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Високий ступінь економічного розвитку та глобалізації суспільства у ХХІ
столітті обумовили необхідність швидкої реакції суб’єктів ринку на події будьякого масштабу, які відбуваються в різних кінцях світу, щоб забезпечити
досягнення запланованих цілей.
Врахування чинників, що можуть як
допомогти, так і зашкодити дотриманню визначеного напрямку руху, вимагає
науково обґрунтованого аналізу та прогнозування стану та тенденцій світових і
національних трендів з урахуванням закономірностей ринкової економіки,
зокрема циклічності її розвитку. Існування економічних циклів науково
доведено та історично підтверджено. В той же час слід зауважити, що майже
відсутні наукові дослідження та практичні розробки, які б надавали опис
економічних трендів сучасності у формі статистичних моделей, що містять
оцінку циклічної складової цих трендів. Зокрема, серед цих досліджень
недостатня увага присвячена аналізу взаємозв’язку т.з. «тіньової» економіки та
параметрів, які дослідники закладають в моделі сучасної економіки, із
структурою ринку робочої сили.
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Як відомо, споживчий ринок функціонує під впливом платоспроможного
попиту, що сформувався не тільки за рахунок офіційних джерел, але і за
рахунок доходів від «тіньового» сектору. На цей додатковий, в жодній звітності
не відображений, попит реагує уся «легальна» економіка – виробники,
інфраструктура, сфера послуг. Звичайно, «тіньовий» сектор розглядається як
відокремлена від офіційної економіки структура, і те, що в ньому відбувається і
створюється, з точки зору коментаторів, становить додаток (доповнення) до тої
частини, що врахована офіційною статистикою. Включно з ринком робочої
сили, структура якого, з одного боку – відображує стан економіки, а з іншого –
має на неї безпосередній вплив.
Як відомо, для характеристики ринку робочої сили розроблені надійні
моделі, що дозволяють не тільки описати його сучасний стан, але і здійснювати
прогнозування. Таким чином, розробляючи заходи, скеровані на поліпшення
ситуації на ринку робочої сили, з’являється можливість, оцінивши його
взаємозв’язок з «тіньовим» сектором економіки і – враховуючи інші чинники –
загальмувати настання економічної кризи або пом’якшити її вплив на
економіку та добробут населення.
Слід зауважити, що оцінки «тіньової» економіки у тому вигляді, як вони
визначаються окремими вченими та організаціями, незалежно від застосованих
методів та підходів, скеровані тільки на отримання певної величини – частки
«тіньової» економіки (сектору, виробництва) у складі ВВП чи якого-небудь
іншого макроекономічного агрегату. Ненадійність цієї величини чи її великі
коливання у різних авторів нікого особливо не хвилюють. Тому що майже
ніякого практичного застосування ці величини не мають. Про них згадують
тоді, коли хочуть покритикувати владу за невміння творити закони для
запобігання хованню у «тінь», або статистику за невміння організувати
досконалий облік, який запобіг би появі викривлених (тобто таких, що не
враховують «тінь») звітів.
На наш погляд, відсутність практичної мети здійснення оцінок «тіньової»
економіки обумовлює зверхньо-теоретизований підхід як до методів таких
оцінок, так до них самих. Хоча, теорія і практика статистики довели, що
використовуватися для прийняття управлінських рішень можуть навіть ті
показники, рівні яких не мають високої надійності: якщо такі показники
однозначно є хибними, але якщо у динаміці методика їх розрахунку не
змінюється, то тенденція, що описують показники, є достатньо надійною. Тому,
беручи до уваги, що розрахунки економічних показників мають за кінцеву мету
отримання управлінської інформації, спираючись на яку розробляються заходи
щодо поліпшення ситуації у майбутньому, знання закономірностей поведінки
«тіньового» сектору, вплив якого на економіку України за існуючими оцінками
є досить значним, може підвищити надійність прогнозів економічного
розвитку.
З метою вирішення питання передбачення терміну зміни тенденції
економічного розвитку, оцінювання змін при цьому частки «тіньової»
економіки та її впливу на характер змін, яких можна очікувати у суспільстві,
були використані результати оцінок стану, структури та прогнозних
розрахунків кон’юнктури ринку робочої сили. У 2015 – 2019 роках в структурі
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ринку робочої сили України сталися позитивні зміни: зросла частка зайнятого
населення, натомість зменшилась частка безробітних, а чисельність
зареєстрованих безробітних значно скоротилася. Тенденція економіки у цей
період, відповідно до зміни реального ВВП, демонструвала стабільну
позитивну динаміку: приріст ВВП склав 12,0% [1]. Оцінки ж внеску
«тіньового» сектору, виконані за різними методами, досить розрізнаяються,
хоча можна зауважити одну спільну їх властивість: зміна частки «тіньової»
економіки до ВВП мала тенденцію до скорочення, що мало свідчити про
скорочення частки осіб, що задіяні в незареєстрованій економіці на користь
офіційної зайнятості [2]. При цьому, як було вказано, спостерігалося стале
зростання реального ВВП, що мало б, за теорією, обумовити відповідні
позитивні зміни у головному фінансовому документі країни – Державному
бюджеті. Зміни в ньому відбулися, але не зовсім такі, на які можна було
очікувати: із скороченням частки «тіньового» сектору зростання ВВП
уповільнювалося, приріст доходів Державного бюджету відставав від приросту
ВВП, зростав його дефіцит і не виконувався план по видатках [3]. Висновки
наявності взаємозв’язків розглянутих чинників, за одноразовим порівнянням
коротких рядів динаміки, не є доведеними. Їх обґрунтування потребує
проведення додаткових статистичних досліджень і може виявитися, що для
країн із більш стабільною економіко-політичною ситуацію взаємозв’язок
структури ринку робочої сили з «тіньовим» сектором, а останнього - з
економікою - виявиться іншим.
Вказаний підхід до аналізу взаємозв’язків структурних чинників
економіки та тенденцій розвитку дозволить передбачити терміни зміни його
напрямку, зокрема настання економічних криз різного масштабу, що дозволить
заздалегідь розробити попереджувальні заходи з метою пом’якшення їх впливу
на добробут пересічних громадян. Здійснення постійного моніторингу світових
економічних трендів на вказаних засадах потребують насамперед країни з
недостатньо високим рівнем економічного розвитку. Це обумовлено тим, що як
можна зауважити з прикладу України, такі країни є більш вразливими до
впливу негативних наслідків економічних криз.
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Урбанізація є невід’ємною складовою розвитку людства. Утворення
міських поселень на території сучасної України розпочалось приблизно три
тисячоліття назад, що дало старт формуванню міського населення як окремої
соціальної групи. Після цього процес урбанізації не зупинявся ніколи.
Урбанізаційні процеси в Україні активізувались, починаючи з другої
половині ХІХ ст. у зв’язку з ростом промислового виробництва і залізничного
будівництва. Зростання чисельності міського населення відбувалось на
територіях як Російської імперії, так західноукраїнських земель. Перша
демографічна катастрофа (1914—1923 рр., Перша світова війна, революційна
доба, голод) негативно вплинула на розвиток українських міст.
У міжвоєнний період урбанізація в УСРР відбувалась бурхливо.
Примусова індустріалізація і колективізація землі були основними чинниками,
що обумовили зміну територіального розміщення населення. Голодомор 1932—
1933 (друга демографічна катастрофа) завдав руйнівного удару головним чином
по населенню сільської місцевості. За період 1924—1938 рр. чисельність
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населення міських поселень постійно зростала, а одним із чинників цього
зростання була міграція українських селян до міст.
У період третьої демографічної катастрофи (1939—1946 рр., терор, Друга
світова війна, голод) урбанізаційні процеси були зламані через депортації,
евакуацію, загибель населення, руйнацію міст. У повоєнний період урбанізація
набула сталого характеру.
Вагомим за величиною чинником формування чисельності міського
населення були адміністративно-територіальні перетворення сільських
населених пунктів у міські.
Ще одним чинником зростання чисельності міського населення до 1991 р.
був природний чинник: кількість народжених у містах перевищувала кількість
померлих, що сприяло збільшенню чисельності міського населення. Після
1991 р. ситуація змінилася.
У таблиці наведені зміни чисельності міського та сільського населення за
1897—2013 рр. та чинники їх формування.
Таблиця 1. Зміни чисельності міського та сільського населення,
Україна, 1897—2013 рр., тис. осіб
Населення Чисельність населення
Приріст (+) / скорочення (–)
Усе
Міське
Сільське

на 1 січня
1897
2014
28 860
45 246
3 716
31 081
25 144
14 165

чисельності населення
Загальний Природний Міграційний
–2 576
16 386
18 962
27 365
5 415
16 530
–10 979
–19 106
13 547

АТП
0
5 420
–5 420

Джерело: реконструйовані ряди демографічної динаміки та дані Державної
служби статистики України.
Таким чином, збільшення чисельності міського населення за період
1897—2013 на 60,4 % було обумовлено міграційним чинником і однаково — по
19,8 % — природним приростом та адміністративно територіальними
перетвореннями.
Хоча зростання чисельності міського населення відбувалось постійно,
урбанізованою Україна стала у 1964 р. — саме протягом цього року міське
населення за чисельністю зрівнялось з сільським (по 22,3 млн), а наприкінці
року перевищило його.
Урбанізаційні процеси обумовили збільшення не тільки чисельності
міського населення, але й кількості міських поселень. Кількість міських
поселень у 1897 р. дорівнювала 196, у 1926 р. — 577, 1959 р. — 1 076, 1989 р.
— 1 359, 2001 р. — 1 341. На початок 2021 р. каркас системи розселення в
Україні утворюють 461 міст та 882 селища міського типу, в яких проживає біля
70 % населення країни, і 28 372 села.
На життєдіяльність міст вплинули процеси переходу від планової до
ринкової економіки та перманентні економічні кризи за роки незалежності. У
найгіршому становищі опинилися монофункціональні міста, у яких були
розташовані підприємства металургійного та військово-промислового
комплексу з чисельністю населення до 50 тис. осіб.
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Хоча скорочення кількості сільських мешканців розпочалося в Україні
значно раніше, ніж міських жителів, процес зменшення чисельності населення
у 1990-х роках відбувався інтенсивніше у містах. Чисельність міських жителів
України протягом 1992—2014 рр. скоротилася на 3,8 млн осіб, а сільського
населення — на 2,7 млн. Основним чинником зменшення чисельності міського
населення виступало природне скорочення, на яке припадає майже 80 %
загального убутку, а решта — на міграцію та адміністративно-територіальні
перетворення.
За роки незалежності сформувалися такі основні тенденції у розвитку
процесу урбанізації: скорочення чисельності міського населення; зміна
структури чинників його формування; зростання міграційної привабливості
великих міст.
Гринькевич Ольга,
д-р. екон. наук, доцент,
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ПРО ІНТЕГРАЦІЮ СТАТИСТИКИ ТА АНАЛІТИКИ
У ПЛАНУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА
ПІДГОТОВКУ КАДРІВ
Ключові слова: підготовка кадрів, регіональне замовлення,
демографічний прогноз, економічний прогноз, робітничі кадри, фахівці.
Olha Hrynkevych,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Ivan Franko National University Of Lviv
ON THE INTEGRATION OF STATISTICS AND ANALYTICS IN THE
PLANNING A REGIONAL ORDER FOR TRAINING
Keywords: training, regional order, demographic forecast, economic
forecast, workers, specialists.
Процеси децентралізації управління в Україні, зокрема у сфері вищої та
професійної освіти, зумовили актуальність проблеми наукового обґрунтування
регіонального замовлення на підготовку кадрів. З 2016 року заклади
професійної (далі – ЗПО) переведені на фінансування з коштів місцевих
бюджетів, а на місцеві органи виконавчої влади покладені повноваження
здійснювати формування регіонального замовлення на підготовку кадрів.
Науковим та організаційним підґрунтям для вирішення завдань
перспективного планування кадрових потреб регіону є Методичні рекомендації
[1], затверджені Кабінетом Міністрів України у 2016 році зі змінами у 2020 р.
[2]. Ці документи визначають замовників і виконавців регіонального
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замовлення, їхні повноваження, процедуру формування прогнозних показників
і календарний план їх погодження. Прогнозні показники регіональної потреби в
кадрах складає департамент освіти і науки облдержадміністрацій «з
урахуванням пропозицій ЗПО і ЗВО, регіональних рад професійної освіти,
роботодавців, профспілок, інших зацікавлених сторін, а також рекомендацій,
визначених у програмах регіонального розвитку, демографічної ситуації,
результатів статистичних спостережень, аналітичної інформації місцевих
органів праці та зайнятості населення» [2]. Різноманітність цих інституцій
обумовлює необхідність збалансування їхніх інтересів, а також розробки
алгоритму формування регіонального замовлення на підготовку кадрів шляхом
консолідації різних джерел статистичних, адміністративних та інших даних для
вирішення управлінської задачі планування обсягів потреби у кадрах.
Враховуючи комплексний характер впливу соціальних, економічних та
інших чинників попиту на кваліфіковані кадри, інтереси різних груп
стейкголдерів регіональної системи освіти та необхідність їхнього
збалансування,
запропонована
концептуальна
модель
формування
регіонального замовлення на підготовку кадрів, яку представлено на рис. 1.
З урахуванням згаданої моделі алгоритм формування регіонального
замовлення на підготовку кадрів пропонуємо здійснювати на підставі таких
інформаційно-аналітичних і прогнозних документів:
1. Соціально-демографічний прогноз обсягів вступу до ЗПО і ЗВО
регіону. Такі прогнози можуть базуватися на трендовій моделі за умови
відсутності суттєвих змін у динаміці вступу за попередній період і чинників, які
можуть їх зумовити у найближчі роки. Точніші прогнози забезпечують моделі,
побудовані з урахуванням кількості потенційних випускників шкіл, розраховані
на основі показників народжуваності у попередні роки.
2. Економічний прогноз потреби в кадрах. Прогнозна оцінка кадрових
потреб економіки регіону може бути здійснена за допомогою спеціально
організованих анкетувань роботодавців на базі вибірки підприємств у
державних статистичних обстеженнях з питань статистики праці.
3. Перспективний план підготовки кадрів, складений на підставі
агрегування договорів ЗПО і ЗВО регіону з роботодавцями. Такий документ
формується за допомогою узагальнення відомостей з договорів на підготовку
кадрів на регіональному рівні за професійними групами і ЗПО.
4. Аналітична інформація про виконання договорів з роботодавцями і
регіонального замовлення на підготовку кадрів у попередні роки.
5.
Аналітична
інформація
за
результатами
моніторингу
працевлаштування випускників за групами професій і спеціальностями,
статистичні дані регіональних центрів зайнятості про безробіття випускників.
6. Проєкт регіонального замовлення, підготовлений на основі документів
1-5. Документ розглядається за участю замовника, регіональних рад
професійної освіти, організацій роботодавців та інших зацікавлених сторін з
метою урахування програм стратегічного розвитку економіки регіону та її
окремих галузей, інтересів зовнішніх стейкголдерів.

15

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка»

Департамент
(управління) освіти і
науки обласних,
Київської та
Севастопольської
міських
держадміністрацій із
залученням науковців
Регіональний центр
зайнятості із залученням
Державної служби
статистики, науковців

→

1. Соціально-демографічний
прогноз обсягів вступу
до ЗПО і ЗВО регіону

→

→

2. Економічний прогноз
потреби в кадрах. Обстеження
роботодавців

→

↓
Департамент
(управління) освіти і
науки обласних,
Київської та
Севастопольської
міських
держадміністрацій із
залученням науковців і
Навчально-методичного
центру профтехосвіти

3. Планові обсяги підготовки
→ кадрів відповідно до договорів →
ЗПО і ЗВО з роботодавцями

Департамент
(управління) освіти і
науки обласних,
Київської та
Севастопольської
→
міських
держадміністрацій із
залученням науковців,
Регіональний центр
зайнятості
Регіональна рада
професійної освіти,
Рада ректорів ЗВО,
→
організації роботодавців,
профспілок, ради ОТГ,
громадські організації

РЕГІОНАЛЬНЕ
ЗАМОВЛЕННЯ
НА
ПІДГОТОВКУ
КАДРІВ

4. Аналітичні звіти про
•
виконання державного і
регіонального замовлення,
•
виконання договорів
→
про підготовку кадрів ЗПО і
ЗВО з роботодавцями
•
працевлаштування
випускників ЗВО і ЗПО

5. Експертні оцінки кадрових
потреб з урахуванням
документів стратегічного
розвитку регіону

→

Рис. 1. Модель формування регіонального замовлення на підготовку
кадрів
7. Завершальна редакція регіонального замовлення на підготовку кадрів
для розгляду і затвердження замовником (Рада міністрів АР Крим, обласна,
Київська та Севастопольська міська держадміністрація).
Запропонована вище модель формування регіонального замовлення на
підготовку кадрів розроблена у рамках Проєкту регіонального розвитку
«Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ЗПО і ЗВО
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прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне
замовлення», який виконувався у 2018-2020 рр. за рахунок коштів
держбюджету в рамках підтримки ЄС регіональної політики в Україні, а також
пілотного проєкту з відпрацювання методологічних підходів щодо розробки
прогнозних показників потреби в кадрах у рамках програми EU4Skills у
співпраці з Державною службою зайнятості.
Список використаних джерел
1. Методичні
рекомендації
щодо
формування
та
розміщеннярегіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих
кадрів : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 994-р
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994-2016-%D1%80#Text.
2. Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та
розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих
кадрів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.06.2020 р. № 656-р
URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-2020-%D1%80#Text.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНІ
НАСЛІДКИ НАСИЛЬСТВА
Ключові слова: миролюбність, збройний конфлікт, тероризм,
вбивство, економічний вплив насильства, економічна вартість насильства
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Doctor of Economics, Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
CURRENT TRENDS AND ECONOMIC
CONSEQUENCES OF VIOLENCE
Key words: peacefulness, armed conflict, terrorism, homicide, the
economic impact of violence, the economic cost of violence
Насильство є невід’ємною складовою суспільного буття. Зі зміною
історичних умов змінювалися форми і методи насильницьких дій, їх
співвідношення, масштаби і наслідки. В наш час найбільш поширеними
проявами насильства є: війни, збройні конфлікти, тероризм, вбивства, майнові
злочини, вимушені переміщення населення, політичні репресії. Усі ці види
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насильства мають наслідки не лише для потерпілих, але й для суспільства
загалом, руйнують економіку.
Австралійський інститут економіки і миру (IEP) оцінює миролюбність
країн та макроекономічні наслідки насильства для світової економіки. За
методологією інституту загальний економічний вплив насильства (economic
impact of violence) включає прямі і непрямі витрати на насильство, а також
ефект мультиплікатора, застосований до прямих витрат. Прямі витрати – це
витрати на утримання органів правопорядку, судової та пеніціарної
систем, військові й медичні послуги. До непрямих відносять втрати через
непрацездатність потерпілих, а також втрати, пов’язані з психологічними
наслідками насильства. Ефект мультиплікатора являє собою додаткові
економічні вигоди за рахунок стримування насильства. Сумарну величину
прямих і непрямих витрат називають економічною вартістю насильства
(economic cost of violence), на національному рівні її співвідносять з ВВП
та чисельністю населення [1].
За даними щорічних звітів IEP індекс миру на планетарному рівні
погіршується п’ятий рік поспіль. Зараз світ набагато ворожіший, ніж був на
початку створення індексу (2007 рік). Насильницькі конфлікти стають все
більш складаними і тривалими, за участю дедалі більшої кількості недержавних
груп та регіональних і міжнародних суб’єктів Руйнування порядку, заснованого
на міжнародних правилах, ускладнює досягнення консенсусу і боротьбу з
глобальними загрозами.
Несприятливі наслідки насильства для економіки відчутні як в
короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, оскільки знижують
продуктивність і економічну активність, викликають нестабільність,
підсилюють нерівність і руйнують людський капітал.
У 2019 році економічний вплив насильства на глобальному рівні становив
$14 529 млрд за PPS, що еквівалентно 10,6% світового ВВП або $1 909 в
розрахунку на одного жителя планети. Прямі макроекономічні наслідки
насильства становили $5 766,7 млрд, левова їх частка припадає на мілітарні
витрати та витрати на внутрішню безпеку, 40,2% і 31,7%, відповідно. Саме ці
витрати спрямовані на запобігання, стримування та усунення наслідків
насильства [1].
Економічна вартість міжособистісного насильства та самогубств у 2019 р
оцінювалася в $757,3 млрд, що еквівалентно 5,2% від загальної суми вартості
насильства. Економічні наслідки насильства дещо зменшилися завдяки
деескалації збройних конфліктів в Південній Азії, Євразії, АзійськоТихоокеанському регіоні і МЕНА.
В рейтингу
GPI країни позиціонуються за рівнем миролюбності.
Відповідно до значень GPI країна визнається безпечною (чи навпаки –
небезпечною) для проживання. За даними GPI-2020 має місце значний
цифровий розрив (digital divide) економічних наслідків насильства між
країнами і регіонами. Найбільш стабільним і миролюбним регіоном планети
залишається Європа, а тривожними та суперечливими – Близький Схід і
Північна Африка (MENA). Рейтинг миролюбності країн світу 11-й рік поспіль
очолює Ісландія. В топ-5 безпечних для проживання країн входять також Нова
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Зеландія, Данія, Португалія і Словения. Економічні наслідки насильства в цих
країнах еквівалентні 3-5% національного ВВП. Натомість в країнах, які
постраждали від конфліктів, тероризму та міжособистісного насильства цей
показник в рази вищий. Так, в Афганістані, Сирії та Іраку вартість насильства
перевищує 50% ВВП.

Рис. 1. Структура глобального економічного впливу насильства у
2019 році
Країни Східної Європи за рівнем миролюбства однорідні: у рейтингу
вони посідають місця в другій децилі, економічна вартість насильства не
перевищує 6% ВВП. Для країн Центральної Євразії, навпаки, характерний
значний розкид економічної вартості насильства – від 4% до 14%; в Білорусії
цей показник становив 6%, в Росії – 10%, в Україні – 11%, в Грузії – 14%.
Серед країн цього регіону найкращу позицію в рейтингу миролюбства посідає
Казахстан («зелена група»), в якому економічна вартість насильства становить
лише 4% ВВП, і це сприяє інвестиційній привабливості країни та підвищує її
конкурентоспроможність в регіоні.
Інші країни цього регіону за рейтингом GPI-2020 менш миролюбні,
економічна вартість насильства відносно національного ВВП варіює від 6 до
14%. При цьому Білорусь і країни Кавказького регіону перебувають у «жовтій
групі», Україна і Росія – в «червоній» – найменш миролюбній і небезпечній для
проживання. Слід зауважити, що до анексії Криму Росією і активних бойових
дій на Донбасі (2014 рік) Україна в рейтингу GPI перебувала на 51-у місці,
нині – на 148-у, а Росія на позиції 154 представляє десятку аутсайдерів
рейтингу миролюбних країн світу. Серед причин стабільно низької позиції
Росії в рейтингу миролюбності експерти називають високий рівень мілітарних
витрат, підвищену кримінальну активність населення, політичний терор і
досить агресивну зовнішню політику.
Отже, наразі людство живе в розділеному світі. Одні країни досягли
стійкого миру, безпеки і процвітання, інші потрапили у цикл конфліктів,
збройного насильства і нестабільності, що справляє руйнівний вплив на
соціально-економічний поступ. Прояви насильства все частіше пов’язані з
такими глобальними викликами, як стихійні лиха, кібербезпека і
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транснаціональна організована злочинність. Міжнародна система не спроможна
адекватно на них реагувати. Мінливі економічні умови на фоні COVID-19 в
багатьох країнах світу збільшують ймовірність політичної нестабільності та
насильства, а відтак потребують спрямованої на підвищення миролюбності
державної політики.
Загострення проблем, пов’язаних з поширенням насильства, все ж
змусили світову спільноту визнати однієї з Глобальних Цілей сталого розвитку
(Goal 16. Peace, justice and strong institutions) скорочення всіх форм насильства,
а також пошук, спільно з державними органами та громадами довготермінових
рішень для подолання конфліктів і покращання безпеки життєдіяльності [3].
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У 1976 році Джин Гласс увів термін «метааналіз» на позначення
«статистичного аналізу великого обсягу результатів окремих досліджень із
метою інтеграції висновків». Він розумів необхідність «вилучення знань із
накопичених досліджень» і називав це «складною та важливою методологічною
проблемою» [1]. І хоча метааналіз розроблявся як прикладний інстумент
узагальнення результатів соціальних досліджень (зокрема у психології), його
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універсальна природа швидко отримала визнання та подальший розвиток. На
даному етапі більшість методів метааналізу розвивається в галузі медичних
наук. Проте його застосування не обмежується однією сферою. Як показують
дані [2], у соціальних науках використання метааналізу також швидко зростає.
Але як зазначає Н. Кард у праці «Прикладний метааналіз для соціальних
досліджень»: «Розуміння метааналізу цінне не лише через його широке
використання. Більш важливим є те, що метааналіз широко використовується,
бо є потужним підходом до синтезу існуючої емпіричної літератури та робить
вагомий внесок у розвиток науки» [3].
Разом із низкою переваг, таких як можливість критично оцінити та
статистично поєднати результати різних досліджень, метааналіз може мати й
слабкі місця, якщо цілями дослідників є узагальнення широкого пласту даних
до одного показника, включення до аналізу результатів великої кількості
неякісних досліджень (або ігнорування результатів важливих досліджень),
комбінація різних типів досліджень (у такому разі результати узагальнення не
будуть відображати можливої різниці у дослідженнях), неякісне проведення
метааналізу через його складність. Проте дана критика стосується переважно
застосування метааналізу, а не проблем методу як такого. До проблем методу
можна віднести систематичну похибку в упередженості публікацій, коли
дослідження із більш значущими результатами мають вищу імовірність бути
опублікованими та, відповідно, включеними до метааналізу, аніж дослідження
із негативними висновками та меншими розмірами ефектів.
Ці та інші методологічні аспекти, а також можливості адаптування
методів метааналізу, розроблених у галузі медичних наук, до соціальноекономічних процесів різних рівнів (локальний, регіональний, глобальний),
аналізу причин та наслідків пандемії COVID-19 та мінімізація можливих
похибок застосування метааналізу представляють науковий інтерес та очевидно
мають потенціал для наукових досліджень.
Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на різні сфери життя суспільства.
Разом із відчутними соціально-економічними наслідками, змін у 2020 році
зазнали і наукові дослідження в усьому світі. Дослідники застосовували
різноманітні статистичні методи у спробі описати нову реальність та
структурувати зростаючі обсяги невизначеності: моделювали розвиток
епідемічних процесів та прогнозували їх імовірні наслідки, намагалися
зрозуміти вплив інтервенцій (втручань) локального, регіонального та
глобального рівня
на перебіг подій – стримування захворюваності та
обмеження смертності, разом із забезпеченням можливостей функціонування
економіки. Складніші статистичні моделі були покликані вирішити проблеми
ефективного розподілу обмежених ресурсів в умовах пандемії, балансування
інтересів системи охорони здоров’я, бізнесу, місцевих і державних бюджетів.
Як свідчать дані [4], оцінка кількості опублікованих статей та попередніх
публікацій (препринтів) за темами, пов’язаними із COVID-19, на початок
грудня 2020 року становила понад 200 тисяч. Загалом більше 4% статей, що
містяться у базі даних Dimensions, пов'язані з COVID-19. Цій темі присвячено
близько 6% статей, проіндексованих у PubMed, що здебільшого охоплює науки
про життя.
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Зрозуміло, що стрімке зростання кількості публікацій та скорочення
термінів рецензування було відповіддю наукового співтовариства на запит
суспільства та урядів на актуальну та доказову інформацію щодо природи,
розвитку та наслідків коронавірусної хвороби. Однак висока швидкість
поширення та масштабність охоплення новою хворобою населення планети
відкривали все нові фактори ризику та призводили до накопичення часом
протилежних за висновками та рекомендаціями наукових досліджень, що
ускладнювало процес прийняття рішень.
Звісно, нові дослідження зовсім не обов’язково перекреслюють здобутки
вже опублікованих. Однак вони досить рідко є точним відтворенням
попередніх, що проведені на нових вибірках. Зазвичай, дослідження різняться
особливостями застосування методів, показниками чи характеристиками
вибірок. На відміну від клінічних досліджень, що є доволі стандартизованими,
високий ступінь варіації в дослідженнях із соціальних наук може ускладнювати
зіставність результатів у часі та просторі (у випадку регіональних порівнянь).
Проте у часи активної генерації та накопичення знань щодо COVID-19
залишається нагальна потреба у якісній систематизації наукової інформації,
виокремлення дійсних ефектів у розрізі зростаючих обсягів подібних
досліджень, проведених в умовах неоднозначності та неповноти даних.
Вирішенню цієї задачі слугує систематичний огляд результатів, виокремлення
однорідних висновків та джерел варіації.
Таким чином, враховуючи високу гетерогенність досліджень у соціальних
науках, поєднання та узагальнення їх результатів порушує питання розробки
концептуальних засад проведення метааналізу, з-поміж іншого: коректного
формування мета-вибірки з первинних або вторинних досліджень із
мінімізацією похибки «упередженості публікацій», принципів оцінки моделей
із фіксованими та випадковими ефектами, підходів до аналізу джерел
неоднорідності тощо. Проведення подальшого прикладного аналізу,
побудованого на надійній методологічній основі, дозволить отримати валідні
наукові результати щодо соціального та економічного впливу пандемії COVID19 та підвищити якість пов’язаних із цим управлінських рішень.
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Масштабна цифровізація аспектів функціонування економіки та
життєдіяльності людини активно впливає на зміст, форми подання і обсяги
даних щодо перебігу соціально-економічних явищ та процесів.
В умовах прискорення глобальних процесів роль статистики змінюється.
В об'єктивній, системній і своєчасній характеристиці-опису економічних,
соціальних, демографічних, екологічних, технологічних трендів зацікавлені
різні групи користувачів статистичної інформації, посилюються вимоги до її
оперативності, доказовості та корисності.
Статистика корисна тільки тоді, коли їй довіряють, вона є своєчасною та
забезпечує міжнародну порівнянність. Чим швидше з’являються дані, в тому
числі у відкритому доступі, тим повніше і об’єктивніше знання людей про
соціальні, економічні, демографічні, екологічні процеси та ін.
У цих умовах перед національними статистичними службами стоять
виклики, які зумовлюють необхідність їх структурної та функціональної
трансформації, активної інтеграції статистичної та адміністративної інформації,
масивів великих даних з альтернативних джерел, залучення для цих цілей
новітніх цифрових технологій, вибудовування ефективних партнерських
відносин з користувачами та респондентами.
Програмою розвитку державної статистики до 2023 року [1] визначені
стратегічні напрями та перспективні завдання, спрямовані на забезпечення
постійного підвищення якості статистичної інформації, передбачено
впровадження ефективних інструментів для забезпечення задоволення
інформаційних потреб суб'єктів економіки, суспільства, держави, їх активну
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взаємодію в процесі збору та поширення даних, причому не тільки агрегованих,
але і первинних, анонімізованих мікроданих.
В Декларації про якість Європейської статистичної системи [2], базовому
документі, який регламентує діяльність європейських статистичних служб,
зазначено, що чотири з десяти принципів роботи цих служб характеризують
взаємодію з користувачами, насамперед, з постачальниками даних,
постачальниками технологій, вченими, дослідниками, ЗМІ.
Основним способом ідентифікації потреб користувачів є спеціалізовані
вибіркові обстеження. Вони проводяться майже у всіх країнах і дозволяють
акумулювати інформацію про існуючих і потенційних споживачів статистичної
«продукції» та їх запити. Державна служба статистики України також
періодично проводить анкетне опитування користувачів статистичної
інформації з метою вивчення ступеня відповідності потребам користувачів
інформації щодо окремих форм звітності або розділів статистики.
Загалом у 2012–2020 роках було проведено 121 анкетне опитування 15046
користувачів статистичної інформації (рис. 1).
Найбільш активними були користувачі у 2014–2015 рр. та 2020 р.
Зменшення обсягів вибірки (відповідей респондентів) у 2016–2017 рр.
пов’язано з переданням статистичного виробництва за рядом форм
статистичної звітності іншим міністерствам і відомствам.
У 2020 р. Держстатом України було проведено 21 анкетне опитування, в
яких респондентами виступило 3128 осіб. Розрахунок усереднених показників у
2019 р. та 2020 р. дає підстави високо оцінити якість показників звітності за
тематиками опитування (відповідно 70–80 % та 49-73 % опитаних поставили
оцінку «відмінно» та «добре»).

Рис. 1. Динаміка проведених опитувань та отриманих і опрацьованих
анкет від користувачів статистичної інформації Державної служби
статистики України у 2012–2020 рр.
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [4].

З урахуванням Рекомендацій щодо пропаганди, вимірювання та
роз’яснення корисності офіційної статистики ЄЕК ООН, прийнятих
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Конференцією європейських статистиків 19–21 червня 2017 року [3],
Держстатом України у 2019 р. було затверджено Методику розрахунку індексу
задоволеності користувачів статистичної інформації [5].
Під час проведення загального анкетного опитування у 2020 р.
Держстатом були отримані відповіді користувачів на запитання анкети, які
стосуються критеріїв якості статистичної інформації: «чи відповідає Вашим
потребам статистична інформації; чи задовольняє Вас точність і достовірність
статистичної інформації; чи задовольняють Вас оперативність і періодичність
оприлюднення статистичної інформації; чи зрозуміло подається статистична
інформація; чи є статистична інформація послідовною та порівнянною?» та
виконано розрахунок рівня задоволення користувачів (РЗК), який показав, що
86,8% користувачів Держстату задовольняє якість статистичної інформації за
окремими критеріями якості [6].
З метою модернізації статистичної роботи, її правової, інституційної
основи, крім «суб'єктивних» показників, що розраховуються на основі
опитувань
задоволеності
користувачів,
Держстат
України
зможе
використовувати: «об'єктивні» показники після оновлення сайту (зокрема,
кількість відвідувань вебсайту та завантажень даних в розбивці за темами,
частота цитування в газетах, вебсайтах, радіо і телеканалах та ін.) та
методологій, що дозволяють виміряти корисність/цінність статистики в
грошовому вираженні, здійснити розрахунок вартості державних статистичних
спостережень, які базуються на підходах на основі витрат, еквівалентної
ринкової ціни, методах заявлених/виявлених переваг та оцінках впливу.
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З розширенням міждержавних зав’язків та формуванням єдиного
простору обміну товарами та послугами між виробниками та споживачами
різних країн світу, постає питання вивчення структурних змін економіки
регіонів. Регіональний зріз основних тенденцій ринкової інфраструктури за
видами економічної діяльності надає можливість визначити особливості
сучасного соціально-економічного стану регіонів та виявити пріоритетні
напрями їхнього розвитку.
Оцінювання структури економіки регіонів здійснювалось на основі
згрупованих даних за видами економічної діяльності, а саме, за питомою вагою
показників – кількість підприємств, кількість зайнятих працівників на
підприємствах, фінансові результати до оподаткування, обсяг реалізованої
продукції (товарів, послуг) підприємств. В основу проведеного аналізу
структури економіки регіонів і країни в цілому покладено методологічні
підходи відповідно до загальноприйнятих міжнародних статистичних
стандартів запропонованих Н.О. Парфенцевою [1].
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Результати структурного аналізу економіки України за ВЕД та основними
показниками дозволили виділити такі види економічної діяльності за
рейтинговою оцінкою, а саме: транспорт, складське господарство, поштову та
кур'єрську діяльність; промисловість; оптову та роздрібну торгівлю.
Як видно з рис.1, в Україні у 2019 р. найбільшу частку складали
підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської
діяльності (26,65%). За кількістю зайнятих працівників найбільша частка
припадає на промислові підприємства України (32,09 %).
У структурі фінансових результатів до оподаткування підприємств
України по ВЕД у 2019 р. в загальній сукупності виділяються промислові
підприємства (25,08%), підприємства транспорту, складського господарства,
поштової та кур'єрської діяльності (19,42%), підприємства оптової та роздрібної
торгівлі (14,14%). Загальна частка цих видів діяльності складає 58,64%.

Решта ВЕД

Оптова та роздрібна
торгівля

Фінансові результати до
оподаткування по ВЕД, %
Обсяг реалізації продукції по
ВЕД,%

Промисловість

Кількість зайнятих
працівників на підприємствах
по ВЕД, %

Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність
0

10 20 30 40 50 60

Рис. 1 – Структура економіки України за основними показниками видів
економічної діяльності у 2019 р.
У структурі КВЕД за обсягами реалізованої продукції (товарів, послуг)
підприємств України у 2019 році виділяються наступні галузі: оптова та
роздрібна торгівля і ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (41,06%);
промисловість (33,51%); транспорт, складське господарство, поштова та
кур'єрська діяльність (5,63%). Загальна їх частка складає 80,2%, відповідно на
решта ВЕД припадає 19,8%.
Отже, аналіз структури економіки та визначення пріоритетних видів
економічної діяльності може бути підґрунтям для прийняття стратегічних
рішень державними і регіональними органами влади та розробки
середньострокові програми розвитку та вихідні орієнтири для ведення бізнесу і
підвищенню інвестиційної привабливості регіонів.
Надалі важливим є дослідження галузевої спрямованості економік
регіонів у розподілі інвестицій за видами економічної діяльності. Що наддасть
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можливість оцінити масштаби регіональної диференціації інвестиційних
процесів залежно від бізнес-середовища, розвитку інфраструктури, структури
економіки, інвестиційної політики регіональних органів влади та інших
чинників.
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Динамічні світові зміни, зростання мобільності та моделі використання
даних ставлять перед національною статистичною системою нові вимоги та
завдання щодо реформування та удосконалення виробництва офіційної
статистичної інформації та використання для виробництва статистичного
продукту нових джерел даних.
Дані для виробництва статистичної інформації можуть збиратися з усіх
типів джерел – як з державних статистичних спостережень, так і
адміністративних записів. Ураховуючи потреби споживачів, статистики
повинні обирати джерела первинної інформації з урахуванням якості,
своєчасності, витрат і навантаження, що лягає на респондентів. Тому політика
щодо використання нових джерел даних у статистичних цілях є невід’ємною
складової сучасного і перспективного бачення Євростатом виробництва
європейської статистичної інформації [1; 2].
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У контексті імплементації принципу 9 Кодексу діяльності європейської
статистики щодо уникнення безпідставного перевантаження респондентів
статистичним
службам
рекомендується
систематично
контролювати
відповідність навантаження на респондентів реальним потребам офіційної
статистики [3].
На сьогодні при здійсненні національного виробництва статистичних
даних офіційна статистика використовує наступні основні типи джерел
інформації:
✓ державні статистичні спостереження;
✓ додаткові розрахунки відповідно до діючих методологій;
✓ вибіркові обстеження у сфері як економічної так і соціальної статистики;
✓ системи адміністративних записів (реєстрації) як джерел даних для
офіційної статистики (зокрема, комп’ютеризованих баз даних податків,
соціального страхування, медичного страхування, адміністративного
обліку місцевих органів влади, реєстрів нерухомості, земельних
кадастрів, реєстрів транспортних засобів тощо);
Слід підкреслити, що саме національна статистична служба є установою,
уповноваженою на підставі Закону України «Про державну статистику»
об’єднувати дані з різних джерел, але за умови, що ця інформація буде
використана виключно для статистичних цілей [5].
Проте при великій конкуренції на ринку інформації офіційна статистика
використовуючи традиційні джерела даних знаходиться в невигідному
положенні. Без реорганізації підходів до виробництва даних та вжиття заходів
щодо оперативного застосування інших джерел даних, офіційна національна
статистична система не буде задовольняти сучасного користувача інформації.
Адже існує багато проблем щодо ефективного використання традиційних
джерел даних це насамперед:
✓ висока вартість проведення державних статистичних спостережень;
✓ неповне охоплення респондентів сукупностями спостереження та велике
навантаження на мікро-підприємства;
✓ низька мобільність даних (після проведення усіх процесів виробництва
статистичних даних інформація виходить на ринок застарілою та
неактуальною).
Саме тому, використання комбінованих та адміністративних методів
збору інформації забезпечать комплексне якісне та мобільне виробництво
сучасного статичного продукту. Тільки поєднання наступних методів
отримання даних та проведення їх оцінки забезпечить якісне та повне
інформаційне забезпечення економіки:
✓ переписи;
✓ державні статистичні спостереження;
✓ проведені статистичні розрахунки;
✓ адміністративні реєстри;
✓ дослідження та опитування;
✓ дані постачальників ГЕО інформації;
✓ великі дані мобільних операторів;
✓ дані з міських камер та систем міста
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✓ інші дані
Сучасна статистика має достатньо даних, необхідних для статистичного
забезпечення економіки. Проте існує проблема мобільності і дезагрегованості
зібраних для різних цілей даних, а особливості виробництва цих даних можуть
ускладнювати їх застосування для проведення аналізу соціально-економічного
стану країни.
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Рак грудної залози посідає перші позиції серед найпоширеніших та
найдорожчих захворювань у всьому світі [1]. Для прийняття обґрунтованих
рішень щодо тактики ведення хворих на рак грудної залози потрібне чітке
розуміння ключових етапів лікування та визначення прямих медичних витрат.
На даний момент було опубліковано відносно мала кількість праць та даних, в
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яких порівнюються витрати на діагностику та лікування раку грудної залози
при різних варіантах лікування або ж оперативного втручання [2-3].
В статті [4] авторами була зроблена спроба довести економічну
доцільність виконання одномоментних реконструктивних оперативних
втручань у хворих на рак грудної залози базуючись на даних про вартість
хірургічного лікування хворих на РГЗ. Для порівняння було обрано
мастектомію з одномоментною реконструкцією імплантом або власними
тканинами та модифіковану радикальну мастектомію. Ми, у свою чергу,
спробуємо визначити економічну ефективність, використовуючи комплексний
підхід до оцінювання економічного ефекту від використання одномоментних
реконструктивних оперативних втручань. В якості компонентів такого
оцінювання було обрано дві:
1. Економічний ефект від скорочення строку перебування в стаціонарі
при використанні одномоментних реконструктивних оперативних втручань
порівняно з модифікованою радикальною мастектомією. Результати цього
дослідження детально представлені в роботі [4].
2. Економія на вартості лікування хворих на РГЗ при використанні
одномоментних реконструктивних оперативних втручань порівняно з
модифікованою радикальною мастектомією на різних етапах лікування.
Для розрахунку загального економічного ефекту при проведенні
одномоментної реконструкції було розроблено підхід, який базується на двох
компонентах: економічного ефекту від скорочення строку перебування в
стаціонарі (ЕЕ(FT)) при використанні одномоментних реконструктивних
оперативних втручань порівняно з модифікованою радикальною мастектомією
та економічного ефекту від вибору оптимального типу операції (ЕЕ(TRT)).
Причому перша компонента являє собою інтервальну оцінку, а друга – точкову.
Таким чином, загальну суму економічного ефекту можна подати інтервальною
оцінкою у такий спосіб:
EELL = EE( FT ) LL + EE(TRT ); EEUL = EE( FT )UL + EE(TRT ) ,

а також точковою оцінкою за формулою:
EE = EE ( FT ) + EE (TRT ) ,

де EE( FT ) LL , EE( FT )UL – 95% нижня та верхня межа економічного ефекту від
скорочення строку перебування в стаціонарі при використанні одномоментних
реконструктивних оперативних втручань порівняно з модифікованою
радикальною мастектомією;
EE (FT ) – середній економічний ефект від скорочення строку перебування в
стаціонарі при використанні одномоментних реконструктивних оперативних
втручань порівняно з модифікованою радикальною мастектомією;
EELL , EEUL – 95% нижня та верхня межа економічного ефекту;
EE – середній економічний ефект.
Економічна ефективність буде оцінена як співвідношення економічного
ефекту до загальних витрат на лікування при проведенні модифікованої
радикальної мастектомії і також буде представлено інтервальною оцінкою за
формулами:
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E LL =

EEUL
EE LL
 100%; EUL =
 100% ,
GC
GC

а також точковою оцінкою за формулою:
E=

EE
 100% ,
GC

де ELL , EUL – 95% нижня та верхня межа економічної ефективності;
E – середній рівень економічної ефективності;
GC = Загальна вартість перебування у стаціонарі + Витрати на Модифіковану
радикальну мастектомію + Витрати на 2-гу операцію реконструкції + Витрати
на 3-тю операцію реконструкції.
Враховуючи результати розрахунків за двома складовими загальна сума
економічного ефекту при проведенні одномоментної реконструкції імплантом
можна оцінити в межах від 74780 грн до 78700 грн, що в середньому складає
76740 грн на одного хворого. У свою чергу економічна ефективність буде
варіювати від 38,7% (78700/(125363+77868)) до 46,7% (74780/(125363+34748)),
що в середньому становить 42,2% (76740/(125363+56308)).
Якщо поширити ці дані на кількість зареєстрованих хворих з
урахуванням збереження тенденції захворюваності на рак грудної залози в
Україні впродовж 5-ти років, то загальна сума економії на витратах держави та
домогосподарств дійсно справляє враження (табл.).
Таким чином, щорічно сума економії на витратах за умов застосування
операції одномоментної реконструкції імплантом перевищіть 1 млрд. 100 млн.,
а за 5 років ця сума в середньому складе більше 6,7 млрд. грн. До цього ще слід
додати, що такий вид операції має позитивну психологічну складову, оскільки
не тільки скорочує строк перебування, а і забезпечує жінці кращу якість життя,
що, у свою чергу, знижує ризики ускладнень та рецидивів в майбутньому.
Таблиця 1. Оцінювання економічного ефекту від проведення в Україні
одномоментної реконструкції імплантом на п’яти-річний період
Рік

Прогнозована
Сума економічного ефекту
кількість хворих на
нижня
середній
верхня
РГЗ, осіб
межа
рівень
межа
2020
14260
1066,4
1094,3
1122,3
2021
14423
1078,6
1106,9
1135,1
2022
14589
1090,9
1119,5
1148,1
2023
14756
1103,4
1132,4
1161,3
2024
14925
1116,1
1145,3
1174,6
Разом
88049
6584,3
6756,9
6929,5
Джерело: розраховано автором за даними інтернет ресурсів Національного
Інституту Раку та МОЗ https://unci.org.ua/, http://medstat.gov.ua/
Отже, порівнюючи різні складові оперативного втручання, мастектомія
все ж є більш затратною операцією, оскільки вимагає подальших значних
грошових вкладень, що пов’язані з необхідністю придбання додаткових
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медичних засобів або проведення повторних операцій неговорючі вже про
негативну психологічну компоненту яка є наслідком такого виду операції.
Разом з цим, більша популярність цього типу операції створює додаткове
фінансове навантаження на систему охорони здоров’я. І саме тому, попередня
діагностика з подальшими персоналізованими рекомендаціями щодо
ефективності того чи іншого типу лікування чи оперативного втручання є
досить важливим фактором, який визначає соціально-економічні наслідки
захворювання на рак грудної залози, які напряму впливають на демографічну
ситуацію та якість життя жіночого населення.
Список використаних джерел
1. Онкологічна статистика [Електронний документ]. – Режим доступу:
http://apps.who.int/rhl/effective_practice_and_ organizing_care/rpcom2/ru.
2. Akhoo, A. et al. A comparison of resource costs of immediate and delayed
breast reconstruction. Plast Reconstr Surg, 1998; 101 (4): 964–8.
3. Aspear, A. et al. A retrospective analysis of outcomes using three common
methods for immediate breast reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2008; 122 (2):
340–7.
4. Мотузюк І., Сидорчук О., Понятовський П., Костюченко Є., Славута Г.
Економічна доцільність одномоментних реконструктивних оперативних
втручань у хворих на рак грудної залози. Український радіологічний журнал. –
2019. – Т. 27, вип. 3. – С. 176-182.
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Актуальність дослідження пов’язана з потребою теоретичного
обґрунтування підходів до інституціоналізації сфери охорони здоров’я
метрополій в Україні. В умовах війни РФ проти України цілісність держави
безпосередньо залежить від конкурентоспроможного розвитку вітчизняних
метрополій.
Визначення сутності метрополій та їх трьох зон впливу на регіони
здійснили науковці Ю. Пітюренко [1], М. Мельник [2], І. Савчук [3], та ін.
Серед іноземних науковців обґрунтування конкурентного розвитку метрополії
Франції проведено Л. Кудруа де Лілль., А Альбером [4]. Низка досліджень
метрополійних процесів в цілому, які доцільно врахувати в теоретичному
обґрунтуванні інституціоналізації сфери охорони здоров’я в Україні стосується
праць співвідношення простору інформаційного фінансового потоку із
культурним та соціальним простором місця – М. Кастельс [5]; комплексного
напряму, що обґрунтовує поєднання точкових і регіональних завдань – Т.
Марковський [6]; теорії агломерації що пояснює агломераційні ефекти в межах
метрополії – А. Вебер [7].
Методи дослідження: аналізу і синтезу для обґрунтування теоретичних
підходів до інституціоналізації сфери охорони здоров’я метрополій.
Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних підходів до
інституціоналізаціїї сфери охорони здоров’я метрополій в Україні.
Основні результати. За визначенням українських дослідників
метрополія – це міська агломерація, яка виникла внаслідок територіального
злиття великого міста з поселеннями, що розміщені навколо нього і утворює
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трьохкільцеву сферу впливу на прилеглі території. Метрополійна область
(територія, ареал) – це велике місто, яке, як головне, здійснює (реалізовує)
культурний, економічний та соціальний вплив на передмістя та прилеглі міста,
селища, околиці. Перша сягає до 15 кілометрів, друга до 60 кілометрів і третя
до 300 км. [1, 2, 3].
До метрополій України віднесені міста Київ, Дніпро, Одеса, Харків,
Львів, а після деокупації – м. Донецьк. Під теоретичними підходами
обґрунтування інституціоналізації сфери охорони здоров’я України ми
відносимо процес наукового визначення структур системи охорони здоров’я в
трьох зонах тяжіння та особливостей їх взаємодії. Слід враховувати , що в
першій зоні тяжіння громада відповідальна за організацію надання первинної
медичної допомоги; в другій зоні - район – в рамках медичного округу за
організацію вторинної медичної допомоги; у третій зоні – метрополія чи
область – за надання третинної медичної допомоги з охопленням сусідніх
областей.
За нашими оцінками сфера охорони здоров’я метрополії в умовах
метрополізації – це процес посилення вертикальної й горизонтальної інтеграції
закладів охорони здоров’я – профілактичної медичної допомоги, первинної
медичної допомоги, вторинної, третинної екстреної медичної допомоги без їх
злиття з медичними установами третинної медичної допомоги центрального
міста на основі eHealth, Національної служби Здоров’я України, що обумовлено
інтенсивністю та характером трудової міграції із приміських зон.
Метрополізація у сфері охорони здоров’я як політико-економічний та
політико-соціальний процес буде базуватись на посиленні вертикального
впливу закладів охорони здоров’я, насамперед третинної медичної допомоги на
організацію системи охорони здоров’я громад міст, сіл, селищ та районів,
насамперед новостворених при розгортанні госпітальних округів. Це
потребуватиме від департаментів охорони здоров’я метрополій збору
статистичних відомостей для метрополії про інфраструктуру, захворюваність,
кадрову та фінансову забезпеченість областей, які входять у сферу впливу
метрополії. При цьому третинна медична допомога міста-метрополії створить
для мешканців областей, в яких надаються аналогічні послуги, можливість
вибору медичного закладу, який надає більш якісні і більш доступні медичні
послуги.
Слід враховувати існуюче фундаментальне протиріччя урбанізованого
світу, яке полягає в тому, що він побудований на цінностях (логіка потоків –
інформаційних, фінансових, культурних) при проживанні населення в міському
просторі, що видно на рис. 1 [5].
Реформування системи охорони здоров’я на основі пріоритетності
первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини частково знімає
конфліктність, наближаючи через Національну службу Здоров’я України і
електронну систему охорони здоров’я (eHealth) сімейного лікаря до місць
проживання населення. Разом з тим маніпуляції з інформаційними потоками
(див рис. 1) стосовно негативного сприйняття щеплень насамперед від Ковід-19
для досягнення населенням колективного імунітету шляхом охоплення
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щепленнями потребують належного інформаційного супроводу в просторі
місця проживання населення.
2

Населення

5

1

3

4

1- простір місця проживання (локальність: культурна, соціальна, включаючи сферу
охорони здоров’я); 2 – простір потоку (інформаційний та фінансовий); 3 – глобальне
місто (домінантна форма людського буття – концентрація капіталу, влади та
інновацій); 4 – метрополія (центр адміністративних, політичних та управлінських
Рис. 1. Співвідношення
простору
інформаційного
і фінансового
потоку із
функцій);
5 – інформаційні
потоки в просторі
місця

культурним та соціальним простором місця.
Джерело: розроблено на основі [5]

Україна потребує розробки та комплексного застосування сучасних
теоретичних підходів до обґрунтування інституціоналізації сфери охорони
сучасних метрополії, які здатні збалансовано надавати якісну і доступну
медичну допомогу насамперед високоспеціалізовану у всіх зонах тяжіння. До
перспектив дослідження слід віднести обґрунтування підходів до розробки
проектів законів та постанов уряду України "Про утворення метрополій".
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демографічну структуру населення. Відповідно, таке субнаселення вирізняється
своїм відмінним режимом відтворення, зокрема рівнем і структурою причин
смерті. Ця робота присвячена порівняльному аналізу змін у тривалості життя
населення великих міст України та внеску в ці зміни основних причин (класів)
смертності в Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Для Донецька даних
знайдено не було. Розрахунок здійснено за даними Держстату України за період
2005–2019 рр., оскільки починаючи з 2005 р. в Україні запроваджена реєстрація
причин смерті згідно з десятим переглядом Міжнародної класифікації хвороб,
що полегшує зіставність показників за різні календарні роки.
За період 2005–2019 рр. середня очікувана тривалість життя при
народженні збільшилася в усіх розглянутих містах. Найвищий приріст
відмічався в Одесі, тривалість життя населення якої в 2005 р. була найнижчою
з-поміж обраних міст. Середня очікувана тривалість життя при народженні в
Одесі збільшилася на 4,7 та 6,6 року для жінок і чоловіків відповідно (табл. 1).
Приріст тривалості життя в містах із найнижчою смертністю був істотно
меншим. Так, середня очікувана тривалість життя при народженні у жінок
Києва збільшилася на 2,5 року, а чоловіків Львова – на 3,5 року. Найменший
приріст цього показника відмічається в Харкові: 2,4 та 3,1 року для жінок і
чоловіків відповідно (табл. 1). Загалом, відмінність між максимальною і
мінімальною тривалістю життя населення цих міст за 2005–2019 рр.
скоротилася з 3,0 до 1,6 року для жінок і з 4,0 до 2,0 року – для чоловіків. Отже,
відбулася певна конвергенція показників дожиття.
Таблиця 1. Внесок зміни смертності від окремих класів причин
смерті у приріст середньої очікуваної тривалості життя при
народженні, років
Дніпро
Київ
Львів
Жінки
Всі причини смерті
3,96
2,55
2,72
Інфекційні та паразитарні хвороби
–0,03
–0,03
0,13
Новоутворення
0,42
0,13
0,24
Хвороби системи кровообігу
2,39
1,75
2,03
Хвороби органів дихання
0,03
0,03
0,07
Хвороби органів травлення
0,25
0,11
–0,11
Зовнішні причини
0,94
0,37
0,30
Інші
–0,03
0,18
0,07
Чоловіки
Всі причини смерті
5,41
4,02
3,47
Інфекційні та паразитарні хвороби
0,37
0,24
0,27
Новоутворення
0,41
0,31
0,23
Хвороби системи кровообігу
1,97
1,56
2,01
Хвороби органів дихання
0,32
0,18
0,04
Хвороби органів травлення
0,48
0,16
–0,32
Зовнішні причини
1,52
1,23
1,06
Інші
0,35
0,34
0,18
Джерело: авторські розрахунки за даними Держстату України

Одеса

Харків

4,67
0,67
0,61
1,62
0,19
0,47
0,85
0,25

2,37
0,09
–0,25
2,46
–0,07
–0,07
0,45
–0,24

6,64
2,00
0,35
1,05
0,15
0,77
1,86
0,45

3,13
0,41
–0,12
1,94
–0,23
0,02
1,24
–0,14

Різні початкова структура, інтенсивність смертності від окремих причин
смерті та особливості кодування причин смерті на місцях при статистичній
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обробці медичних свідоцтв впливають на величину внеску зміни рівня
смертності від окремих класів причин смерті у приріст середньої очікуваної
тривалості життя при народженні.
Основним драйвером у приріст середньої очікуваної тривалості життя
при народженні жінок усіх міст і чоловіків Львова та Харкова є зниження
смертності від хвороб системи кровообігу, як найбільш впливового класу
причин смерті. в одеситів найбільший вплив справило зниження смертності від
інфекційних та паразитарних хвороб, а також зовнішніх причин. Зниження
смертності від зовнішніх причин зіграло важливу роль у підвищенні тривалості
життя чоловіків інших міст (табл. 1).
На жаль, спостерігаються й негативні результати. Несприятливий влив на
рівень дожиття обох статей справило збільшення смертності від хвороб органів
травлення у Львові (табл. 1). Зростання смертності від новоутворень і хвороб
органів дихання у Харкові зумовили від’ємний внесок цих класів хвороб у
приріст тривалості життя.
До того ж, в Україні в 2016–2019 рр. спостерігалося різке зростання
смертності від симптомів, ознак та відхилень від норми, що виявлені при
клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих в інших рубриках
причин смерті (в наведеній табл. 1 вони включені в групу «інші»).
Стандартизований коефіцієнт смертності від цього класу для жінок у 2019 р.
вийшов на 4-те місце, обійшовши за значимістю зовнішні причини та хвороби
органів дихання. Зазвичай, це свідчить про погіршення якості реєстрації причин
смерті. Тому, можливо, надзвичайний успіх у зниженні смертності від хвороб
системи кровообігу, зокрема в Харкові, частково зумовлений зростанням
смертності від неточно визначених причин. Іншими словами частина
зареєстрованих смертей від цього класу насправді мала б потрапити у інші
класи, зокрема у клас хвороб системи кровообігу, і знизити додатний внесок
цього класу у приріст середньої очікуваної тривалості життя при народженні.
Таким чином, загалом у розглянутих містах зниження смертності за
більшістю класів причин смерті сприяло додатному приросту тривалості життя.
Окремі випадки з від’ємними значеннями можуть бути зумовлені
необ’єктивністю ручного кодування причин смерті.
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У 2020 році одним з головних чинників впливу на соціально-економічні
процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. Це призвело до
суттєвих змін у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні.
Так, було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих
регіонах чи сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарноепідеміологічні обмеження; встановлено обмеження виїзду/в’їзду до країн та
пересування всередині країн; посилено роль державного управління в
надзвичайних умовах; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові
дистанційні форми праці та освіти [4].
Внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів
падіння реального ВВП України за даними Держстату у 2020 році щодо 2019
року склало 4,0 %.

Рис.1. Зміна реального ВВП України протягом 2010-2020 рр.
Джерело:побудовано за [3]
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Карантин обрушив споживчі настрої, майже зупинив декілька галузей –
роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення [2].
Запровадження карантинних обмежень одразу позначилося саме на
заробітній платі та рівні безробіття. За оцінками Держстату України, рівень
безробіття у 2020 році коливався у межах 13,7-15,4%. Це найвищий показник за
останній 15 років.
Така ситуація не могла не вплинути на рівень життя та споживання
студентів вищої школи. За результатами опитування студентів ЛНУ імені Івана
Франка, 2,8% студентів денної форми навчання були змушені змінити місце
проживання за нижчим рівнем стандарту. При чому, кошти за оплату житла під
час пандемії зросли для 17,3% студентів (рис.2).

Рис.2. Результат впливу COVID-19 на вартість житла студентів ЛНУ
імені Івана Франка
Джерело: власні дослідження
Економічна криза та зниження рівня життя населення привело до того, що
під час пандемії зросла частка студентів, які змушені шукати роботу,
навчаючись на денній формі. Так частка студентів, які почали працювати під
час пандемії, зросла на 8,4 %. При чому, змінилася структура зайнятості
студентів за секціями економіки. Так, зросла частка студентів, зайнятих в
торгівлі та фінансовій сфері, які змогли швидше оговтатись від карантинних
обмежень.
Стосовно рівня споживання, то він теж суттєво змінився. Так, у 9,3%
відсотків студентів зменшилися витрати на продукти харчування, а у 53,3%
студентів зменшились витрати на одяг та взуття. Також суттєво зменшилися
витрати, пов’язаних зі здоров'ям та особистою гігієною ( на 8,9%).
Дані вищезгаданого обстеження підтверджуються розрахунками
Національної академії наук України, про те, що рівень бідності українців у
2020 році різко зріс, досягнувши показників 2015 року. За даними НАНУ, у
першому півріччі 2020 року за межею бідності жили близько 19,4 млн осіб. У
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2019 році таких людей було на 4 млн менше [1]. У розрізі окремих соціальнодемографічних груп населення очікується зростання бідності осіб у віці 18-20
років на 7,9 %.
Загалом можна зробити висновки, що світова пандемія зачепила всі
верстви населення, у тому числі і молодь. Така ситуація вимагає від уряду
сформувати пакети антикризових заходів, які сприятимуть популяризації
використання цифрових технологій з метою забезпечення можливостей
виконання роботи та навчання у віддаленому доступі.
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Одним з найпомітніших явищ останнього десятиліття є перехід до
чергового етапу глобалізації – цифрової трансформації суспільства. Розвинені
країни започаткували цифровізацію своїх національних економік, у результаті
чого цифрові та інформаційні технології почали трансформувати людський
капітал, висунувши нові вимоги до освіти.
Для
визначення
рівня
цифровізації
національної
економіки
використовується Індекс цифрової економіки та суспільства (DESI). Цей індекс
включає такі субвимірники: зв'язок (25%), людський капітал (25%), інтеграція
цифрових технологій в бізнесі (20%), використання Інтернету громадянами
(15%) і публічні цифрові сервіси (15%) [1]. Лише можливість підключення до
Інтернету не є достатньою умовою для розвитку економіки, необхідними є
також відповідні навички користувача. Тому субіндекс «людський капітал»
охоплює широкий діапазон характеристик: 1) базової здатності громадян
використовувати Інтернет і регулярність його використання; 2) розвинені
вміння та розроблення програмного забезпечення. Перший показник включає
характеристики використання Інтернету приватними особами та цифрові
навички (частка осіб, які мають принаймні базові навички відповідно до
Індикатора цифрових навичок), другий – це показники зайнятості спеціалістів з
ІКТ та випускників STEM (наука, технології та математика).
У розрізі показників Індексу DESI за виміром «людський капітал» у 2020
році 85% громадян Євросоюзу мали доступ та користувалися мережею
Інтернет. За останні п’ять років цей показник збільшився на 10% що
обумовлено зростаючою зацікавленістю населення в інтернет-сервісах.
Найвищий рівень цифрового розвитку людського капіталу зафіксовано у
Фінляндії, Швеції, Естонії; найнижчий серед країн ЄС – у Болгарії, Румунії та
Італії [1].
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Також, слід відмітити позитивну тенденцію щодо частки громадян ЄС, які
не користуються Інтернетом, фіксується її скорочення майже у всіх країнахчленах ЄС, в середньому вона зменшується на 1 п.п. щороку.
Серед громадян ЄС 42 % взагалі не мають навіть базових навичок у сфері
цифрових технологій, а частка осіб які володіють базовими цифровими
навичками повільно зростає. Показники використання Інтернету серед людей з
низьким рівнем освіти або з низьким рівнем доходу, а також осіб похилого віку
не високі, в кожній групі 4 з 10 осіб не використовують Інтернет регулярно [2].
Це означає, що ризик цифрового виключення особливо високий саме в цих
групах.
Наразі називають три основні причини які стримують домогосподарства
долучатися до Інтернету: відсутністю потреби або зацікавленості (46%
домогосподарств), недостатня кваліфікація (43%) та високі витрати на
підключення та обладнання (32%). Відлякуючий ефект кожного з цих факторів
суттєво різниться за силою в різних державах-членах ЄС. Наприклад, лише 8%
данських домогосподарств, які не мають підключення до Інтернету, зазначили
витрати як бар'єр, тоді як у Хорватії та Угорщині 57% домогосподарств
зазначили саме цей чинник.
Відповідно до Індикатора цифрових навичок [3], 17% населення ЄС не
мали цифрових навичок, головна причина полягає в тому, що вони або не
користувались Інтернетом або лише зрідка. Окрім того, лише 31% осіб з
низьким рівнем освіти або без освіти мають базові цифрові навички, цей
показник значно нижчий для користувачів у сільській місцевості, та людей
похилого віку [2].
Щодо другого субіндекса –
«розвинені вміння та розроблення
програмного забезпечення», то досі існують великі розбіжності між державамичленами ЄС. Частка людей, які мають хоча б базові цифрові навички,
коливається від 29% у Болгарії та Румунії (незважаючи на помітний прогрес в
обох країнах) до 79% у Нідерландах та 85% у Люксембурзі [2]. Слід зазначити,
що володіння цифровими навичками є вирішальною умовою доступу до ринку
праці і водночас можливістю використовувати переваги цифрової
трансформації. Поширення цифрових технологій змінило як економічні
процеси, так і сам устрій життя суспільства, зокрема змінився характер праці,
підвищилась роль інтелектуальної та творчої діяльності. Світова пандемія
продемонструвала цифрові можливості щодо зміни характеру зайнятості.
Віддалена праця із використанням інформаційних технологій стала важливим
інструментом трансформації форм застосування людського капіталу [4].
У країнах Євросоюзу відбувається активна інтеграція цифрових
технологій на підприємствах залежно від розміру компанії, сектора і державичлена. У 2019 р. 38,5% великих компаній покладалися на передові сервіси
хмарних обчислень, а 32,7% використовували рішення для великих даних.
Переважна більшість малих і середніх підприємств заявили, що вони не
використовували ці рішення; 17% малих і середніх підприємств
використовують хмарні сервіси і 12% використовують великі дані. Згідно зі
звітом DESI 2020 р. тільки 17,5% малих і середніх підприємств продавали свою
продукцію через Інтернет (на 1,4% цей показник більший, ніж у 2016 р.) [1].
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Підсумовуючи слід відзначити, що рівень цифровізації економіки та
суспільства перебуває у тісному взаємозв’язку із показником людського
капіталу конкретної держави. Країни з більшим значенням вимірника
«людський капітал», відповідно, мають вище значення вимірника «зв'язок».
Тобто
наявність конкурентоспроможної для цифрової економіки
інфраструктури
(надшвидких
широкосмугових
мереж)
та
високо
кваліфікованих кадрів, що володіють інноваційними компетенціями, є
необхідними складниками для ефективного використання усіх переваг
цифрової економіки.
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Розвиток цифрової економіки розширює потреби у фахівцях, здатних
працювати з великими масивами даних, використовувати програмні продукти
для їх збору, аналізу та прийняття управлінських рішень. Серед освітніх
програм (далі – ОП), які орієнтовані на підготовку фахівців такого профілю,
особливе місце посідають програми, розроблені для економічних та
управлінських спеціальностей. Прикладами є «Бізнес-статистика», «Економічна
аналітика та статистика» у КНУ імені Тараса Шевченка; «Економічна аналітика
та бізнес-статистика в ЛНУ імені Івана Франка; «Прикладна статистика та
бізнес-аналітика» у Національній академії статистики, обліку та аудиту;
«Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» у ХНУ імені В.Н. Каразіна;
«Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу в НУ біоресурсів та
природокористування України, «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика»,
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«Управлінський облік та бізнес-аналітика» в Університеті державної фіскальної
служби України; «Бізнес-аналітика та статистика» у ДонНУ імені Василя
Стуса; «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека» у Дніпровському НУ імені
Олеся Гончара; «Бізнес-статистика та аналітика» у Харківському
національному економічному університеті імені Семена Кузнеця та Одеському
національному економічному університеті тощо.
Незважаючи на актуальність професії аналітика на ринку праці, існує
низка проблем, пов’язаних з якістю їхньої підготовки. Про це свідчить, зокрема,
дані Державного центру зайнятості (далі – ДЦЗ) про кількість вакансій та осіб,
які мали статус безробітного з фахом, пов’язаним з економікою та аналітикою.
За даними ДЦЗ на початок 2021 року існувала істотна диспропорція між
попитом і пропозицією на користь останньої за такими професіями як аналітик
з кредитування та інших напрямів банківської діяльності, аналітик з питань
фінансово-економічної безпеки, фахівець-аналітик з дослідження товарного
ринку. аналітик консолідованої інформації (рис. 1).
Одним із напрямів вирішення проблеми розриву між знаннями і навиками
аналітиків та актуальними потребами в них ринку праці є розробка і постійна
актуалізація професійних стандартів для таких фахівців на базі моніторингу
ринку праці, зокрема інформаційно-аналітичних систем з дослідження вакансій
кадрових порталів і соціальних мереж.

Рис. 1. Попит і пропозиція на фахівців з аналітики на ринку праці України
станом на початок 2021 р.
Джерело: побудовано за [1].

У таблиці 1 наведено опис окремих одиниць для професійного стандарту
аналітиків в економіці, сформований за результатами вивчення відповідних
вакансій на кадрових порталах України.
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Таблиця 1 – Опис одиниць для професійного стандарту економістааналітика
Складові
стандарту

Опис

Аналітик відділу продаж, аналітик з маркетингу, аналітик по звітності,
Професійні
бізнес-аналітик, аналітик B2, головний фахівець кредитного ризику
назви робіт
корпоративних клієнтів, економіст-аналітик, консультант-аналітик,
фінансовий аналітик, продуктовий аналітик, аналітик даних
Аналіз доступної інформації по ринках для окремих товарних груп: зміни
споживчого попиту, тенденції розвитку каналів збуту, аналіз дій
конкурентів, опис основних тенденцій; моделювання та прогнозування
Пошук і аналіз інформації для оцінки потенціалу нових ринків реалізації;
участь в розробці рекомендацій з асортименту і ціноутворенню
Підготовка регулярних звітів про результати діяльності в узгодженому
форматі
Основні
Формування баз даних та їх подальше опрацювання, підготовка презентацій
трудові дії
за результатами діяльності
Аналіз вимог клієнтів, внесення пропозицій щодо поліпшення рішень,
підвищення продуктивності
Розробка принципів моніторингу кредитного ризику пов’язаного з
кредитуванням даної категорії клієнтів
Аналіз ефективності веб-сайту та досвід користування інтерфейсом
Аналіз кредитоспроможності клієнтів і оцінка кредитних ризиків по заявках
клієнтів
Повна вища економічна, фізико-математична або математичноінформаційна освіта
Знання MS Excel, SPSS, SQL Server, мови програмування Python або R
Англійська — на рівні pre-intermediate
Практичні навички у плануванні, прогнозуванні та оцінці ризиків
Необхідні
Знання основ бухгалтерського та управлінського обліку
знання і
Обізнаність в IT-термінології
вміння
Вміння аналізувати ситуації та знаходити неординарні шляхи їх вирішення
Вміння оцінювати рівень ризику
Візуалізація даних (досвід роботи з Power BI або подібними інструментами)
та навички презентації
Знання в Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager
Цілеспрямованість, здатність швидко навчатись, вміння працювати
в команді, комунікабельність, вміння систематизувати та аналізувати
Особистісні
інформацію, пунктуальність, інноваційність, добре розвинене логічне
якості
мислення, зосередженість, уважність, відповідальність, організованість,
вміння чітко висловлювати свої думки
Джерело: веб-портали з пошуку роботи. URL: https://jobs.ua; https://www.work.ua;
https://rabota.ua; https://grc.ua.

Кадрові портали та соціальні мережі можуть бути використані для
розробки спеціальної інформаційно-аналітичної платформи, створеної з метою
формування актуальних даних про вимоги до фахівців з аналітики в бізнесі,
визначення компонентів ОП підготовки аналітиків в університетах. Прикладом
подібної платформи є CyberSeek.org [2; 3] – інтерактивна карта попиту і
пропозиції, профілів кар’єри фахівців з кібербезпеки у США, яка створена
2016 р. і фінансується за рахунок гранту Національного інституту стандартів та
технологій. Ця платформа покликана допомогти освітянам, роботодавцям,
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особам, які шукають роботу, покращити інформованість прийняття рішень та
зменшити розрив у навичках кібербезпеки.
На основі аналізу вакансій на сайті з пошуку роботи виявлено низку
позицій з назвою «продуктовий аналітик». Такі фахівці аналізують дані про
взаємодію користувачів з продуктом і використовують при цьому знання зі
статистики. Продуктові аналітики на підприємствах вибирають метрики, які
найкраще опишуть діяльність підприємства, перевіряють ефективність зміни
алгоритмів обслуговування або інтерфейсів, виявляють проблеми, що
виникають у користувачів, і шукають їх рішення, працюють з великими даними
і будують математичні моделі. Продуктову аналітику використовують як ІТкомпанії так і традиційний бізнес (перевезення, мас-маркет, логістика).
Саме тому у Львівському національному університеті у 2021 р.
запровадили вибіркову дисципліну «Продуктова аналітика». В результаті її
вивчення студенти отримують такі знання і навички: які є бізнес-метрики та як
їх інтерпретувати, як будувати дашборди: де розміщувати найважливішу
інформацію, які метрики використовувати, які типи діаграм використовувати,
як робити когортний аналіз та аналіз виживання клієнтів, що таке АБ
тестування та як інтерпретувати його результати. Серед інших вибіркових
курсів, які пропонує кафедра статистики ЛНУ імені Івана Франка для
підготовки фахівців за програмою «Економічна аналітика і бізнес-статистика»
— Візуалізація даних, Бізнес-аналітика засобами Excel та Power BI, Google
analytics: інструменти та лайфхаки.
Таким чином, необхідною умовою забезпечення високої якості освітніх
програм, у тому числі з підготовки економістів-аналітиків, є системне
використання відкритих джерел даних і технологій Big Data для моніторингу
актуальних запитів ринку праці на фахівців з цієї галузі, яка з кожним роком
все більше набуває ознак міждисциплінарного характеру зі статистикою та
інформаційними технологіями.
Список використаних джерел
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51

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка»

Маслій Вадим,
канд. екон. наук, доцент,
Західноукраїнський національний університет
СТРУКТУРА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ:
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, структура, географічна
структура, структурні зрушення, непараметричні критерії.
Vadym Maslii,
PhD. (Economics), Associate Professor,
West Ukrainian National University
STRUCTURE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN UKRAINE: MAIN
DIRECTIONS OF STATISTICAL ANALYSIS
Key words: foreign direct investment, structure, geographical structure,
structural shifts, nonparametric criteria.
В умовах дефіциту достатнього вітчизняного ресурсу для модернізації
економіки, залучення іноземного капіталу у вигляді інвестицій набуває
особливої ваги для України. Саме останні можуть стати вагомою складовою
структури інвестиційних ресурсів та сприяти зростанню якісних показників
господарської діяльності як на мікро-, так і на мезо- та макрорівнях.
Сучасний етап процесу іноземного інвестування в Україні
характеризується невідповідністю інвестування потребам структурних
перетворень, монополізацією іноземним капіталом стратегічних для країни
галузей, регіональними та галузевими диспропорціями. Вищезазначена низка
факторів передбачає підвищену увагу України, як країни-реципієнта, до оцінки
якісних та кількісних параметрів процесу іноземного інвестування, яка
передбачає детальний аналіз структури іноземних інвестицій за видами
економічної діяльності, регіональним розподілом та географічним
походженням.
Вихідним аспектом дослідження структури прямих іноземних інвестицій
(далі - ПІІ) є уточнення понятійно-категоріального апарату, зокрема природи
категорії «структура». У статистиці «структура» ідентифікується, як одна із
базових властивостей статистичних сукупностей. Необхідність статистичного
підходу до вивчення структури ПІІ можна пояснити наступними причинами:
- по-перше, термін «структура» містить у собі кількісну сторону
досліджуваного явища; у процесі дослідження її необхідно
охарактеризувати низкою показників або, у деяких випадках, системою
показників, що виражають властивості цієї структури;
- по-друге, будь-яка складна система і, у тому числі, її структура
підкорюються статистичним за формами прояву закономірностям.
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Як було вищезазначено, в сучасних умовах слід акцентувати увагу на
якісних параметрах процесу іноземного інвестування до яких на основі
узагальнення методології ЮНКТАД, відносяться: свобода транскордонних
інвесторів інвестувати у кожний сегмент цільової економіки; легкість (або її
відсутність) у відкритті нових підприємств; доступ до комерційної
(промислової) землі та об’єктів; ефективність інститутів управління [1]. До
таких параметрів, на нашу думку, можна віднести і країну-походження
інвестицій, тобто їх географічну алокацію. Отже, одним із напрямів аналізу
структури ПІІ в Україну є аналіз її географічної структури. Географічна
структура процесу іноземного інвестування – це розподіл інвестиційних
потоків між окремими країнами та їх групами, створеними за територіальною
або організаційною ознакою. Територіальна географічна структура ПІІ
узагальнює дані про масштаби інвестиційної діяльності країн, що належать до
однієї частини світу або укрупненої групи країн (розвинуті країни, країни, що
розвиваються, країни з перехідною економікою, або ж Азія, Африка, Європа,
Америка). Організаційна географічна структура ПІІ узагальнює дані про
процеси іноземного інвестування або між країнами, що належать до
інтеграційних торговельно-політичних об’єднань, або ж між країнами, що
виділені в певну групу за вибраним критерієм (країни ЄС, країни СНД тощо).
Структура ПІІ, як і будь-яка інша, змінюється в часі та просторі. Динаміка
структури спричиняє зміни внутрішнього змісту досліджуваного об’єкта та
його економічної інтерпретації, призводить до зміни усталених причиннонаслідкових зв’язків. Слід зазначити, що структура сама по собі характеризує
стан досліджуваної системи чи процесу, а динамічні зміни характеризуються
через структурні зрушення. Аналіз структурних зрушень є ще одним напрямом
аналізу структури ПІІ. Структурні зрушення можна дослідити на основі [2, с.
121]:
- абсолютних показників, які характеризують обсяги відповідних частин
цілого в тих чи інших одиницях виміру;
- відносних показників, які є абстрактними числами у вигляді відсотків,
коефіцієнтів, тощо.
Зазначимо, що друга група показників – це відносні величини структури,
які можуть виражатися у формі питомої ваги або частки та є важливим
інструментом
статистичного
аналізу,
оскільки
дають
можливість
абстрагуватися від конкретного числового виразу обсягу частин сукупності.
Зазвичай в межах даного напряму застосовують коефіцієнти структурних
зрушень, проте останні не завжди дають можливість встановити напрямок, в
якому відбуваються структурні зрушення, тобто неможливо дати відповідь на
питання, покращилась чи погіршилась структура ПІІ. На нашу думку, для
порівняння показників однієї і тієї ж структури ПІІ, але в різний час доцільно
застосовувати непараметричні критерії математичної статистики. Останні
отримали широкого застосування в педагогіці, психології, соціології. Саме вони
дають можливість ідентифікувати структурні зсуви та встановити їх виразність,
а також сформулювати відповідні гіпотези.
До критеріїв, які можна застосувати для оцінки структурних зрушень
можна віднести: G-критерій знаків, Т-критерії Вілкоксона, критерій Фрідмана,
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L-критерій тенденцій Пейджа. Перші два критерія застосовують для оцінки
структурних зрушень у двох різних умовах для однієї і тієї ж структури, два
інших – для порівняння трьох і більше однакових за своїм змістом структур
впродовж трьох і більше часових періодів. Застосування непараметричних
критеріїв дає змогу розширити інструментарій статистичного дослідження
структури ПІІ та отримати більш інформативні та обґрунтовані висновки щодо
структурних зрушень.
Зважаючи на стан національної економіки, виникає потреба в
періодичному коригуванні структури залучених ПІІ за допомогою відповідних
змін у державній інвестиційній політиці. Статистичні методи є одним із
інструментів прийняття рішень у процесі формування механізмів реалізації
такої політики. Формування сучасного уявлення про структуру ПІІ базується на
традиційних концепціях статистичної науки. Вдосконалення та розширення
напрямів статистичного аналізу структури ПІІ дає можливість системно підійти
до вдосконалення процесу розв’язання питань статистичного забезпечення
управлінських рішень у сфері регулювання залучення іноземного капіталу.
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Економічний аспект пандемії є найважливішим. Вже на порозі цієї кризи
нам довелося зіткнутися зі зниженням або втратою доходу для значної частини
суспільства, у тому числі фінансового сектору економіки. Здатність
домогосподарств погашати свої фінансові зобов'язання також суттєво
зменшилась.
У зв’язку з цим цікаво проаналізувати структурні зрушення в економіці
України. Для цього скористаємося даними національних рахунків України за 1
та 2 квартали 2020 року.
Динаміку структури ВВП за видами економічної діяльності можна
аналізувати за 3 напрямками, виходячи з наявних даних Держстату України.
По-перше, є можливість проаналізувати динаміку складу ВВП за видами
економічної діяльності в абсолютному вираженні, по-друге порівняти динаміку
структури ВВП у фактичних цінах і, по-третє, динаміку структури ВВП у цінах
попереднього року, що дає можливість елімінувати вплив цін на динаміку ВВП.
Якщо проаналізувати динаміку складу ВВП в абсолютному вираженні за
видами економічної діяльності у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом 2020 року,
то побачимо, що валова додана вартість (ВДВ) у галузі
«Тимчасове
розміщування й організація харчування» – скоротилась майже в два рази (на
50,8%), тоді як а у галузі «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування» на 12,3%. Майже на стільки скоротилось ВДВ галузі
«Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (на 12%), далі їде «Транспорт,
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» (на 5,8%). ВДВ
фінансової та страхової діяльності скоротилась на 3,7%, а професійна, наукова
та технічна діяльність (на 1,8%) і постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря(1,3%). В той же час збільшилась ВДВ у таких галузях:
будівництво на 34,4%; водопостачання, каналізація, поводження з відходами на
26,8%;
сільське, лісове та рибне господарство на 25,7%; переробна
промисловість на 15,2%; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги на
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11%; державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування на
6,9%; операції з нерухомим майном на 2,1%; добувна промисловість і
розроблення кар'єрів на 1,4%. Майже не змінилась частка таких галузей: оптова
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
інформація та телекомунікації.
Крім цього, треба звернути увагу на 2 специфічних елемента у складі
ВВП – податки на продукти і субсидії на продукти. Якщо податки на продукти
зменшились в абсолютному вираженні у 2 кварталі порівняно з 1 –им на 1,5%,
то субсидії на продукти збільшились аж на 25,2%.
Динаміка структури ВВП у відносному вираженні у фактичних цінах за
видами економічної діяльності у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом 2020 року
показала зміни структури ВВП. Порівняно з динамікою складу ВВП в
абсолютному вираженні тут бачимо іншу картину. Ранги галузей змінилися.
Відбулися суттєві зрушення у структури ВВП. Скоротилась частка галузей:
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність на 0,6 п.п.;
тимчасове розміщування й організація харчування на 0,5 п.п.; оптова та
роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; фінансова
та страхова діяльність; професійна, наукова та технічна діяльність; діяльність у
сфері адміністративного та допоміжного обслуговування на 0,2 п.п.; добувна
промисловість і розроблення кар'єрів; постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря; інформація та телекомунікації; мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок; надання інших видів послуг на 0,1 п.п.
В той же час збільшилась частка ВДВ галузей: переробна промисловість
на 1,2 п.п.; сільське, лісове та рибне господарство; будівництво на 0,6 п.п.;
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування на 0,3 п.п.;
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги на 0,2 п.п.; освіта на 0,1 п.п.
Цікаво, що частка податків на продукти зменшились у 2 кварталі
порівняно з 1 кварталом 2020 року на 0,6п.п., а частка субсидії на продукти
залишилась без змін, тоді як в абсолютному вираженні субсидії на продукти
збільшились аж на 25,2%.
Якщо ж порівняти динаміку структури ВВП у цінах попереднього року
за видами економічної діяльності у відносному вираженні (див.табл.2) можна
зробити наступні висновки. Таким чином елімінуємо вплив цін на динаміку
ВВП.
У 2 кварталі порівняно з 1 кварталом 2020 року скоротилась частка
галузей: транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; фінансова та
страхова діяльність на 0,5 п.п.; тимчасове розміщування й організація
харчування на 0,4 п.п.; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування; освіта на 0,3 п.п.; добувна промисловість і розроблення
кар'єрів; інформація та телекомунікації на 0,2 п.п.; мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок; надання інших видів послуг на 0,1 п.п.
В той же час збільшилась частка ВДВ галузей: будівництво на 1, п.п.;
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів на
0,8 п.п.; сільське, лісове та рибне господарство; будівництво на 0,7 п.п.;
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування на 0,2 п.п.;
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охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; переробна промисловість;
професійна, наукова та технічна діяльність; на 0,1 п.п.
Роль галузі «водопостачання; каналізація, поводження з відходами» не
змінилась.
Частка податків на продукти зменшились у 2 кварталі порівняно з 1
кварталом 2020 року на 0,6п.п., а частка субсидії на продукти на 0,1 п.п., тоді як
у фактичних цінах субсидії на продукти залишилась без змін. Таким чином,
якщо динаміка цін практично не вплинули на вагу податків на продукти у ВВП,
то на вагу субсидії на продукти вона справила негативний вплив.
Крім цього, необхідне констатувати негативний вплив динаміки цін у
переробної промисловості; охороні здоров'я та надання соціальної допомоги;
освіті; водопостачанні, каналізація, поводження з відходами; транспорті,
складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність; тимчасовому
розміщуванні й організації харчування; коли зростання цін на продукцію цих
галузей збільшувала їх вагу у ВВП у фактичних цінах, а у ВВП у порівняних
цінах вона(вага цих галузей) буде менше.
Структура у ВВП у порівняних цінах в 3 кварталі суттєво відрізнятися від
2 і 1 кварталу. Оцінимо відповідні структурні зрушення за допомогою
коефіцієнта абсолютних структурних зрушень:

K1 =

 V −V
1

0

n

де V1і , V0i - частка і-й частини сукупності в загальному підсумку відповідно
звітному і базисному періодах ;
n -число частин в структурі сукупності.
Коефіцієнт абсолютних структурних зрушень 2 кварталу до 1 кварталу
дорівнює 0,4%, а 3 кварталу до 2 кварталу 1,0%, що свідчить про значніші
структурні зрушення у 3 кварталу до 2 кварталу.
Природне, шо у 3 кварталу порівняно з 2 кварталом різко збільшилась
частка галузі «Сільське, лісове та рибне господарство» у зв’язку з сезонним
характером цього виду економічної діяльності, що призвело до зменшення усіх
інших видів економічної діяльності. Особливо сильно це вплинуло на такі
галузі: Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів; Переробна промисловість; Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування і Операції з нерухомим майном.
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Мета представленої роботи – проаналізувати динаміку структури ВВП
України під впливом пандемії. Для цього скористаємося даними національних
рахунків України за 1-й та 2-й квартали 2020 року, які дають можливість
проаналізувати зрушення в інституційній структурі ВВП.
У роботі застосовується метод дослідження desk research, тобто аналіз
наявних даних. Він полягає в отриманні та дослідженні вже наявної інформації,
яка є основою для одержання нової інформації згідно з метою дослідження.
В інституційній структурі ВВП відбулися суттєві зміни (табл.1).
У другому кварталі порівняно з першим значно зросла роль сектору
нефінансових корпорацій. Так, його частка у виробництві валової доданої
вартості (ВДВ) зросла на 1,43 відсоткового пункту (в. п.) переважно за рахунок
зниження частки ВДВ секторів домашніх господарств і фінансових корпорацій.
Водночас сектор нефінансових корпорацій суттєво збільшив свій валовий
прибуток (на 10,55 в. п.), знижуючи оплату праці найманих працівників (на 2,9
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в. п.), тобто за рахунок зростання ступеня експлуатації найманих працівників
роботодавцями.

1-й квартал
2-й квартал
Зміна, в. п.
1-й квартал
2-й квартал
Зміна, в. п.
1-й квартал
2-й квартал
Зміна, в. п.
1-й квартал
2-й квартал
Зміна, в. п.
1-й квартал
2-й квартал
Зміна, в. п.
1-й квартал
2-й квартал
Зміна, в. п.
1-й квартал

Нефінансові
корпорації

Фінансові
корпорації

Сектор загального
державного
управління

Домашні
господарства

У тому числі:

Некомерційні
організації, що
обслуговують домашні
господарства

Період

Разом за інституційними
секторами економіки

Таблиця 1.
Динаміка структури економіки України за
інституціональними секторами економіки у 2-му кварталі 2020 року
порівняно з 1-м кварталом 2020 року,%

Операції та
балансуючі статті

3,70
52,91 Валова додана
3,47
54,33 вартість
–0,24
1,43
3,48
65,47 Оплата праці
3,58
62,56 найманих
0,09
–2,90 працівників
3,80
34,60 Валовий
3,15
45,16 прибуток,
–0,65
10,55 змішаний дохід
22,64
47,90 Дохід від
15,10
62,83 власності
–7,54
14,93
0,20
0,77 Валовий наявний
–2,94
1,21 дохід
–3,13
0,44
- Кінцеві споживчі
- витрати
–4,63
–19,10 Валове
заощадження
–
2-й квартал
100,00
–0,57 48,45 85,61 57,05
23,56
–
Зміна, в. п.
х
–5,16 –70,17 85,09 52,42
42,67
Джерело: розраховано авторами на підставі даних Державної служби статистики України
100,00
100,00
х
100,00
100,00
х
100,00
100,00
х
100,00
100,00
х
100,00
100,00
х
100,00
100,00
х
100,00

0,68 23,40
0,60 22,10
–0,08 –1,30
0,92
2,01
0,89
1,90
–0,03 –0,11
0,26 55,35
0,20 46,27
–0,06 –9,08
0,00
7,73
0,00
5,84
0,00 –1,89
0,87 78,88
0,88 73,73
0,01 –5,17
1,01 80,44
0,96 75,09
–0,05 –5,35
4,58 118,63

19,31
19,50
0,19
28,12
31,07
2,95
5,99
5,22
–0,77
21,73
16,23
–5,50
19,28
27,12
7,84
18,55
23,95
5,40
0,52

Зворотні тенденції спостерігалися в секторах “домашні господарства” і
“фінансові корпорації”. Аналогічну картину бачимо з доходами від власності,
де нефінансовий сектор демонструє приріст у 14,93 в. п., а інші сектори –
зменшення цього показника: фінансові корпорації – на 7,54 в. п., сектор
загального державного управління – на 5,5 в. п., домашні господарства на 1,89
в. п. На нашу думку, це можна пояснити зростанням економічної активності
нефінансового сектору, що привело до збільшення дивідендів, роялті та інших
елементів доходів від власності. Тимчасом фінансові корпорації, органи
загального державного управління, домашні господарства втрачали доходи від
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власності насамперед через зниження облікової ставки Національного банку
України (НБУ), що призвело до зменшення доходів фінансових корпорацій у
формі відсотків за кредитами, уряду – за облігаціями та домогосподарств – за
депозитами.
Унаслідок перерозподілу первинних доходів секторів через фінансову
систему вони отримали наявний дохід, який у сумі по економіці дає валовий
наявний дохід, структура якого також зазнала суттєвих змін. Якщо сектори
загального державного управління та нефінансових корпорацій збільшили свої
частки у валовому наявному доході (на 7,84 в. п. і 0,44 в. п. відповідно), то
сектори домашніх господарств і фінансових корпорацій навпаки їх зменшили
(на 5,17 в. п. і 3,13 в. п. відповідно). Особливо болючими ці зміни стали для
фінансових корпорацій. Якщо в першому кварталі 2020 року вони отримали
1 714 млн грн валового наявного доходу, то у другому кварталі мав місце
збиток у розмірі –26 764 млн грн.
Цікаво також простежити, як змінилися споживацькі настрої у секторах
економіки України. Домашні господарства значно скоротили кінцеві споживчі
витрати (на 5,35 в. п.), а органи загального державного управління майже на
стільки же їх збільшили (5,40 в. п.). Це вплинуло на показник “валове
заощадження”. Якщо у 1-му кварталі 2020 року він був від’ємний (–35 215
млн грн) у цілому по економіці України, то за рахунок зменшення кінцевих
споживчих витрат у 2-му кварталі він став додатним (46 817 млн грн).
Важливо звернути увагу на ситуацію у секторах, які мали від’ємні
показники валового заощадження у 1-му кварталі та додатні – у 2-му кварталі.
Це сектори домашніх господарств (–41 773 млн грн у 1-му кварталі і +22 683
млн грн у 2-му кварталі) і загального державного управління (–184 млн грн та
+4 007 млн грн відповідно). При цьому якщо домогосподарства це зробили за
рахунок зменшення витрат на кінцеве споживання (затягнули паски), то уряд –
за рахунок різкого збільшення валового наявного доходу.
Протилежні зміни спостерігались у секторі фінансових корпорацій, де у
1-му кварталі валове заощадження було додатним і становило 1 629 млн грн, а
вже у 2-му кварталі стало від’ємним і набагато більшим (–26 708 млн грн )
через різке зменшення валового наявного доходу.
Вже у травні 2020 року уряд розпочав поступове розморожування
економіки. Наприклад, відкрилися торгові центри, готелі – звичайно з певними
обмеженнями, пов’язаними з дотриманням санітарного режиму, – та ще
кордони. Уряд також прийняв важливі рішення, затверджені парламентом,
щодо антикризових програм, спрямованих на підтримку підприємств.
Отже, проблема оцінки впливу пандемії на соціальні та економічні
процеси потребує всебічного дослідження та опрацювання, а саме, розробки
методології аналізу і прогнозуванню цього складного явища.
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Пандемія, що її спричинив коронавірус SARS-CoV-2 сколихнула
повсякденне життя сучасного світу і вже другий рік поспіль випробовує на
витривалість не лише здоров’я людей, а і економічну, соціальну та політичну
сфери суспільства. Усі ці аспекти життєдіяльності безпосередньо пов’язані із
соціальною поведінкою населення, його психоемоційним станом і громадською
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відповідальністю. Від останньої залежать масштаби поширення захворювання і,
як наслідок, приборкання чи затягування коронакризи з усіма її наслідками:
економічними, соціальними, демографічними.
Метою роботи є статистичний аналіз тенденції поширення
коронавірусної хвороби в Україні та оцінювання психоемоційного стану
населення з огляду на демографічні та поведінкові характеристики людей в
умовах COVID-карантину. Інформаційну базу дослідження становили
результати кількох соціологічних опитувань у рамках моніторингу «Україна на
карантині: моніторинг суспільних настроїв» [2.3], проведених Соціологічною
групою «Рейтинг» упродовж березня-грудня 2020 р. та січня-березня 2021р..
Репрезентативні вибіркові соціологічні обстеження охоплювали населення
України віком 18 років і старше 1,6-3,0 тис. осіб. Також використано дані РНБО
України щодо динаміки поширення COVID-19 за період 12.03.2020 – 19.
06.2021 рр. [1]. Статистичний аналіз тенденції зміни кількості виявлених
випадків інфікування здійснювався за допомогою прийомів згладжування
(ступінчастих середніх, аналітичного вирівнювання). Для моделювання і
короткострокового прогнозування використовувались
трендові моделі з
урахуванням сезонної компоненти: ARIMA, експоненційного згладжування.
Аналіз динаміки поширення коронавірусної інфекції в Україні за весь
період показав мінливий характер тенденції: від поодиноких зареєстрованих
випадків із дуже повільним зростанням упродовж весни 2020 р. до стрімкого,
прискореного їхнього збільшення восени 2020 р. та навесні 2021 р.. Щоденна
кількість зареєстрованих випадків захворювання, змінювалася із 7-денною
мультиплікативною коливаністю [1]. Причому, із наближенням показника до
пікового підвищення у певному періоді, амплітуда коливань зростала. Виявлена
тижнева коливаність рівнів скоріше пояснюється особливостями первинної
реєстрації в Україні, оскільки частина результатів тестування на COVID-19
подається до відповідних органів із кількаденним лагом через затримку
обробки даних після вихідних. Для виявлення основної тенденції випадків
зараження використовувалась процедура вирівнювання методом ступінчастих
середніх та експоненційного згладжування. У результаті виразно проявилися 3
хвилі поширення хвороби в Україні. Перша – березень - серпень 2020 р.
(поширення лише набирає обертів і чітка тенденція не проглядається). Друга
хвиля упродовж вересня 2020 р. – січня 2021 р., за якої щоденна кількість
нових виявлених випадків починає стрімко зростати, а крива набирає форми
експоненти. Після стрімкого спаду, третя хвиля поширення інфекції охопила
країну у лютому – червні 2021 р. із аналогічною 2-ій хвилі тенденцією. Опис
тенденції поширення коронавірусу є передумовою для моделювання
подальшого перебігу хвороби та визначення імовірних оцінок її поширення у
короткостроковій перспективі.
Моделювання денної кількості нових випадків інфікування в Україні
здійснювалося з огляду на наявну циклічність (особливо для двох останніх
хвиль) та 7-денну коливаність. Тому для побудови прогнозу було обрано дві
моделі: експоненційного згладжування та модель ARIMA (рис.).

62

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка»

Рис.1. Прогнозна кількість нових виявлених випадків інфікування
вірусом SARS-CoV-2 в Україні на період 20.06-20.07.2021 р.
Джерело: авторські розрахунки за даними [1]

Обидві моделі будувалися із періодом упередження 31 день, що є цілком
обґрунтованим для динамічного ряду довжиною у 292 рівні. Модель
експоненційного згладжування показала меншу кількість виявлення випадків
інфікування, аніж модель ARIMA. Утім, обидва прогнози вказують на
зменшення кількості виявлених нових випадків інфікування протягом липня
місяця. Різницю у значеннях можна також пояснити тим, що модель ARIMA є
більш пристосованою до наявної 7-денної сезонності. До того ж відносна
похибка апроксимації для цієї моделі була меншою (14% проти 16,9% для
моделі експоненційного згладжування). Таким чином, за прогнозом ARIMA, до
середини липня 2021 р. спостерігатиметься спад абсолютної кількості нових
виявлених випадків інфікування до 500 щодня (за збереження незмінних умов
тренду).
Тяжкий перебіг і наслідки SARS-CoV-2 безперечно призводять до
погіршення емоційного стану населення України. За даними соціологічних
обстежень [2,3], на початку карантину населення України оцінювало свій
психоемоційний стан у середньому на 2,7 бали, (від 1 – дуже спокійний до 5 –
дуже напружений), а вже наприкінці листопада (28-30.11) оцінка сягнула 3-х
балів. За цей час нормований коефіцієнт напруженості психоемоційного стану
зріс майже утричі з 23,3%
до 66,7%. Занепокоєність громадськості
підсилювалась
великою завантаженістю ліжко-фонду лікарень, нестачею
апаратів ШВЛ та недостатньою їхньою забезпеченістю киснем. До того ж
додалися очікування нових економічних ускладнень через запровадження
«карантину вихідного дня». Стурбованість респондентів станом здоров’я
близьких та родичів проявлялася в 1,6-2,5 разів сильніше, ніж за себе. Але
населення не може постійно перебувати у стані надмірного стресу. Тому вже за
рік її рівень знизився на 11,3% (з 78% до 69,2%). Рівень занепокоєності
помітно вирізнявся у респондентів різної статі: жінки хвилювалися за власне
здоров’я удвічі сильніше ніж чоловіки (W=2,2). А от чоловіки непокоїлися
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станом здоров’я близьких у 5,9 разів більше аніж власним. Ще більшою є вікова
диференціація занепокоєності. Зокрема, респонденти віком 18-29 років меншою
мірою переймаються через можливість захворіти, про що свідчить від’ємне
значення центрованого балу -0,73. З кожною наступною віковою групою
центрований бал зростає і у населення віком 60 років і старше сягає +0,25 бали.
Отже, чим старше населення, тим більше боїться захворіти на коронавірус.
Для ефективного запровадження державної політики щодо запобігання
поширенню пандемії COVID-19 в Україні, органи влади мають враховувати
психоемоційний стан населення і формувати в нього адекватну партнерську
реакцію. Інформаційно-роз’яснювальну роботу слід спрямовувати на окремі
цільові аудиторії залежно від гендерно-вікової приналежності.
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В 2020 році відбулися кардинальні зміни в суспільстві, оскільки набула
високого рівня поширення коронавірусна інфекція. Пандемія коронавірусної
інфекції практично вплинула на функціонування існуючих галузей економіки
та поведінку суспільства. Такі зміни відобразилися на економічній ситуації
країн. Серед наукової спільноти стало актуальним питання щодо обговорення
економічної ситуації в період пандемії та її розвиток після завершення.
Означена проблема є досить складною та потребує подальших досліджень в
частині адаптації суспільства до непередбачуваних викликів з використанням
цифрових технологій. Діджиталізація є відносно новим напрямом наукових
досліджень, тому на означену тематику є досить мала кількість наукових
доробків, особливо тих, які враховують умови пандемії 2020 року. Пандемія
коронавірусу з кожним днем змушує адаптувати бізнес-процеси до нових умов,
можливостей та обмежень, тому, дослідження проблеми діджиталізації, як
антикризового інструменту, є вкрай необхідним та своєчасним для розвитку
бізнесу на сучасному його етапі. Питання діджиталізації є актуальним як для
компаній-гігантів, так і для малого бізнесу.
Задля забезпечення безпеки громадян уряди більшості країн були
змушені вводити карантинні обмеження для обмеження поширення хвороби.
Дані обмеження були різними, як звичайні заборони масового накопичення
людей, так і повна ізоляція населення. Для сфери послуг, в особливості
закладів харчування, дані заходи змусили обмежити їхню діяльність. Для
глобалізаційних процесів це означало, що туризм, експорт, імпорт або ж
міграційні процеси дуже скоротилися.
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Економічні збитки є значними, збільшився рівень безробіття. Це
пов’язано з тим, що більшість підприємців просто збанкрутіли або змушені
були припинити свою діяльність.
З початку 2020 року кількість безробітних зросла на 2,5% (рис.1). Рівень
означеного показника досягнув майже 8%, що є нормальним показником в
період кризи. Такі значення були зафіксовані останнього разу в період
економічної кризи 2008-2009 років, тобто пандемія викликала нову світову
кризу.

Рис. 1. Карта безробіття у світі в 2020 році
Джерело: [6 ]
Ситуація з безробіття у світі складається по-різному. Так, високий рівень
цього показника характерний для країн що розвиваються і тих, що першими
зазнали удару від пандемії. В той час розвинені країни, що навіть і мали велику
кількість захворювань на COVID-19, зберегли значення цього показника в
межах норми. Як наслідок, увесь світ почав опановувати стрімкими темпами
всесвітню павутину - Інтернет. Для підприємців не було іншого виходу
врятувати свій бізнес, як перевести усі процеси в онлайн-режим та шукати нові
канали збуту в Інтернеті.
З послабленням карантинних обмежень більшість компаній повністю чи
частково повернуться в звичний режим роботи. Нові технологічні рішення,
серед множини яких є розроблення нових продуктів та послуг, чи пошук нових
постачальників, або продаж через нові канали збуту, після пандемії будуть
приємним бонусом та доходом організацій.
Узагальнюючи, ми вважаємо, що усі існуючі бізнес моделі будуть
розділяти на до та після-коронавірусні. Маючи гіркий досвід компанії вимушені
будуть цифровізуватись для того щоб уникнути подібного в майбутньому. Як
показує практика усі кризові явища є циклічними. Цифровізація в свою чергу є
відмінним інструментом адаптації до змін та готовності до будь яких
економічних змін.
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На думку багатьох експертів через десятки років офлайн торгівля відійде
на другий план. Тому бізнес має переходити на онлайн платформи для того,
щоб бути готовим до будь яких змін, адже економіка ніколи не стоїть на місці і
завжди видозмінюється.
Отже, на підставі викладеного матеріалу можемо зробити висновок про
те, що використання цифрових технологій в бізнесі сприяє адаптації організацій
до невизначених умов в частині безперебійного функціонування системи.
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Pseudorandom numbers are a sequence of numbers whose properties
approximate the properties of uniformly distributed numbers. Such numbers can be
produced by random number generators (RNG).
The maximum distance between the pseudorandom numbers distribution
function and the uniform distribution function can be estimated by using the
Kolmogorov–Smirnov test.
Let
, , …,
be a random sample from a distribution
and
be its empirical distribution function. Denote by

It is well known that

, where

,

is a Brownian bridge and

where
is the Kolmogorov distribution function [1,2].
The mean
and the variance
of the Kolmogorov distribution is equal
respectively [1]

and

Since
is a unimodal distribution by using the Vysochanskij–Petunin
inequality [3], we have
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In particular, for

, i. e.

, we obtain

or
(1)
Example 1. Let us consider the Lehmer RNG
,
in case where
,
,
,
,
. Hence, we get
the following sequence: 3, 1, 89, 17, 85, 93, 41, 29, 57, 25, 33, 81, 69, 97, 65, 73, 21,
9, 37, 5, 13, 61, 49, 77, 45, 53, 1, 89, 17, 85.
It is easily seen that dividing each number in this sequence by 100, we get
numbers
,
and so on, which are uniformly distributed
on
.
Let us make the variation series of the random sample
:

.
The empirical distribution function
following

of the random sample

It is easy to build a plot of the function
obtain that

where

takes the
values

and after some calculations we

is the uniform cumulate distribution function such that

Therefore,
and the hypothesis that
(or
) is uniform distributed can be accepted.
Example 2. Now we consider the Lehmer RNG in case where
,
,
,
,
.
By
plugging
these
parameters
into
Lehmer’s
formula
, we obtain the following random sample 3, 1, 39, 17, 35,
43, 41, 29, 7, 25, 33, 31, 19, 47, 15, 23, 21, 9, 37, 5, 13, 11, 49, 27, 45, 3, 1, 39, 17,
35, 43, 41, 29, 7, 25, 33, 31, 19, 47, 15, 23, 21, 9, 37, 5, 13, 11, 49, 27, 45.
From this sequence we get
,
and so on, which has to
be uniform distributed on
.
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Arranging

numbers

in

The empirical distribution function
following

increasing

order,

of the random sample

By computing

, we have

we

get

takes the
values:

and therefore,

. Since this value of
does not belong to the
the RNG cannot be considered as a generator of

interval
uniform distributed numbers.
Example 3. Let us consider the Lehmer RNG in case where
,
,
,
,
.
From
it follows a series of
numbers
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
Then calculating
,
, we have the following uniformly
distributed on
series
,
and so on.
Much in the same way as in the previous cases we calculate

Since
the
hypothesis that
(or
) is uniform distributed can be accepted.
Thus, by using the
confidence interval, we conclude that GNRs of
Examples 1 and 3 can be considered as generators of uniform distributed numbers.
However,
since
for
Example
1
and for Example 3
we conclude that RNG of Example 3 is much
better than the generator of Example 1.
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Одним з головних викликів сучасності є боротьба зі зміною клімату на
планеті. Задля розв'язання цієї проблеми та об'єднання міжнародних зусиль 196
учасників приєднались до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та 185 країн
ратифікували кліматичну Паризьку угоду. Досягнення цілей, поставлених в цих
документах, вимагає фундаментальних досліджень для побудови реальних
сценаріїв низьковуглецевої стратегії розвитку країни. При оцінці потенціалу та
напрямків трансформації економіки України в декарбонізовану економічну
модель розвитку потрібна достовірна оцінка: поточного рівня енергоресурсів,
вироблених за допомогою відновлювальних джерел енергії (далі ВДЕ);
існуючих обмежень щодо впровадження “чистих технологій” як економічнофінансового, так і структурного характеру (наприклад, рівень сучасної
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гнучкості української енергосистеми з огляду на можливості абсорбувати
більшу частку відновлювальних джерел енергії, фінансового навантаження
технологій ВДЕ на економіку тощо); змін в структурі споживання
енергоресурсів; темпів зростання ВДЄ. Все це ускладнює управління процесом
декарбонізації та зумовлює постановку нових задач перед статистикою.
Водночас відсутність комплексної системи показників та інформаційної
бази для їх розрахунків, за якою можна оцінити перспективи та наслідки
низьковуглецевої стратегії розвитку, зазвичай стає перепоною для
перетворення декларацій на конкретні дії. До того ж, без інформації та
статистичних індикаторів неможливо розробляти достовірні та обґрунтовані
стратегії, пов’язані із запровадженням декарбонізованої моделі економіки,
проводити ефективну державну політику, оперативно реагувати на внутрішні та
зовнішні виклики, а також бути конкурентоспроможними, зокрема на ринку
ЄС.
Питанням декарбонізації економік та енергоефективності присвячені
численні наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, міжнародних та
світових енергетичних інституцій. Разом з тим, для української статистики
декарбонізація та енергоефективність залишається малодослідженим об'єктом.
Віддаючи належне проведеним дослідженням, варто зауважити, що в Україні
майже відсутні статистичні напрацювання оцінки низьковуглецевої стратегії
розвитку країни.
Метою дослідження є розробка, систематизація, класифікація та адаптація
до українських реалій дієвої системи оцінки низьковуглецевої стратегії
розвитку, заснованої на найкращих практиках аналізу запроваджених в країнах
ОЕСД.
Статистичний аналіз низьковуглецевої стратегії розвитку країни,
декарбонізації економіки, формування цілей зеленого переходу країни,
формування заходів державної політики неможливий без використання
абсолютних та відносних величин. Сформована система показників може
слугувати інформаційною базою для: оцінки поточної ситуації; вимірювання
прогресу та потенціалу зростання низьковуглецевої діяльності; порівняння
індивідуальних і узагальнюючих показників в просторі та часі; оцінювання
ефектів впливу та наслідків функціонування різних секторів економіки на зміну
клімату та середньої глобальної температури; моделювання сценаріїв розвитку;
проведення прогнозування.
Макроекономічні
показники
низьковуглецевого
розвитку
(енергоспоживання до ВВП, викиди СО2 до ВВП, викиди СО2 на одну особу) є
занадто узагальненими, щоб зробити висновки щодо регіонів та видів
економічної діяльності і не дають жодної відповіді на питання: де неефективно
працює стратегія розвитку, де потрібні дії? Натомість система показників, в
основу якої покладено розподіл за секторами кінцевого споживання енергії,
може запропонувати кращий підхід до визначення прихованих резервів та для
вжиття заходів щодо зменшення викидів вуглецю.
Перехід до низьковуглецевої економіки, відповідно до основних
положень Концепції [1] та Стратегії [2], вимагає аналізу та пошуку шляхів у
таких сферах економіки: електроенергетика; промисловість; теплопостачання
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та комунальне господарство, житловий сектор; транспорт; сільське
господарство.
При побудові системи показників було враховано поділ на макро- і
мікрорівень та виділено шість підсистем управління:
1) управління декарбонізацією економіки, до якої входять
макроекономічні показники (енергоємність та вуглецеємність ВВП, СО 2 на
душу населення за первинним та кінцевим споживанням енергії, обсяги
поглинання парникових газів, відсоток лісистості території країни, обсяг
імпорту енергоресурсів, обсяг плати за викиди парникових газів, частка
“брудних” підприємств у ВВП, обсяг витрат домогосподарств на енергоресурси
та інші);
2) управління декарбонізацією енергетики (частка ВДЕ у виробництві
енергоресурсів, структура генеруючих потужностей, втрати електроенергії, газу
та тепла при транспортуванні, рівень імпортозалежності органічних
енергоносіїв країни, “зелений тариф”- запроваджена в Україні система
підтримки виробництва електричної енергії з ВДЕ, вартісні показники
українського енергоміксу, ціни на паливно-енергетичні ресурси, обсяги
виробництва вугільних теплоелектростанцій, питомі витрати палива на
виробництво тепла, енергетична бідність та інші);
3) управління декарбонізацією житлових та нежитлових приміщень
(обсяг споживання енергетичних ресурсів в ЖКГ, споживання енергії на
квадратний метр, обсяг інвестицій домогосподарств у енергоефективність
будівель, недостатність покриття фінансування існуючих потреб в
енергоефективних заходах із термоізоляції житла, обсяг запровадження
енергозберігаючих технологій у побуті, питома вага вартості енергетичних
товарів та послуг у витратах домогосподарств та інші);
4) управління декарбонізацією промисловості (частка енергоємних видів
економічної діяльності у ВВП; енергоефективність виробництва, енергоємність
продукції за видами економічної діяльності та інші);
5) управління декарбонізацією та екологізацією транспорту (обсяги
споживання нафтопродуктів, кількість автомобілів з двигунами внутрішнього
згоряння та з електродвигунами, обсяги використання вуглецево нейтральних
палив у транспорті, обсяги вантажообороту та пасажиропотоку в розрізі видів
транспорту та інші);
6) управління декарбонізацією сільського господарства (обсяги
виробництва біомаси та біопалива, обсяг імпорту добрив, обсяг споживання
паливно-енергетичних ресурсів та інші).
Перша підсистема включає в себе макроекономічні показники і є
результатом дії наступних п'яти підсистем. В кожну з підсистем включено як
прямі, так і непрямі індикатори для оцінки декарбонізації економіки країни.
Проблемні питання, які можуть виникати при використанні окремих
показників:
1) при використанні відносних показників, які розраховуються на одну
особу, можуть виникати неточності, пов'язані з невчасним переписом та
неврахуванням кількості мігрантів [4, с.2517]. На регіональному рівні ці
неточності будуть мати вплив на показники у великих містах та регіонах із
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розвиненими курортними зонами, що призведе до хибних розрахунків та
неефективних управлінських рішень;
2) при розрахунку показників споживання енергії (особливо зима/літо)
доцільно враховувати середньомісячну температуру повітря і коригувати
показники на ваговий коефіцієнт;
3) аналіз показників ефективності “зеленого” переходу потрібно
проводити з огляду на динаміку ВВП та чисельність населення країни, які є
фундаментальними факторами попиту на енергоресурси.
При реалізації низьковуглецевої стратегії розвитку країни потрібно
обережно підходити до використання державних важелів впливу і проводити
ґрунтовний статистичний аналіз як реалізованих, так і майбутніх управлінських
рішень. Система показників у розрізі підсистем управління допоможе оцінити
ефективність та підвищити результативність стратегії як на рівні окремих видів
економічної діяльності, так і на національному рівні.
Отже, статистичні індикатори, моделювання процесів декарбонізації та
прогнозування ключових показників дозволить підтримати світові зусилля з
обмеження глобального потепління та проводити ефективну низьковуглецеву
стратегію розвитку країни, вчасно коригувати управлінські рішення щодо
енергетичного переходу та декарбонізації економіки країни.
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В умовах появи нових видів штаму Covid-19 виникає нагальна потреба
моніторингу поширення захворюваності, відстеження реакції урядів країн на
коронавірус, контролю ефективності політичного керівництва.
З наукової та практичної точки зору заслуговує на увагу досвід проєкту
Oxford COVID-19 Government Response Tracker в межах якого систематизується
інформація про реакції державної політики на Covid-19 [2].
При Оксфордському університеті з початку пандемії створена команда
дослідників школи управління Блаватника, яка у режимі реального часу збирає
та обробляє інформацію про понад 180 країн світу щодо заходів стримування
COVID-19. Дані реєструється відповідно до політики уряду країн та
відображають ступінь державних реакцій у боротьбі з коронавірусом.
Агрегований набір показників дозволяє відслідковувати залежність прийнятих
дій реагування від рівня захворюваності, порівнювати їх у часі, дає можливість
громадянам оцінювати зусилля держав зі стримування хвороби.
Відповідно до першої версії методології будувався лише Індекс
жорсткості державних заходів протидії коронавірусній інфекції (COVID-19
Government Response Stringency Index), що охоплював менше десятка
індикаторів. Він розраховувався за наступними показниками: закриття
навчальних закладів, офісів, громадського транспорту, скасування масових
заходів, обмеження пересування по країні та міжнародних поїздок, рівень
охоплення населення тестуванням на COVID-19, заходи з відстеження
контактів інфікованих.
Аналіз даних демонстрував, що «індекс жорсткості» майже для кожної з
країн зростав разом з кількістю інфікованих. У той же час швидкість введення
тієї чи іншої міри створювала критичний ефект: в окремих країнах, у тому числі
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в США та Італії, які перебували саме тоді у лідерах по захворюваності,
оперативність прийняття заходів відставала від темпів приросту летальних
випадків [1]. Деякі країни, навпаки, вживали заходів на випередження, як
Україна на початку весни 2020 р. Як відзначали автори індексу, багато країн
після цього почали замислюватися над адекватністю вжитих заходів
епідеміологічної ситуації та про доцільність їх пом'якшення з метою
запобігання подальшого загострення економічної кризи.
Наразі групою дослідників пропонується чотири індекси, для кожного з
яких збирається загальнодоступна інформація про 23 показники реакції влади
по протидії хворобі за напрямами [2]:
➢ політика стримування та закриття (показники C1-C8),
➢ економічна політика (показники E1-E4),
➢ політика системи охорони здоров’я (показники H1-H8),
➢ політика вакцинації (показники V1-V3).
Відповідно до методології розраховуються наступні індекси:
1. Загальний індекс реагування уряду (Government response index) фіксує, як
реакція урядів змінювалася за всіма показниками у базі даних, стаючи
сильнішою чи слабшою протягом спалаху. Він розраховується з
використанням усіх порядкових показників (охоплює 16 показників).
2. Індекс стримування та здоров'я (Containment and health index) поєднує
обмеження та закриття, «блокування» з такими заходами, як політика
тестування та відстеження контактів, короткострокові інвестиції в
охорону здоров'я, а також інвестиції у вакцини. Індекс обчислюється з
використанням усіх порядкових показників політики стримування та
закриття, а також показників політики системи охорони здоров’я (14
показників).
3. Індекс строгості (Stringency index) оцінює суворість політики «стилю
блокування», яка в основному обмежує поведінку людей. Він
визначається з використанням усіх порядкових показників політики
стримування та закриття, а також показника, що фіксує громадські
інформаційні кампанії (9 показників).
4. Індекс економічної підтримки (Economic support index) фіксує такі
показники, як підтримка доходів та полегшення боргу. Індекс
розраховується з використанням усіх порядкових показників економічної
політики (2 показника).
Додатково пропонується визначення Індексу ризику відкритості (Risk of
openness index), що базується на рекомендаціях, викладених Всесвітньою
організацією охорони здоров’я про вживання певних заходів, які можна буде
безпечно послабити в якості політики реагування на Covid-19.
Запропоновані індекси є простими середніми з окремих компонентних
показників [3]:

де k - кількість компонентних показників в індексі, а
для окремого показника.
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Кожна оцінка субіндексу для показників у будь-який день (t)
обчислюється функцією:

де

максимальне значення показника,
чи має цей індикатор прапор ( = 1, якщо індикатор має змінну
прапору, або = 0, якщо індикатор не має змінної прапору),
записане значення політики за порядковою шкалою,
записаний двійковий прапор для цього показника,
Запропонована процедура нормалізує різні порядкові шкали для
отримання оцінки за субіндексом від 0 до 100, де кожна повна точка на
порядковій шкалі має однаковий інтервал.
Слід зазначити, відповідно до результатів дослідження оксфордських
науковців, Україна на початок літа 2021 р. за рівнем зв’язку між кількістю
випадків захворюваності на COVID-19 та реакцією уряду наближається до
позначки 60 балів зі 100, одночасно маючи рекомендації щодо закриття
робочих місць, навчальних закладів, скасування публічних заходів та
обмежування зборів [4]. Аналіз рівнів описаних індексів свідчить про небезпеку
прийняття рішень щодо послаблення умов карантину на регіональному рівні та
переходу більшості областей у зелену зону на початку літніх місяців. Це вказує
на низьку відповідальність місцевих органів влади та створює підґрунтя для
більших ризиків у найближчому майбутньому.
Утім, методологія запропонована оксфордським проєктом не дозволяє
оцінювати ефективність або релевантність дій уряду країн на COVID-19, що
лише фіксує суворість державної політики, але не відслідковує реальність її
виконання. Натомість на новому етапі пандемії вона сприяє відстеженню
залежності між обмежуваними заходами та захворюваністю з метою
визначення їх дієвості та термінів продовження.
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За останні десятиліття в Україні на більшості підприємств державної
форм власності (ПДФВ) в цілому, на підприємствах оборонно-промислового
комплексу (ОПК) зокрема, здійснено спроби реформ, спрямованих на
приватизацію та зменшення державної частки власності на даних
підприємствах. Тим не менш, значимість підприємств з державною участю
залишається високою згідно багатьох показників, в тому числі по відношенню
виручки підприємств до загальнонаціонального ВВП, частці в загальній
зайнятості та в сукупному обсязі інвестицій. Загалом, підприємства з
державною часткою становлять 20% по відношення отриманого сукупного
доходу до ВВП України [1, с. 8].
В європейських країнах сфера державної власності в різних секторах
економіки є суттєво високою, особливо в деяких нових членів Європейського
союзу (країни члени ЄС з 2004 року). За даними країн членів Європейського
союзу частка ПДФВ коливається від 5 до 50% в залежності від секторів
економіки і рівня економічного розвитку країни [2, с. 7]. Також серед старих
країн-членів ЄС15, таких як Франція, Італія та Швеція істотно помітна частка
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державної власності головним чином в сферах енергетики, транспорту,
промислового виробництва і природних монополій, але, в той самий час,
з'являється тенденція на поступове її скорочення [3]. Слід зазначити, що ПДФВ
наслідують окрім комерційних, ще й соціальні, тобто некомерційні цілі.
Соціально-економічні, політичні та історичні причини діяльності ПДФВ – це є
головне, чому уряди керівництва України фінансово підтримували державні
підприємства протягом останніх років.
В Україні підприємства з державною участю продовжують надавати
послуги в багатьох секторах економіки, будь то комунальні послуги або
транспорт, освіта, охорона здоров'я, або промислове виробництво. Дані
підприємства відіграють важливу складову у сфері базових потреб громадян,
підтримають природні монополії держави і мають важливе стратегічне
значення
для
зростання
національної
економіки,
підвищення
конкурентоспроможності,
фіскальної
та
соціальної
стабільності.
Недосконалість керування підприємствами державної форм власності завжди
становить політичний мінус для органів влади і фіскальний ризик для урядів
України, тому що досі підприємства державної форми власності залишаються
головним працедавцем в країнах східної Європи і в Україні зокрема. Показники
ефективної діяльності ПДФВ можуть бути прикладом для приватної бізнессфери, як зразок ефективного корпоративного керування, маючи статус
стабільного працедавця і економічно привабливого ресурсу. У разі від'ємної
результатів економічної діяльності підприємств з державною часткою,
зазвичай, досить дорого обходиться держаній економіці і платникам податків,
фінансування видатків ПДФВ лягає додатковим тягарем на Державний бюджет
України або звільняються від обов'язкових податкових платежів.
Згідно досліджень Світового банку працевлаштування на підприємствах
державної форми власності в Україні станом на грудень 2020 року сягає 570
тис. осіб [1, с. 12]. Слід звернути увагу, згідно даного дослідження, 55 відсотків
працевлаштовані у категорії, яка визначена як «інші» і містять такі сфери
діяльності: космічні технології, оборонні та збройові виробництва, науководослідні організації, освіта, охорона здоров'я, спорт, мистецтво, азартні ігри,
торгівлю горілчаними напоями, поштові послуги, тощо.
За даними Державного науково-дослідного інституту інформатизації та
моделювання економіки від 55-ти підприємств оборонно-промислового
комплексу, які є підприємствами з державною участю і входять до складу
державного концерну «Укроборонпром», загальна тенденція кадрового
забезпечення підприємств ОПК полягає у скороченні сумарної штатної
чисельності
осіб, за винятком працівників робочих спеціальностей. За
загальним показником зменшення чисельності персоналу, штатна чисельність
осіб управлінського персоналу не змінилась і залишається сталою 5-6 тисяч
осіб від сумарної кількості осіб 52-59 тис. за період з 2016 – 2019 роки,
відображає загальну тенденцію у державних підприємствах в надмірно
великому управлінському апарату, при загальному скороченні основних
робітників, працівників інженерних і наукових спеціальностей. [4, с. 74]. За
даної тенденції чисельного скорочення слід звернути увагу на "старіння"
персоналу підприємств концерну «Укроборонпром». За період з 2016 – 2019
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роки «постарішав» середній вік всіх працівників, суттєво стали старші
робітники інженерно-технічних професій і кваліфіковані робітники основних
спеціальностей (Рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зміни середнього віку працівників підприємств ОПК
концерну «Укроборонпром» за 2016-2019 рр.
Це може свідчити про низьку мотиваційну частину від винагородження
праці до якісного оновлення персоналу підприємств сфери ОПК, поганої
залучення молоді і передових спеціалістів. Підприємствам обороннопромислового комплексу та іншим видам державних підприємств слід зміцнити
зусилля корпоративного управління по організації мотивації трудової
діяльності, матеріального стимулювання трудової діяльності, якості
професійної підготовки та перепідготовки робочої сили і системного
мотиваційного моніторингу. Взаємозв’язок мотивації трудової діяльності
безпосередньо впливає на збільшення виробництва, зростання обсягів продажів
і зростання доходів [5, с. 72]. Незважаючи на те що з середини 1990-х років в
Україні проводилася масштабна приватизація шляхом продажу державного
майна, проте, на даний час, існує значна кількість ПДФВ, які функціонують не
самим ефективним чином або не здійснюють діяльність взагалі, при цьому не
здійснюючи формальну процедуру ліквідації, що призводить до відволікання
державних ресурсів на корпоративне управління і утримання адміністративноуправлінського апарату даних підприємств. Тому й досі велика кількість ПДФВ
відносяться до числа найбільш важливих проблем у багатьох регіонах України,
тому що є великими працедавцями і грають важливу і часто домінуючу роль в
економічному розвитку і життя людей.
Дане дослідження має продемонструвати залежність між корпоративним
управлінням і кадровим потенціалом підприємств державної форми власності,
про те, як якісні зміни у ефективному використанні кадрового забезпечення
впливають на продуктивність праці, економічну ефективність і
конкурентоспроможність підприємств в цілому. Для ефективного використання
та управління кадровим потенціалом з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств необхідно здійснювати цілеспрямовану кадрову
80

Міжнародний форум EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка»

політику, вдосконалювати стандарти і практики корпоративного управління,
що неодмінно поліпшить ділове середовище і економічний стан підприємств
державної форми власності, відкриє перспективи до створення умов
конкурентоспроможності, поступового витіснення корупції і проявів
політичного лобізму. Покращення діяльності і розвиток підприємств з
державною часткою залишається важливим питанням для політичної та
управлінської влади.
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Існують різні способи вирішення проблем пропусків даних: аналіз лише
повних спостережень або відновлення даних за допомогою різних методів.
Одним із сучасних методів відновлення даних є метод множинної імпутації.
В Україні наявна відносна мала кількість робіт щодо даного методу, в той
час як за кордоном метод множинної імпутації отримує все більший розвиток і
поширення.
Цей метод відрізняється інших складністю і трудозатратністю, що ставить
перед дослідниками серйозні методологічні труднощі, які перешкоджають його
грамотній практичній реалізації. Основна причина, що стримує його
застосування, полягає в тому, що в його основу покладені підходи, що рідко
зустрічаються в практиці прикладних статистичних досліджень: байесовський
підхід і алгоритм Монте-Карло із застосуванням марковских ланцюгів для
статистичного моделювання.
Виокремлюють такі заперечення проти використання множинної імпутаціі.
1. Множинна імпутація вимагає непорівняно більших зусиль і часових затрат,
ніж інші способи заповнення пропусків у масивах даних, даючи зіставні
результати.
2. Множинна імпутація вимагає побудову моделей, подібно методам перевірки
гіпотез, однак, на відміну від них, не дає ніякої нової змістовної інформації.
Більш того, будь-який новий результат розглядається як негативний і
демонструє, що імпутовані дані істотно відрізняються від отриманих в
результаті збору даних.
3. Множинна імпутація вимагає малодоступного і трудомісткого в освоєнні і
використанні програмного забезпечення [2].
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Суть методу множинної імпутації даних полягає в тому, щоб одночасно
генерувати кілька значень пропущеної величини замість того, щоб замінювати
пропущену інформацію одним значенням. Не обмежуючись разовим
обчисленням очікуваного (середнього) значення для пропущеної інформації,
можна випадковим чином підставити значення, обчислені на основі
передбаченого розподілу змінної. Для практичного використання всіх
відновлених таким чином даних генеруються набори баз даних з різними
варіантами підстановок пропущених даних.
Метод багаторазової підстановки включає кілька етапів. На першому етапі
необхідно вибрати модель, за допомогою якої будуть передбачуватись
пропущені значення. На другому – проводиться кілька варіантів підстановки
значень, при цьому для кожного варіанта генерується своя база даних з набором
відновлених даних. Завершується алгоритм аналізом всіх отриманих баз даних з
підставленими значеннями і об'єднанням оцінок параметрів в загальні остаточні
показники за допомогою алгоритму Рубіна [4].
Для ефективного розрахунку середньої, дисперсії та коваріації (або
коефіцієнта
кореляції)
використовується
алгоритм
максимізації
правдоподібності, що дозволяє враховувати всі значення масиву даних, в тому
числі і частково пропущені. Генерація значень для пропущеної інформації
здійснюється за допомогою процедур, що мають у своїй основі ланцюги
Маркова та метод Монте-Карло.
Метод працює наступним чином. Приріст даних починається з
випадкового приписування значень пропущеної інформації, після чого нові
оцінки параметра вилучаються з попереднього розподілу Байеса, заснованого
на приписаних даних.
Алгоритм підстановки даних складається з двох кроків. На першому – нові
значення для пропущеної інформації приписуються, виходячи з умовного
розподілу даних спостереження і останніх приписаних значень параметрів. На
другому кроці нові значення для параметрів симулюються шляхом вилучення їх
з наступних розподілів Байеса, які утворені із сукупності наявних та
попередньо відновлених даних. Проведення цієї процедури для масиву даних з
великим числом змінних може зайняти багато часу.
Метод множинної імпутації даних досить складний як в технічному, так і в
змістовному плані, тому цілком закономірним є питання про його переваги.
Даний метод дозволяє уникнути систематичних помилок в оцінці коефіцієнтів
регресійних моделей, а також є незамінним в разі великої частки пропущених
даних. Можна вважати, що в даний час модель багаторазових підстановок, з
урахуванням можливості його практичного застосування і якості результатів, є
найкращим з наявних. На відміну від інших наявних методів, він враховує
неточність підстановок, що призводить до отримання більш реалістичних
результатів аналізу.
В своїй роботі [3] автори дійшли до виносвку, що при застосуванні методу
множинної імпутації середньоквадратична помилка і коефіцієнт детермінації
максимально близькі до результатів, отриманих на основі повних даних, а отже
даний метод відновлює пропущені дані максимально наближено до реальних.
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Задля ілюстрації методу множинної імпутації було використано дані про
пацієнтів, хворих на анорексію, вага яких контролювалася до та після
лікування. Упродовж періоду дослідження частина пацієнтів отримала
лікування (46 осіб), а інша належала до контрольної групи і лікування не
отримувала (26 осіб) [1].
За допомогою програмного коду випадковим чином було симульовано
набори даних, де для змінної “вага після лікування” пропущено 10%, 25% i 50%
значень спостережень. Потім за допомогою методу множинної імпутації
пропущені дані було відновлено. Розглядаючи повні дані як генеральну
сукупність, а симульовані як вибірку, було обчислено середнє значення та його
довірчі межі (табл. 1).
Таблиця 1 - Середня вага після лікування пацієнтів, хворих на анорексію
Частка
пропусків,%
0
10
25
50

Отримали лікування, кг
Середня вага
Довірчі межі
39,68
39,67
39,67
39,48

х
(39,17; 40,17)
(39,17; 40,17)
(38,98; 39,98)

Контрольна група, кг
Середня вага
Довірчі межі
36,79
36,78
36,78
37,12

х
(36,42; 37,15)
(36,42; 37,15)
(36,68; 37,57)

Джерело: власні розрахунки автора за даними [1] у середовищі SAS
Метод множинної імпутації дозволив відновити дані максимально близькі
до реальних даних результати, навіть за 50% пропусків. Середнє значення
обчислене при відновлення 10% та 25% пропусків, майже не відрізняється від
середньої ваги, визначеної на реальних даних. А отже, даний метод безперечно
є ефективним засобом із відновлення пропущених даних.
Втім, незважаючи на високу якість результатів, метод множинної імпутації
доволі складний як стосовно, так і щодо змістової інтерпретації результатів, а
також потребує знання відповідних мов програмування і спеціальної фахової
підготовки.
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З появою пандемії COVID-19 та з введенням карантинних обмежень
суспільство ставить нові виклики, вирішення яких безпосередньо впливає на
повсякденне життя, стосується професійної діяльності громадян та навчального
процесу студентів. З переходом на дистанційну форму навчання актуальним
стало питання про задоволення потреб студентів в умовах сьогодення,
з’явилась необхідність у зворотному зв’язку, задля вдосконалення методів
подачі інформації та організації навчального процесу в цілому. Таким чином,
було проведено анкетування студентів, що дало змогу проаналізувати якість онлайн навчання в порівнянні із звичайною формою.
Питаннями щодо організації дистанційного навчання займались А.
Лотоцька, О. Пасічник [2], І.Г. Власенко, К.В. Копняк [1], Штихно Л.В. [5].
Методологічним засадам розробки та статистичного аналізу соціологічних
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опитувань присвячено наукові праці С. С. Герасименка, А. В. Головач, А. М.
Єріної [4].
Метою дослідження є визначення основних переваг та недоліків
дистанційного навчання в умовах пандемії COVID-19 шляхом проведення
анкетування студентів Житомирського державного університету імені Івана
Франка, пошук шляхів вдосконалення навчального процесу в умовах
карантинних обмежень з огляду на думку здобувачів вищої освіти та
враховуючи побажання та зауваження.
Проблемною студентською групою фізико-математичного факультету
Житомирського державного університету імені Івана Франка організовано та
проведено анкетування студентів з використанням Google-форм, а також
проаналізовано його результати, що дало змогу проаналізувати якість
організації он-лайн навчання у ЖДУ ім. Івана Франка. В опитуванні взяли
участь 368 студентів, I-IV курсів Житомирського державного університету
імені Івана Франка. Переважна більшість опитаних здобувають освіту на денній
формі навчання (95,7%). На поставлене запитання щодо впливу дистанційного
навчання на відвідуваність, 39,2% респондентів відповіли, що вплинуло
позитивно, 38% - вплинуло негативно, 22,8% - не вплинуло взагалі. Згідно
результату анкетування, однозначно можна зробити висновок про активніше
використання Інтернет-можливостей та сучасних технологій, це підтвердило
71,5% опитаних студентів. Більшість опитаних, зазначили, що гострою
проблемою організації дистанційної освіти є безпосередній вплив недостатньо
високої якості Інтернет-з’єднання, що 45,1% студентів перешкоджає
проведенню ефективного заняття часто, і 26,1% - іноді. Переважна більшість
опитаних студентів, а саме 58,7%, вважає погану якість Інтернет з’єднання
головним недоліком дистанційного навчання. 19,6% відмітили як основний
мінус майже постійне перебування вдома та багато роботи за комп’ютером або
телефоном, 17,9% обрали серед варіантів складність комунікації з викладачем
(рис. 1).

Рис. 1. Результати
дистанційного навчання

опитування

щодо

головних

викликів

Джерело: результати власних досліджень

Головними перевагами дистанційного навчання студенти вважають
вільний вибір місця та темпу навчання (37,5%) та активне використання
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Інтернет-можливостей (36,7%). 23,6% студентів згідно опитування вважають
головним плюсом збільшення часу для самостійного опрацювання та вивчення
матеріалу (рис. 2).

Рис. 2. Основні переваги дистанційного навчання
Джерело: результати власних досліджень

Достатньо високо була оцінена зручність комунікації з викладачами, яка
оцінювалася респондентами за шкалою від 1 до 5 балів, коли в 4 бали її оцінили
33,4%, а в 5 балів – 31,5% опитаних. Якість організації дистанційного навчання
також було запропоновано оцінити за шкалою від 1 до 5 балів, коли в 4 бали
аналізований показник оцінили 30,4%, і 5 балів – 42,7% респондентів. Проте,
незважаючи на задоволеність он-лайн навчанням, більшість студентів все-таки
обирають традиційну форму навчання (он-лайн – 45,4%, оф-лайн – 54,6%).
Важливу роль має оцінка результатів проведеного анкетування, де чинне місце
належить визначенню помилки репрезентативності, де теоретичною основою
виступає вибірковий метод статистики. Помилками репрезентативності
називаються відхилення значень ознак відібраної і обстеженої частини
сукупності від значень ознак всієї досліджуваної сукупності [3].
Ключовим показником ступеня організації дистанційного навчання
обрано зручність комунікації з викладачами. За попередніми обчисленнями,
величина дисперсії випадкової величини становить: σ2 = 1,44. Тоді гранична
помилка для даної вибірки становить: p =0,12, а помилка репрезентативності
становить:
=

p
x

* 100% =

0,12
* 100% = 3,6%
3

Помилка репрезентативності на рівні 3,6% знаходиться в допустимих
межах статистичних результатів вибірок і вказує на високу достовірність
отриманих під час обробки отриманих результатів.
Висновки. Узагальнюючи результати опитування, можна зазначити, що
студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка, в
цілому, задоволені організацією он-лайн навчання, усвідомлюють її переваги та
виклики; у частини студентів виникають складнощі у комунікації з
викладачами, що зумовлені різними чинниками, як, наприклад, погана якість
Інтернет з’єднання. Анкетування показало, що студенти пристосовуються до
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сучасних умов навчання, і викладачі, у свою чергу, також роблять усе можливе
для забезпечення зворотного зв’язку та комфортного та якісного навчального
процесу.
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В.П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Шост та ін. / за ред. Є. І. Ткача
Тернопіль: Економічна думка, 2006. 224 с.
4. Статистика: підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна
та ін./ за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. 2-ге вид., перероб. і доп.
К.: КНЕУ, 2000. 467 с.
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бізнес-аналітика,

підвищення

Nadiia Yushchenko,
PhD, Associate Professor,
Khmelnytskyi National University
SOLUTIONS FOR DATA ANALYTICS IN BUSINESS STRENGTHENING
Key words: advanced analytics, business intelligence, data analytics,
performance improvement.
Аналітика є основним інструментом управління сучасним бізнесом,
оскільки успішний бізнес ґрунтується на якісній і своєчасній інформації.
Аналітика даних надає бізнесу можливості ставити правильні цілі і досягти
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максимального результату, визначити тенденції, виконувати прогнози,
розробити (скорегувати) стратегію, визначити можливі ризики і запобігти чи
мінімізувати наслідки, інші.
У складному, невизначеному і нестабільному світі темпи цифрових змін
швидші, ніж будь-коли. Випередження має вирішальне значення для успіху.
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики – це програмне забезпечення для
візуалізації даних та аналітики даних, яке допомагає компаніям ухвалювати
більш обґрунтовані рішення (табл. 1).
Таблиця 1. Фінанси та економіка компаній: сучасний стан та перспективи
розвитку
Запит

Кращі практики

Візія майбутнього

Вичерпний,
всеосяжний,
полегшений
доступ до даних
у потрібний
момент в
процесах
бюджетування,
планування,
аналізу та
корегування

ERP-система, що
охоплює всі
аспекти
діяльності
компанії, великою
мірою
діджиталізована,
хоча в окремих
винятках ще
залишаються
паперові носії
через нормативні
вимоги.

Зручна ERP-система,
що поєднує облік,
фінанси та
економічний
аналіз/бізнес-аналітику.

Мобільні
рішення, що
доповнюють ERPсистему.

Рішення для
електронного підпису
поза офісом в місцях
здійснення
господарської
діяльності.

Електронний
документообіг
між підрозділами.

Спрощений
економічний
аналіз:
розуміння
ефективності
витрат, впливу
на результат,
запобігання
зловживанням
через брак
контролю

Бізнес-аналітика,
що охоплює всі
аспекти
діяльності
компанії та діє в
режимі реального
часу.
Онлайн-панелі
інструментів
(dashboards) для
керівництва в
режимі реального
часу.

Засоби фінансового планування та
бізнес-аналітики
Phocas Software
Holistics
Exago BI

Візуалізації,
інфографічне
відображення даних.
Прогнозування на
основі штучного
інтелекту.

Розповсюджені мережі
для роботи в зонах без
інтернету від
операторів мобільного
зв’язку.
Зручні автоматизовані
аналітичні системи для
вимірювання
продуктивності та
відстежування
відхилень з
автоматичними
інформерами для
керівництва.

Sisense
Cluvio
Mode
ClicData
Logi Analytics
Alteryx Designer
ibi
Splunk Enterprise
Dundas BI
Zoho Analytics
Klips
Sigma Computing
Qlik Sense
Tableau
Microsoft Power BI
Looker
QlikView
Oracle Business
Intelligence
BOARD
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Запит

Кращі практики

Візія майбутнього

Бенчмаркінг
(зовнішній,
внутрішній).

Засоби фінансового планування та
бізнес-аналітики
Grow
SAP Business Objects
MicroStrategy Analytics

Джерело: побудовано за даними [1], [2, с. 34]

Інструменти бізнес-аналітики підключаються до сховищ даних бізнесу,
ERP-систем, маркетингових даних, каналів соціальних медіа, імпорту даних
Excel або навіть макроекономічної інформації. Впровадження та використання
аналітичних інструментів надає можливість розуміти бізнес, відстежувати
причинно-наслідкові зв’язки і оптимізувати діяльність компанії.
Бізнес-інтелект (англ. Business intelligence (BI)) – це термін-метафора,
який не має дослівного перекладу й тлумачення і позначає комплекс концепцій,
технологій і програмних засобів аналізу первинних даних і візуалізації його
результатів для підтримки рішень. Програмне забезпечення ВІ розподіляється
між трьома широкими категоріями додатків: інструменти управління даними,
програми для виявлення даних та інструменти звітності (включаючи
інтерактивні інформаційні панелі та програмне забезпечення для візуалізації
даних).
Компанія FrontRunners проаналізувала наявні ВІ-системи за відгуками
користувачів. Методологія FrontRunners обчислює бали на основі
опублікованих відгуків користувачів про продукти за двома основними
вимірами: зручність використання по осі X і рекомендації користувачів по осі Y
(рис. 1). Обидва показники – це середньозважене значення двох рейтингів
користувачів (оцінка кінцевого користувача від одного до п’яти), а саме:
«Зручність
використання»
включає
рейтинги
користувачів
щодо
функціональності
продукту
і
простоти
користування
продуктом;
«Задоволеність користувачів» включає оцінки стосовно ймовірності
рекомендувати програмний продукт іншим та співвідношення ціни і якості.
Інформація ґрунтується на опублікованих відгуках користувачів, публічних
джерелах даних та даних від постачальників технологій.
Щоденно людство генерує приблизно 2500 петабайт даних, а через 5
років ця цифра збільшиться до 463 екзабайт. Збільшення даних створило
серйозні проблеми в процесі їхньої обробки. Відповідно, крім аналітики даних
у реальному часі, яка перетворює дані у висновки, вона дає можливість миттєво
реагувати на ситуацію, тенденції розгортання й міграції баз даних компаній у
«хмару» (згідно з прогнозами, хмарні бази даних зростуть на 75% до 2022 р.),
об’єднання аналітичних можливостей і можливостей машинного навчання,
створення, критичного розуміння та оцінки візуалізації даних як
фундаментальної навички кожного [3], головними тенденціями в сфері даних
на думку Gartner [4] є:
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The reviews analysis period spans two years and ends on the 15th of the month prior to publication.

Рис. 1. Найкращі
FrontRunners®, січень 2021

інструменти

бізнес-аналітики

–

2021.

Джерело: [1]

1) графи знань, які усувають розрив між людиною та машиною і являють
собою набір фактів (описів об’єктів, концепцій та подій), що з’єднані між
собою типізованими зв’язками. Завдяки зв’язуванню та семантичним
метаданим з’являється можливість створити кращий контекст для даних. Це
сприяє спрощенню аналізу, інтеграції, спільному використанню та об’єднанню
даних;
2) поглиблена аналітика. За допомогою використання методів машинного
навчання і штучного інтелекту, великі дані перетворюються на більш дрібні та
придатні до аналізу. Згідно з дослідженнями Gartner, поглиблена аналітика
стане рушійним механізмом бізнес-аналітики в 2021 р.
Список використаних джерел
1. Top Business Intelligence Tools – 2021. FrontRunners. URL:
https://www.softwareadvice.com/bi/#buyers-guide (дата звернення: 25.06.2021).
2. Національні інноваційні пріоритети аграрного сектора в Україні.
Agrohub Innovation Agenda. URL: National-Innovation-Agenda-Report.pdf (дата
звернення: 25.06.2021).
3. Основні тренди 2021 у сфері даних. Datalabs. URL:
https://datalabsua.com/ua/main-data-trends-2021/ (дата звернення: 25.06.2021).
4. Business Intelligence (BI) Tools Reviews 2021. Gartner Peer Insights.
URL:
https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligenceplatforms (дата звернення: 25.06.2021).
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Бабін Кирило,
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доктора філософії,
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТААНАЛІЗУ У ДОСЛІДЖЕННІ
СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Ключові слова: метааналіз, пандемія COVID-19, статистичний аналіз.
Стрімке зростання обсягів наукового знання та скорочення термінів на
публікацію отриманих дослідниками результатів стало відповіддю наукового
співтовариства на запит суспільства та урядів на актуальну та доказову
інформацію щодо природи, розвитку та наслідків коронавірусної хвороби у
часи пандемії COVID-19. Разом із тим, наявність в науковій літературі
конфліктуючих за висновками досліджень порушує питання необхідності
поєднання гетерогенних результатів на надійній методологічній основі.
Розробка підходів до синтезу існуючої емпіричної літератури із застосуванням
метааналізу є актуальним науковим питанням, що пов’язане із нетривіальністю
адаптації існуючих методів до особливостей соціально-економічних даних.
Kyrylo Babin,
PhD student,
Taras Shevchenko National
University of Kyiv
ISSUES CONCERNING THE APPLICATION OF META-ANALYSIS IN THE
RESEARCH OF THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF COVID-19
PANDEMIC
Key words: meta-analysis, COVID-19 pandemic, statistical analysis.
The rapid rise in scientific knowledge and the shortened timeframe for
publication of findings was a response of the scientific community to public and
government demand for current and evidence-based information on the nature,
development, and consequences of the COVID-19 pandemic. At the same time, the
presence of conflicting findings in the scientific literature raises the question of the
need to combine heterogeneous results on a sound methodological basis. Developing
approaches to synthesize the existing empirical literature using meta-analysis is a
topical scientific issue due to the non-triviality of adapting existing methods to the
specifics of socioeconomic data.
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СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ
УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Ключові слова: над смертність, причини смертності, статево-вікова
структура, статистичне моделювання
Швидке розповсюдження коронавірусу у 2020 році призвело до значних
утрат людських життів в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні. Пандемія
завдала значного удару по демографічних процесах, стала каталізаторам
зростання смертності. У результаті проведеного статистичного дослідження
виявлено найуразливіші контингенти населення. Сформульовано важливі
питання, що стосуються викликів сучасній медичній системі країни і, чи є
реальні шанси елімінувати негативний вплив пандемії.
Ihor Honchar,
PhD in Economics, Associate Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
STATISTICAL ESTIMATION DEMOGRAPHIC PROSPECTS UKRAINE
IN THE CONTEXT PANDEMIC COVID-19
Key words: over-mortality, causes of mortality, sex-age structure,
statistical modeling
The rapid spread of the coronavirus in 2020 has led to significant loss of life in
all countries of the world, including Ukraine. The pandemic has dealt a significant
blow to demographic processes, has become a catalyst for increased mortality. As a
result of the conducted statistical research the most vulnerable contingents of the
population are revealed. Important questions have been formulated regarding the
challenges to the country's modern medical system and whether there is a real chance
to eliminate the negative impact of the pandemic.
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У ФОКУСІ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ
Ключові слова: статистична інформація, якість даних, анкетні
опитування користувачів, індекс задоволеності користувачів статистичної
інформації, рівень задоволення користувачів.
Обґрунтовано необхідність врахування потреб користувачів статистичної
інформації в умовах структурної та функціональної трансформації діяльності
органів державної статистики. Узагальнено результати спеціалізованих
вибіркових обстежень, які є невід’ємною частиною звітів про якість
статистичних форм звітності, як одного з основних методів отримання даних
про задоволення потреб користувачів інформації. Проаналізована динаміка
показників анкетних опитувань користувачів статистичної інформації
Держстату України у 2012-2020 рр. Наведені результати проведеного у 2020 р.
загального анкетного опитування за Методикою розрахунку індексу
задоволеності користувачів статистичної інформації. Окреслено коло
показників (суб'єктивних, об'єктивних, вимірників корисності/цінності
статистики в грошовому вираженні), врахування яких дозволить більш повно
задовольняти постійно змінювані потреби зацікавлених сторін.
Svitlana Zaiets,
PhD, Associate Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
DIGITAL TRANSFORMATION OF GOVERNMENT STATISTICS
IN THE FOCUS OF USER NEEDS
Key words: statistical information, data quality, user questionnaires,
statistical user satisfaction index, user satisfaction level.
The necessity of taking into account the needs of users of statistical
information in the conditions of structural and functional transformation of the
activity of state statistics bodies is substantiated. The results of specialized sample
surveys are summarized, which are an integral part of reports on the quality of
statistical reporting forms, as one of the main methods of obtaining data to meet the
needs of information users. The dynamics of the indicators of questionnaires of users
of statistical information of the State Statistics Service of Ukraine in 2012-2020 is
analyzed. The results of a general questionnaire survey conducted in 2020 on the
Methodology for calculating the index of satisfaction of users of statistical
information are presented. A range of indicators (subjective, objective, measures of
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usefulness / value of statistics in monetary terms) has been outlined, the account of
which will allow to more fully meet the constantly changing needs of stakeholders.
Ковтун Наталія,
д-р екон. наук, професор,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Мотузюк Ігор,
канд. мед. наук, доцент,
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Ганжа Роман,
канд. екон. наук, керівник відділу наукових досліджень
та аналізу даних, ТОВ Картезіан-Європа
СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЇ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
Ключові слова: рак грудної залози, одномоментна реконструкція,
радикальна мастектомія, інтервальна оцінка, економічний ефект, нижня
та верхня межа економічної ефективності.
Для розрахунку загального економічного ефекту при проведенні
одномоментної реконструкції було розроблено підхід, який базується на двох
компонентах: економічного ефекту від скорочення строку перебування в
стаціонарі при використанні одномоментних реконструктивних оперативних
втручань порівняно з модифікованою радикальною мастектомією та
економічного ефекту від вибору оптимального типу операції. За результатами
розрахунків було визначено суму економії, а також величину економічного
ефекту від застосування такого типу операцій, який був поширений на кількість
зареєстрованих хворих з урахуванням збереження тенденції захворюваності на
рак грудної залози в Україні впродовж 5-ти років.
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STATISTICAL EVALUATION OF THE COST-EFFECTIVENESS OF THE
CHOICE OF THE TREATMENT TYPE FOR BREAST CANCER
Key words: breast cancer, one-stage reconstruction, radical mastectomy,
interval assessment, economic effect, lower and upper limit of cost-effectiveness.
To calculate the overall economic effect of one-step reconstruction, an
approach based on two components was developed: the economic effect of reducing
hospital stay using one-step reconstructive surgery compared to modified radical
mastectomy and the economic effect of choosing the optimal type. According to the
results of the calculations, the amount of savings was determined, as well as the
magnitude of the economic effect of this type of surgery, which was extended to the
number of registered patients, taking into account the trend of breast cancer in
Ukraine for 5 years.
Корнійчук Олександр,
канд. екон. наук, ст. н.с.,
Інститут демографії та соціальних досліджень
імені М.В. Птухи
Національної академії наук України
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МЕТРОПОЛІЙ
В УКРАЇНІ
Ключові
слова:
інституціоналізація.

метрополія,

сфера

охорони

здоров’я,

Розкрито теоретичні підходи обґрунтування інституціоналізації сфери
охорони здоров’я метрополій в Україні для належної координації органів
місцевого самоврядування та регіональної влади з надання доступної і якісної
медичної допомоги. Вони базуються на визначенні метрополії як міської
агломерації, яка виникла внаслідок територіального злиття великого міста з
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поселеннями, що розміщені навколо нього і утворює три зони впливу на
прилеглі території. Перша із них сягає до 15 кілометрів, друга до 60 кілометрів і
третя до 300 км. Метрополіями в Україні є міста Київ, Дніпро, Одеса, Харків,
Львів, а після деокупацї буде м. Донецьк. Теоретичне обґрунтування
інституціоналізації сфери охорони здоров’я метрополійного простору – це
процес наукового визначення функціонування системи медичних закладів в
його рамках для надання якісної і доступної медичної допомоги у
вищезазначених зонах тяжіння. Визначено, що в першій із них громада надає
населенню первинну медичну допомогу; в другій зоні – в рамках медичного
округу – в районі надається вторинна медична допомога; у третій зоні, на рівні
кількох областей – третинна медична допомога. Згідно авторських оцінок,
сфера охорони здоров’я метрополії в умовах метрополізації – це процес
посилення вертикальної й горизонтальної інтеграції закладів охорони здоров’я
– профілактичної медичної допомоги, первинної медичної допомоги, вторинної,
третинної та екстреної медичної допомоги без їх злиття з медичними
установами третинної медичної допомоги центрального міста на основі eHealth
і Національної служби Здоров’я України. Це обумовлено інтенсивністю та
характером трудової міграції із приміських зон. Враховуючи брак наукових
досліджень з питань теоретичного обґрунтування інституціоналізації системи
охорони здоров’я метрополій, доцільно використати напрацювання українських
і закордонних науковців з питань комплексного напряму, що обґрунтовує
поєднання точкових і регіональних завдань, теорії агломерації, що пояснює
агломераційні ефекти в межах метрополії; особливостей співвідношення
простору інформаційного і фінансового потоку з культурним та соціальним
простором місця. До перспектив подальших досліджень слід віднести
теоретичне обґрунтування концептуальних підходів до проектів, законів та
постанов уряду щодо метрополізації в Україні, в тому числі з питань сфери
охорони здоров’я.

Oleksandr Korniychuk,
PhD in Economic Sciences,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies
of the National Academy of Sciences of Ukraine
THEORETICAL APPROACHES OF FORMATION THE HEALTHCARE
INSTITUTIONALIZATION OF METROPOLIS IN UKRAINE
Keywords: metropolis, health care, institutionalization.
The article reveals theoretical approaches to substantiate the institutionalization
of the health care of metropolis in Ukraine for proper coordination of local
governments and regional authorities to provide affordable and quality medical care.
They are based on the definition of the metropolis as an urban agglomeration, which
arose as a result of the territorial merger of a large city with settlements located
around it and forms three zones of influence on the surrounding areas. The first of
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them reaches up to 15 kilometers, the second up to 60 kilometers and the third up to
300 kilometers. The metropolises in Ukraine are the cities of Kyiv, Dnipro, Odesa,
Kharkiv, Lviv, and after deoccupation there will be Donetsk. The theoretical
substantiation of the institutionalization of the health care sector of the metropolitan
area is a process of scientific determination of the functioning of the system of
medical institutions within the metropolitan area to provide quality and affordable
medical care in the above areas of gravity. It is determined that in the first of them the
community provides primary health care to the population; in the second zone within the medical district - secondary medical care is provided in the district; in the
third zone, at the level of several oblasts - tertiary medical care. According to the
author's assessments, the sphere of health care of the metropolis in the conditions of
metropolization is a process of strengthening vertical and horizontal integration of
health care institutions - preventive medical care, primary medical care, secondary,
tertiary and emergency medical care without merging them with tertiary medical
institutions, central city assistance based on eHealth and the National Health Service
of Ukraine. This is due to the intensity and nature of labor migration from suburban
areas. Given the lack of research on the theoretical justification of institutionalization
of the health care system of metropolises, it is advisable to use the work of Ukrainian
and foreign scientists on complex issues, which justifies the combination of point and
regional problems, agglomeration theory, which explains agglomeration effects
within the metropolis; features of the ratio of the space of information and financial
flow with the cultural and social space of the place. Prospects for further research
include theoretical justification of conceptual approaches to draft laws, laws and
government regulations on metropolization in Ukraine, including health care.
Левчук Наталія,
д-р екон. наук, гол. наук. співроб.,
Інститут демографії та соціальних
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ВНЕСОК ОКРЕМИХ ПРИЧИН СМЕРТІ У ЗМІНИ ТРИВАЛОСТІ
ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ
Ключові слова: причини смерті, середня очікувана тривалість життя,
велике місто.
Різноманіття можливостей для зайнятості, самореалізації та відпочинку,
наявність престижних навчальних закладів, інтенсивні міграційні потоки
формують у великих містах особливу соціально-демографічну структуру
населення. Відповідно, таке субнаселення вирізняється й своїм відмінним
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режимом відтворення, зокрема рівнем і структурою причин смерті. Ця робота
присвячена порівняльному аналізу змін у тривалості життя населення великих
міст України та внеску в ці зміни основних причин (класів) смертності в Дніпрі,
Києві, Львові, Одесі та Харкові. Розрахунок здійснено за даними Держстату
України за період 2005–2019 рр.
За розглянутий період середня очікувана тривалість життя при
народженні збільшилася в усіх містах. Найвищий приріст відмічався в Одесі,
тривалість життя при народженні в якій збільшилося на 4,7 та 6,6 року для
жінок і чоловіків відповідно. Приріст тривалості життя в містах із найнижчою
смертністю був істотно меншим: 2,5 року жінок у Києві та 3,5 – чоловіків у
Львові. Отже, відбулася певна конвергенція показників тривалості життя.
Проте, різні початкова структура, інтенсивність смертності від окремих причин
смерті та особливості кодування причин смерті на місцях при статистичній
обробці медичних свідоцтв впливають на величину внеску зміни рівня
смертності від окремих класів причин смерті у приріст середньої очікуваної
тривалості життя при народженні.
Основним драйвером у приріст тривалості життя жінок усіх міст і
чоловіків Львова та Харкова є зниження смертності від хвороб системи
кровообігу, як найбільш впливового класу причин смерті. В одеситів
найбільший вплив справило зниження смертності від інфекційних та
паразитарних хвороб, а також зовнішніх причин. Зниження смертності від
зовнішніх причин зіграло важливу роль у підвищенні тривалості життя
чоловіків інших міст.
На жаль, є й негативні результати. Несприятливий влив на рівень дожиття
обох статей справило збільшення смертності від хвороб органів травлення у
Львові. Зростання смертності від новоутворень і хвороб органів дихання у
Харкові зумовили від’ємний внесок цих класів хвороб у приріст тривалості
життя. До того, у Харкові в 2016–2019 рр. спостерігалося різке зростання
смертності від "неточно визначених" причин смерті.
Пальян Зінаїда,
канд. екон. наук, доцент,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ
Ключові слова: демографічна поведінка, пандемія, коливаність
Демографічна поведінка населення проявляється у характері перебігу
процесів природного та міграційного руху. Масове поширення короновірусної
хвороби, спричиненої вірусом SARS-CoV-2 відбилося у першу чергу на
інтенсивності дожиття та вимирання різних вікових груп населення України.
Упродовж карантинних заходів змінювалась міграційна активність людей. У
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контексті ризиків захворювання і погіршення загального стану здоров’я можна
очікувати пролонгований вплив пандемії на інші демографічні події: укладання
шлюбів і дітонародження.
Результати статистичного аналізу динаміки смертності та міграційного
руху свідчать про наявну циклічність цих процесів, що дає підстави для
побудови різноваріантних сценаріїв прогнозу зміни у короткостроковій
перспективі.
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STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC BEHAVIOR OF THE
UKRANIAN POPULATION IN THE CONAVIRUS PANDEMIC
CONDITIONS
Key words: demographic behavior, pandemic, fluctuations
Demographic behavior of the population is reflected in the character of the
processes of natural and migratory movement. The mass spread of coronavirus
disease caused by SARS-CoV-2 virus has primarily affected the intensity of survival
and extinction of different age groups in Ukraine. During the quarantine measures,
the migration activity of people changed. In the context of disease risks and
deteriorating health, the pandemic may have a prolonged impact on other
demographic events: marriage and childbearing.
The results of statistical analysis of mortality and migration dynamics indicate
the cyclicity this processes, which gives grounds for different scenarios for
forecasting changes in the short term.
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POPULATION FORECAST FOR THE KRAKOW METROPOLITAN AREA
BY THE MODIFIED MULTIREGIONAL ROGERS-WILLEKENS MODEL
Key words: multiregional projection, Rogers-Willekens models, strong
and weak ergodicity models
Many demographers occupied a spatial mobility at demographic projection.
One of the pioneers was outstanding Ukrainian statistician Y. Korchak –
Chepurkiwskiy [1]. However, only the work of A. Rogers [2] can be considered a
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fully successful attempt. The advantage of A. Rogers' method is the holistic.
approach to the main demographic processes, ie births, deaths and migration (more
specifically, migratory flows).
Started from 1975 A. Rogers as a chairman of Human Settlements and Services
Area at the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in
Laxenburg (Austria) together with F, Willekens, initiates a comparative quantitative
assessment of migration patterns and spatial population dynamics in all of IIASA's 17
National Member Organization countries using the uniform methodology presented
in the book. [4]. One of these national reports was devoted to the former USSR, in
which Ukraine and Moldova formed region 2, see S. Soboleva [3].
The original Rogers Willekens model is characterized by assumptions: strong
ergodicity and takes into account only one sex. Our work deals with the modification
of multiregional Rogers - Willekens model [4]. We propose a weak ergodicity
projection model for two sexes in 4 regions. Region 1 - the city of Krakow, region 2 two poviats surrounding the city of Krakow, region 3 - the rest poviats of Lesser
Poland Voivodeship, region 4 - the rest voivodeships of Poland.
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