерства економіки України. Додатково були 
виконані НДР на замовлення АРК, Херсонської об-
ласної ради, Державного агентства з інвестицій та 
інновацій. За цей період розробив власний універ- 
сальний метод оцінення тіньової економіки, якій за 
функціональними можливостями переважає всі іс-
нуючі методи оцінення тіньової економіки разом 
взяті, а саме: тіньовий ВВП, якій є додатком до офі-
ційного, частина офіційного ВВП, що створена ті-
ньовою оплатою праці, тіньова зайнятість, тіньова 
заробітна плата, тіньове завантаження капіталу, ті-
ньові доходи бюджету, тіньове енергоспоживання, 
рівень тіньового чистого експорту, тіньове про- 

міжне споживання, тіньове споживання домогоспо-
дарств на рівні країни, регіонів та основних видів 
економічної діяльності.  

У 2010 р. отримав пропозицію працювати у На- 
ціональному інституті стратегічних досліджень на  
посаді головного наукового співробітника у відділі  
макроекономічного прогнозування та досліджень ті-
ньової економіки, де займався прогнозуванням роз- 
витку економіки, дослідженням тіньової економіки 
та моделюванням економічної безпеки держави.  
Розробив методологію інтегрального оцінювання 
рівня економічної безпеки держави та регіонів, мо-
дель виявлення тіньових схем міжрегіонального об-
міну товарами та послугами, або про порушення на 
митницях, ввів новітні індикатори економічної без-
пеки регіонів: рівень економічної залежності регіо-
нів та рівень тіньового чистого експорту через не- 
рівність лівої та правої частин макроекономічної то-
тожності визначення ВВП за методом кінцевого ви-
користання на регіональному рівні. За цей період 
був виконавцем НДР щодо розробки Стратегій роз-
витку до 2020 р. на замовлення АРК та Кіровоград-
ської області. За сумлінну працю в Інституті, зраз-
кове виконання службових обов’язків, проявлену 
ініціативу і творчість у роботі отримав подяку ди- 
рекції Інституту (НІСД) та Міністерства регіональ-
ного розвитку.  

З жовтня 2015 р. і дотепер (2021 р.) працює в 
Інституті економіки промисловості НАН України у 
відділі проблем регуляторної політики та розвитку 
підприємництва на посаді головного наукового 
співробітника. За цей час було розроблено універ-
сальну методологію ідентифікації та стратегу-
вання у сфері національної безпеки, яка дозволяє по-
рівнювати складові та індикатори різних сфер без-
пеки та обґрунтовувати стратегічні сценарії безпе-
кового розвитку. Основою методології є концепція 
сталого розвитку з позицій безпеки, яка представляє 
управлінську конструкцію, що містить загальне си-
стемне уявлення щодо шляхів переходу від поточ-
ного становища об’єкта управління до бажаного та 
базується на прикладній теорії систем, теорії управ-
ління та економічний кібернетиці. 

Запропоновано новий підхід визначення меж 
безпечного існування – наукове обґрунтування век-
тора граничних значень, де кількість градацій без-
пеки пов’язується з розширеним поняттям «гомео- 
статичного плато», а їх кількісне визначення – з ме-
тодом «t-критерію» через побудову функції щільно-
сті ймовірності та формалізованого визначення то-
чок біфуркації для характерних типів розподілу; ін-
тегральне оцінювання за мультиплікативною фор-
мою; новий комбінований метод нормування; новий 
метод «ковзної матриці» для визначення динаміч-
них вагових коефіцієнтів; одночасну інтегральну 
згортку індикаторів та їхніх граничних значень; ви-
значення переліку та важливості впливу загроз;  
формулювання критерію сталого розвитку як досяг- 
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нення середнього значення «гомеостатичного 
плато». 

Стратегування містить новий підхід за прин-
ципом «майбутнє визначається траєкторією в 
майбутнє»: цілепокладання – визначення стратегіч-
них цілей; побудова майбутньої траєкторії бажаного 
розвитку; синтез стратегічних орієнтирів складових 
та індикаторів об’єкту безпеки через декомпозицію 
інтегральних індексів за допомогою адаптивних ме-
тодів регулювання з теорії управління; виконання 
процедури «денормування» – перехід від безрозмір-
них індикаторів до макропоказників у природних 
одиницях виміру. 

Запропоновано розширення виробничої функ-
ції Кобба-Дугласа через включення додатково до 
макрофакторів НТП, затрат праці, затрат капіталу 
також інноваційного фактору, що дозволяє визна-
чити його внесок в економічне зростання; запропо-
новано інституційні умови забезпечення рівня ста-
лого розвитку через шлях детінізації та запобігання 
корупції законодавчим обмеженням націнки для 
будь-яких фірм-прокладок. 

Розроблені методологічні підходи виконані на 
світовому рівні є універсальними, придатні для за-
стосування для будь-якої країни, доведені до прак-
тичного застосування та апробовані на рівнях країни 
(України, Грузії, Польщі), регіонів (Донецька, Дніп-
ропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Вінни-
цька. Хмельницька області), видів економічної дія-
льності (промисловість, залізничний транспорт, 
авіаційний транспорт), промислових підприємств 
(Азовсталь, Запоріжсталь, Арселор-Мітал). 

З 2020 р. був запрошений до співпраці за су- 
місництвом в НІСД у відділ критичної інфраструк-
тури для ідентифікації та стратегування енергетич-
ної безпеки України. За період наукової діяльності в 
економічній сфері опублікував 179 наукових праць, 
а загалом — 209, із них 11 монографій. Його публі-
кації визнані у світі: журнал Sustainability, Швейца-
рія (Базель), Скопус-q2; журнал Energies, Швейцарія 
(Базель), Скопус-q2; Іспанія (Кордово), конферен-
ція, WOC, Польща (Пила), конференція, WOC. Осо-
бистий h-індекс у Google Scholar – 21.  

Ю. М. Харазішвілі досвідчений, компетентний 
фахівець, який володіє почуттям нового, прагнен-
ням до пошуку нетрадиційних рішень найважливі-
ших задач з розвитку і зміцнення економіки. Він 
професіонал у багатьох напрямках науки, техніки, 
економіки. Його щирий гумор породжує незбаг-
ненну силу духу і думок, з якими не можна не пого-
дитись, тому що вони глибоко професійні, мудрі  
і по-людські правильні. В своїх дослідженнях він на-
магається високо нести звання Академіка АЕН Ук-
раїни, активно застосовуючи свої знання в галузі 
економіко-математичних методів.  

Всі, хто працював і працює поруч з Вами, ба-
чать 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. По-
переду у Вас чимало складних завдань, вирішення 
яких вимагає подальшого творчого розвитку науко-
вої і організаторської 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, Юрію Михайловичу,  
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!  

Друзья мои, кто нынче вместе, 
Начнем торжественный запев. 
К рожденью нашего коллеги 
Харазишвили – горный лев! 

Большой ученый, математик, 
Он моделирует, творит, 
И вместо длинных предложений 
Он с нами цифрой говорит. 

Ему ничто не чуждо в жизни, 
Спортивный шаг иль бег трусцой 
Иль волейбольная площадка, 
В науке также он крутой. 

Еще он мастер в винном деле, 
Вино у Юры – высший класс. 
Бокал испил – о, наслажденье, 
И ноги сами рвутся в пляс. 
Его грузинский темперамент, 
Огонь души, все бьет ключом. 
Не вызывает и сомненья –  
С кавказских гор спустился он. 

Но также есть иное мненье. 
Пока не у всех, у отдельны персон. 
Они уверяют, что он украинец, 

Хотя, без сомненья, с грузинским корнем. 
Но несмотря на разногласья, 
В науке диспут – высший класс, 
Мы все едины в главной теме: 
С рожденьем Вас, мы любим Вас. 

Желаем Вам, чтоб все сбывалось, 
По полной чаши, до венца 
Здоровья, счастья, много денег 
И жизни долгой, без конца! 

Д.е.н., проф. М. М. Якубовський 

Вчена рада Інституту економіки  
промисловості НАН України, 

Вчена рада Луганського національного   
університету імені Тараса Шевченка, 

Редколегія журналу  
«Економічний вісник Донбасу» 
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Академіку Академії економічних наук України,  
професору, доктору економічних наук,  

завідувачці відділу проблем економіки підприємств  
Інституту економіки промисловості НАН України 

Брюховецькій Наталі Юхимівні у рік її ювілею 

Активний автор і науковий читач наукового 
журналу «Економічний вісник Донбасу» Наталя 
Юхимівна Брюховецька народилася у трудовій сім'ї 
у селі Височинівка Марківського району Луганської 
(Ворошиловградської на той час) області. Відмінно 
навчалась у місцевій школі та у Россошанському пе-
дагогічному училищі, по його завершенні отримала 
диплом із відзнакою. Через рік праці у шкільному 
закладі продовжила навчання у Воронезькому дер-
жавному університеті (1982-1983 навчальний рік), 
на ІІ курс навчання економічного факультету До- 
нецького державного університету. Талановиту сту-
дентку, схильну до науково-дослідного пошуку ак-
тивно підтримували викладачі кафедри політич- 
ної економії Університету, зокрема Лілія Іванівна  
Дмитриченко, нині доктор наук, професор, а в той 
час кандидат наук, доцент, що надихнула на любов 
до економічної теорії та історії економічних вчень.  

У 1987 р. Наталя Юхимівна отримала диплом 
про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Пла-
нування народного господарства». В окремі роки  
навчання поєднувала із практичною роботою на ряді 
підприємств та організацій Донеччини, що дало  

можливість реально пізнати практику господарю-
вання та формування виробничих колективів на- 
передодні «великої перебудови» восьмидесятих ро-
ків, безвідповідального переходу від планово-цент-
ралізованого управління виробничими та соціаль-
ними процесами до хаотичних, науково необґрунто-
ваних ринкових відносин. У цей час у молодого фа-
хівця зародилась думка про необхідність форму-
вання та реалізації господарського механізму суб'єк-
тів виробничої діяльності, який забезпечує поєд-
нання планового стратегічного управління з ринко-
вою саморегуляцією. Головним в такому механізмі 
має бути поєднання стратегічних планів із поточною 
діяльністю, самостійності із відповідальністю, ура-
хування суспільних, колективних та особистих інте-
ресів виробників на основі пріоритетів загальних та 
колективних інтересів. 

Задумки молодого фахівця, прагнення до їх  
теоретичного осмислення та наукової обґрунтова- 
ності стали можливими в Інституті економіки про-
мисловості НАН України (м. Донецьк), працювати у 
якому Н. Ю. Брюховецька почала у 1989 р. еконо- 
містом відділу проблем регіональної економіки, 
який очолював відомий в Донбасі та Україні доктор 
економічних наук, професор М. Д. Прокопенко.  

Вже через два роки (у 1991 р.) сьогоднішня юві-
лярка була прийнята до очної аспірантури Інституту 
економіки промисловості, яку успішно завершила 
(1994 р.), представила дисертаційну роботу та за- 
хистила її у 1995 р., отримала диплом кандидата еко-
номічних наук.  

З 1994 р. працює провідним економістом, на- 
уковим співробітником, старшим науковим співро-
бітником, завідувачкою сектору відділу проблем ре-
гіональної економіки. Отримала звання старшого 
наукового співробітника. 

Як висококваліфікований фахівець-дослідник 
Н. Ю. Брюховецька у 1997 р. була рекомендована 
відділом до вступу у докторантуру ІЕП НАН Укра-
їни. За час навчання підготовлено дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук, у вересні 2001 р. дисертація була успішно за-
хищена у Спецраді ІЕП НАН України (голова ради 
академік М. Г. Чумаченко), а у 2002 р. Наталі Юхи-
мівні присуджено ступінь доктора економічних 
наук за спеціальністю «Економіка підприємств». 
Основні положення досліджень цього періоду опуб-
ліковано в особистій монографії Н. Ю. Брюховець-
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кої «Економічний механізм підприємства в ринко-
вій економіці: методологія і практика», яка активно 
використовується фахівцями ВНЗ, академічних ін-
ститутів, практичних управлінців і економістів. 

Із восьмидесятих років наукова діяльності 
Н. Ю. Брюховецької пов'язана із Інститутом еконо-
міки промисловості, незалежно від інших місць її 
роботи. У цьому Інституті вона пройшла наукові 
щаблі від економіста відділу до головного науко-
вого співробітника, завідувачки відділом проблем 
економіки підприємств, який вона очолює з 2014 р. 
і до цього часу. Наталя Юхимівна – член вченої ради 
Інституту, член спеціалізованої ради Інституту з за-
хисту докторських дисертацій. 

На протязі більше 10 років (з 2003 р. та 2004 р.) 
була активним членом спеціалізованих вчених рад 
по захисту докторських дисертацій у Донецькому 
національному університеті та в Інституті еконо-
міко-правових досліджень НАН України. 

Під її науковим керівництвом і безпосередній 
участі виконано ряд державних наукових дослід-
жень, результати яких опубліковано у фахових ви-
даннях, монографіях, методичних положеннях, на- 
укових доповідях, доповідних записках для керів-
них органів управління регіонального та національ-
ного рівня. 

Одночасно у різні періоди Н. Ю. Брюховецька 
за сумісництвом виконувала обов’язки професора 
Донецького національного університету економіки  
і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, ДонНУ, До-
нецької державної академії управління, зав. кафед-
рою Донбаської гірничо-металургійної академії 
(м. Алчевськ, Луганської області), Донбаської дер-
жавної машинобудівної академії (м. Краматорськ), 
доцента, професора Донецького гуманітарного уні-
верситету і ряду інших ВНЗ Донбасу, Дніпропетров-
ської та Запорізької областей. 

Не втрачаючи зв’язків із академічною наукою, 
за рекомендацією керівництва Інституту доктор еко-
номічних наук Н. Ю. Брюховецька плідно працю-
вала проректором з наукової роботи, завідуючою ка-
федрою «Фінанси» Донецького університету еконо-
міки та права. 

Керувала підготовкою бакалаврів, магістрів, 
аспірантів. Була головою ДЕК цих ВНЗ або входила  
до складу ДЕК. Брала участь у державній атестації 
ряду ВНЗ, їх кафедр, а також Науково-дослідниць-
кого центру розвитку НАН України (м. Харків). Нею 
підготовлено ряд навчальних посібників, методич-
них положень та рекомендацій. У 2005 р. Н. Ю. Брю-
ховецькій присвоєно наукове звання професора ка-
федри фінансів і кредиту. 

Під науковим керівництвом Н. Ю. Брюховець-
кої підготовлено та успішно захищено 12 кандидат-
ських дисертацій. Вона консультувала низку докто-
рантів при підготовці докторських дисертацій та мо-
нографій. Нею опубліковано близько 400 наукових 
фахових робіт, у тому числі монографії, статті у віт-
чизняних та зарубіжних видавництвах. Під її керів-
ництвом відділ встановив тісні зв'язки наукового 
співробітництва із провідними економічними ВНЗ 
України, економічними кафедрами, а також із фа- 
хівцями Азербайджану, Білорусі, Польщі, Болгарії, 
Словенії.  

Основний предмет наукових досліджень юві-
ляра – теоретичні, методологічні і методичні про-
блеми вдосконалення фінансово-економічних і ін-
ституціональних механізмів підприємств щодо за-
безпечення їх ефективного функціонування, вико-
ристання інституціонально-еволюційних теорій для 
вирішення питань забезпечення розвитку і капіталі-
зації підприємств і пошуку шляхів поєднання інте-
ресів суб'єктів, їх стейкхолдерів у ексклюзивній та 
інклюзивній економіці. До цього в останній час до-
даються питання мотивації людини, зокрема молоді 
до праці в умовах цифровізації усіх сфер суспіль-
ного життя. 

Колеги шанують професора, доктора наук  
Брюховецьку Наталю Юхимівну  за її людяність, по-
рядність, чесність, позитивізм, наполегливість у на-
укових пошуках та вирішенні складних економіч-
них проблем. Бажаємо Наталі Юхимівні міцного 
здоров'я, добра та досягнення нових наукових вер-
шин, а віра, надія та любов хай будуть вірними су-
путниками на життєвому шляху. 
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