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Проблеми нагромадження та реалізації людського капіталу як ключового 

чинника соціально-економічного розвитку завжди привертали увагу дослідників. 
Щодо сучасних умов, то показовою в цьому контексті є праця французького 
економіста Т. Пікетті «Капітал у ХХI столітті» (2013), в якій автор робить 
наголос на завершенні епохи суспільства загального добробуту, сформованого в 
розвинених країнах [1]. Особливої гостроти ці проблеми набули за сучасних 
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умов розгортання пандемії COVID-19, яка зумовила непоправні втрати 
економіки та суспільства в глобальному вимірі, що виявилися в падінні світового 
ВВП на 5%, скороченні обсягів міжнародної торгівлі понад 30% (з 13 до 32% в 
2020 р.), пригніченні інвестиційної активності, посиленні політичної та 
соціальної нестабільності [2; 3]. За словами фахівців Світового банку, «людський 
капітал є базовим активом, завдяки якому громадяни стають продуктивними 
членами суспільства і сприяють процвітанню своїх країн. Пандемія 
коронавірусної інфекції COVID-19 завдала удару по цьому цінному активу. На 
відміну від стихійних лих, руйнівний вплив яких на фізичний капітал набагато 
перевершує вплив на людський капітал, пандемія залишила недоторканими 
будівлі, заводи та інфраструктуру, але при цьому вкрай негативно відбилася на 
здоров’ї мільйонів людей і зірвала навчання мільйонів дітей» [4]. 

Серед основних напрямів негативного впливу економічного шоку, 
зумовленого пандемією COVID-19 на нагромадження та реалізацію людського 
капіталу можна виокремити такі: 

- зростання безробіття (з початком глобальної пандемії відбулося різке 
скорочення зайнятості в реальному секторі економіки, зокрема рівень безробіття 
в США збільшився на 10% [5]. При цьому поглибилась  нерівність, пов’язана з 
можливістю працювати віддалено. За даними аналітичного центру Centre for 
Cities у великих містах Великобританії, де зосереджені фінанси і консалтинг 
(Лондон, Кембридж, Оксфорд), близько 40% працівників можуть працювати з 
дому, в той час як в містах промислового півночі ‒ менше 20% [6]. Водночас за 
даними британського аналітичного центру Resolution Foundation, серед людей з 
найнижчими зарплатами перейти на віддалену роботу можуть лише 10% [7];  

- збіднення мільйонів домогосподарств внаслідок різкого спаду економічної 
активності (за оцінками фахівців Світового банку рівень ВВП на одну особу в 
2020 р. в світі в цілому скоротився на 4,3% [8]). При цьому прогнозується, що в 
країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону число бідних зросте на 11 млн 
осіб, тоді як до пандемії передбачалося, що цей показник зменшиться на 35 млн [9]; 

- зростання смертності та захворюваності мільйонів людей на планеті, 
особливо в країнах з високою часткою осіб похилого віку. Згідно з офіційними 
даними, внаслідок зараження коронавірусною інфекцією у світі померли понад 
4,5 млн осіб [10]. Однак фахівці ВООЗ стверджують, що цей показник є вищим, 
оскільки частина смертей припала на людей, які в умовах карантину не отримали 
необхідного лікування від інших захворювань, або не пройшли тестування на 
наявність COVID-19, деякі країни не повідомляли точної статистики тощо;  

- збільшення нерівності в доступі до якісної освіти внаслідок закриття 
навчальних закладів та переходу на дистанційне навчання.  Станом на квітень 
2020 р. більше 1,4 млрд учнів втратили доступ до освіти у більш ніж 190 країнах 
світу внаслідок запровадження карантинних заходів [11]; 

- погіршення психологічного здоров’я населення, зростання випадків 
домашнього та гендерного насильства внаслідок запровадження режимів ізоляції 
та соціального дистанціювання. За даними МОП, глобальна пандемія призвела 
до скорочення 400 млн робочих місць з повною зайнятістю, при цьому 
непропорційно сильно постраждали жінки [12]. Відповідно до дослідження, 
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проведеного на замовлення ПРООН, коронакриза значно збільшила гендерний 
розрив у показниках бідності. Так, до 2021 р. через пандемію 96 млн людей 
опинилися в умовах крайньої бідності, 47 млн з яких ‒ жінки і дівчатка [13]. 

Важливо зауважити, що уряди всіх країн та світова спільнота в цілому 
вживають безпрецедентних заходів для подолання загрозливих соціально- 
економічних наслідків пандемії з урахуванням того, що остання стала тригером 
цілого ряду соціально-економічних трансформацій, пов’язаних з нагромадження 
та реалізацією людського капіталу. Йдеться про прискорення цифровізації 
економіки та суспільства, розробку та впровадження проривних революційних 
технологій, істотні зміни сфері соціально-трудових відносин, а саме: форм 
зайнятості, умов праці, нормативно-правового регулювання трудових відносин,  
мотивації і стимулювання праці тощо.  

Так, Німеччина нині виділяє на антикризові виплати громадянам, малому і 
середньому бізнесу 4,4% ВВП. Частина цих коштів спрямована на фінансування 
програми Kurzarbeit, відповідно до якої компанії відправляють своїх працівників 
у неоплачувані відпустки або скорочують робочі години, а держава компенсує 
працівникам до 60% втраченого доходу. США витрачають на прямі виплати 
громадянам та бізнесу 5,5% ВВП, зокрема до 1200 дол. кожному дорослому (в 
залежності від річного доходу) і додатково 500 дол. на дитину. Великобританія 
компенсує до 80% заробітної плати тим, хто втратив роботу і всім самозайнятим. 
Водночас у країнах, що розвиваються, простору для таких урядових дій значно 
менше. Прикладом може бути запроваджена урядом Індії заборона населенню 
залишати домівки протягом трьох тижнів жорсткого карантину, що призвело до 
паніки трудових мігрантів, які намагалися пішки повернутися додому. Поліція 
Кенії і ПАР застосовувала водяні гармати і гумові кулі, примушуючи населення 
дотримуватися карантину. Відтак, на думку фахівців ПРООН, поточна пандемія 
‒ це не тільки криза в галузі охорони здоров’я. Без консолідації зусиль 
міжнародного співтовариства людство ризикує залишитися без усіх досягнень 
останніх двадцяти років, і цілого покоління ‒ з погляду людських життів, прав, 
можливостей і гідності [8; 14]. 

Таким чином, сучасні глобальні виклики та потрясіння, відсутність 
прецедентів і соціального досвіду їхнього вирішення, ускладнюють та 
актуалізують проблему розробки та реалізацій дієвої регуляторної політики 
держави, спрямованої на збереження та відтворення людського капіталу з 
урахуванням «поведінкових інсайтів» кризового періоду. Йдеться про 
індуктивний підхід до формування соціально-економічної політики, що враховує 
психологічні й когнітивні особливості людської поведінки та відповідні 
емпіричні дослідження з метою створення сприятливих умов для швидкої та 
ефективної адаптації національних економік до глобальних пандемії та 
мінімізації втрат людського капіталу [15]. 

На наш погляд, вирішальне значення для відновлення економіки, 
стимулювання інклюзивного та сталого зростання в поспандемічний період 
матиме збільшення інвестицій в людський капітал і реалізація таких 
пріоритетних заходів в сфері освіти та охорони здоров’я: 
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- розвиток цифрових навичок і технологій, формування здатності до 
продуктивної роботи у віддаленому режимі; 

- скорочення масштабів нерівності в сфері охорони здоров’я; 
- формування дієвої системи реагування сфери охорони здоров’я на ймовірні 

майбутні пандемії; 
- профілактика неінфекційних захворювань, що підвищують ризики 

ускладнень і смертності в період пандемії; 
- підвищення якості та ефективності медичної допомоги громадянам 

похилого віку з метою забезпечення їх активного і продуктивного довголіття; 
- стимулювання впровадження інноваційних методів викладання з акцентом 

на формуванні потреби в самостійній роботі та навчанні впродовж всього життя; 
- вдосконалення управління освітніми закладами в напрямі модернізації 

сформованого в допандемічний період освітнього середовища;  
- застосування змішаних та комбінованих форм навчальних занять з 

урахуванням загрози повторних спалахів COVID-19; 
- розвиток цифрового середовища, забезпечення умов для повноцінного 

якісного дистанційного навчання та зайнятості населення. 
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У країнах з низьким та середнім рівнем доходу більше 80% населення з 
важкими психічними розладами залишаються без лікування (1), і лише 16,5% (2) 
людей з депресією мають доступ до мінімально адекватної допомоги. В 
результаті симптоми зберігаються і призводять до погіршення здоров'я, а люди з 
тривалою інвалідністю стають соціально ізольованими і перестають бути 
економічно продуктивними. У країнах з низьким та середнім рівнем доходу такі 
порушення складають 7,4% світового тягаря хвороб (3, 4), але через обмежений 
попит та пропозицію на лікування лише 0,5% бюджетів країн охорони здоров’я 
спрямовується на психічне здоров’я.  

Очікується, що потреби в медичній допомозі зростуть під час та після 
пандемії (5, 6), в той час як надання послуг з охорони психічного здоров'я може 
погіршитися, що разом може мати несприятливі наслідки для служб психічного 
здоров'я та людей з проблемами психічного здоров’я.  

Дане дослідження має на меті усунення прогалин у лікуванні людей з 
проблемами психічного здоров’я шляхом збору інформації про зменшення чи 
погіршення надання послуг під час пандемії Covid-19. 

Це 6-місячне дослідження, що складається з аналізу ситуації в країні, збору 
кількісних даних та проведенням фокус груп. Проаналізовано велику кількість 
відкритих джерел (аналітичні записки, публікації в наукових журналах, в пресі, 
в соцмережах, статистичні звіти, законодавство тощо). Пошук інформації 
здійснювався по ключових словах через пошукові сервіси Google та Google 
Академія. Збір кількісних даних відбувався протягом 22.03-07.05.2021 через 
гугл-форми. Потенційні учасники отримали інформаційний лист та форму згоди 
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на участь у дослідженні. Отримано 46 відповідей. Опитування проводилося 
серед психіатричних закладів, ЦРЛ, ЦМЛ, багатопрофільних лікарень, лікарень 
інтенсивного лікування та соціальних закладів. Фокус групи відбулися в період 
з 11 по 17.06.2021 через платформу Zoom. Перед початком групових дискусій 
було створено гайди, які містили питання, що стосуються кожного матричного 
домену. Було проведено 3 фокус групи: лікарі (психіатри, сімейні лікарі, 
психологи); головні лікарі; пацієнти з розладами психічного здоров’я з різних 
регіонів України (мм. Львів, Слов'янськ, Луцьк, Маріуполь, Хмельницький, 
Чернівці, Миколаїв, Харків, Чернігів та Київська і Закарпатська області). 
Дискусії тривали 1.5-2 години. 

Наративний синтез, структурований по матричних доменах показав, що 
брак доступу до реабілітаційних послуг спричинив шкідливий вплив на фізичне 
та психічне здоров’я осіб з інвалідністю та їхню здатність жити самостійно, а 
також на розвиток дітей з інвалідністю. Спеціалізованих послуг з охорони 
психічного здоров’я і психосоціальної підтримки, спрямованих на задоволення 
потреб осіб з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями і осіб, які їх 
підтримують, бракувало до пандемії, і декілька програм, що існували, були 
перервані внаслідок COVID-19. Ізоляція у зв’язку з карантином серйозно 
вплинула на дітей з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями, й 
вони ризикують втрати цінні навички, яких набули раніше. Сеанси терапії та 
навчальні заняття в онлайн-режимі часто не проводилися в доступних формах і 
залежали від наявності у сім’ї доступу до комп’ютеру та Інтернету.  

Соціально-економічний вплив кризи, спричиненої COVID-19, негативно 
позначився на праві осіб з інвалідністю та їхніх сімей на достатній життєвий 
рівень, тому що багато батьків або осіб, що доглядають, втратили роботу або 
були змушені взяти відпустку за власний рахунок. Разом з тим, витрати на 
транспорт і засоби індивідуального захисту зросли, а державна підтримка 
залишилася обмеженою. Декілька опитаних згадали випадки, коли особи з 
інвалідністю стикалися з труднощами у встановленні інвалідності та, в 
результаті, в отриманні пенсії по інвалідності. Великою мірою це було 
обумовлено забороною планового лікування у медичних закладах під час 
карантину чи їх закриття внаслідок спалахів COVID-19. 

Частина пацієнтів мала обмежений доступ до первинного рівня медичної 
допомоги (сімейні лікарі) через відсутність контракту з сімейними лікарями (у 
тому числі через поганий матеріальний стан та відсутність мобільного 
телефону). Під час пандемії це стало перешкодою для ранньої діагностики Covid 
(тести, рентген) та лікування в цілому. 

Пацієнти заявляли про суттєві труднощі при виклику медичної допомоги 
як на рівні сімейних лікарів, так і швидкої допомоги. Виклик швидкої допомоги 
під час пандемії (як із симптомами Covid-19, так і з іншими соматичними 
захворюваннями) був майже неможливий, бригади відмовлялися їхати навіть 
коли стан пацієнта був насправді критичним (наприклад, з природним 
диханням). Виклик сімейних лікарів займав багато часу (через перевантаження), 
рівень уваги та зацікавленості/співпереживання до пацієнтів був низьким. При 
цьому погана доступність медичної допомоги пов’язана скоріше із загальним 
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страхом перед ситуацією протягом перших місяців (також серед медичного 
персоналу), перевантаженням медичних установ, неготовністю до пандемії в 
цілому, ніж із профілем пацієнта. 

Для того, щоб забезпечити лікування хворих на COVID в деяких 
психіатричних клініках були відкриті спеціальні відділення Covid з усім 
необхідним обладнанням (наприклад, кисневими точками, концентраторами 
кисню тощо) та ліками для лікування. Лікарі та керівники лікарень відзначають 
досить високий рівень фінансування відділень Covid, що дозволило не лише 
забезпечити якісну професійну допомогу, а й покращити загальний стан 
матеріально-технічної бази клінік. 

Особи з інвалідністю, які живуть в інтернатних закладах, страждають від 
посилення соціальної ізоляції, тому що всі відвідування, зокрема й членами 
сімей, були заборонені з початку карантину в березні 2020 року, й такі заборони 
залишаються чинними в багатьох областях. У деяких установах мешканці навіть 
не можуть спілкуватися зі своїми родичам через відсутність доступу до Інтернету 
й телефонного зв’язку. Проведення заходів із соціалізації призупинено, тому що 
волонтери не могли відвідувати ці установи. 

Вимагає уваги той факт, що пандемія жодним чином не вплинула на 
законодавство та правову політику в сфері психічного здоров’я. 

Пандемія також загострила фінансові проблеми людей з психічними 
розладами, що стало додатковою перешкодою для отримання соматичної 
допомоги. Багато пацієнтів (у тому числі з первинними епізодами після Covid-
19) згадують про проблему пошуку відповідної роботи з достатньою заробітною 
платою через емоційний/фізичний стан та його нерозуміння оточуючими 
людьми. 
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Значний науковий інтерес з огляду сьогодення становить науково- 
практичне обґрунтування дієвого та ефективного механізму забезпечення 
суспільного добробуту на основі досягнення не лише високого рівня 
економічного розвитку, але й соціальної справедливості, створення ефективного 
інституційного середовища розвитку людського потенціалу, реалізації вищої 
якості людського життя у складі його економічних, соціальних, культурних, 
екологічних та інших показників, які сьогодні виступають визначальними 
критеріями ефективності економічних систем у їх глобальній конкуренції.  

Інституційний аспект досягнення належного рівня добробуту в 
національній економіці полягає у виявленні глибинного детермінуючого впливу 
інституцій та сформованого ними інституційного середовища на стан і динаміку 
суспільного добробуту, аналіз вагомості фактора якості інституцій у його 
забезпеченні. Розв’язання цієї нагальної проблеми потребує комплексності 
дослідження, яка можлива на широкій міждисциплінарній основі, з врахуванням 
кумулятивного впливу інституційних, національно-історичних, політико-
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правових, соціо-культурних та інших чинників на забезпечення суспільного 
добробуту в трансформаційній економіці України.  

По-перше, плідним концептуально-методологічним підґрунтям аналізу та 
оцінки характеру впливу якості економічних і політичних інституцій на 
забезпечення довготривалого економічного зростання країни може слугувати 
низка праць під егідою Д. Аджемоглу [3; 4; 5], а також здійснене Д. Аджемоглу 
та Дж. Робінсоном дослідження безпосередніх інституційних чинників 
досягнення багатства чи бідності націй, тобто реального рівня суспільного 
добробуту, на основі виокремлення і структурування двох діаметрально 
протилежних типів економічних інституцій: інклюзивних та екстрактивних [1, с. 
67-70]. Учені вважають, що країни вирізняються рівнем економічного успіху, а 
відповідно і рівнем суспільного добробуту, оскільки мають різні інституції, 
правила, що визначають функціонування економіки, та стимули для мотивації 
людей. На основі інституційного аналізу широкого історико-економічного 
емпіричного матеріалу вони довели, що інклюзивні економічні інституції 
заохочують великі маси людей до участі в економічній діяльності, розкриття 
їхніх талантів й умінь, здійснення вільного соціального та економічного вибору. 
«Щоб бути інклюзивними, економічні інституції мають шанувати приватну 
власність, неупереджену систему права й надання публічних послуг для 
створення конкурентного середовища, у якому люди можуть здійснювати обмін 
і домовлятися» [1, с. 68]. Світовий досвід доводить, що саме переважаючі та 
ефективно функціонуючі інклюзивні економічні інституції є рушієм 
економічного процвітання, стимулом економічної діяльності, зростання 
продуктивності та соціально-економічного добробуту широких верств 
суспільства. Вони убезпечують права власності й економічні можливості для 
широких мас, а не лише для «еліти» [1, с. 68, 69]. 

Протилежні соціально-економічні властивості й наслідки мають 
екстрактивні економічні інституції, «бо такі інституції створені для відбирання 
доходів і благ в однієї суспільної групи на користь іншої» [1, с. 70]. З огляду на 
це визначальною умовою розвитку вітчизняної економіки є сприяння поширення 
та забезпечення ефективності функціонування інклюзивних економічних 
інституцій в інституційній структурі економіки України, а також врахування 
стримуючого і обмежуючого впливу екстрактивних інституцій на можливості 
підвищення суспільного добробуту. Перспективним завданням постає подальша 
інтенсивна розбудова системи інклюзивних економічних інституцій до набуття 
ними переважаючого значення в політико-правовій та соціально-економічній 
системах України. 

По-друге, вагоме концептуально-методологічне значення в 
інституційному аналізі проблеми забезпечення суспільного добробуту в Україні 
має творче використання розробленої Д. Нортом, Дж. Уоллісом та Б. Вайнгастом 
класифікації домінуючих типів інституційного устрою економіки: перший тип – 
«природний стан» чи порядок обмеженого, ренто-орієнтованого доступу до 
політичних та економічних ресурсів; другий –  порядок відкритого 
конкурентного доступу до політичних та економічних ресурсів [2]. Як відомо, 
перший тип інституційного устрою економіки обмежує соціальний доступ до 



 
 

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

 

24 

політичної влади та ухвалення політико-економічних рішень; обумовлює 
формування, домінування і відтворення у якості панівних рентних відносин; 
забезпечує жорстку стратифікацію суспільства; а тому гарантує добробут лише 
для вузького кола представників панівного владного угрупування. На противагу 
цьому, добробут на рівні усіх верств суспільства можливий лише шляхом 
забезпечення інституційного порядку відкритого конкурентного доступу до 
ресурсів; унеможливлення використання економіки вузькими владними 
угрупуваннями у власних інтересах; викорінення владно-насильницького 
відчуження прав власності і доходів громадян.  

Отже, магістральним стратегічним напрямом інституційного розвитку та 
вдосконалення трансформаційної економіки України має стати розширене 
відтворення системи інклюзивних інституцій, які є основою формування 
порядку відкритого, демократичного, конкурентного доступу суспільства до 
умов забезпечення зростання суспільного добробуту.  
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Людський капітал став об’єктом наукових досліджень ще у другій 
половині ХХ ст., коли лауреат Нобелівської премії Теодор Вільям Шульц вперше 
визначив дане поняття як сукупність знань, здібностей і кваліфікації працівника, 
що виконують функцію засобів виробництва та предметів тривалого 
користування [1, р. 571-572]. З поступовим утвердженням постіндустріального 
способу виробництва людський капітал перетворився на пріоритетний фактор 
виробництва та стратегічний актив суб’єктів господарювання, що здійснює 
безпосередній вплив на їх конкурентоспроможність та потенціал росту.  

Впровадження людського капіталу у виробництво генерує потік доходів, 
які покривають витрати на проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, слугують винагородою за творчу інтелектуальну працю, 
а також стимулюють індивіда до подальшої плідної науково-технічної або 
літературно-мистецької діяльності.  

Людський капітал забезпечує підприємствам можливість технологічного 
оновлення виробництва, а також отримання економічного прибутку шляхом 
створення і реалізації інноваційної продукції з новими споживчими 
характеристиками, яка відповідає запитам ринку і здатна задовольняти нові 
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потреби споживачів, що надає компаніям додаткові переваги над конкурентами 
на сучасних глобалізованих товарних ринках.  

На макрорівні інвестиції у людський капітал здійснюють потужний  
мультиплікативний ефект на обсяг ВВП за рахунок вторинних інвестиційних 
витрат на комплементарні активи та кваліфіковану робочу силу, а також 
похідних споживчих витрат, зумовлених зростанням доходів населення, що у 
підсумку дозволяє стимулювати зайнятість у третинному та вторинному 
секторах та наблизити ВВП до рівня повної зайнятості. 

Завдяки активному нагромадженню людського капіталу прискорюється 
капіталізація об’єктів інтелектуальної власності, що передбачає перетворення 
результатів інтелектуальної діяльності в капітал підприємств реального сектору 
економіки, що у складі нематеріальних активів залучається до сфери суспільного 
відтворення у якості основоположного фактору виробництва. Впровадження 
інтелектуальних активів у виробництво інноваційної продукції фактично 
замикає увесь процес господарського обороту інтелектуального продукту і 
забезпечує неперервне відтворення людського капіталу, оскільки саме у 
результаті комерціалізації частина генерованої людським капіталом доданої 
вартості акумулюється підприємствами через продаж інноваційної продукції на 
ринку та використовується для фінансування подальшої діяльності.  

Крім того, значна частка людського капіталу в активах компаній засвідчує 
їх високий інноваційний потенціал, підвищує їх ділову репутацію, а також 
сприяє позиціонуванню підприємств у економічному середовищі в якості 
інноваційних лідерів і виробників високотехнологічної продукції, що 
знаходяться на вістрі науково-технічного прогресу, реалізують товари і послуги, 
які відповідають найвищим стандартам якості та новітнім запитам споживачів. 
Зростання довіри контрагентів і споживачів до інноваційно активних компаній 
дозволяє останнім збільшувати обсяги реалізації продукції з нижчими витратами 
на маркетинговий супровід та просування товару; розширювати коло лояльних 
клієнтів; підвищувати рентабельність активів та загальну ефективності 
операційної діяльності; посилювати конкурентні позиції на ринку.  

Водночас, оскільки носієм даного фактору виробництва є працівник, з його 
здібностями, знаннями, досвідом та компетентностями, його внутрішній стан, 
який може характеризуватися психічними розладами, стресом та відчуттям 
тривоги, стає важливою детермінантою відтворення людського капіталу.  

  За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я психічне 
здоров’я не тільки характеризується відсутністю психічних розладів, а означає, 
перш за все, особливий стан психічного благополуччя людини, за якого вона 
здатна повною мірою використовувати свої знання та здібності, справлятися зі 
звичними життєвими стресами, працювати ефективно та робити внесок у життя 
своєю родини та спільноти [2, p. 7]. Таким чином, психічне здоров’я дозволяє 
людині підвищувати свою працездатність та використовувати усі набуті 
компетентності, а також успішно досягти своїх особистих цілей. 

Важливо підкреслити, що в сучасних умовах проблеми психічного 
здоров’я впливають на усе суспільство, а не лише на добробут окремих громадян. 
Психічне та фізичне здоров’я тісно переплітаються з соціально-економічним 
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добробутом та прямо впливають на працездатність та продуктивність людини. 
На жаль, в Україні, як і у більшості країн світу психічному здоров’ю та 
психічним розладам не приділяється так багато уваги, як фізичному здоров’ю. 
Дуже часто цими проблемами нехтують в умовах дефіциту державного 
фінансування та низького рівня витрат на підтримку системи охорони здоров’я.  

Існує велике різноманіття психічних розладів, серед яких саме депресія та 
пов’язане з нею емоційне вигорання і відчуття тривогу справляють найбільш 
деструктивний вплив на відтворення людського капіталу, обмежуючи здатність 
до праці та негативно позначаючись на продуктивності працівника. 

Для оцінки ступеню впливу психічного здоров’я на продуктивність 
працівників в анкету всеукраїнського опитування, що проводилося впродовж 
вересня-листопада 2020 р. за підтримки Міждисциплінарного аналітичного 
центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я, було 
включено спеціальний блок запитань. За підсумками опитування у ньому взяли 
участь понад 1200 респондентів з усіх регіонів країни.  

Результати опитування підтвердили негативний вплив відчуття тривоги, 
стресу, емоційного вигорання, які стали наслідками пандемії COVID-19, на 
відтворення людського капіталу в Україні. Понад 71% респондентів відмітили 
негативний вплив даних факторів на фізичну здатність до праці, а 41% 
респондентів відзначили, що стрес та почуття тривоги призводили до їх 
фізичного виснаження. Проведене опитування продемонструвало, що в умовах 
постійного стресу та відчуття тривоги людський капітал втрачає здатність до 
нормального відтворення, що у свою чергу негативно впливає на продуктивність 
праці людини та підвищує ризик травмування на робочому місці унаслідок 
емоційного та фізичного виснаження.  

Усе це підкреслює загрозу, яку спричиняє стрес та пов’язані з ним психічні 
розлади для нормального відтворення людського капіталу в Україні. На нашу 
думку, взаємозв’язок між психічним здоров’ям та розвитком людського капіталу 
вимагає активізації політики держави у галузі охорони психічного здоров’я 
громадян України. Лише збільшення фінансування національної системи 
охорони психічного здоров’я можуть забезпечити розширене відтворення 
людського капіталу та зростання інтелектуального потенціалу України.   
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Підтримання макроекономічної стабільності є запорукою для розвитку 
економіки країни і її соціальної сфери, разом з тим все нові чинники впливають 
на умови функціонування економічної системи. В останні роки таким 
непередбачуваним фактором стала пандемія Ковід-19, яка суттєво змінила 
макроекономічні показники розвинутих економік. Так, ВВП світової економіки 
у 2020 році впав на 3,6%, в країнах ОЕСР - на 4,7%, замість прогнозованого 
раніше зростання[1].   

Найбільше постраждали країни сервісної економіки, де значний відсоток 
ВВП формувався від сфери послуг і туризму. Так, в країнах ЄС зниження ВВП 
склало в середньому 6,2%. Варто відмітити глибоку диференціацію щодо впливу 
пандемії і зумовлених її впливом обмежень на економічну діяльність в країнах-
членах. Так, в Чорногорії глибина падіння склала – 15,2%, Іспанії – 10,8 % 
Великобританії – 9,8%, Італії – 8,9%, Хорватії – 8,4%, Франції – 8,1%, проте ВВП 
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Польщі скоротилось на 2,7%, а Литви – на 0,9%.[1]. Таке падіння 
супроводжувалось скороченням робочих місць і зайнятості населення, 
банкрутством малих і середніх підприємств. З метою запобігання поширення 
таких процесів уряди розвинутих країн почали впроваджувати різноманітні 
бюджетні програми. 

Турбота про благополуччя людини в умовах пандемії Covid-19 є однією з 
найважливіших проблемних сфер у контексті макроекономічного регулювання 
та політики загалом. У зв'язку з цим можна виділити декілька важливих 
макроекономічних факторів, які потребують окремої уваги, такі як глибина 
економічного спаду та особливості післякризового відновлення, шоки від 
коронавірусу,  податкове регулювання в умовах Ковід-19 пандемії [2].    

Коронавірус спричиняє "потрійні" економічні потрясіння – впливає на 
попит, пропозицію та стан фінансової системи. Конкретні оцінки шоків попиту 
залежать від країни, а швидкість та якість відновлення залежать від ефективності 
національної економічної політики. Шок доставки характеризується більшою 
схожістю та поглибленими результатами по країнах. Фінансовий шок особливо 
гострий для кожної країни і є однією з ключових складових політики зменшення 
потенційних збитків для уряду. Також важливим є правильне податкове 
регулювання[3].    

Нова пандемія коронавірусу поставила перед грузинською економікою 
нові виклики та проблеми, виявивши її слабкі місця. Однак, поряд із проблемами, 
пандемія створила нові можливості та перспективи для розвитку. ВВП Грузії у 
2020 році скоротився на 6,2%, що зумовлене суттєвою вагою туристичної сфери 
та сфери послуг у ВВП країни. Формування оптимальної структури економіки 
країни і створення можливостей для її побудови має бути в основі економічної 
політики Грузії в найближчі роки. 

Водночас реалізація вимог складності визначення перспектив країни та 
забезпечення відповідних напрямків макроекономічного регулювання стає дуже 
важливою в сучасних умовах невизначеності[4]. Виявлення та вирішення 
системних та структурних проблем економіки країни набуває особливого 
значення. У постпандемічний період економіка Грузії матиме відповідні 
передумови для швидкого відновлення економіки та соціальної сфери та 
перетворення потенційних можливостей у реальні ресурси. 

В Україні вперше за роки незалежності в умовах здійснення заходів щодо 
запобігання поглиблення економічних наслідків від «Ковід-локдаунів» почали 
впроваджувати програми для підтримки малого бізнесу і сімей з дітьми. 
Тимчасово звільнялися від нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску 
фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та які 
відносяться до першої групи платників єдиного податку, в частині сум, що 
підлягають нарахуванню, обчислення та сплати за періоди з 1 по 31 грудня 2020 
року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня і з 1 по 
31 травня 2021 роки за себе. Додатково, для суб’єктів малого бізнесу 
здійснювались прямі трансферти по 8000 грн на період змушеного закриття ті 
інші заходи фіскального регулювання. Також, було прийнято законодавство, яке 
дозволило списати борги по сплаті податків на суму  1,18 млрд грн. для 3,65 млн 
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платників податків. Всі ці заходи дозволили суттєво пом’якшити економічні 
наслідки пандемії Ковід -19 і призупинити темп падіння добробуту громадян[5]. 
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Держава добробуту є концепцією урядування, в якій державі відводиться 
ключова роль у захисті та пропагуванні економічного, соціального та 
екологічного добробуту громадян. Вона базується на принципах рівності 
можливостей, рівності розподілу добробуту та публічної відповідальності щодо 
тих, хто не здатен забезпечити собі мінімальний рівень достойного життя [1]. 

Держава добробуту виступає своєрідним редистрибутором життєвих 
шансів відповідно до умов легітимності як основи різних цілей добробуту 
(зокрема, забезпечення соціальної безпеки, гарантування рівності можливостей і 
результатів, сприяння соціальної інтеграції шляхом партисипації тощо). 
Схематично концепція держави добробуту наведена на рис. 1.  

Концепція держави добробуту побудована на ідеї велферизму (welferism) 
– переконанні, що за своїм призначенням уряд повинен взяти на себе матеріальне 
забезпечення людей, які самостійно неспроможні забезпечити належний рівень 
власного існування, тобто «приватизувати бідноту» [2]. Проте бюджетне 
фінансування державних програм, які забезпечують безкоштовне для споживачів 
користування ключовими суспільними благами, неминуче призводить до 
суттєвого розростання державних функцій та обсягів бюджетних витрат, що 
входить в протиріччя з вимогами ліберальної економіки й принципом 
«природного порядку».  
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Протягом останніх десятиліть тренд у концепції забезпечення добробуту 
зміщується від економічних до екологічних цілей, що пов’язано як з реалізацією 
цілей сталого розвитку країнами світу, так і глобальною пандемією COVID-19, 
яка змусила переосмислити ставлення держав та індивідів до охорони здоров’я 
та довкілля. Незважаючи на те, що держава добробуту високорозвинутих країн 
світу вже давно базується на забезпеченні екологічної компоненти, сьогодні 
навіть країни, що розвиваються, поступово переходять до усвідомлення 
виняткової важливості забезпечення політики охорони довкілля на державному 
та локальному рівнях. 

   
Рис. 1. Концепція функціонування держави добробуту. 

Джерело: [3] 
 

Державу добробуту ХХІ століття важко уявити без функції інституційного 
забезпечення якісного екологічного середовища для усіх членів суспільства, що 
задекларовано в численних міжнародних конвенціях та національному 
законодавстві багатьох країн світу. Індикатори сталого розвитку важливі для 
представлення полісімейкерам та громадськості, моніторингу прогресу у 
досягненні економічних, соціальних та екологічних цілей, оцінці правильності 
прийнятих рішень. Вимір сталості потребує постійного моніторингу 
економічних, екологічних та соціальних взаємозв’язків і залежностей, 
вироблення трендів розвитку та аналізу проблем. 
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Соціально-економічний добробут населення країни залежить від низки 
чинників, серед яких вагоме місце займає нагромадження капіталу, що сприяє 
освоєнню і впровадженню інноваційних знань, технологій у пріоритетних 
напрямках розвитку економіки, дозволяє ощадно і ефективно використовувати 
наявні ресурси, забезпечує зростання макроекономічних показників, 
стабілізацію розвитку економіки.  

Не дивлячись на те, що в розвинених країнах формується 
постіндустріальне суспільство, для якого характерним є значна питома вага у 
виробництві валового внутрішнього продукту послуг, матеріальне виробництво 
потребує розвитку, адже воно забезпечує себе і сферу послуг інфраструктурою, 
необхідним обладнанням та інструментарієм. Без матеріального виробництва 
неможливе формування соціально-економічного добробуту кожної країни, у 
тому числі, й України. 

Якщо проаналізувати протягом 2017-2019 років динаміку і структуру 
капітальних інвестицій у вітчизняній економіці, які є базовими складовими 
нагромадження основного капіталу, то можна помітити такі проблеми. 

 За джерелами їх фінансування найсуттєвішу частку становлять власні 
кошти підприємств, організацій (70-71%), кошти державного бюджету (3,5-5%), 
кошти місцевих бюджетів (8,7-9,2%), кредити банків та інших позичальників 
(5,3-7,0%), кошти населення на будівництво житла (5,6-7,8%) [1;2].  Як свідчить 
офіційна статистика, держава і банки самоусунулись від фінансування 
капітальних інвестицій, весь тягар знаходиться «на плечах підприємств», значна 
частина з яких є збитковими. 

У зв’язку з децентралізацією бюджетів, питома вага власних коштів 
місцевих бюджетів у нагромадженні капіталу майже вдвічі перевищує кошти 
державного бюджету, але зрозуміло, що бюджети мають нерівномірне 
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наповнення і їм, звичайно, не під силу сконцентрувати і направити достатні 
кошти для освоєння капітальних інвестицій в інноваційних сферах діяльності, які 
потребують значних інвестицій. 

Іноземні інвестори, на кошти яких покладає надію вітчизняний бізнес, не 
задоволені інвестиційним кліматом, їх лякає корупція, військові дії на території 
України з боку Росії, відсутність гарантій безпечного розміщення і прибуткового 
повернення інвестицій. У зв’язку з цим, частка їхніх коштів у загальному обсязі 
інвестування капітальних інвестицій в Україні становила 1,4% у 2017р., а в 2019 
р. вона скоротилась до 0,6% [1;2]. 

Нерозвинений ринок цінних паперів також неспроможний залучати 
тимчасово вільні кошти населення і підприємств до нагромадження основного 
капіталу. Свідченням цього є мізерна частка коштів інвестиційних компаній і 
фондів як фінансового джерела капітальних інвестицій (на рівні 0,8-0,9%). 

Основним джерелом нагромадження капіталу є довгострокові банківські 
кредити. Вітчизняні підприємства мають можливість виготовляти сучасне 
обладнання для задоволення попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках, 
проте потребують довгострокових взаємовигідних кредитів для своїх клієнтів-
покупців, які формують попит на їхню продукцію і готові її придбати. Тим 
самим, вони б мали гарантованих платоспроможних замовників і постійний, 
систематичний збут продукції, а покупці обладнання  отримали б можливість 
оплачувати здійснені покупки, тому що інноваційна продукція є достатньо 
дорогою. Взаємну вигоду отримали б і банки-кредитори від фінансування таких 
операцій. 

Проте банки не хочуть ризикувати, надаючи довгострокові кредити. Згідно 
даних НБУ, на квітень 2021 р. у переробну промисловість України надано 
кредитів на суму 167735 млн грн, з яких строком до одного року у розмірі 72315 
млн грн (43,1%), на термін від 1 року до 5-ти – 65078 млн грн (38,8%), терміном 
понад 5 років 30341 млн грн (18,1%) [3]. Довгострокові кредити займають 
найменшу питому вагу, підприємства не мають достатнього фінансового 
забезпечення зі сторони банківського сектору. Це є свідченням необхідності 
втручання держави з метою створення відповідних стимулів для банків-
інвесторів. Так, потребують впровадження податкові пільги на прибутки банків, 
що довгостроково кредитують підприємства реального сектору економіки в 
пріоритетних напрямах розвитку з метою стимулювання їх участі у 
нагромадженні капіталу.  

Аналіз структури капітальних інвестицій за видами промислової 
діяльності протягом зазначеного періоду є свідченням того, що 25,2% у 2017 р. і 
29,2% у 2019 р. капітальних інвестицій було спрямовано у добувну 
промисловість і розробку кар’єрів. Україна постачає значну частину корисних 
копалин на експорт, їх реалізація за світовими цінами приносить доходи, тому 
цей вид промислової діяльності активно освоює капітальні інвестиції.  

Іншим експортоорієнтованим видом діяльності вітчизняної промисловості 
є  металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, тому 
частка капітальних інвестицій, розміщених  протягом трьох аналізованих років, 
становила 13,2% щорічно.  
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Позитивно, що майже на такому ж рівні відбувається нагромадження 
основного капіталу у виробництві харчових продуктів і напоїв: капітальні 
інвестиції в цей вид промислової діяльності становили 13,1% у 2017 р. і 13,7% у 
2019 р. Якщо проаналізувати освоєння капітальних інвестицій за видами 
економічної діяльності, яка безпосередньо впливає на соціально-економічний 
добробут, то зазначимо, що спостерігається  активізація в їх залученні у ткацьке 
(255,6% у 2017 р. і 238,5% у 2019 р.) та текстильне виробництво (168,0% і 61,8% 
відповідно), виробництво хліба, хлібобулочних, борошняних виробів (153,7% і 
123,0%), молочних продуктів (146,7 і 136,8%), виготовлення взуття (142,3% і 
81,1%). В цілому, по переробній промисловості освоєння капітальних інвестицій 
становило 129,1% у 2017 р. і 125,8% у 2019р. [1; 2]. 

У 2019 р. капітальні інвестиції в матеріальні активи за видами основних 
засобів мали таку структуру. У машини, обладнання та інвентар вони складали 
35,3% до загального їх обсягу у матеріальні активи, в інженерні споруди – 23,4%, 
у нежитлове будівництво – 15,9%, у житлове будівництво – 9,9%. Що стосується 
останнього, то за індексами капітальних інвестицій у відсотках до відповідного 
періоду попереднього року у 2019 році лідерами серед регіонів стали 
Чернівецька обл. (114,8%), Тернопільська (112,3%), Чернігівська (110,1%), 
Харківська (106,9%), Київська (104,4%) [2]. 

Позитивним є те, що для великих інвестиційних проектів уряд планує 
розробити програму з координації, супроводу та підтримки інвесторів шляхом 
застосування інвестиційні стимулів, виділення земельних ділянок, передачі їх в 
довгострокове користування і створення об’єктів сучасної інфраструктури, 
впровадження податкових пільг. 

Для ефективного нагромадження капіталу, яке сприяло б зростанню 
добробуту, необхідна взаємодія держави і приватного сектору, залучення 
тимчасово вільних коштів підприємств, заощаджень домашніх господарств, 
коштів іноземних інвесторів, довгострокових кредитів банків, розвиток ринку 
цінних паперів та інститутів, що його обслуговують. 
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Провідні підприємства і країни світу своєму прагненні добитися 
технологічної переваги переслідують мету не тільки досягти підвищення 
продуктивності й конкурентоспроможності на світовому ринку, але й 

забезпечити основи свого довгострокового економічного розвитку. Рушійну 
силу економічного росту вони вбачають у використанні й удосконаленні 
передових технологій, в інноваціях. В умовах глобалізації усе більше фактів 
свідчать про важливість прискореної інновації, без якої вже важко втримати 

лідерство, а також неможливо підтримувати динамічний баланс суспільства: 
традиційний або статичний баланс звичними методами вже не зберегти, а 
динамічний баланс вимагає невпинного розвитку. Якщо вести мову про 
слаборозвинені країни, то вони мають шанс наздогнати лідерів і забезпечити 

свою технологічну першість, якщо зможуть освоїти стратегічно правильну 
модель інноваційного саморозвитку.  

Європа змушена була переглянути свій підхід до інновації як до рушійної 
сили суспільно-економічного розвитку. Європейський Союз відмовився від 

занадто вузького розуміння інновації як явища; він побачив в інновації не 
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автоматизм освоєння знань промисловістю й переклад витрат на дослідження в 
економічний прибуток, а чинник стратегічного використання інноваційного 
ефекту. Як влучно сказав один із політиків ЄС "Когда вы тратите деньги на 
получение знаний – это развитие науки. Когда вы превращаете знание в деньги 

– это инновации".  Це означає необхідність поставити наголос на стратегії 
розвитку, а не просто на дослідженнях, як таких. 

Будь-яка інновація означає здатність побачити речі по іншому, визначити 

проблему й поставити завдання, а також здатність розв’язати це завдання. Суть 
саморозвитку людини і його суспільства — саме в підвищенні цієї здатності 
шляхом інновацій. Інновація наприкінці другого тисячоріччя набула ранг і 
форму Стратегії саморозвитку, вийшла на висоту Концепції, тобто Інноваційної 
Політики як країн, так і підприємств. Саме Стратегія Інновації призвела до 

створення особливих інститутів інноваційного підприємництва з найбільш 

сприятливими умовами діяльності для починаючих або стартових фірм. 

Стратегічний підхід від повсякденної діяльності відрізняється прагненням 

і далекоглядністю, підпорядкуванням сьогоднішньої мети ідеалу саморозвитку, 
добором найбільш оптимальних сценаріїв і вмінням переходити від одного 
сценарію саморозвитку до наступного в найбільш сприятливий з погляду 
розвитку момент. Така стратегія (це ж військовий термін) передбачає настання, 
просування вперед, нарощування своїх переваг, а не просте виживання. Саме 
стратегічний підхід до підприємництва перетворює сьогодні інновацію в 
діяльність і суспільний фактор зовсім особливої важливості.  

Концепції стратегічного інноваційного розвитку підприємства, і тим 

більше концепції національної програми інноваційного розвитку необхідно 
ґрунтуватися не на сьогоднішніх суспільних цінностях, а на ідеалах розвитку й 

закономірностях інноваційного процесу, що відображають його глобалізм. Для 
цього необхідно — ще раз підкреслюю — чітко розрізняти два алгоритми 

процесу розвитку: алгоритм повторення зміни (існування) і алгоритм зміни змін 

(інноваційного вдосконалення й технічного-суспільно-технічного розвитку). 

Стратегічно осмислена технологічна політика має обґрунтувати не просто 
підтримку інноваційного підприємництва, але й каскад спадкоємності 
технологій, тобто щаблі інноваційного саморозвитку, то в цьому випадку можна 
отримати інноваційний мотор форсованого суспільно-технічного і, як наслідок, 
економічного розвитку. Такий крутий інноваційний розвиток безсумнівно 
найбільш важкий і по зростаючої капіталомісткий, але і у багато разів більш 

ефективний шлях саморозвитку, ніж конвенціонально економічний або 
адаптивний шлях самозбереження й забезпечення потреб.  

Інноваційний саморозвиток — активне втручання в процес власної зміни, 

алгоритм зміни змін, нелінійний, непередбачуваний процес, що не виражається 
у звичних показниках. З позиції конвенціонального суспільства це найчастіше 
дорогий процес, що дестабілізує, має конфлікти і загрози. Єдиний шлях для фірм 

з країни-майбутніх «економічних тигрів» - виробництво товарів і послуг, що 
створюють нові ринки, в результаті чого попередні лідери ринку втрачають свою 
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ринкову владу. Створити це можливо шляхом проривних інновацій. Тільки 

таким чином компанії-виробники зможуть і нагромаджувати великі резерви, і 
мати добротні фондові коефіцієнти і, отже, представляти інтерес з точки зору 
власного капіталу і кредитного капіталу. 

Однак як компанії можуть почати свій інноваційний шлях, якщо не 
вистачає засобів для запуску проектів в початковий період, коли ще ніхто не знає 
про їхню продукцію? Ці грошові засоби має спочатку дати держава, яка шляхом 

цільових промислових програм для створення нових промислових секторів 
зможе потім залучити і необхідні приватні капітали, і кваліфікованих 
підприємців, і венчурний капітал. 

Практика організаційних трансформацій показує, що для успіху потрібно 
одночасно змінити три складові: людей, структури і процеси. Стратегічний 

підхід від повсякденної діяльності відрізняється прагненням і далекоглядністю, 

підпорядкуванням сьогоднішньої мети ідеалу саморозвитку, добором найбільш 

оптимальних сценаріїв і вмінням переходити від одного сценарію саморозвитку 
до наступного в найбільш сприятливий з погляду розвитку момент. Така 
стратегія (це ж військовий термін) передбачає настання, просування вперед, 

нарощування своїх переваг, а не просте виживання.  
Концепції стратегічного інноваційного розвитку підприємства, і тим 

більше концепції національної програми інноваційного розвитку мають 
ґрунтуватися не на сьогоднішніх суспільних цінностях, а на ідеалах розвитку і 
закономірностях інноваційного процесу, що відображають його глобалізм. Для 
цього необхідно — ще раз підкреслюємо — чітко розрізняти два алгоритми 

процесу розвитку: алгоритм повторення зміни (існування) і алгоритм зміни змін 

(інноваційного вдосконалення й технічного-суспільно-технічного розвитку). 

Закон невпинного інноваційного розвитку говорить, що якщо зупинитися 
на підйомі, крах неминучий. Лінійна послідовність розвитку складається з 
функціональних кроків, кожний з яких нелінійний за своїм характером, тобто 
супроводжується несподіваними перешкодами, конфліктами, вимушеною 

реорганізацією і т. ін. 

Зі сказаного ясно, що ні імовірнісний відбір і мутації, ні поступове 
нагромадження структур від простого до складного, ні просто ступінь 
забезпечення й підтримки існування, не говорячи вже про збільшення власності 
й збільшення влади, як би звичні ці поняття не були, не задовольняють критеріям 

суспільно-технічного прогресу і особливо критеріям саморозвитку. 

За стратегічно обґрунтованої і правильної концепції (без авантюризму, але 
за певного ризику), інноваційне підприємництво крок за кроком буде 
нарощувати свій індивідуальний інноваційний потенціал, дієздатність, 
самостійну постановку і вирішення проблем за економічної віддачі, що 
підвищується. Суспільним ефектом таких «інноваційних двигунів» буде 
зростаюча продуктивність і конкурентоспроможність, а також поява нових 
суспільних цінностей в умовах добробуту, що підвищується, але в суспільстві, 
що постійно розвивається. 
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Розширений вибір можливостей для зайнятості, самореалізації, розвитку та 
відпочинку, наявність престижних навчальних закладів, а також інтенсивні 
міграційні потоки формують у великих містах особливу соціально-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, 
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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. 

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 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). 

Таблиця 1.  
Внесок зміни смертності від окремих класів причин смерті у приріст 

середньої очікуваної тривалості життя при народженні 
за період 2005–2019 рр., років  

Дніпро Київ Львів Одеса Харків 
Жінки 

     

Всі причини смерті 3,96 2,55 2,72 4,67 2,37 

Інфекційні та паразитарні хвороби –0,03 –0,03 0,13 0,67 0,09 

Новоутворення 0,42 0,13 0,24 0,61 –0,25 

Хвороби системи кровообігу 2,39 1,75 2,03 1,62 2,46 

Хвороби органів дихання 0,03 0,03 0,07 0,19 –0,07 

Хвороби органів травлення 0,25 0,11 –0,11 0,47 –0,07 

Зовнішні причини 0,94 0,37 0,30 0,85 0,45 

Інші –0,03 0,18 0,07 0,25 –0,24 

Чоловіки 
     

Всі причини смерті 5,41 4,02 3,47 6,64 3,13 

Інфекційні та паразитарні хвороби 0,37 0,24 0,27 2,00 0,41 

Новоутворення 0,41 0,31 0,23 0,35 –0,12 

Хвороби системи кровообігу 1,97 1,56 2,01 1,05 1,94 

Хвороби органів дихання 0,32 0,18 0,04 0,15 –0,23 

Хвороби органів травлення 0,48 0,16 –0,32 0,77 0,02 

Зовнішні причини 1,52 1,23 1,06 1,86 1,24 

Інші 0,35 0,34 0,18 0,45 –0,14 

Джерело: авторські розрахунки за даними Державної служби статистики   
                  України [1]. 

 

На жаль, спостерігаються й негативні результати. Несприятливий вплив на 
рівень життя обох статей справило збільшення смертності від хвороб органів 
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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. 

 
Список використаних джерел 

1. Кількість померлих за окремими причинами смерті / Державна служба 
статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ 
ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html (дата звернення 19.09.2021). 

 
 

  



 
 

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

 

43 

Маслов Анатолій, 

д-р екон. наук, професор, 
Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 
 

ДЕТЕРМІНАНТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ТА ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ  
 

Ключові слова: економічний розвиток, економічний прогрес, змінні 
детермінанти економічного розвитку, добробут. 
 

Anatolii Maslov, 

Doctor of Science (Economics), Professor, 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 

DETERMINANTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT  

AND WELFARE OF THE POPULATION  
 

Key words: economic development, economic progress, variable determinants 
of economic development, welfare, 
 

В житті будь-якого суспільства, особливо з ринковою економікою, 
важливе значення мають такі поняття, як економічний розвиток, економічний 
прогрес, добробут, що характеризують відповідні економічні процеси. Ці 
поняття відіграють значну роль не лише для характеристики реального 
господарського життя, якщо можна так сказати – в нормальних умовах, а й за 
умов макроекономічної нестабільності, що є надзвичайно актуальним в період 
пандемії COVID-19. Також ці поняття є важливими і з позицій економічної науки 
– як теоретико-економічного, так й історико-економічного аспектів.  

Проблема економічного розвитку та його детермінант червоною лінією 
проходить як через усю економічну науку, так і через історію економічної думки, 
зокрема. Ця проблема спонукає економістів до пошуку відповіді на питання: від 
чого залежить економічний розвиток, чим він зумовлюється, тобто, які 
детермінанти на нього впливають та як це пов’язано з суспільним добробутом 
загалом. В кінцевому підсумку, ці питання логічно виводять економічну науку 
на пошук відповіді на те, чому одні суспільства при обмежених ресурсах стали 
багатими, а інші, при наявності значних ресурсів, цього зробити не змогли. 

За умов науково-технічної революції, що розгорнулася з середини ХХ ст. 
та її переростання в сучасну інформаційно-технологічну революцію та «4-у 
промислову революцію» у західних індустріальних та постіндустріальних 
країнах перевага надається інтенсивному, а не екстенсивному типу економічного 
зростання. 

На сьогодні наука економічне зростання оцінює за допомогою системи 
взаємопов’язаних показників, що відображають зміну результатів виробництва 
та його факторів. За умов сучасної ринкової економіки для забезпечення 
виробництва товарів та послуг необхідні наступні фактори виробництва: праця, 
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капітал, земля (природні ресурси), технологія та інформація. Такі фактори, як 
попит та пропозиція, що впливають на економічне зростання, взаємопов’язані. 
Так, безробіття уповільнює темпи накопичення капіталу та витрати на наукові 
дослідження, інноваційні розробки. І навпаки – низькі темпи впровадження 
досягнень науки, техніки та технологій становлять причину безробіття. 
Економічний розвиток, як і економічне зростання, також може бути зворотнім, 
але організаційні форми господарювання рідко повертаються до свого 
попереднього стану. 

Економічне зростання та економічний розвиток, будучи «бажаними» 
процесами, носять суто технічний характер і можуть вимірюватися та 
описуватися безвідносно до етичних норм. В системі координат сучасної 
західної етики зростання і розвиток часто ототожнюють з прогресом, але зв’язок 
з ними не завжди такий однозначний. Навіть відповідно до сучасних стандартів, 
виробництво різноманітної зброї масового знищення (хімічної, біологічної та 
ядерної), а також використання виробничих процесів, що отруюють навколишнє 
середовище, хоча і є ознаками економічного зростання, але навряд чи можуть 
сприйматися як ознаки прогресу. Для економічного зростання та економічного 
розвитку важливе значення мають форми економічної, соціальної та політичної 
організації, законодавча система тощо. Тобто – люди, технологія та інституції, 
які в історичному плані мають безпосереднє відношення до процесу виробництва 
і всі вони можуть змінюватися. Зміни технології та інституцій становлять собою 
джерело найбільш динамічних змін в економіці.  

Таким чином, вони також є важливими факторами економічного розвитку. 
Якщо людські уподобання, технологію та суспільні інституції при аналізі 
економічної статики можна вважати незмінними параметрами системи, у якій 
основними перемінними є кількість та ціни традиційних факторів виробництва 
(праці, землі та капіталу), то при вивченні економічного розвитку, історії 
економіки та економічної думки ці параметри – людські уподобання, технологія 
та інституції (правила гри) стають основними перемінними. Разом з основними 
ресурсами (праця, земля, капітал) вони становлять набір так званих кластерів 
змінних детермінант (рис. 1; 2.). 

Ці фактори (інституції, релігія, культура тощо) створюють загальні 
передумови, своєрідне середовище для реалізації основних чинників 
економічного розвитку. Одна з таких сукупностей факторів розглядає сукупне 
суспільне виробництво у кожен момент часу та темпи його зміни як функцію 
«населення», «ресурсів», «технології» та «суспільних інституцій». Вплив 
сукупності факторів економічного розвитку на зростання ВНД країни можна 
виразити такою формулою: 

                                             y = f(P, R, T, X)  
де: у – валовий національний дохід, f – функція, Р – кількість населення, R 

– капітальні ресурси, Т – техніка, технології, Х – суспільні інституції. 
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Рис. 1. Структура кластерів перемінних детермінант 

при вивченні економічного розвитку 

Джерело: авторська розробка. 
 

 
Рис. 2. Структура та взаємодія основних кластерів 

 перемінних детермінант 
Джерело: авторська розробка. 
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Рис. 3. Взаємодія кластерних перемінних детермінант 
Джерело: авторська розробка. 

 

Отже, все це свідчить про те, що для аналізу економічних змін в історичній 
перспективі необхідний ширший набір детермінант зростання виробництва. 
Динаміка економічного розвитку в усій її різноманітності передбачає врахування 
факторів, які сприяють, чи не сприяють їх більш ефективному використанню.  

Враховуючи особливості сучасного періоду економічного розвитку, що 
протікає в умовах пандемії COVID-19 та посилення макроекономічної 
нестабільності, необхідно згадати такий чинник добробуту, на який звертав увагу 
ще А. Сміт [1], як ощадливість. Це надзвичайно актуально за умов скорочення 
виробництва та зайнятості, падіння рівня доходів населення та добробуту, 
особливо, коли компенсаційні механізми та соціальні стабілізатори з боку 
держави не спрацьовують належним чином. 

Насамкінець, звернемося до оптимістичних слів М. Олсона: «Народи … 
пострадянських країн заслуговують економічного процвітання, і при 
правильному розумінні і правильному виборі, вони його досягнуть» [2, с. 11]. 

Список використаних джерел: 
1. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту 
націй. Київ: Port-Royal, 2001. 594 с. 

2. Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост, стагфляция, 
социальный склероз. Москва: Новое издательство. 2013. 324 с. 
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У вересні 2015 року на Саміті ООН зі сталого розвитку в рамках 70-ї сесії 
Генеральної Асамблеї ООН у підсумковому документі Саміту «Перетворення 
нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було 
затверджено 17 Цілей сталого розвитку, які ще називають «Глобальними 

цілями».  Щорічні моніторингові звіти з аналізу досягнення ЦСР в Україні 
готуються за 183 показниками відповідно до 86 завдань. Реалізація політики 

щодо прискорення досягнення Цілей сталого розвитку  відбувається за 
економічним (ЦСР2, ЦСР8, ЦСР9, ЦСР12), соціальним (ЦСР1, ЦСР3, ЦСР4, 

ЦСР10) та екологічним виміром (ЦСР6, ЦСР7, ЦСР13, ЦСР14, ЦСР15). Аналіз 
даних ЦСР дозволяє своєчасно виявляти актуальні проблеми, визначати 

пріоритетність вирішення завдань економічної політики, оцінювати стан сталого 
розвитку в Україні. 
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На наш погляд, значущість питань фінансової інклюзії, або «фінансового 
включення» населення в систему офіційного фінансового обслуговування 
зростає в контексті орієнтації на досягнення насамперед таких Цілей сталого 
розвитку, як:  

• подолання бідності (ЦСР1);  

•  сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці (ЦСР3);  

• забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей 

(ЦСР5);  

• сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх 
(ЦСР8); 

•  створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям (ЦСР9); 

•  скорочення нерівності (ЦСР10); 

• забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 
виробництва (ЦСР12). 

Для цифрової фінансової інклюзії головну роль відіграє дистанційна форма 
обслуговування, використання якої дозволяє споживачам одержувати послуги не 
безпосередньо у фінансових установах, а у третіх осіб – агентів або інших 
сторонніх посередників, які надають їх, зазвичай, на основі укладеної угоди [1, 

с.195]. З огляду на забезпечення ефективного захисту прав споживачів важливим 

є урегульованість діяльності фінансових установ та їхніх агентів при цифровому 

наданні фінансових послуг в умовах стрімкої цифровізації фінансового сектору 

[2, с. 34-35]. Фінансові установи повинні нести відповідальність за власні дії та 
дії своїх агентів у межах, визначених договорами агентських відносин незалежно 

від того, санкціоновані такі дії прямо чи опосередковано. Крім того, фінансові 
послуги повинні відповідати потребам клієнтів і надаватися за ціною, доступною 

для споживачів і прийнятною для постачальників. 
Зауважимо, що використання дистанційних моделей потребує 

забезпечення операційної сумісності схем такого обслуговування, доступу до 
платіжних систем та інфраструктури зв’язку, а також дотримання вимог щодо 
захисту персональних даних клієнтів та інформації фінансових установ. Також 

підвищується контроль за додатковими ризиками (або переміщенням вже 
існуючих) у процесі фінансового обслуговування, які виникають при управлінні 
та зберіганні облікових даних і коштів клієнтів, здійсненні платежів, участі 
агентів в процесі створення та використання інтерфейсу споживачів тощо [3, 

с.194]. 

Отже, цифрова фінансова інклюзія (digital financial inclusion) характеризує 
надання рівноправного доступу окремим групам населення з обмеженим рівнем 

фінансового обслуговування до базових фінансових послуг на основі широкого 

використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.  

Необхідно звернути увагу на відмінності у поняттях цифрова фінансова 
інклюзія та цифрове фінансове обслуговування [4, с.140].  
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Так, цифрове фінансове обслуговування охоплює широке коло споживачів 
(юридичних осіб та населення), послуги яким фінансові установи надають на 
основі цифрових технологій [5, с.76-77], в той час як цифрова фінансова інклюзія 
зосереджує увагу саме на групах населення, які мають обмежений рівень доступу 

до фінансового обслуговування та потребують допомоги у подоланні бар’єрів 
доступу до базових фінансових послуг [6, с. 366; 7, с. 33].  

Зауважимо, що упродовж останнього часу особлива увага приділяється 
питанням доступності  населення країн з низькими доходами переважно до 
платіжних послуг. На нашу думку, це пояснюється масштабною роботою щодо з 
просування та заохочення участі населення цих країн у стійких глобальних 
ланцюгах створення вартості на основі реалізації платформного підходу [3, 

с.195].  

Платформний підхід включає три основних рівня - базу даних 
біометричної ідентифікації, адресацію віртуальних платежів та функціональну 
сумісність цифрових платежів.  

Суттєвими складовими для прискорення процесів фінансової інклюзії в 
найменш розвинених країнах є такі:  

• наявність інфраструктури для цифрових фінансових послуг, таких як 
мобільні широкосмугові мережі, розвинена агентська мережі для 
задоволення потреб громадян щодо отримання та переказу коштів; 

• запровадження систем, у т.ч. біометричних, для цифрової ідентифікації 
споживачів; 

• розширення відкритих інтерфейсів прикладного програмування – 

загальнодоступних засобів для розробників для отримання доступу до 
пропрієтарного програмного забезпечення (англ. proprietary software), для 
забезпечення відповідної взаємодії програмних додатків; 

• вдосконалення нормативно-правової бази для урегульованого отримання 
цифрових фінансових продуктів та послуг більшістю громадян країни;  

• забезпечення доступу до державних платформ даних. 

Нами запропоновано методику для оцінки рівня цифрової фінансової 
інклюзії на основі використання індикаторів Світового банку. Отримані 
результати свідчать про те, що в Україні частка дорослого населення, що має 
доступ до офіційного фінансового обслуговування з використанням традиційних 
каналів та сервісів (у т.ч. з використанням платіжних карток) становить майже 
60%, а на основі застосування лише цифрових каналів і сервісів – на рівні 11% 

[1, с.198-199, 203; 4, с.144-145]. 

Отже, в умовах вимушеної ізоляції через посилення несприятливих подій 

та загострення економічної кризи лише 11% населення матиме можливість 
фінансового обслуговування, використовуючи інноваційні канали і сервіси. 

Враховуючи цю ситуацію, перехід до моделі «cashless economy», який 

підтриманий НБУ та базується на забезпеченні права українців на вільний вибір 
способу оплати та широкому розвитку платіжної інфраструктури, гальмується 
через існування існуючих бар’єрів, головними серед яких є низький рівень 
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доходів більшості громадян, відсутність довіри до фінансових установ, 
примусове відсторонення внаслідок військових дій, високий рівень тінізації 
економіки та ін.    
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Дослідження забезпечення національного добробуту перебувають на етапі 
поступового переходу від емпіричних спостережень конкретного до теоретичних 
узагальнень та формулювань у частині розроблення й узгодження цифрового 
реципрокного обміну між членами суспільства й узгодження різнорівневих 
інформаційно-мережевих форм обміну, які змінюють усталену парадигму 
суспільно-економічних процесів та явищ. Зміна парадигми зумовлює перехід 
соціально-економічної системи на абсолютно новий рівень суспільної форми 
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реципрокного обміну, «реципрокність як обмін дарами на неринковій основі» 
[1], пов’язаний з цифровою трансформацією економічної системи. 

Виняткове значення для розуміння економічної системи та її цифрових 
трансформаційних процесів має фіксація певної історичної форми національного 
добробуту, яка об’єктивно відображає стан суспільного розвитку. Категорія 
«добробут» була однією з первинних, базових категорій політичної економії 
протягом усієї історії її розвитку. Сама політична економія виникла як наука про 
національне багатство, добробут. 

Тема взаємозв’язку національного багатства і добробуту суспільства, яка 
подається державою, була актуальна завжди, але особливо гостро відчувається 
потреба в систематичному вивченні її в даний час. Думається, що основна 
причина цього криється в значному зростанні цифрових досліджень в Україні та 
за кордоном, присвячених інноваційним, інституційним і еволюційним аспектам 
багатства і добробуту. Поглиблення і розширення знань про систему зв’язків 
багатства і добробуту в цифровій економіці відбувається на основі критики 
підходів, теоретичних положень і цифрових моделей, а також їх інституційного 
синтезу. Інакше кажучи, проблема реципрокного обміну в межах політичної 
економії багатства і добробуту полягає в розвитку різноманітних властивостей 
господарюючого суб’єкта, особливо його економічного мислення, свідомості і 
відносин довіри в умовах ринкових відносин. Очевидно, що логіка позитивної 
теорії багатства в рамках економіки добробуту зводить сукупність економічних 
відносин до їх об’єктів на основі реципрокного обміну господарюючих суб’єктів 
до функцій цифрової економіки. 

Щодо суспільного добробуту в економічну теорію дане розуміння функції 
увів А. Бергсон, функція привласнює індекси кожному стану суспільства, що 
дозволяють їх порівняти за ступенем переваги [2]. Значення функції 
безпосередньо залежить від того, яким набором благ володіє суспільство і як ці 
блага розподілені між індивідами. 

Добробут є конкретним проявом економічного зростання, його наслідком. 
Показник добробуту є інтегрованим з п’яти показників: рівня бідності за 
відносним критерієм; питомої ваги домогосподарств, які робили заощадження 
або купували нерухомість; кількості мінімальних продуктових кошиків, які 
можна придбати за середній дохід на душу; валового регіонального продукту на 
одну особу; наявності базового набору товарів тривалого користування. 

Визначення якісної складової полягає у діагностиці виходу на траєкторії 
інноваційного розвитку суспільства. Необхідно переорієнтувати систему 
реципрокного обміну та відносин довіри на використання цифрових технологій 
для забезпечення національного добробуту [3]. 

Реципрокний обмін, що виник на певному історичному стані розвитку 
суспільства, відіграє структурно-інституційну роль та втілює у собі акт 
встановлення, зміцнення та закріплення соціальних відносин, що концентровано 
відображаються і синтезуються в інституціональних типах продукування 
національного добробуту. Під час реципрокного обміну посилюється соціальна 
співпраця, взаємодія між членами суспільства та матеріалізується цінність 
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суспільних, а сьогодні цифрових зв’язків між ними, результатом якого є 
формування відносин довіри. 

Формування відносин довіри робить поведінку членів суспільства 
передбачуваною, свідомою, відповідальною. Розвиток економічної поведінки 
набуває раціональних форм, що стає підставою для вияву реципрокного обміну 
між членами соціальної цифрової горизонтальної мережі, як особливого типу 
соціальної інтеграції. Результати досліджень свідчать, що значний рівень довіри 
підвищує не лише колективний, але також й індивідуальний добробут, зокрема, 
індивід, схильний довіряти іншим, частіше користується прийнятними 
можливостями для взаємодії, і, таким чином, отримує перевагу над іншими, не 
надто схильними для формування довіри, свідоме попрання пошуку матеріальної 
індивідуальної вигоди на користь набуття суспільних цінностей.  

Постійний характер реципрокних відносин дає змогу стверджувати, що ця 
форма обміну значно більша та глибша, ніж одиничне, рудиментарне явище, 
присутнє в суспільстві. Реципрокний обмін має одночасно індивідуальну та 
суспільну природу. Індивідуальний бік реципрокного обміну виражається у 
наданні продуктів праці однією людиною іншій на безеквівалентній основі, а 
суспільний бік – у посиленні суспільних зв’язків, розбудові суспільної ієрархії та 
розвитку довірчих відносин у суспільстві.  

Зміна парадигми сучасної економічної теорії обумовлює необхідність 
переходу від дескриптивного до конструктивного визначення економічної 
системи, що можливо зробити шляхом застосування методологічного 
інструментарію теорії систем та введення у науковий обіг категорії 
«інституційна архітектоніка національного добробуту». Нововведене поняття 
дає змогу досліджувати структуру економічної системи, співвідношення та 
взаємодію між її елементами. Інституційна архітектоніка – це особлива 
структура економічної системи, яка відповідає її внутрішній сутності та 
забезпечує ефективне функціонування системи формування накопичення та руху 
національного добробуту. 

Перехід до інформаційного суспільства ставить людство перед складним 
вибором: або шляхом подальшої індивідуалізації перейти до ключових трендів 
цифрової трансформаційної економіки, або реактуалізувати реципрокний обмін 
у всезагальній формі шляхом визнання цінності кожного члена суспільства у 
формуванні парадигми національного добробуту. 
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Безперервне забезпечення і поліпшення якості медичної допомоги на всіх 

рівнях є державним підходом країн-членів Європейського Союзу, що визнаний 
також Україною. Аналіз міжнародних підходів та вітчизняної практики 
удосконалення якості медичної допомоги, обґрунтування кращих способів 
поліпшення ситуації в сфері охорони здоров’я є надзвичайно актуальним 
відповідно до законодавства України щодо адаптації та гармонізації з кращими 
європейськими практиками. 

В Україні вимірювання якості медичної допомоги визначено в 
нормативно-правових актах, проте практика в цій сфері відсутня, для аналізу 
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застосовуються медико-статистичні показники обсягу діяльності; результати 
медичної допомоги для пацієнтів розглядаються в окремих публікаціях, 
насамперед за результатами клінічних досліджень. Водночас практика 
європейських держав та деяких інших розвинених країн спрямована на 
систематичний збір даних та вимірювання змін, аналіз успіхів і невдач. 

Для з’ясування особливостей вимірювання якості медичної допомоги було 
проведено системно-інформаційний аналіз міжнародних та національних 
порталів індикаторів якості медичного обслуговування, літературних джерел 
щодо методологічних підходів до вимірювання якості медичного 
обслуговування. При цьому, пошук індикаторів якості медичної допомоги 
проводився з використанням ключових слів «індикатори якості медичної 
допомоги», «indicators of quality of medical care», «індикатори якості 
профілактичної медичної допомоги», «indicators of quality of preventive medical 
care», «індикатори профілактики prevention indicators», «показники 
продуктивності», «performance measure» по порталах Міністерства охорони 
здоров‘я України, Національної служби здоров‘я України, Державного 
експертного центру Міністерства охорони здоров‘я України, Агенції з 
досліджень та якості в охороні здоров’я США, Інституту покращення охорони 
здоров’я США, Канадського інституту інформації про здоров‘я, Організації 
економічного співробітництва та розвитку, порталу індикаторів охорони 
здоров’я та догляду Великої Британії, Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Проведений аналіз продемонстрував, що якість медичної допомоги 
визначається як один з основних результатів діяльності системи охорони 
здоров’я в багатьох країнах. Національні та міжнародні зусилля з порівняльного 
аналізу якості медичної допомоги посилюються. Практично у кожній країні 
наявні переліки показників результативності охорони здоров‘я та якості 
медичної допомоги, які значною мірою схожі, оскільки пов’язані з доказами 
ефективності медичних втручань та лікарських засобів. Більшість країн 
підтримують спеціалізовані структурні підрозділи, що сфокусовані на 
індикаторах якості. Організація економічного співробітництва та розвитку (далі 
– ОЕСD) та Комісія ЄС поєднали зусилля з оцінки та порівняння якості медичної 
допомоги на міжнародному рівні [1, 2], все більшої ваги набирає урахуванням 
вартості медичної допомоги [3] та стандартизації вимірювання результатів [4]. 
Особлива увага приділяється повідомленням пацієнтів про результати 
діагностики та лікування [5]. Всесвітня організація охорони здоров’я (далі – 
ВООЗ) розробила спеціальний інструмент аналізу ефективності для зміцнення 
первинної медичної допомоги в Європі, оскільки саме цей вид медичної 
допомоги є найбільш востребуваним [6].  

ОЕСD для міжнародних порівнянь та поширення кращого досвіду охорони 
психічного здоров’я пропонує наступні показники (в тому числі і показники 
надмірної смертності) в наборі індикаторів допомоги з приводу розладів 
психічного здоров’я [7]: 1. Смерть стаціонару від самогубства серед пацієнтів 
лікарні з психічним розладом; 2. Смерть від самогубства протягом 1 року після 
виписки серед пацієнтів, виписаних з психічним розладом; 3. Смерть від 
самогубства протягом 30 днів після виписки серед пацієнтів, виписаних з 
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психічним розладом; 4. Надмірна смертність від шизофренії; 5. Надмірна 
смертність від біполярного розладу; 6. Надмірна смертність від важких 
психічних захворювань. Показники надмірної смертності є співвідношенням 
двох показників смертності (1 та 2) і спрямовані на вимірювання надмірної 
смертності від усіх причин у людей, у яких діагностований відповідний стан. 
Значення «1» для цих показників дорівнює показнику смертності за всіма 
причинами для всіх осіб у віці від 15 до 74 років у популяції з діагнозом 
відповідний стан (шизофренія, біполярний розлад, важкі психічні захворювання. 
Значення  «2» дорівнює загальній смертності для всіх осіб віком від 15 до 74 
років у загальній чисельності населення. При цьому ідеальне джерело даних для 
сукупності знаменників за розміром «1» – це повний реєстр усіх людей, які коли-
небудь мали відповідний діагноз, але країни без повних реєстрів повинні 
розглянути та оцінити придатність наступних наборів даних за умови, що вони 
можуть бути пов’язані з даними про смертність, як от реєстри, що наприклад, 
охоплюють один або кілька регіонів), унікальні пацієнти з первинними або 
першими двома перерахованими вторинними діагнозами шизофренії або 
біполярного розладу за сукупними агрегованими даними стаціонарних чи 
амбулаторних пацієнтів протягом кількох років (бажано не менше 5), результати 
репрезентативних обстежень здоров’я, дані про унікальних пацієнтів, яким 
призначено відповідні ліки, дані первинної медичної допомоги або інші бази 
даних пацієнтів, дані про страхування. 

Інструмент моніторингу впливу, показників діяльності і потенціалу 
первинної медико-санітарної допомоги (далі – PHC-IMPACT) в Європейському 
регіоні ВООЗ [8] стосовно сфери психічного здоров’я розглядає такі показники 
результативності: охоплення лікуванням пацієнтів з депресією, подальше 
спостереження пацієнтів з депресією, доступність основних лікарських засобів 
для лікування психічних розладів відповідно до клінічних настанов, наявність 
національних клінічних настанов і стандартів для психічних розладів, наявність 
в первинній медичній допомозі програм диспансеризації пацієнті з психічними 
розладами, надання консультативних послуг психологічного профілю пацієнтам 
з розладами психічного здоров’я. 

На нашу думку, зазначені показники охорони психічного здоров’я 
доцільно впроваджувати в Україні в рамках європейської інтеграції та 
опанування кращого міжнародного досвіду, в подальшому оприлюднювати 
разом з іншими даними, які представлені в міжнародних базах даних [9, 10]. 

Проведений аналіз засвідчив, що індикатори якості медичної допомоги є 
невід’ємною складовою систем управління якістю в охороні здоров’я, їх 
застосування на міжнародному рівні відбувається за стандартизованими 
методиками. Індикаторами якості медичної допомоги на національному рівні 
опікуються державні установи, забезпечуючи методологічні аспекти, а саме: 
зв‘язок з доказами та клінічними настановами, програмне забезпечення, шаблони 
та формули розрахунку, рамки застосування та обмеження тощо чітко визначені 
та легко доступні, при цьому кількість та види індикаторів варіюється від країни 
до країни. При цьому, в закладах охорони здоров’я індикатори отримують у 
прозорий спосіб, з використанням інформаційних технологій, їх демонстрація 
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сприяє прозорості та підзвітності охорони здоров‘я щодо процесів та результатів 
медичної допомоги. 
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Дослідження домінування парадигми холістичності як системно-цілісної 
характеристики Всесвіту та застосування інструментів синтелектики, 
гештальтоології, логічно-структурних абстракцій, досягнень квантової фізики в 
нейротеології – науки про людську діяльність про тісну співпрацю соціуму із 
Творцем, а також Провидіння в акмосфері, ноосферній освіті, економіці та 
первинних управлінських структурах становить актуальну проблему сучасної 
науки. У постматеріалістичний період розвитку науки парадигма холістичності 
(холомності) досліджень як парадигма цілісності фізичних, астральних, 
ментальних і духовних аспектів характеристики світогляду стала домінуючою у 
пізнанні макро- та мікроекономічної картин світу. Вершиною методологічного 
інструментарію у пізнанні явищ світу в сучасній зарубіжній та вітчизняній науці 
є синтелектика як наука про складні системи, що самоорганізуються на основі 
інтелектуальних зв’язків і творчого мислення. Холістичниий контекст наукового 
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пізнання явищ є всезагальним та всеохоплюючим. У світовій цивілізації нові 
напрями синтелектичного використання безвичерпної ментальної енергетики 
з’явилися з позиції спільності науки та релігії. В контексті цих тверджень 
застосовано інструменти гештальтології, синтелектики і Провидіння. 

Результатом досліджень провідних вчених сучасності (К. Войтили [1], 
І. Грабара [2], Ю. Шабанової [3], А. Ейнштейна [7], В. Вернадського [4], 
М. Руденка [5], Г. Хіггса, сучасних українських фізіократів В. Базилевича, 
В. Кушерця, В. Щевчука та інших [7–10]) став висновок про те, що у 
постматеріалістичній парадигмі науки як концепції цілісного світобачення 
виступає альтернатива класичної та неокласичної науки, розширюючи картину 
світу нематеріальними структурами. Постматеріалістична парадигма науки 
пов’язана з духовним модусом дослідницького характеру [5–10]. Незважаючи на 
численні твердження великих вчених про необхідність введення в науковий обіг 
поняття про «тонкий світ» і Бога-Творця, узагальнених до єдиного 
парадигмального висновку [9–10]. Сучасні наукові дослідження потребують 
систематизації методичних основ та інструментів пізнання світу, однак, 
потребують систематизації та розробки методичних основ і інструментів 
холістичного дослідження. У своєму аналітичному твердженні ми посилаємося 
на англійського фізика і математика Роджена Н. Роуза, теорію Йоделя та 
принципи доповненості Бора, які доводили, що без Вищої Сили поява нових 
знань, які характеризують побудову Світу, неможлива. 

Відомий світові Нільс Бор стверджував, що «нова (квантова) фізика» 
повинна включати свідомість. Це твердження обґрунтовує американський 
вчений-філософ Нік Герберт. Видатний український вчений в галузі 
аеродинаміки В. Струвінський на основі аналізу фундаментальних досліджень 
приходить до висновку про наявність Духовних складових світотворення. В 
українському науковому світі зовсім недавно (2013 р.) з’явилася 
фундаментальна праця (монографія обсягом 116,8 обл. арк.) професора 
О. Вознюка «Інтегральна концепція соматичного і духовного здоров’я 
особистості», де він констатує, що «сучасна епоха є епоха синтезу наукової і 
релігійної стратегій пізнання і освоєння світу, що здійснюється на основі 
загальної пізнавальної території – Цілого, або Абсолюта». В ноосферному описі 
розкриваються засади вітчизняної фізіократії та синтелектики (наук про складні 
динамічні системи, що самоорганізуються на основі особистісних 
інтелектуальних зв’язків, творчого мислення, що перетворюють природне 
оточення в інфодинамічні машини високої корисної дії. Наразі в Україні існують 
потужні економічні течії «порівняльної економіки» (В. Геєць, А. Гальчинський, 
А. Грищенко, Б. Кваснюк, О. Лапко та ін.), методологія яких сформована на 
основі індукційно-інтеграційних підходів до вивчення економічних систем. На 
основі емпіричних даних національної економіки сформовано моделі й типологія 
економічних систем, здійснено їх перевірку на адекватність, здійснено кількісне 
та якісне порівняння із врахуванням вітчизняної наукової думки та світового 
досвіду. Однак, вони заперечують ідеї В. Вернадського про те, що ноосфера 
«включає в себе біосферу і не зводиться з неї. Тобто, насамперед, ноосфера, 
геосфера і біосфера розділені: одна знаходиться збоку свідомості, а дві інші – 
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частини фізичного світу. Свідомість тобто сучасний постматеріалізм, який 
пронизаний поглядами технократичної економіки і від якого не може відійти 
сучасна матеріалістична наука, породжують постматеріалізм матеріальний, що 
схильний до формування особистісних інтересів, витікаючи з необхідності 
задоволення матеріальних, зокрема, фізіологічних потреб, що являє собою 
грубий егоцентризм. 

Визначні фізіократи світу твердо стали на холістичних позиціях 
нейротеології, і, зокрема, в управлінській діяльності, доцільній координації 
людських дій. Нині найбільш визнаний теологічний принцип «Реалізуй себе» 
(SОHм), що ґрунтуються на осягненні земного руху Духоматерії, 
запропонований українським вченим-фізіократом Миколою Руденко. Категорія 
Духоматерії – це геніальне відкриття в царині сучасних знань про світ і 
реальність, в якому Людина впливає на енергетичний потік, як Суб’єкт за 
допомогою духовної енергії діє на людське існування. Поєднання 
гносеологічного з фізичним привело дослідника до висновку про матеріальність 
Бога. Пізніше (04.06.2012р.) це знайшло підтвердження в дослідженнях фізика 
Хіггса (США) енергії в 10–22 сек. Домінування в сучасній світовій науці парадигми 
холістичності (холомності) трансцендентного підходу до пізнання енергетичної 
картини світу та констатації гуманістичного Інтелекту (розуму, свідомості) 
стосується в першу чергу Людини, найкращого творіння Всевишнього, яка 
володіє Духовністю, в доцільній координації людської діяльності. Наші 
дослідження співзвучні з феноменом визначення енергій на квантовому рівні 
трансдецендентної фізики, що опубліковані у понад 220 роботах (з них близько 
половини у виданнях, які індексуються у міжнародних науковометричних базах 
у фокусі сучасної фізичної науці, узагальнені професором Валентиною 
Мироновою). У цих працях пояснюється з точки зору фізики та раціонального 
математичного мислення досягнення в дослідженнях енергії (сили) мислення, 
поєднання електромагнітних, торсіонних, і гравітаційних полів, характерною 
особливістю яких є необмежена миттєвість передачі енергії та наукове 
трактування сили матеріального мислення. Вказані праці дозволяють зробити 
висновок про те, що свідомість управляє матеріальною енергією. На прикладах 
природи людського геному, у тому числі молекули ДНК, ми вбачаємо основу для 
подальшої розробки соціо-психологічного підходу до економічних досліджень.  
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Сьогодні корупція є одним із чинників, що визначають стійкість 
національної економіки до реформ інституційного середовища, спотворюючи 
фіскальну та податкову політику держави, дестабілізуючи ринкові механізми та 
гальмуючи суспільний розвиток країни у цілому. Незважаючи на те, що у 
розвинених країнах вплив корупції на економічне зростання є незначним, для 
більшості країн світу корупція є суттєвою перешкодою у належному 
впровадженні програм та політик, спрямованих на збільшення економічного 
зростання, що проявляється як у економічних, так і соціальних втратах. 

Породжена корупцією соціальна нерівність, зниження як ефективності, так і 
справедливості перерозподілу ресурсів у суспільстві разом зі значним обсягом 
тіньової економіки є наслідками існування недосконалого антикорупційного 
законодавства, у межах якого виникають інституційні пастки. 

Генезою теорії економічного зростання вважається перша половина ХХ 
століття. Англійський економіст Дж.Кейнс, досліджуючи наслідки Великої 
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депресії 1929-1933 років, вперше наголосив на активному втручанні держави у 
ринкову економіку з метою антикризового регулювання національної економіки 
та забезпечення безперервного процесу суспільного виробництва. Відповідно до 
даної теорії підвищення ефективного попиту як основного принципу кейсіанства 
забезпечуватиме економічне зростання країни. Подальші дослідження поняття 
“економічного зростання” відбувалося у межах багатьох представників 
економічних теорій, зокрема, неокенсіанцями, неокласиками, науковцями 
еволюційної теорії та інституціоналізму. 

Відповідно до засад теорії інституціоналізму, найважливішою функцією 
держави є не тільки встановлення “правил гри” для всіх економічних суб’єктів, 
але й встановлення правил щодо обов’язковості їхнього виконання [1]. 
Зволікання з впровадженням реформ ринкового механізму після здобуття 
незалежності України за високої економічної відкритості породило появу 
інституційної кризи та інституційних пасток в українському законодавстві.  

Феноменом інституційних пасток варто вважати їхню здатність до 
існування, навіть після усунення причин її появи через неоднорідність, 
асинхронність та складність інституційних змін [2]. Інституційні пастки є 
результатом недалекоглядних та недостатньо продуманих управлінських рішень, 
які стосуються нових норм, що опираються на трансакційні та трансформаційні 
витрати, а також на рівень проникнення у господарську діяльність неефективних 
інституцій [3]. Найпоширенішою інституційною пасткою прийнято вважати 
корупцію, яка сьогодні вважається проблемою міжнародного масштабу, що 
еволюціонувала від окремих випадків хабарництва до складного та 
багатогранного явища.  

Корупція як системне та буденне явище перешкоджає розвитку 
ефективних державних інститутів, негативно віддзеркалюючись на 
економічному зростанні країни. Деструктивний вплив корупції на економічне 
зростання країни відбувається через зменшення якості управління на всіх рівнях 
державної влади, спотворення фіскальної політики, збільшення державних 
витрат та обсягу тіньової економіки. Корупція дестабілізує ринкові механізми, 
зменшує надходження податків, загострює майнове розшарування та зменшує 
суспільний добробут, породжує бідність, спотворює права захисту людини. 
Впливаючи на усі сфери життєдіяльності, державну політику, інвестиційно-
інноваційний клімат, корупція знижує рівень економічного зростання 
безповоротно віддаляючи країну від наближення до потенційного рівня ВВП. 

Масштабність, масовість та повсякденність корупції як інституційної 
пастки негативно впливає на економічного зростання України (рис. 1). Корупція 
спричинює збільшення обсягів тіньової економіки, гальмуює суспільний 
розвиток, зменшує імідж країни у міжнародному контексті. Крім того, 
негативний взаємозв’язок корупції та економічного зростання виявляється у 
зміцнені політичних важелів впливу певних бізнес-кланів, які не ставлять собі за 
мету загальнонаціональний розвиток та економічне зростання [4].  
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Рис. 1. Рівень ВВП на душу населення та Індексу сприйняття корупції в 

Україні впродовж 2000-2020 рр. 
Джерело: [5; 6]. 

 

Світовий досвід доводить, що гальмування економічного зростання 
відбувається насамперед через провадження низки дієвих антикорупційних 
інститутів, що створюють усі необхідні умови для протидії та запобігання 
корупційних схем та хабарництва.  

З історичної точки зору антикорупційне законодавство України 1990-х 
років мало скоріше декларативний характер, ніж розробку дієвих 
антикорупційних інститутів в Україні. Проте, з появою та затвердженням у 2014 
році Верховною Радою України Антикорупційної стратегії як стратегічного 
документу антикорупційної політики та ряду Законів України, що покликані 
запобігати проявам корупції, було започатковано новий етап у 
антикорупційному законодавстві України. Як результат впровадження нових 
антикорупційних інститутів та механізмів, у рейтингу сприйняття корупції 
Transparency International у 2020 році Україна посіла 117 місце зі 180 можливих, 
набравши 33 зі 100 балів. Проте, незважаючи на те, у 2020 році відбувся запуск 
Вищого антикорупційного суду та перезапуск НАЗК, відбулося посилення 
захисту осіб-викривачів, в українській антикорупційній практиці є все ще не 
поодинокими випадки втручання влади у розслідування або судовий розгляд 
справ, обхід законодавства [7]. Крім того, відповідно до аналітичного звіту 
Risk&Compliance, що був опублікований у 2020 році, в Україні існує високий 
ризик виникнення корупції у 9 досліджуваних сферах, а саме: у судовій системі, 
поліції, наданні публічних послуг, земельній, податковій та митній 
адміністраціях, державних закупівлях, у громадянському суспільстві та 
законодавстві у цілому [8]. 

Корупція як прояв інституційної дисфункції та аномалії є негативним 
чинником, який впливає на забезпечення економічного зростання країни. 
Стратегія економічного зростання країни на пряму залежить від інституційного 
середовища та його особливостей, тому за неефективних та не результативних 
інститутів та інструментів антикорупційної політики відбувається руйнація 
органів державної влади, інституту держави та суспільства у цілому. Як 
результат корупція стає визначальним чинником гальмування економічного 
зростання країни, впливаючи підриваючи демократичні інститути, бюджетну та 
фіскальну політику держави, добробут громадян.  

Для подолання корупції як інституційної пастки, яка визначає 
резистентність національної економіки до впроваджених антикорупційних 
реформ, має впроваджуватися на основі загальнонаціональної стратегії 
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подолання інституційної кризи в антикорупційному законодавстві та 
імплементації засад інклюзивного розвитку. За допомогою наявності 
спеціалізованих інститутів та інституцій, ратифікації міжнародно-правових актів 
та розвитку інституту громадянського суспільства нівелювання негативного 
впливу корупції на економічне зростання стає можливим. Розробка та продумане 
впровадження системного інституційного підходу до антикорупційної політики, 
антикорупційних інститутів та діяльності державних інституцій створить 
необхідні умови для припинення гальмування економічного зростання в країні, 
зменшивши рівень корупції і як наслідок рівень тіньової економіки. На нашу 
думку, з метою запобігання корупції та нівелювання її деструктивного впливу на 
економічне зростання в Україні необхідно: створити незалежну та професійну 
судову гілку влади, зменшити рівень тіньової економіки, зміцнювати інститут 
громадянського суспільства, проводити моніторинги антикорупційної політики, 
імплементовувати міжнародний досвід протидії корупції та запровадити 
ефективне виконання міжнародних антикорупційних стандартів та оцінювання 
корупційних ризиків, які є важливою передумовою створення правильної та 
виваженої антикорупційної політики.  
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В сучасних умовах економічної невизначеності та нестабільності, кризової 
ситуації в економіці та державі, несприятливого впливу глобальних змін у 
світовій економіці, четвертої індустріальної революції та пандемії Covid-19 
зростає актуальність постійного моніторингу соціально-економічних умов життя 
населення України.  

Одним із найважливіших кроків у напрямку макроекономічної стабілізації 
повинен стати перегляд існуючих в Україні підходів до виконання державою її 
перерозподільної функції. Кризові явища в національній економіці знижують 
ефективність функціонування соціальної сфери. Оскільки соціальна сфера є 
важливою складовою забезпечення добробуту населення, сприяє розвитку 
людини та відтворенню людського капіталу, формуванню певного рівня життя у 
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суспільстві, вона повинна завжди бути в полі зору наукових досліджень та 
державної політики. 

Пандемія коронавірусу в Україні спричинила масштабне погіршення 
економічної ситуації та стрімке зростання рівня бідності населення [1; 6]. За 
результатами опитування, проведеного на початку 2021 року соціологічною 
службою «Центр Разумкова», 69% українців оцінюють економічну ситуацію в 
країні як «дуже погану» або «досить погану»  [2]. Водночас рівень добробуту 
своєї родини так само оцінюють 43% населення. Лише 2% опитаних оцінили 
економічну ситуацію в країні як «добру» або «дуже добру», а 26% — як «не 
погану і не добру». Рівень добробуту своєї родини як «не поганий і не добрий» 
оцінюють 46% українців, а лише 7% — як «добрий» або «дуже добрий» [2]. 

У період коронакризи уряд виділяв додаткові кошти на допомогу 
безробітним. Зокрема, запровадив допомогу з тимчасового безробіття, у тому 
числі з фонду боротьби з COVID-19. Пік таких виплат припав на липень 2020 
року. Попри намагання держави допомогти людям, що втратили роботу, 
середній номінальний розмір виплат з безробіття у 2020 році знизився навіть у 
гривневому еквіваленті. Не гарантує отримання зарплати навіть наявність 
роботи. За даними Держстату, протягом 2020 року суттєво зріс показник 
затримки з виплати зарплат працівникам підприємств: з 1,8 млрд. грн. до 2,7 
млрд. грн. або на 47,2% [3]. 

Окрім самооцінки власного рівня бідності, про погіршення ситуації 
вказують данні офіційної статистики. Так, за даними Державної служби 
статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років за 9 місяців 
2020 року, у порівнянні з 9 місяцями 2019 року, скоротилася на 627 тис. осіб та 
становила 16,0 млн. осіб. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років 
скоротився з 58,3% до 56,5% [4]. Кількість безробітного населення (за 
методологією (МОП) у віці 15-70 років за 9 місяців 2020 року, у порівнянні з 9 
місяцями 2019 року, зросла на 182 тис. осіб та становила 1,6 млн. осіб. Рівень 
безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років зріс з 8,1% до 
9,3% робочої сили. Протягом 2020 року роботодавцями було подано інформацію 
про заплановане масове вивільнення 301 тис. працівників, що на 52% більше, ніж 
у відповідному періоді минулого року. Із загальної кількості попереджених про 
масове вивільнення становили працівники державного управління й оборони, 
обов'язкового соціального страхування (44%), сфери охорони здоров'я та 
надання соціальної допомоги (24%) [4]. 

Як найпоширеніший інструментарій оцінювання рівня добробуту 
населення країни використовуються різні міжнародні рейтинги, до числа яких 
віднесено і «Всесвітній звіт щастя» (World Happiness Report). Так, за даними 
Всесвітнього Звіту за останній рік, Україна посіла 110-е місце в рейтингу 
щасливості країн. Попри той негатив, який принесла з собою коронавірусна 
пандемія, Україна піднялася на 13 позицій у «Всесвітньому звіті щастя-2021», 
порівняно зі звітом 2020 року і на 23 порівняно зі звітом 2019 року. І хоч ситуація 
із відчуттям щастя, за критеріями дослідників, в Україні істотно покращилася, 
українці все ще набагато менше почувають себе щасливими, аніж їхні сусіди [5]. 
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Система соціального захисту в Україні багато років перебуває у стані 
постійної реформи, оскільки одночасно з намаганнями змінити окремі програми 
за кращими світовими зразками, фактично існує й складність відмови від 
звичних принципів надання соціальної підтримки. Сьогодні в системі соціальної 
допомоги паралельно існують програми, що засновані на перевірці доходів, й 
такі, що надаються за приналежністю до певної категорії. Відбувається 
дублювання функцій соціального захисту, що призводить до неефективного 
витрачання державних коштів. Загалом, національна система соціальної 
допомоги є доволі високовартісною, проте, через поширеність незареєстрованої 
зайнятості і незареєстрованих доходів значна частина коштів потрапляє до 
небідного населення, навіть у випадку адресних програм, і практично не впливає 
на зниження масштабів бідності в країні [6, с. 127-135]. 

Важливо відзначити, що система соціальної підтримки впродовж століть 
трансформувалася у напрямку більш дієвого захисту вразливих верств та 
зниження ризиків бідності для неконкурентоспроможних категорій населення. 
Проте, з посиленням гуманізації всіх сфер суспільного життя та розширення 
спроможності системи соціальної підтримки розвинутих економік світу, 
прийшло усвідомлення проблеми посилення патерналістських настроїв серед 
отримувачів соціальної допомоги та у суспільстві в цілому. Негативним 
наслідком розширення кола програм соціальної підтримки та чисельності їх 
реципієнтів стало зниження мотивації до праці серед потенційних контингентів 
отримувачів соціальних виплат. Формується громадська думка, що вигідніше 
не працювати і отримувати допомогу, яка забезпечує базові потреби, ніж 
працювати та отримувати дохід від зайнятості у дещо більшому або такому ж 
розмірі. Отже, принципи адресної програми та правила надання допомоги 
підштовхують її учасників до добровільного безробіття або до приховування 
зайнятості [6, с. 331-337].  

Виходячи з цього, необхідним вектором подальшого соціально-
економічного розвитку України має стати формування новітньої системи 
соціального захисту та програм соціальної підтримки, що сформовані не лише на 
базі жорстких критеріїв, короткостроковості, а й жорсткого аналізу 
інспектування та вимірювання рівня ефективності соціальних заходів з метою 
недопущення демотивації населення до зайнятості. Однією із найефективніших 
державних політик покращення добробуту є впровадження трансфертної 
політики в соціальній сфері України.  Результатом ефективного використання 
трансфертної політики в соціальній сфері є досвід Бразилії ‒ програма «Болса 
Ескола», з умовно-грошовими переказами, за умови функціонування якої сім’ї 
отримували певну суму грошей, коли їх діти перебували 85% свого часу у школі. 
Іншим прикладом може слугувати проєкт реформ «Наступний крок», ідея якого 
полягала в проведенні реформи бюджетної політики та адміністрування в цих 
країнах, а також наданні допомоги у процесі вироблення ефективної 
трансфертної політики [7, с. 337-339].  

Закордонний досвід формування та реалізації трансфертної політики в 
соціальній сфері вказує на ефективне її використання, зокрема в контексті 
полегшення бюджетного навантаження, зменшення рівня нужденності та 
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покращення соціально-економічного стану країн. Виходячи з цього, вважаємо за 
потрібне подальше дослідження міжбюджетних відносин в соціальній сфері за 
пріоритетом реалізації концептуальної моделі трансфертної політики. 
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Дослідження податкової політики як одного з найважливіших інструментів 
державного втручання в економіку з використанням методики  економіко-
статистичного аналізу для визначення впливу податкової політики на 
економічну і соціальну стабільність держави становить важливу проблему 
сучасної економічної науки. Застосування системи показників дозволяє в повній 
мірі охарактеризувати сучасний стан податкової політики України, виокремити 
основні проблеми її функціонування та запропонувати шляхи вдосконалення 
оподаткування в Україні. Дієвість податкової політики держави можна 
визначити, проаналізувавши податкові надходження, а для оцінки податкової 
політики у поточному і перспективному періодах необхідне використання 
комплексу характеристик, за допомогою яких кількісно та якісно оцінюють 
процеси, що відбуваються на макрорівні. 

Аналіз динаміки та структури податкових надходжень, оцінювання 
відповідних показників ефективності, ступінь виконання плану та планового 
завдання є важливими завданнями при дослідженні податкової політики, від якої 
залежить не тільки розвиток держави, але й добробут населення. 

Одним із пріоритетних напрямів проведення податкової політики на 
сьогодні має стати забезпечення нейтральності та справедливості оподаткування, 
а також формування податкової політики на засадах економічної ефективності, 
стабільності, прозорості та наближення її до міжнародних та європейських 
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стандартів. Зменшення обсягів тіньової економіки та корупції мають 
здійснюватися злагоджено, поступово та паралельно. Ліберальні заходи 
реформування податкової системи мають супроводжуватися оптимізацією 
видаткової частини бюджету з підвищенням ефективності використання коштів 
державного сектору управління при дотриманні гранично допустимих меж 
збалансованості бюджетів усіх рівнів. 

Якісна інтерпретація результатів проведення податкової політики у 
поєднанні з кількісною характеристикою дадуть можливість приймати 
управлінські рішення щодо розробки заходів підвищення ефективності 
оподаткування, що сприятиме економічній та соціальній стабільності держави 
для забезпеченості добробуту населення.  

Податкова політика має істотний вплив на динаміку економічної 
активності та макроструктурні зміни в економіці. При цьому податки є 
найнадійнішим та найефективнішим важелем стимулювання розвитку 
підприємств. Від рівня їх організації та результативності залежать якісні та 
кількісні показники соціально-економічного розвитку, ефективність реалізації 
стратегічних засад політики, що впливає на економічну та соціальну стабільність 
держави та добробут населення. 

В умовах системних трансформацій національної економіки на сучасному 
етапі розвитку ефективне функціонування податкової системи можливо тільки 
за умови науково обґрунтованого державного регулювання. Необхідною 
передумовою ефективного податкового регулювання є розроблення науково 
обґрунтованого інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень, 
основним етапом якого є формування відповідної системи показників [1]. 
Дослідження податкової політики держави зумовлене застосуванням методики 
аналізу процесів, пов’язаних з оподаткуванням.  

Дієвість податкової політики держави можна визначити, проаналізувавши 
податкові надходження. Для аналізу й оцінки податкової політики у поточному і 
перспективному періодах широко використовують комплекс характеристик, за 
допомогою яких кількісно та якісно оцінюють процеси, що відбуваються на 
макрорівні.  

Формування методики аналізу податкової політики слід розглядати не як 
одномоментний акт, а як безперервний процес, тісно пов’язаний із практикою 
вдосконалення аналізу податкових надходжень відповідно до вимог часу на 
адекватній науковій основі. Це процес послідовного збагачення методології, яка 
склалася завдяки можливостям застосування на практиці сучасних статистичних 
методів і моделей [1]. Якісна інтерпретація отриманих результатів проведення 
податкової політики у поєднанні з кількісною характеристикою дають 
можливість зробити висновок щодо економічної та соціальної стабільності 
держави та забезпеченості добробуту населення.  

Діапазон застосування економіко-статистичних методів під час аналізу 
податкових надходжень досить широкий. Передусім це стосується підготовки 
інформації, її аналізу, порівняння з відповідними критеріями і на цій основі 
виявлення проблем та способів їх розв’язання. 
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Через аналіз податкових надходжень з використанням підібраної системи 
показників здійснюється характеристика сутності оподаткування, розвитку, 
процесів формування платежів, результатів діяльності, факторів впливу на 
економіку держави, соціальний стан населення тощо. При цьому необхідним є 
визначення та аналіз взаємозв’язків між показниками. Вимоги до показників та 
їх синтезу в систему стають особливо значущими в умовах інтегрованих 
інформаційних систем [2, с. 38]. 

Слід зазначити, що рівень сплати податків до бюджету, динаміка та 
структура податкових надходжень, ступінь виконання планових показників, роль 
основних джерел доходів визначаються через аналіз абсолютних та відносних 
показників сфери оподаткування. 

Особливостями формування методичного забезпечення аналізу 
податкових надходжень є конкретність та якість дослідження на основі 
індикаторів дохідної частини бюджету з урахуванням місця і часу; виокремлення 
однорідних сукупностей, відбір прийомів і методів дослідження з урахуванням 
сутності податкових надходжень, застосування системи абсолютних та 
відносних показників для всебічної характеристики податкових надходжень, 
закономірностей зміни, тенденцій і кількісних співвідношень.  

Моделі аналізу податкових надходжень бюджетів усіх рівнів не можуть 
бути абстрактними, як це має місце в моделях теоретико-методологічного 
характеру. Конкретні показники повинні ґрунтуватися на реальній 
інформаційній базі. 

Комплексне удосконалення методів аналізу податкових надходжень може 
досягатися широким використанням статистичних методів і моделей, 
ефективним їх застосуванням у реальній технології розроблення управлінських 
рішень. Для розуміння спрямованості і змісту податкової політики та визначення 
її впливу на соціально-економічний розвиток держави визначають податки, що 
формують основну частину надходжень до бюджету. Аналіз динаміки та 
структури податкових платежів, оцінювання показників ефективності, ступінь 
виконання плану та планового завдання є важливими завданнями при 
дослідженні податкової політики, від якої залежить не тільки розвиток 
держави,  але й добробут населення [2, с. 42]. 

Податкові надходження є динамічним процесом та соціально-економічним 
явищем, що потребує дослідження в динаміці, оскільки вони безперервно 
змінюються та розвиваються, що дає визначити певні тенденції та 
закономірності розвитку, інтенсивність та структурні зрушення. 

За результатами аналізу визначаються необхідні зміни і корективи у діючу 
податкову політику, що повинні сприяти позитивним зрушенням в економіці 
держави та соціальному забезпеченні населення. На рівень податкового 
навантаження впливає ряд факторів. Серед них слід зазначити: рівень життя 
населення, стан економіки, податкова культура населення та внутрішня і 
зовнішня політика держави. Це зумовлює необхідність проведення факторного 
аналізу, результати якого сприятимуть розробці заходів підвищення 
ефективності оподаткування [3, с. 356]. 
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Факторний аналіз включає розрахунок зміни досліджуваного показника у 
часі за рахунок факторів впливу. При проведенні факторного аналізу 
визначається зміна обсягу податкових надходжень щодо інших макропоказників. 

Факторний аналіз динаміки податкових надходжень є методом всебічного 
висвітлення механізму соціально-економічного розвитку процесів і на цій основі 
сприяє активному впливу на прийняття управлінських рішень для поліпшення 
рівня життя населення. При цьому важливу роль відіграють визначені за 
допомогою методологічних інструментів показники обсягу, структури, динаміки 
податкових надходжень. Зіставлення окремих податків між собою, з одного боку, 
та порівняння із загальною сумою податкових платежів до бюджету – з іншого, 
дають змогу визначити, якій саме групі податків у більшій мірі притаманна 
функція фіскального регулятора доходів бюджетів усіх рівнів.  

Для забезпечення економічного розвитку та добробуту населення 
необхідне проведення податкової політики на умовах нейтральності та 
справедливості оподаткування на засадах економічної ефективності, 
стабільності, прозорості та наближення її до міжнародних та європейських 
стандартів. Значне зменшення обсягів тіньової економіки та корупції, ліберальні 
заходи реформування податкової системи мають супроводжуватися 
оптимізацією видаткової частини бюджету з підвищенням ефективності 
використання коштів державного сектору управління при дотриманні гранично 
допустимих меж збалансованості бюджетів усіх рівнів. 

Підсумовуючи дослідження потрібно відзначити, що для проведення 
розрахунків іноді недостатньо вихідної інформації для розрахунку параметрів 
певних моделей, що ускладнює роботу щодо оцінювання ефективності 
податкової політики. Тому якість пошуку вихідних показників є важливою 
передумовою для подальшого проведення досліджень для пошуку шляхів 
покращення життя та забезпечення добробуту населення.  

 

Список використаних джерел: 
1. Бойко Ю. М. Система статистичних  показників  аналізу податкових 
надходжень в бюджет. 2013. Том. 13. С.141-146. URL: 
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/22611/1/Boyko_Y.pdf (Дата 
звернення: 24.05.2021). 

2. Веремчук Д. В. Сутність податкової політики та її роль у державному 
регулюванні економіки. Проблеми і перспективи розвитку банківської 

системи України. 2010. Вип.28. С.37-45. 
3. Іванова Ю. Б. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування: 
монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. 448 с. 

 
  



 
 

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

 

74 

Колядич Олександр 

канд. екон. наук,  доцент, 
Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана 
 

СФЕРА ЗАЙНЯТОСТІ І НЕТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ 
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

 

Ключові слова: зайнятість, інноваційний розвиток, нетехнологічні 
інновації, сталий розвиток, постіндустріальне суспільство, ринок праці, 
ефективна зайнятість. 

Oleksandr Koliadych, 

PhD, Associate Professor, 
Vadym Hetman National Economic University of Kyiv 

 
EMPLOYMENT AND NON-TECHNOLOGICAL INNOVATION 

IN A SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Keywords: employment, innovative development, non-technological 
innovations, Sustainability, post-industrial society, labor market, effective employment 

 

Ефективне функціонування економічної системи на основі інноваційного 
розвитку та раціонального споживання матеріальних ресурсів, забезпечує сталий 
економічний розвиток, ефективну зайнятість, отримання гідних доходів і 
досягнення високої якості життя. Завдяки сталому економічному розвитку 
зберігаються стабільне відтворення і забезпечується динамічний розвиток всієї 
економічної системи. Об'єктивні нерівномірності подальшого виходу з кризи 
окремих галузей і підприємств, обумовленого поширенням пандемії Covid-19, 
істотні відмінності в співвідношенні інтенсивних та екстенсивних чинників 
обумовлюють неминучі диспропорції національного ринку праці, 
різноспрямованість розвитку окремих його сегментів. 

Тривалий період економічний розвиток індустріальних суспільств 
визначали технологічні інновації, однак поширення процесів механізації, 
автоматизації та роботизації в постіндустріальних економіках з подальшим 
скороченням робочих місць у виробництві і сфері послуг, зумовили серйозні 
виклики для сфери зайнятості населення. 

Футурологи давно обговорюють надлишкову природу людської праці і 
наслідки того, що машини поступово будуть витісняти людей з традиційних 
робочих місць. Індустрія 4.0 тільки підсилює ці страхи. Побоювання йдуть від 
необґрунтованих до цілком підкріплених прогнозами: за 20 років близько 50% 
робочих місць в сучасному економічному світі будуть автоматизовані, і 
мільйони робочих залишаться без роботи [1]. 

Теоретики постіндустріального суспільства покладають великі надії на 
розширення зайнятості за рахунок нових виробництв, проте технологічний 
прогрес, кількісно, не чути робочі місця відповідно їх зникнення. Працівники, 
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які потрапили під скорочення залишаються за межами постіндустріальної 
економіки. Нові робочі місця (наприклад, фахівець з інформаційних технологій, 
молекулярний біолог) недосяжні для працівників промислових підприємств, 
сільського господарства. Більш того, під загрозою зникнення виявляються і 
висококваліфіковані робочі місця. Так, відомий технологічний футуролог 
Р.Курцвел прогнозуючи наступ робототехніки зазначає, що вже до кінця 2020 
років «експоненціальне зростання обчислень забезпечить комп'ютерні системи, 
більш потужні, ніж людський мозок. Ми закінчимо зворотну розробку людського 
мозку, щоб отримати програмні алгоритми, таємниці, принципи роботи того, як 
працює людський інтелект». Проголошення змагання штучного інтелекту з 
людським є не чим іншим, як посиленням змагання за робочі місця [2]. 

Вчений, президент Фонду досліджень прискорення (Mountain View, CA) 
Дж. М. Смарт сумнівається в здатності людини в майбутньому наздогнати 
розвиток «штучного інтелекту». Так, дослідник відзначав «ми визнали 
повільність людської біології в порівнянні з нашим технологічним потомством. 
Наші машини все частіше перевершують нас при виконанні все більшого числа 
завдань, починаючи від напрямку таких об'єктів, як ракети або супутника, 
закінчуючи складанням інших машин. Вони зближуються з нами все тісніше, і 
вивчають, як переналаштувати нашу біологію в нових і більш швидких 
технологічних галузях» [3]. 

Саме такі песимістичні прогнози викликають активізацію впливу і 
конструктивної дії «нетехнологічних інновацій». Такий вид інновацій, їх 
активний розвиток і впровадження зможе зберегти значну частину робочих місць 
і пролонгувати використання людського капіталу в сучасних економіках. Таким 
чином, розвиток і впровадження нетехнологічних інновацій в сучасні організації, 
стає важливим фактором конкуренції людини з машинами. 

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки, відкриті 
нетехнологічні інновації є способом оптимізації і вдосконалення управлінських 
та організаційних процесів, а також взаємодії з зовнішнім середовищем. 
Основною концептуальною базою для цього є управління людським капіталом, 
залучення співробітників до процесу формування інноваційно-активного 
внутрішньо-організаційної поведінки, обмін ідеями, використання досвіду і 
знань партнерів, конкурентів і споживачів при розробці відкритих 
нетехнологічних інновацій. Крім того, управління відкритими 
нетехнологічного інноваціями формує гнучкість організації, яка необхідна в 
умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, підвищення 
швидкості поширення інформації. 

В умовах непередбачуваності середовища майбутнього, фірмам 
доводиться мати справу з мінливими ринками. Встановлюється дуже високий 
темп змін всередині самої організації, якій необхідно відповідати на виклики 
навколишнього середовища. Тому, з огляду на недостатнє використання ресурсу 
інновацій в області взаємодії із зовнішнім середовищем (маркетинг, екологія, 
право, соціальне середовище) урахування вимог працівника, його думки як 
фахівця щодо безпосереднього впливу на ці сфери, разом з використанням 
напрацювань партнерів, конкурентів і споживачів, може призвести до 
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збільшення ефективності виконання процедур і процесів, а також до збільшення 
лояльності персоналу. 

Програма сталого розвитку до 2030 року, в якій перераховані 17 цілей 
сталого розвитку і 169 показників, закликає до захисту трудових прав і 
забезпечення безпечної та надійної робочої середовища для всіх працівників, 
включаючи мігрантів, особливо жінок-мігрантів і осіб, які перебувають в умовах 
нестабільної зайнятості [4].  

Таким чином, важливою проблемою в умовах сучасних реалій зайнятості 
є перехід до екологічно стійкої економіки. Основне завдання, в зв'язку з цим, 
полягає в збільшенні числа зелених робочих місць - робочих місць нового типу, 
що грають істотну роль в озелененні підприємств і економіки. Визначення 
зелених робочих місць і проведення їх оцінки є інструментом, що сприяє 
розумінню взаємозв'язків між екологічною стійкістю і ринком праці. 

На практиці ці робочі місця реалізують нетехнологічний підхід, сприяють 
забезпеченню зайнятості міграційних потоків, а також знижують споживання 
енергії та сировини, обмежують викид шкідливих речовин, зводять до мінімуму 
рівень відходів і забруднення, зберігають і відновлюють екосистеми, дозволяють 
підприємствам і громадам адаптуватися до зміни клімату. 
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Прийнято вважати, що метою розвитку будь-якого суспільства є 
економічне зростання, від якого виграють усі основні соціальні прошарки 
населення: рівень їхнього добробуту зростає, а соціально-економічна нерівність 
суттєво пом’якшується. Але соціально-економічний розвиток світової економіки 
на рубежі ХХ-ХХІ століть засвідчує протилежне. Економічне зростання вже не 
передбачає автоматичного підвищення рівня добробуту й скорочення нерівності. 
Остання не лише збереглася, а й продовжує суттєво зростати. Починаючи з 80-х 
років ХХ ст. почали визнавати, що «нова бідність», «нижчий клас», «нерівність» 
не сприймають переваги економічного зростання [1]. Крім того, деякі дослідники 
вважають, що підвищення нерівності є не тільки неминучим фактором 
економічного зростання, але і його необхідною умовою. А економіки із високою 
концентрацією доходів у верхніх групах за децильним або квінтильним 
показником мають вищі темпи зростання, аніж економіки із меншою ступінню 
нерівності, із більш справедливим розподілом доходу і рівнем добробуту [2; 3]. 

Сучасний дослідник проблем нерівності, французький економіст Т.Пікетті 
на основі аналізу реальних статистичних даних європейських країн і США 
переконливо довів тенденцію до зростання нерівності із XVIII століття і донині. 
Він виступив з критикою припущення про тенденцію зниження нерівності у 
доходах й вирівнювання добробуту на фоні економічного зростання. Зростання 
прибутків у світовому масштабі, доводить вчений, супроводжувалося 
збільшенням нерівності в процесі їхнього розподілу. Знизити цю нерівність, за 
уявленням Пікетті, можна шляхом введення щорічного глобального податку на 
багатство в розмірі до 2 відсотків у поєднанні із прогресивним податком на 
доходи в розмірі до 80 відсотків [4]. 

Таким чином, економічне зростання як механічне нарощування обсягів 
суспільного продукту вже не спроможне автоматично підвищити рівень 
добробуту населення. Виключеність деяких членів суспільства із економічного, 
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соціального та політичного життя призводить до поглиблення диференціації 
суспільства попри будь-які додатні темпи економічного зростання в країні. Для 
того, щоб економічне зростання мало результатом реальний, а не ілюзорний 
прогрес, пріоритетом має виступати не фізичне нарощування обсягів реального 
ВВП, а підвищення суспільного добробуту. А це передбачає зниження рівня 
соціальної і економічної нерівності, скорочення рівня диференціації суспільства 

Нагадаємо, що доцільно розрізняти 4 показника рівня добробуту, а саме 
• злиденність, тобто споживання мінімально необхідного за біологічними 
критеріями набору благ, які забезпечують відтворення людини не як 
соціальної, а лише біологічної істоти;  

• бідність – споживання благ на рівні збереження працездатності як 
найнижчої межі відтворення робочої сили; 

• нормальний рівень життя – раціональне споживання за науково 
обґрунтованими нормативами, яке забезпечує відновлення фізичних та 
інтелектуальних сил; 

• власне добробут, що означає користування благами, які забезпечують 
всебічний розвиток людини. 

Змінюються й підходи до вимірювання рівня добробуту. Дедалі активніше 
почали визнавати, що його не можна вимірювати виключно економічними 
(вартісними) показниками. Крім задоволення так званих первинних, базових 
потреб у їжі, в одязі, житлі тощо на перший план почали виступати цінності 
іншого порядку. Йдеться про прагнення кожного громадянина до політичної та 
економічної свободи, потреби у дозвіллі, повазі, залучення до культури та науки, 
творчу і суспільну активність, збереження природи тощо. Поняття 
добробуту  поступово виходить за межі суто матеріальних цінностей, а новітнім 
інструментом підвищення рівня добробуту на рубежі ХХ-ХХІ століть стає 
соціальна інклюзія. Остання є адекватною реакцією на припинення подальшої 
поляризації суспільства і альтернативою перерозподільчій системі. 

Під соціальною інклюзією прийнято вважати певний спосіб усунення 
бар’єрів, якими є економічна нерівність і бідність, на шляху до участі й доступу 
до ресурсів і можливостей [5]; процес, спрямований суспільством на боротьбу з 
бідністю і соціальним відторгненням (соціальною ексклюзією) [6]. 

Наше бачення соціальної інклюзії полягає в тому, що це така бажана 
ситуація, при якій всі члени суспільства мають достатні можливості й доступ до 
1) споживання благ, 2) володіння ресурсами, 3) процесів управління задля 
повноправної і повноцінної участі в усіх сферах суспільного життя.  

Відповідно, рівні можливості і доступ до споживання економічних і 
соціальних благ передбачає підвищення як особистого добробуту громадян, 
так і суспільного добробуту в цілому. Інклюзивний доступ всіх членів 
суспільства до ресурсів означає можливість володіння всіма можливими 
видами ресурсів – від матеріальних до сучасних інформаційних. Достатні 
можливості й доступ до процесів управління характеризують причетність до 
громадянського суспільства як на загальнонаціональному, так і на місцевому 
рівнях через участь у референдумах, виборах, через контроль за діяльністю 
місцевих рад тощо. Ці можливості і доступ мають бути рівними для всіх членів 
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суспільства безвідносно до їх соціального статусу, віку, статі, етнічної 
приналежності та інших відмінностей. 

Таким чином, на межі ХХ-ХХІ ст. актуалізувалася цінність такої 
категорії як соціальна інклюзія, насамперед в контексті її ролі у підвищенні 
соціально-економічного добробуту населення. Цієї мети можна досягти не 
стільки завдяки політиці стимулювання економічного зростання і 
регулювання доходів, а через впровадження соціальної інклюзії – політики 
забезпечення рівного доступу до економічних ресурсів та послуг соціальної 
сфери для всіх суб’єктів економіки. Включення кожного до економічного, 
соціального і політичного життя суспільства сприятиме як розвитку економіки 
в цілому, так і підвищенню добробуту кожного. 
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Підвищення добробуту та подолання бідності у суспільстві  справедливо 

вважається метою сталого економічного розвитку та свідченням ефективності 
державного управління соціально-економічним розвитком будь-якої країни. 
Досягнення певного рівня соціально-економічного добробуту  віддзеркалює 
якість та успішність  роботи урядових структур держави, їхні здобутки та 
прорахунки. Сучасні парадигми соціально-економічного цивілізаційного 
розвитку на основі наукових досліджень пропонують різноманітні методики 
дослідження та оцінки добробуту на рівні держави та окремого індивіда.  
Соціально-економічний добробут, на наш погляд, передбачає наявність 
фінансових можливостей задоволення матеріальних та духовних потреб 
населення країни на індивідуальному та громадсько-суспільному рівнях. Для 
аналізу параметрів соціально-економічного добробуту нині  все ширше 
залучаються міжнародні рейтинги, що узагальнюють комплекс показників 
сучасного соціального розвитку. 

Особливо актуальною є проблема забезпечення соціально-економічного 
добробуту населення в тих країнах, які перебувають у нестійких умовах 
кризового розвитку, коли чітко простежуються стрімкі тенденції зростання 
інфляції, безробіття,  масового зубожіння населення, зниження реальних доходів 
різних верств суспільства та засобів задоволення їхніх потреб в силу 
різноманітних впливів. 

Формування умов соціально-економічного добробуту населення 
української держави після здобуття незалежності визначалося цілою низкою 
об’єктивних чинників, що суттєво ускладнювали цей процес. Серед них: глибока 
та затяжна трансформаційна криза 90-х років ХХ століття, пов’язана з пошуками 
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шляхів побудови ринкової системи та її удосконалення, фінансово-економічна 
криза 2008-2009 рр., втрата територій та воєнні дії в результаті російської агресії 
на Сході країни, починаючи з 2014 року. Світові проблеми з пандемією 
коронавірусу стали ще одним випробуванням міцності української економіки 
та  соціально-економічного добробуту українців. Внаслідок цього Україна 
зіткнулася з проблемами скорочення національного виробництва, зниженням 
основних макроекономічних показників, зниженням та різкою диференціацією  
реальних доходів, зростанням тіньового сектора економіки та уповільненням 
темпів соціально-економічного розвитку, зниженням рівня добробуту та якості 
життя населення. Україна суттєво відстає від сусідніх країн за рівнем оплати 
праці та пенсійного забезпечення.  

Очевидним є факт, що економічні основи добробуту населення криються у 
підвищенні заможності держави та її спроможності піклуватися про своїх 
громадян. Не можна не погодитися з думкою дослідників В.П. Антонюка та Л.В. 
Щетиніної стосовно того, що «соціальний розвиток країни, відповідний 
соціальний захист та забезпечення населення країни значною мірою залежить від 
податкових надходжень до бюджету країни, визначених встановленими в країні 
ставками податків»[1, с.80]. Ефективне використання податкових важелів у 
системі економічної політики держави відіграє основоположну роль в процесі 
оподаткування на всіх рівнях формування податкового обов’язку. 

Питання методичного забезпечення процесів оподаткування 
досліджувалися провідними вітчизняними вченими, такими як В. Андрущенко, 
В.Вишневський, О. Десятнюк, Т. Єфименко, Ю. Іванов, С. Каламбет, 
Т.Калінеску, М. Кизим, Т. Клебанова, А. Крисоватий, Г. Кучерова, В. Мельник, 
В.Письменний, А. Поддєрьогін, Л. Тарангул, О. Тімарцев, К. Швабій, С. Юрій та 
інші. Проте, незважаючи на наявність великої кількості наукових доробок 
широкого спектру в зазначеному питанні,  поглиблення кризових процесів у 
світовій економіці та в Україні зумовили актуалізацію апробованих на практиці 
вимог до оподаткування та його ефективності.   

Складність використання на практиці податкових інструментів 
регулювання полягає в тому, що прийняття управлінських рішень частіше за 
все  здійснюється в умовах невизначеності та під дією впливу людського фактора 
(лобіювання інтересів окремих бізнес-структур у владі, корупція тощо). Саме 
тому прийняття рішень щодо вибору податкових методів в конкретній соціально-
економічній ситуації має здійснюватися на основі концептуальних положень, 
дієвість яких доведена практикою. 

П’ять років тому під час перебування в Україні саме на необхідності 
використання податкових важелів для вирішення проблеми заможного існування 
держави наголошував один із найвідоміших у світі вчених-економістів, 
професор Вищої школи бізнесу при Чиказькому університеті, автор успішних 
економічних реформ у США часів Р.Рейгана, Великобританії часів М.Тетчер, 
Мексиці  та Чилі Артур Лаффер [ 2 ].  

Його теоретична хрестоматійна  модель, відома в економічній теорії як 
крива Лаффера, пов’язує економічне зростання та підвищення добробуту 
населення   країни з наповненням бюджету внаслідок  зниження та встановлення 
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оптимально низьких ставок оподаткування та зменшення податкового 
навантаження на економічних агентів. А.Лаффер довів: чим нижчими є податкові 
ставки, тим вищі фіскальні збори держави, які формують основу економічного 
розвитку та добробуту. 

Досвід ринкових перетворень та реформ не тільки у розвинених країнах, 
але й у таких країнах пострадянського простору як Грузія (К.А.Бендукідзе), Росія 
(А.М. Ілларіонов), довів дієвість теоретичних висновків щодо дієвості 
податкових інструментів впливу на формування передумов добробуту. 

Кризова ситуація в Україні,  ускладнена пандемією коронавірусу, 
створює можливості для перегляду засадничих підходів до економічного 
реформування з використанням інструментів податкового регулювання. По-
перше, слід переглянути рівень податкового навантаження на суб’єктів 
економічної діяльності, суттєво знизивши ставки оподаткування. Зниження 
ставок податку на доходи громадян, податку на додану вартість можливе до 12-
15%. У грузинській економіці, досвід якої популяризував в Україні Каха 
Бендукідзе, ставки оподаткування були знижені навіть до 9% [3]. Це скорочує 
тіньовий сектор економіки та  створює реальні можливості збільшення 
надходжень до бюджету. По-друге, є сенс переглянути перелік податків до 
центрального та місцевого бюджетів з метою оптимізації  їхньої кількості та 
зниження рівня податкового адміністрування.          

Отже, національна економіка як багаторівнева складна система 
суспільного виробництва за кінцеву мету свого розвитку має підвищення 
соціально-економічного добробуту. Як показує досвід, значною мірою 
поступальний розвиток окремих територій та держав у цілому залежить від 
оптимальної  економічної та соціальної політики держави. Заходи із залученням 
податкових інструментів здатні, як свідчить кризовий менеджмент, позитивно 
вплинути на наповнення держбюджету та  прискорення економічного зростання 
через зростання  податкової активності платників податку, які не будуть 
ухилятися від сплати податків, оскільки це буде невигідним для них. Через 
бюджетування в свою чергу держава отримує додаткові можливості впливу на 
підвищення соціально-економічного добробуту населення.  
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З моменту набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 
[1], держава зобов’язалась розробити національну систему контролю і 
моніторингу державної допомоги, в тому числі визначити Уповноважений орган 
з цих питань. Так, Законом України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання»  [2]  (далі – Закон) Антимонопольний комітет України (далі – 
Комітет) визначено Уповноваженим органом з питань державної допомоги 
суб’єктам господарювання, який в повному обсязі здійснює всі повноваження, 
що пов’язані з проведенням моніторингу державної допомоги суб’єктам 
господарювання, здійсненням контролю за допустимістю. 

Статтею 2 Закону [1] встановлено загальне правило недопустимості для 
конкуренції надання будь-якої державної допомоги. Однак, Комітет 
розглянувши повідомлення про державну допомогу, має повноваження в 
окремих випадках, передбачених статтями 5, 6 Закону, визнати таку державну 
допомогу допустимою. 

При цьому, специфікою справ щодо оцінки допустимості державної 
допомоги є те, що, на відміну від інших справ та досліджень, що здійснюються в 
рамках Закону України «Про захист економічної конкуренції», Комітет не має 
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встановлювати конкретного факту спотворення конкуренції, достатнім є 
визнання того, що ринок є або потенційно може бути конкурентним. Тобто, 
відсутність будь-яких юридичних чи об’єктивних бар’єрів для потенційного 
вступу на такий ринок нових гравців  вже є достатнім для того, щоб вважати 
такий ринок потенційно конкурентним, державна допомога одному (або 
декільком) з гравців якого загрожуватиме спотворенням конкуренції.  

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону [1] нова державна 
допомога, що підлягає повідомленню, може бути надана лише після отримання 
відповідного рішення Уповноваженого органу, передбаченого пунктами 1 і 2 
частини шостої статті 10 або пунктами 1-3 частини сьомої статті 11 цього Закону. 

Надання державної допомоги до отримання рішення Комітету щодо 
допустимості такої державної допомоги або всупереч рішенню може призвести 
до визнання її незаконною та недопустимою для конкуренції і подальшого 
повернення надавачем до відповідного бюджету.  

Так, наприклад, у рішенні 652-р від 20.11.2018 [3] Комітет визнав державну 
допомогу Вінницької міської ради комунальному підприємству «Вінницька 
транспортна компанія», що надавалась на підставі Комплексної Програми 
розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки» недопустимою 
державною допомогою, оскільки перевізник на автобусному маршруті обирався 
не на конкурсній основі. Позицію Комітету було підтримано у всіх судових 
інстанціях, в тому числі у Верховному Суді України. 

Верховним Судом України також було підтверджено, що Комітет має 
право безпосередньо при прийнятті рішень, застосовуючи статтю 264 Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, використовувати відповідну судову практику 
Суду Європейського Союзу, а також відповідне вторинне законодавство, рамкові 
положення, керівні принципи та інші чинні адміністративні акти Союзу. 

Ще одне негативне рішення Комітету 278-р від 12.05.2020 [4] стосувалося 
комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». Державну 
допомогу з метою забезпечення безперервності та регулярності повітряних 
перевезень при обслуговуванні повітряної лінії Київ – Ужгород – Київ було 
визнано недопустимою, оскільки Державна авіаційна служба України 
повідомила, що не приймала рішення про визначення авіаперевізника, для 
обслуговування зазначеної повітряної лінії, що має суспільно важливий характер 
та не проводила відкритий конкурс з метою визначення авіаперевізника чи 
авіаперевізників для обслуговування цього маршруту. Тобто не було дотримано 
вимог діючого українського законодавства щодо визначення такого перевізника, 
відповідно цей авіаперевізник не був належним отримувачем державної 
допомоги. Відповідно і будь-яких законних підстав для визнання такої державної 
допомоги допустимою у Комітету не було. 

Переважна кількість повідомлень (біля 80%), що надходять до 
Комітету,  стосуються фінансування місцевими органами влади комунальних 
підприємств. При чому в більшості випадків такі комунальні підприємства 
здійснюють діяльність, яка потенційно може здійснюватися і підприємствами 
будь-якої іншої форми власності. Це підтверджує актуальність питання 
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доцільності та застосування рівних правил надання державної допомоги 
суб’єктам господарювання будь-якої форми власності. 

Окремою сферою, в якій найчастіше здійснюють послуги комунальні 
підприємства, є сфера послуг загального економічного інтересу (далі – 
ПЗЕІ).  Особливістю застосування норм ПЗЕІ є те, що Закон не поширює свою 
дію на підтримку господарської діяльності, пов’язаної з наданням ПЗЕІ у частині 
компенсації обґрунтованих витрат на надання таких послуг. У переважній 
більшості випадків саме комунальні підприємства отримують такі компенсації. 

Для того, щоб визнати таку компенсацію обґрунтованою, надавач має 
дотримуватись декількох критеріїв, що встановлені у Рішенні Суду ЄС та яке є 
прецедентним [5], а саме: 

1) суб’єкт господарювання, що отримує компенсацію, повинен фактично 
виконувати зобов’язання щодо надання таких послуг, а послуги повинні бути 
чітко визначені;  

2) методика, за якою розраховується розмір компенсації, повинна бути 
визначена заздалегідь об’єктивним та прозорим способом, з метою уникнення 
надання суб’єкту господарювання економічних переваг порівняно з 
конкуруючими суб’єктами;  

3) компенсація не повинна перевищувати розмір, необхідний для покриття 
усіх або частини витрат, понесених внаслідок виконання зобов’язань з надання 
послуг, з урахуванням відповідного доходу та обґрунтованого прибутку за 
виконання таких послуг; 

4) у випадку якщо суб’єкт господарювання, який надає послуги, обирається 
не шляхом проведення конкурентної процедури публічних закупівель, яка б 
дозволила обрати пропозицію з найнижчою ціною за надання таких послуг, тоді 
рівень компенсації визначається, ґрунтуючись на аналізі витрат, які є типовими 
для суб’єкта господарювання, який зміг би надавати такі послуги, з урахуванням 
відповідного доходу та обґрунтованого прибутку. 

Саме останній критерій вказує нам на конкурентний спосіб обрання 
суб’єкта господарювання, що надає ПЗЕІ, при цьому процедура має бути 
відкритою, прозорою та недискримінаційною, яка дозволяє обрати надавача 
послуг, який міг би забезпечити ці послуги із найменшими витратами для 
населення. Отже, ключовим критерієм процедури закупівель має бути ціна на 
послугу. Ця умова не вважається виконаною, коли в тендерній процедурі 
подається лише одна пропозиція.  

Отже, аналізуючи практику Комітету, приходимо до висновку, що саме 
комунальні підприємства отримують найбільшу частину державної підтримки, 
яка складається із коштів платників податків, тобто населення, що є 
неприпустимим для правил надання державної допомоги, оскільки суб’єкти 
господарювання будь-якої форми власності повинні діяти на ринку в рівних 
умовах, чесно конкуруючи між собою, від чого споживач тільки виграє. 

Тому постає питання більш раціонального використання бюджетного 
ресурсу та обрання суб’єкта господарювання для послуг, які зараз надаються 
комунальними підприємствами, через процедуру публічних закупівель, що 
забезпечить якісні послуги за найменшою ціною.  
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При цьому, якщо з державного чи місцевого бюджетів фінансуються 
підприємства, які стали переможцями відкритого прозорого проконкурентного 
конкурсу (наприклад, Prozzorro) – то в такому випадку два з чотирьох критеріїв 
державної допомоги не дотримуються. По-перше, таке підприємства не отримує 
економічної переваги, оскільки ним було запропоновано найнижчу ціну, по-
друге, не відбувається спотворення конкуренції, оскільки конкурс як раз і є 
проконкурентним інструментом обрання надавача послуг або виробника товарів. 
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Європейський вектор є основним пріоритетом зовнішньої а внутрішньої 
політики України в сучасних умовах. Ратифікувавши Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС, наша країна прийняла на себе ряд зобов’язань щодо 
євроінтеграції в політичній, економічній і соціальній сферах/ в тому числі у сфері 
гендерних відносин. В Плані дій ЄС – Україна гендерна рівність зазначена одним 
із пріоритетів. Зокрема, в розділі «Політичний діалог і реформа» в підрозділі 
«Демократія, влада закону, права людини і основні свободи» в дев’ятому 
параграфі «Забезпечення рівного ставлення» передбачається «продовження 
зусиль щодо забезпечення рівності чоловіків і жінок в суспільстві та 
економічному житті» [1]. Тому дослідження та імплементація європейських 
практик у сфері гендерних відносин може бути корисним для України на шляху 
розбудови демократичного суспільства, де кожен громадянин, незалежно від 
статі, національності та віросповідання, має рівні права та рівні можливості для 
щасливого життя та самореалізації. 

Не зважаючи на те, що українська влада декларує пріоритетність 
забезпечення гендерної рівності, позиції Україна в міжнародних рейтингах 
залишаються досить низькими у порівняння із іншими європейськими країнами, 
які характеризують ефективність її гендерної політики. Українські жінки 
продовжують стикатися із гендерною дискримінацією та гендерними 
стереотипами. В українському суспільстві до сих пір домінують гендерні 
стереотипи щодо розподілу соціальних ролей в українському суспільстві. Від 
жінки очікують виконання сімейних ролей (роль дружини, матері, 
домогосподарки), а чоловікам відводиться професійні ролі. Зокрема, розрив в 
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оплаті чоловічої та жіночої праці в Україні складає в середньому 25%. Жінки 
отримують меншу зарплату, ніж чоловіки, займаючи аналогічні посади, при 
виконанні аналогічного навантаження. Відповідно цей розрив в подальшому 
зберігається у пенсійному забезпеченні. В багатьох країнах спостерігається 
дискримінація щодо прав жінок при їх працевлаштуванні. При побудові кар’єри 
жінки часто потрапляють у пастку «скляної стелі», коли не зважаючи на 
зростання своїх фахових компетенцій, не можуть обіймати вищі посади та 
просуватися по кар’єрних сходинках. На думку експертів, гендерна професійна 
сегрегація в Україні посилюється ще й стереотипом про «традиційно жіночі та 
чоловічі» види трудової діяльності, при чому законодавчі акти, які гарантують 
рівноправність чоловіків та жінок, не можуть забезпечити подолання гендерної 
професійної сегрегації, тому важливим є не стільки її усунення, скільки 
запобігання проявів дискримінації [2]. Жінки часто стикаються із перепонами, 
коли хочуть відкрити власну справу, оскільки на практиці часто не мають 
потрібних фінансових та матеріальних ресурсів, необхідних знань, їм важче 
отримати фінансування. Тому дотримання гендерних  пріоритетів в політиці є 
надзвичайно актуальним для України. І вивчення європейського досвіду 
реалізації гендерної політики є важливим на шляху досягнення Україною 
реальної гендерної рівності в суспільстві. 

Гендерна політика – це політика держави, яка спрямована на забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Складовою гендерної політики є 
механізм забезпечення гендерної рівності, який визначається експертами 
як  впорядкована система міжнародних, регіональних і національних 
організаційних структур державного і громадського характеру, діяльність яких 
спрямована на утвердження цінності гендерної рівності в усіх сферах 
соціального життя, гарантування здійснення вироблених ним гендерних 
стратегій і відповідної до них гендерної політики [3, с.78]. 

Гендерна політика  ЄС базується на двох підходах: з одного боку це 
гендерна пріоритетизація, інтеграція гендерних пріоритетів в політику, а з 
іншого боку – це забезпечення гендерної рівності шляхом реалізації спеціальних 
заходів на підтримку жінок. Інтеграція гендерних пріоритетів в політику  (gender 
mainstreaming) впроваджується Європейською Комісією з 1996 року [4]. 
Паралельно була затверджена Стратегія щодо забезпечення гендерної рівності в 
Європейському Союзі [5]. Ефективність реалізації гендерної політики для різних 
країн ЄС вимірюється індексом гендерної рівності ЄС як основного індикатору 
стану гендерних відносин. 

Стратегія щодо забезпечення гендерної рівності в Європейському Союзі 
включає в себе наступні цілі: 

• встановлення гендерної рівності в усіх сферах життя, в тому числі 
досягнення гендерної рівності в сфері зайнятості; 

• захист прав жінок, поліпшення статусу жінок в суспільстві; 
• забезпечення рівної оплати за рівну працю; 
• гендерний баланс в процесі прийняття рішень як в політичній, так і в 
економічній сферах; 
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• гармонізація професійного та сімейного життя, в тому числі шляхом 
розвитку державою інфраструктури для дітей та утриманців (шкіл, 
садочків, позашкільних закладів тощо); 

• соціальне включення та соціальний захист для жінок і чоловіків; 
• відповідальна інтеграція іммігрантів до ринку праці та суспільства ЄС; 
• освіта і навчання жінок, підтримка жінок в науці; 
• запровадження гендерних стратегій в бюджетний процес. 
Важливим аспектом Стратегії щодо забезпечення гендерної рівності в 

Європейському Союзі є міжнародна кооперація ЄС на глобальному рівні з метою 
забезпечення гендерної рівності у всьому світі. Ратифікувавши в 1995 році 
Пекінську платформу дій, що була підписана на Конференції ООН з проблем 
жінок, ЄС зобов’язався поліпшувати статус жінок у відповідності до цілей 
Пекінської платформи дій як на європейському, так  і глобальному рівнях.  

В Пекінській декларації гендерна рівність визнається міжнародною 
спільнотою як цінність, якої слід досягти задля справедливості та суспільного 
розвитку. Гендерна рівність націлена на врахування інтересів жінок. Досягнення 
гендерної рівності включає забезпечення рівного становища жінок і чоловіків у 
всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків, ліквідації гендерної дискримінації, 
застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення 
дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права. 
Щороку Європейською Радою здійснюється оцінка прогресу в цій сфері на 
основі визначених кількісних та якісних критеріїв, в тому числі шляхом 
визначення індексу гендерної рівності. Європейська Комісія щороку звітує щодо 
досягнення цілей забезпечення рівності між чоловіками і жінками в ЄС 
відповідно до низки індикаторів, серед яких одним із важливих є рівень 
залучення жінок до прийняття рішень. Такий підхід дозволив ЄС стати лідером 
у світі за кількістю залучення жінок до національних парламентів. 

Таким чином, аналізуючи досвід ЄС в сфері гендерної політики, одним 
із важливих викликів для України є втілення ідей та цінностей гендерної 
рівності на державному рівні, що потребує розробки Стратегії реалізації 
гендерної рівності в Україні. Це сприятиме комплексній та системній 
реалізації гендерної політики в усіх сферах життя українського суспільства. 
Потрібно наголосити на необхідності наскрізного щорічного моніторингу 
прогресу в сфері гендерних відносин для оцінки результативності та 
ефективності гендерної політики,  а також формуванні гендерної культури у 
громадян з метою подолання гендерних стереотипів. 
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Глобальна пандемія COVID-19 та її наслідки, звичайно, позначились на 

всіх сферах соціально-економічного розвитку держави та добробуту її населення. 
Пандемія дала черговий поштовх до розвитку гіг-економіки. Ринок праці, з його 
основними детермінантами, зазнав найбільших трансформацій, пов’язаних як з 
кількісними, так і з якісними показниками. 

Правове поле забезпечення трудової діяльності працівників, що, по суті, є 
одним з ключових чинників економічного добробуту населення, також зазнав 
трансформаційних змін. Очевидним є факт, що не лише рівень винагороди є 
рушійним фактором вибору місця працевлаштування та основним мотивом 

підвищення власної продуктивності, але й самі умови праці та рівень соціального 
захисту працівника стимулюють до вибору відповідного роботодавця.  

Сьогодні ми спостерігаємо зменшення кількості підприємств на ринку 
України, відповідно, й скорочення кількості працевлаштованого населення. Для 
тих підприємств, які в найбільш кризовий період не згорнули господарської 
діяльності, основною задачею залишається оптимізація і навіть мінімізація 
витрат, зокрема й тих, що пов’язані з оплатою праці. Однак є критичні вимоги 

чинного законодавства України, яких роботодавець має дотримуватись, 
незалежно від раптових та непередбачуваних змін ринкової кон’юнктури. Саме 
тому підприємства знаходять все нові способи вирішення ключових проблем 

господарської діяльності, зокрема й проблем трудових відносин, які не завжди 

позитивно впливають на становище самого працівника. 



 
 

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

 

92 

Сучасні тенденції свідчать про різке скорочення кількості саме 
найманих працівників на підприємствах України, натомість, відбулося 
збільшення числа договорів із самозайнятими особами чи фізичними особами-

підприємцями. Власники підприємств таким чином вирішують питання 
оптимізації фінансових ресурсів, перекладаючи у такий спосіб майже всю 

соціальну відповідальність на працівників.  
Крім того, на сьогодні, легалізованою є форма взаємодії з працівниками, 

коли останні можуть реалізовувати свої професійні обов’язки, не залишаючи 

власної оселі. Мова йде, про надомну роботу, яка є формою організації праці, за 
якої робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших 
визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю закріпленої зони, 

технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, 

приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для виробництва продукції, 
надання послуг, виконання робіт або функцій, передбачених установчими 

документами, але поза виробничими чи робочими приміщеннями власника 
підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу [2]. 

Знову ж таки, спостерігаємо, так звані, оптимізацію та вивільнення коштів 
роботодавця, який сьогодні може не платити за орендоване приміщення, 
комунальні послуги, які з початком осені для юридичних осіб зазнали неабиякого 

високого рівня, з однієї сторони, та працівника, якому вже складно 
розмежовувати приватне життя з професійним – з іншої.  

Пандемія істотно активізувала імплементацію фрілансу як за кордоном, 

так і в Україні. Як відомо, основним недоліком фрілансу є його тіньовий характер 
розвитку. Однак державні органи, аби впорядкувати цей процес, вдалися до 
певних новацій в сфері правового регулювання. Поки ключові новації переважно 
стосуються сфери інформаційних технологій, яка є однією з найбільш 

рентабельних, однак, найменш регульованою через проблеми відстеження 
укладених контрактів та виконаних робіт/наданих послуг. З цієї причини в 
українському законодавстві з’явилось офіційне визначення гіг-контракту – 

цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати 

роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як 
замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або 

надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання 
робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені Законом [3].  

Насправді, відповідати викликам сучасності та вирішувати гострі 
соціально-економічні проблеми в країні – цілком зрозумілий крок, але не до 

кінця зрозумілими є саме мотиви введення в законодавство України та 
формалізація категорій гіг-працівник та гіг-контракт. Урядовці, таким чином, 

звертають увагу та надають особливого статусу з наявністю особливих ознак 
сучасному працівнику. І це в той час, коли кейс компанії Uber (за неодноразовим 

рішенням суду) продемонстрував, що водії, які співпрацювали з компанією, по 
факту, класичний приклад гіг-працівників, є саме найманими працівниками 



 
 

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

 

93 

компанії [1]. Тобто, підприємство є роботодавцем та має забезпечувати всі 
економічні та соціальні гарантії для своїх працівників.  
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Важливою тенденцією сучасної наукової думки є зміна ключових 

орієнтирів оцінювання цивілізаційного поступу. Досягнення економічного 
прогресу та зростання матеріального виробництва мають цінність лише у 
контексті створення сприятливого середовища для гідного життя та розвитку 
мешканців планети Земля. Неоднорідність населення обумовлює наявність 
специфіки задоволення основних потреб представників різних соціальних груп, 
тому якість життя окремих категорій населення може суттєво відрізнятися. 
Чисельність міжнародних мігрантів у глобальному масштабі у 2019 р. оцінюють 
у 272 млн осіб, що становить 3,5% світового населення [1, c. 3]. Значні масштаби 
міграційних процесів обумовлюють актуальність виявлення особливостей 
добробуту осіб, які проживають поза межами власної країни. ЄС є одним з 
найпривабливіших напрямків для міжнародних мігрантів. У цій публікації 
особливості якості життя мігрантів досліджуються на основі даних, отриманих у 
ході Європейського соціального дослідження (ЄСД) (European Social Survey [2]), 
що проводиться щодвароки, починаючи з 2002 р. 

Оцінюючи щастя, науковці виділяють два основних виміри: афективний 
та пізнавальний. Перший з них характеризується тривалістю та частотою 
перебування у хорошому чи поганому настрої, переживанням позитивних та 
негативних емоцій, визначених дослідниками. Другий підхід включає ширший 
діапазон аспектів і вимірюється, зазвичай, загальною задоволеністю 
життям  [3]. Референтною групою при дослідженні якості життя мігрантів 
найчастіше слугує місцеве населення країни вселення. Згідно з результатами 
ЄСД, у типовій країні призначення мігранти майже настільки ж щасливі, як і 
місцеве населення (різниця середніх показників обох груп становила 0,1 бала 
за 10-бальною шкалою вимірювання). Національна специфіка виражається як 
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у величині розриву між оцінками щастя місцевого населення та мігрантів, так 
і у виявленні «щасливішої» групи (табл. 1). У половині країн, наведених у 
таблиці, місцеві мешканці виявилися щасливішими за прибуле населення, у 
дев’яти країнах (Іспанія, Франція, Хорватія, Ірландія, Чорногорія, Португалія, 
Сербія, Словенія, Словаччина) спостерігалася зворотна ситуація. У 
Великобританії, Італії та на Кіпрі зафіксований ЄСД індекс щастя виявився 
однаковим для обох категорій опитаних.  

Таблиця 1.  
Середній бал відчуття щастя за самооцінкою окремих 

 категорій респондентів у європейських країнах, 2018 р. 
 Країна Факт народження в країні 
  так ні 

Австрія 7,8 7,5 

Бельгія 7,8 7,6 

Швейцарія 8,2 8,0 

Кіпр 7,3 7,3 

Чехія 6,9 6,7 

Німеччина 7,8 7,6 

Естонія 7,4 7,1 

Іспанія 7,6 7,9 

Фінляндія 8,2 7,8 

Франція 7,2 7,4 

Великобританія 7,6 7,6 

Хорватія 7,4 7,5 

Ірландія 7,7 7,9 

Італія 7,0 7,0 

Литва 6,8 6,4 

Латвія 7,1 7,0 

Чорногорія 7,5 8,0 

Нідерланди 8,0 7,8 

Норвегія 8,0 7,9 

Португалія 7,4 8,1 

Сербія 6,7 6,9 

Швеція 7,9 7,7 

Словенія 7,5 7,9 

Словаччина 6,6 6,8 

             Джерело: авторські розрахунки на основі результатів 
                               дев’ятого раунду ЄСД [2]. 
 
Вибірка ЄСД у різні роки охоплювала від 68 до 189 осіб, народжених в 

Україні (від 1,8 % до 3,9 % усіх опитаних). Це, переважно, добре інтегровані у 
приймаюче суспільство особи, які у більшості випадків вибули за кордон більше 
20 років тому. Згідно з даними 9 раунду ЄСД лише чверть з них (24,8 %) все ще 
залишалися громадянами України на момент опитування. Високий ступінь 
трудової інтеграції українців, охоплених ЄСД, проявляється у характері 
зайнятості, адже 14 % з них працювали в урядових структурах центрального або 
місцевого рівня, що майже дорівнює відповідному показнику місцевих 
мешканців. Найбільше уродженців нашої держави опитуваннями різних років 
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було виявлено в Естонії, Ізраїлі, Росії. В останньому раунді до країн-лідерів 
приєдналася також Італія. Середній бал відчуття щастя опитаних українців 
становив 7,1, середній бал задоволеності життям – 6,6. Для порівняння 
зазначимо, що середній бал щастя всіх осіб, народжених поза межами країн 
обстеження, становив у 2018 р. 7,3, а середній бал задоволеності життям – 7,1. 

Таким чином, виявлення особливостей якості життя міжнародних 
мігрантів є актуальною проблемою сучасної науки. Наявні дані свідчать про 
відсутність уніфікованої картини якості життя міграційних груп у порівнянні з 
місцевими мешканцями. Разом з тим існують проблеми забезпечення 
репрезентативності різних категорій прибулого населення у дослідженнях 
спрямованих, переважно, на місцевих мешканців, тому подальше вивчення 
аналізованої тематики вимагає покращення інформаційної бази.  
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Держава вважається високорозвиненою у разі високого добробуту своїх 
громадян та відповідно суспільства загалом. За своєю природою добробут 
означає ступінь задоволеності існуючих в людей потреб [1]. За економічним 
змістом до потреб, що безпосередньо пов’язані з функціонуванням ринків, 
належать: потреба на якісну продукцію, за оптимальними цінами, потреба в 
повній та достовірній інформації про благо. 

Конкуренція, як економічне явище, завдяки своїм функціям спроможна 
забезпечити право споживачів на відповідну якість, ціни та інформацію. 
Зокрема, ціна формується під час конкурентного змагання на ринку і 
встановлюється під впливом попиту та пропозиції, а не індивідуального 
рішення окремого учасника чи внаслідок змови кількох учасників. Функція 
регулювання визначає пропонування споживачам тих товарів чи послуг, які 
саме споживач потребує, що унеможливлює нав’язування непотрібних 
споживачу товарів та послуг. Функція стимулювання орієнтує учасників ринку 
на обрання тих способів та методів, які дадуть змогу через використання 
новітніх технологій забезпечити високу якість продукції [2]. 

Однак, з огляду на безмежні потреби, безмежне прагнення до збагачення 
та в умовах обмеженості ресурсів, конкуренція на ринках не завжди існує в 
досконалому вигляді. Як тільки конкуренція набуває ознак недобросовісності, 
перетворюється з досконалої на недосконалу, і в окремих випадках – 
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втрачається, перетворюється на монополію, тоді не виконуються конкурентні 
функції і виникає потреба захисту конкуренції. На рівні Основного закону – 
Конституції, конкуренція отримала захист, який забезпечується державою. 
Найвищою цінністю в державі, що гарантована державою, є право споживача на 
якісну та безпечну продукцію, право вільного доступу до інформації про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, яка ніким не може бути засекречена [3]. 

В умовах конкуренції споживач та його потреби є в центрі прийняття всіх 
управлінських рішень у підприємництві, в господарській діяльності. 
Відхилення від конкуренції зміщує акцент з потреб споживача на потреби 
виробників чи продавців, або ж на потреби окремого менеджера, який 
пов’язаний зі збутом продукції. Внаслідок таких відхилень на ринках можна 
спостерігати такі наслідки, як: 

• тіньова економіка; 
• відкатні ціни; 
• штучний дефіцит продукції; 
• введення споживача в оману щодо якості, цін на продукцію, систем 
знижок, умов збуту та ін.; 

• обмеження доступу споживачів до товарів та послуг; 
• цінова дискримінація тощо. 
Зазначене негативно впливає на добробут суспільства так, як не сприяє 

повному задоволенню потреб споживачів, може супроводжуватись 
нерівномірним розподілом доходу між виробниками, продавцями та 
споживачами, викликати напругу в суспільстві. Відтак, в конкурентних умовах, 
де працюють економічні закони, під впливом яких визначається ринкова ціна 
та інші ринкові показники, можливим є високий економічний розвиток та 
відповідний добробут суспільства. 
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В умовах нестабільності економічного середовища і поширення 
коронавірусної інфекції діджиталізація починає здійснювати усесторонній вплив 
на трансформацію соціально-економічних явищ та процесів на національному та 
глобальному рівнях. Зміна поведінки користувачів та компаній внаслідок 
пандемії COVID-19 та соціального дистанціювання призводить до переорієнтації 
великої чисельності учасників ринку на цифрове середовище. Сучасні компанії 
починають звертати все більшу увагу на використання передових інструментів 
цифрового маркетингу для забезпечення конкурентних переваг у довгостроковій 

перспективі на ринках певних товарів чи послуг.  
Процеси діджиталізації на глобальному та національному рівнях 

призводять до відповідних трансформацій соціально-економічних процесів, що 
змушує бізнес-структури здійснювати симетричні дії шляхом розробки стратегій 

оптимізації діяльності на довгострокову перспективу. Для забезпечення 
ефективного функціонування компаній в сучасних умовах необхідно 
використовувати передові маркетингові підходи, які дозволять налагодити тісні 
комунікації з цільовою аудиторією. Слід відмітити, що активне впровадження 
інноваційних технологій призводить до переорієнтації споживачів на цифрове 
середовище та змушує бренди активізувати використання передових 

інструментів цифрового маркетингу з метою отримання конкурентних переваг. 
Дослідження розвинених країн світу дало змогу виокремити наявність запиту 
серед користувачів на реалізацію компаніями соціально значущих проектів, які 
дозволяють підвищувати якість життя суспільства. 
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Орієнтація бізнесу на забезпечення соціальних проектів у рамках 
цифрових маркетингових стратегій пояснюється отриманням наступних переваг: 

1. Позитивні згадування в інформаційному просторі. Проведення 
результативних маркетингових кампаній у цифровому середовищі, які 
дозволяють позиціонувати компанію як соціально відповідальну та 
орієнтовану на досягнення цілей сталого розвитку (забезпечення чистого 

довкілля та збереження ресурсів планети; ліквідація бідності, створення 
гідних умов праці та проживання; орієнтація на гендерну рівність та боротьба 
з проявами будь-якої дискримінації) прихильно сприймається цільовою 

аудиторією та призводить до розповсюдження позитивних відгуків на 
різноманітних ресурсах в мережі Інтернет. 

2. Збільшення рівня привабливості для інвесторів та відповідне 
зростання вартості цінних паперів. Високий рівень лояльності цільової 
аудиторії до компанії та її продукції істотно корелює з прибутками, що 

позитивно відображається на курсі акцій. Позитивні фінансові результати та 
наявність довгострокових перспектив збільшує привабливість для інвесторів 
компаній, які активно реалізують соціальні проекти та проводять відповідні 
PR-заходи у цифровому середовищі. 

3. Інтенсифікація Government relations. Позиціонування компанії як 

соціально відповідальної за допомогою використання маркетингових 

інструментів та створення позитивного іміджу дозволяє вибудовувати систему 

партнерських відносин з органами державного управління. Співпраця між 

державними інституціями та окремим брендом у рамках вирішення окремих 

соціально значимих питань дає можливість досягти позитивних результатів 
всім учасникам процесу. 

4. Формування системи цінностей компанії на основі реалізації 
довгострокових соціальних проектів. Чітке усвідомлення компанією ціннісних 

орієнтирів суспільства на глобальному та національному рівнях і реалізація 
відповідних соціальних проектів з використанням сучасних маркетингових 

комунікацій дає можливість сформувати серед споживачів та потенційних 

клієнтів певне позитивне ставлення до бренду та його продукції. 
Використання сучасних інструментів цифрового маркетингу з поступовим 

посиленням соціально-ціннісних орієнтирів дозволяє створити довгострокові 
комунікації з цільовою аудиторією [1]. 

Компанії використовують різноманітні підходи щодо запровадження 
елементів соціальної відповідальності у рамках відповідних маркетингових 
кампаній в офлан та онлайн-середовищі. Наявність смартфонів, планшетів та 
ноутбуків у великої чисельності користувачів призводить до пріоритетності 
використання брендами цифрових каналів в процесі просування соціальних 
проектів як невід’ємної складової власних бізнес-процесів. Нижче наведено 
приклади реалізації компаніями соціальних ініціатив у цифровому середовищі у 
рамках впровадження сучасних маркетингових стратегій. 
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Корпорація Apple у 2021 р. на онлайн-презентаціях оприлюднила 
«Apple’s Carbon Neutrality Initiatives», що передбачає реалізацію до 2030 р. 

комплексної екологічної програми по забезпеченню нульових викидів 
вуглецю в усіх сферах діяльності компанії. У клієнтів поступово формується 
усвідомлення повної екологічності усіх продуктів Apple, що позитивно 

впливає на конкурентні позиції компанії та сприяє зростанню обсягів продажів 
електронних пристроїв й супутніх послуг [2]. 

Coca-Cola гармонізує власні пріоритети з цілями сталого розвитку, 

наголошуючи на необхідності реалізації соціальних проектів у відповідь на 
виклики пандемії COVID-19. На офіційному сайті компанії у розділі «Сталий 

бізнес» до ключових проектів відносяться: стійка упаковка (безпечна переробка 
чи повторне використання тари); управління водними ресурсами (охорона водної 
екосистеми та регенерація використовуваної компанією води за умови 

багаторазового застосування); забезпечення високої якості продукції 
(використання екологічно чистих та корисних інгредієнтів, які отримані без 
шкоди для навколишнього середовища та порушення соціальних норм); стале 
сільське господарство (вирішення питань щодо підтримки функціонування 
фермерських господарств: соціальні гарантії працівників за віковим та 
гендерним напрямами, мінімізація шкоди для навколишнього середовища та 
водних ресурсів); кліматичні рішення (реалізація заходів щодо поступового 

зменшення забруднення навколишнього середовища заводами компанії); якість 
та безпека продукції (дотримання сучасних стандартів якості сировини та 
продукції, перевірка відповідності нормам на всіх технологічних етапах) [3]. 

Amazon позиціонує себе як соціально відповідальна компанія, 
використовуючи у якості комунікаційних каналів різноманітні інструменти 

цифрового маркетингу. До 2025 р. Інтернет-сервіс планує повністю 

переорієнтуватись на відновлювану енергію, а в 2040 р. передбачає досягти 

нульових викидів у навколишнє середовище. Для досягнення поставлених цілей 

Amazon планує придбати більше 100 тис. електричних транспортних засобів та 
інвестувати 100 млн дол. США у програми відновлення лісів у різних країнах 

світу. Компанія є одним із засновників Climate Pledge Fund, який представляє 
собою фонд розміром 2 млрд дол. США та займається підтримкою 

підприємницьких структур, що створюють товари і послуги у відповідності з 
екологічними стандартами низьковуглецевої економіки [4]. 

Проведений аналіз засвідчив доцільність врахування соціальної складової 
у рамках реалізації маркетингової стратегії в офлайн та онлайн-середовищі як 
невід’ємної складової ціннісних сучасних споживачів в розвинених країнах 
світу. Попит на соціально відповідальні компанії пояснюється орієнтацією на 
рівноправність та активне запровадження системи гуманістичних цінностей. У 

випадку реалізації соціальних проектів та інформуванню цільової аудиторії 
завдяки використанню сучасних інструментів цифрового маркетингу компанії 
отримують ряд переваг, а саме: формування гарного іміджу в цифровому 

середовищі та розміщення позитивних відгуків користувачів на різноманітних 
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веб-ресурсах; сприйняття потенційними інвесторами соціально-відповідальної 
компанії як перспективне джерело отримання доходів завдяки придбанню 

відповідних цінних паперів; налагодження взаємовідносин з органами 

державного управління на взаємовигідних умовах шляхом реалізації соціально 
значимих проектів; формування системи цінностей компанії на основі реалізації 
довгострокових соціальних проектів на глобальному та національному рівнях. 
Таким чином, перспективність переорієнтації на соціальні проекти у рамках 
реалізації цифрових маркетингових стратегій пояснюється інтенсивним 

зростанням кількості потенційних клієнтів, які використовують різноманітні 
гаджети (смартфони, планшети, ноутбуки, персональні комп’ютери) для доступу 
в Інтернет. При цьому, важливим орієнтиром для компаній залишаються цілі 
сталого розвитку, які передбачають вирішення важливих для людства проблем. 
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Забезпечення гідної праці для всіх працівників для «надання людського 

обличчя глобальній економіці» [1], – ціль, визначена вперше на рівні 
Міжнародної організації праці в 1999 році, яка з часом трансформувалась у 

цілісну концепцію гідної праці. На сьогодні гідна праця вважається основою 

сталого розвитку, подолання нерівності в доходах та бідності [2]. Серед вимірів 
концепції гідної праці ключовим для забезпечення соціально-економічного 

добробуту працівників є сприяння зайнятості. Ще в доповіді 1999 року МОП 

наголошувала, що без продуктивної зайнятості цілі гідного рівня життя 
залишаються ілюзорними, тому держави повинні сконцентрувати свою 

політику на трьох факторах зайнятості: 1) макроекономічній політиці 
(зайнятості як її головній меті); 2) трансформації виробничих систем та 
стратегій підприємств; 3) рівному доступу на ринки праці [1].   

У Декларації соціальної справедливості в цілях справедливої глобалізації 
2008 року основним засобом для сприяння зайнятості визначено формування 
стабільного інституційного та економічного середовища, що передбачає, 
зокрема: 1) підтримку життєздатності підприємств для розширення зайнятості; 
2) умови для кожної людини підвищувати потенційні можливості та навички 

для отримання продуктивної роботи. Отже, для сприяння зайнятості важливою 

є не лише економічна й соціальна, але й освітня політика держав, - створення 
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ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які будуть 
конкурентоспроможними на ринку праці.  

Так, у Цілях сталого розвитку визначено необхідність заохочення 
можливості навчання впродовж життя для всіх, а також істотного збільшення 
числа молодих і дорослих людей, які володіють затребуваними навичками для 
працевлаштування, отримання гідної роботи та занять підприємницькою 

діяльністю (ціль 4) [4]. В Україні основи реалізації вказаних завдань закладено 

у новій редакції Закону України «Про освіту» 2017 року, що регламентує 
освіту дорослих як складову освіти впродовж життя (ст. 18), а також дуальну 

форму здобуття освіти – поєднання навчання осіб у закладах освіти та на 
робочих місцях (ст. 9) [5].  

Для сприяння зайнятості в контексті гідної праці важливе значення має 
подолання нерегламентованої зайнятості, що є одним із пріоритетних напрямів 
діяльності Державної служби України з питань праці. Зменшення масштабів 
незадекларованої праці в Україні вимагає комплексного підходу, що 

поєднуватиме економічні заходи з метою стимулювання роботодавців та 
працівників офіційно оформляти трудові відносини та заходи правового 

характеру, пов’язані із вдосконаленням трудового законодавства. 
Погоджуємось із М.В. Торжевським, що політика детінізації зайнятості 
населення має спрямовуватися на усунення основних мотивів, які спонукають 
до поширення тіньової зайнятості. Відповідно, автор справедливо пропонує, 
зокрема, оптимізувати навантаження на фонд оплати праці, спростити систему 

адміністрування податків, реформувати пенсійну систему, поєднати амністію 

для легалізації зайнятості з подальшим застосуванням санкцій до порушників 
трудового законодавства [6, с. 172-173]. 

Серед причин поширення незадекларованої праці також можна відмітити 

недосконалість трудового законодавства та недостатню ефективність 
контролюючих органів. Тому, позитивним є розробка проекту Закону про 

внесення змін до КЗпП України щодо визначення поняття трудових відносин та 
ознак їх наявності [7]. Проектом пропонується можливість визнання роботи 

такою, яка виконується в межах трудових відносин незалежно від назви та виду 

договірних відносин між сторонами, якщо будуть три і більше визначених ним 

ознак трудових відносин. Прийняття зазначеного проекту буде важливим 

кроком для протидії нерегламентованій зайнятості. Одночасно, його недоліком 

вважаємо відсутність конкретизації щодо суб’єктів, уповноважених 

встановлювати наявність трудових відносин. Вважаємо, що доцільно надати 

відповідні повноваження Державній службі з питань праці, яка в порядку 

контролю за дотриманням трудового законодавства могла б виявляти факти 

порушень за результатами перевірок. 
Однією із найбільш поширених форм незадекларованої праці в сучасний 

період є робота за допомогою цифрових платформ, породжена розвитком гіг-
економіки. Згідно звіту МОП 2018 року, 3/4 працівників цифрових платформ в 
Україні не зареєстровані як самозайняті та не сплачують податків, при цьому 
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45% упевнені, що реєстрація не потрібна [8, с.5]. Трудова діяльність на 
платформах потребує нормативної регламентації. Оскільки така робота часто 
має транснаціональний характер, важливе значення має розробка міжнародної 
системи регулювання праці на цифрових платформах, яка закріпить певні 
мінімальні права і заходи захисту і зобов'яже платформи (та клієнтів) 
дотримуватися їх [9, с.43]. 

В Україні спроба врегулювати питання роботи за допомогою цифрових 

платформ здійснена Законом про стимулювання розвитку цифрової економіки 

в Україні 2021 року [10]. Її навряд чи можна вважати вдалою. Так, визначаються 
положення щодо роботи гіг-працівників, які відповідають ознакам трудових 

відносин, при цьому, для гіг-працівників передбачено особливий статус, що 

погіршує їх становище порівняно із трудовим законодавством. Зокрема, 
регламентується робота лише за строковими договорами, передбачено 

додаткові підстави дострокового припинення контракту, можливість 
необмеженого застосування ненормованого робочого часу тощо. Тому, закон не 
тільки не вирішує питання вдосконалення правового статусу працівників 
цифрових платформ, але й погіршує наявне на сьогодні становище.  

Таким чином, сприяння зайнятості як вимір концепції гідної праці 
передбачає необхідність проведення комплексної соціальної, економічної, 
освітньої політики, направленої на створення належних умов для 
продуктивної праці. При цьому, найбільш актуальними напрямами в сучасний 

період є подолання незадекларованої праці (в тому числі регламентація 
трудової діяльності працівників цифрових платформ), а також впровадження 
концепції навчання протягом життя з метою забезпечення можливостей 

працівникам залишатись конкурентоспроможними на ринку праці протягом 

усього періоду трудової діяльності. 
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Подальше реформування  системи соціального захисту населення 
України неможливе без швидкого розв'язання такої проблеми, як 
упорядкування системи соціальних пільг та ліквідації бюрократичних 
привілеїв.  Нажаль цій надзвичайно важливій проблемі вітчизняними 
науковцями практично не приділяється  належна увага. Визначення сутності 
цих понять, а також структурування їхньої внутрішньої підпорядкованості в 
системі соціальних відносин, що визначає рівень соціальних гарантій 
населення важливо приділити належну увагу, оскільки в реальній практиці 
системи державного регулювання та громадській свідомості зазначені поняття 
часто ототожнюються або мають неправильне тлумачення і практичне 
застосування, що вкрай негативно впливає на соціальні процеси.  
      Якщо розглядати сутність категорії «соціальні гарантії» у широкому 
розумінні, то до її складу можуть входити абсолютно всі умови та джерела, що 
забезпечують реалізацію прав людини і гарантовані нормами чинного 
законодавства. У вузькому розумінні соціальні гарантії - це лише ті законодавчо 
закріплені конкретні норми, які пов'язані з вирішенням питань соціального 
забезпечення населення. Соціальні гарантії цього рівня можуть мати такі основні 
форми: 1) соціальні гарантії, визначені у грошовій формі, що регламентують на 
державному рівні обсяги коштів (доходів), нижче яких населення не повинно 
отримувати персоніфіковані грошові виплати (мінімальної заробітної плати); 2) 
соціальні гарантії, які діють у формі законодавчо закріпленої за особою 
можливості отримати безоплатну послугу; 3) соціальні гарантії, які надає 
держава у формі зниження рівня цін і тарифів на товари і послуги масового 
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попиту, що забезпечується шляхом покриття витрат на їх виробництво за 
рахунок бюджетних дотацій. 

Найпоширенішою формою соціальних гарантій до недавнього часу були 
послуги і виплати, які надавали населенню за рахунок так званих суспільних 
фондів споживання, до яких статистика відносила не тільки безоплатні послуги, 
а й пенсії, допомоги соціального страхування, а також інші грошові виплати, які 
надавали населенню. До суспільних фондів споживання також належать і 
витрати підприємств, що пов'язані з відтворенням робочої сили, які за існуючими 
міжнародними стандартами формують вартість робочої сили і тому вони не 
повинні відноситись до загально визначених суспільно гарантованих витрат 
(таких як видатки на освіту, підвищення кваліфікації і перекваліфікацію, 
безоплатну медичну допомогу, видатки на виплату пенсій, стипендій, безплатні 
та пільгові путівки тощо). Джерелами фінансування видатків із суспільних 
фондів споживання донедавна були «видатки державного бюджету, державних 
кооперативних, малих і спільних підприємств, а також господарських 
організацій, колгоспів, профспілкових та інших громадських організацій» [1]. 

Серед законодавчо закріплених соціально-економічних гарантій окремо 
можна виділити категорію «соціально-економічні пільги».  Важливою 
економічною особливістю пільг є те, що їх надають не у грошовій формі, а у 
формі безкоштовних послуг, які споживають певні категорії населення. 
Залежно від категорій тих хто отримує та видів пільг їх можна поділити на дві 
основні форми: компенсації  та  привілеї. 

У соціальному плані пільги від привілеїв відрізняються тим, що 
переважна їх більшість за своєю суттю є соціально виправданими 
економічними компенсаціями та суспільними відшкодуваннями окремим 
громадянам та певним групам населення і їх надання не суперечать 
загальному принципу соціальної справедливості. Привілеї  ж  за  своєю суттю 
є такими пільговими перевагами, які не мають під собою ні економічного 
обґрунтування, ні суспільного виправдання і своїм існуванням і дією 
суперечать засадам соціальної справедливості. 

Перші згадки про «привілеї» пов'язують із характеристикою класової 
структури суспільства та дослідженням процесів розподілу життєвих благ на 
ранніх стадіях його історичного розвитку. Суттєвого поширення отримало 
визначення категорії «привілеї» як «виняткового» або «переважного права», що 
визнається законом або звичаями за особою чи групою осіб. За своїм змістом 
категорія «привілеї» має важливе значення для розуміння соціальної сутності та 
структури суспільства, специфічної форми участі тих чи інших соціальних груп 
у розподілі матеріальних і культурних благ. Існування привілеїв пов'язано з 
суспільним поділом праці, відношеннями власності, а також із реальною 
можливістю вільного вибору особою такої форми суспільної діяльності, яка 
забезпечує їй найбільш вигідні позиції для задоволення особистих потреб у 
споживанні шляхом отримання «переважного права».   
        Аналіз сутності категорії «привілеї» дає змогу виділити такі важливі риси 
їх історичного розвитку та певні закономірності, що їм притаманні: спочатку 
привілеї тієї чи іншої особи або соціальної групи визначають у певній залежності 
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від їх обсягів, від вагомості результатів виконання суб'єктом (групою) певних 
суспільних, переважно владних функцій передусім у системі державного 
управління; у подальшому обсяги привілеїв все більше починають неадекватно 
віддзеркалювати соціальну значимість виконання суспільних функцій (для 
окремих індивідів привілеї перестають бути результатом суспільної діяльності і 
забезпечуються переважно самим фактом належності особи до привілейованої 
групи). З огляду на те, що зв'язок між вагомістю результатів суспільної 
діяльності, змістом та обсягом привілеїв все більше втрачається, посилюється 
прагнення привілейованих груп до самоізоляції та засекречування як обсягів 
життєвих благ, що вони отримують на умовах «переваг і винятковості», так і 
результатів їх особистої діяльності в державній сфері. 

Реформа системи соціальних пільг повинна стати невід'ємною складовою 
соціально-економічної політики українського уряду. За механізмами надання та 
способами фінансування пільги можна поділити на такі групи: 1) пільги, які не 
потребують фінансових витрат (право на позачергове надання соціальних 
послуг); 2) пільги, які надають державні або муніципальні заклади, що 
фінансуються з державного або місцевих бюджетів (ця група пільг 
безпосередньо пов'язана з бюджетними витратами і може надаватися у формі як 
грошових виплат, так і соціальних послуг); 3) пільги, які надають комерційні 
підприємства різних форм власності (комунальні, транспортні, юридичні 
послуга тощо), шляхом грошової компенсації громадянам за конкретні види 
послуг або введення спеціальних персоніфікованих талонів на отримання 
зазначеного виду послуг; 4) пільги, які є в оподаткуванні фізичних осіб і мають 
враховувати середньодушовий сукупний дохід сім'ї, якій їх надають. 

Негативною ознакою вітчизняної практики є те, що потрібні аналітичні 
оцінки ефективності використання існуючої палітри пільг різними доходними 
групами і соціальними категоріями громадян в Україні практично не 
проводились.  Наступне важливе питання – це «компенсації» та «допомоги», які 
надають внаслідок втрати людиною здоров'я і надання яких є вкрай важливим 
для подальшої підтримки необхідних показників її життєвого рівня, а також з 
метою створення відповідних умов адаптації життєдіяльності людини до свого 
особливого стану (інваліди тощо). Проблема компенсацій і відшкодувань 
полягає не у зменшенні їх «валових» обсягів і не в тому, якими реально можуть 
бути витрати бюджету за умови їх обмеження, її необхідно розглядати з погляду 
функцій, які виконують ті чи інші компенсації та відшкодування, наскільки вони 
життєво необхідні і економічно ефективні, наскільки виправданими і соціально 
справедливими є принципи, умови та механізми їх надання. 

Суспільно неприпустимим є спроби скасування більшості пільг, право на 
отримання яких мають громадяни похилого віку, інваліди, одинокі матері та 
інші категорії малозабезпечених верств населення. 

  Якщо ж оцінювати систему пільг, що склалася в Україні в цілому, треба 
визнати, що потенційні можливості зменшення видатків бюджету на ці цілі є. 
Немає заперечень скасування пільг суддям на 50% знижку за наймане житло, 
комунальні послуги, користування індивідуальним телефоном, оплату 
народним депутатам, прокурорам та іншим категоріям службовців проїзду до 
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місця відпочинку і назад. Проте суттєве заперечення має вилучення з 
розрахунків бюджетних витрат низки пільг особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною (у тому числі безплатне поховання тощо), деяких пільг 
учасникам війни, у тому числі інвалідам війни (зниження плати за користування 
житлом, користування телефоном, здешевлення вартості палива та ін.), пільг 
учасникам бойових дій. 

Упорядкувати систему соціально-економічних гарантій, що існують у 
формі пільг можна лише тоді, коли діють єдині принципи або механізми їх 
визначення, в основі яких мають бути: відповідна межа вартості сукупних 
доходів громадянина, що надає право на отримання пільги; соціально-
економічно обґрунтовані умови за якими відбувається  першочергове надання 
пільг малозабезпеченим громадянам; чітке визначення цільового надходження 
за призначенням тих чи інших пільг тощо.   

Зважаючи на необхідність упорядкування системи пільг, може бути 
запропоновано підхід, згідно з яким деякі пільги працюючим громадянам 
можуть бути скасовані, а непрацездатним громадянам (за умови їх 
упорядкування) вони надаватимуться. Скасування пільг, які сьогодні надають 
працюючим громадянам, має обов'язково компенсуватись відповідним 
підвищенням оплати їхньої праці до рівня, що забезпечить достатню 
платоспроможність цих верств населення у задоволенні власних потреб та 
потреб членів сімей, які перебувають на їхньому утриманні. Упорядкування 
повинно стосуватись таких видів пільг, які надають непрацездатним 
громадянам і якими можуть користуватись інші працездатні члени їхніх сімей 
без відповідного врахування рівня реальних сукупних сімейних доходів. 

Треба зазначити, що подальше реформування системи соціально-
економічних гарантій, упорядкування пільг, чітка регламентація компенсацій та 
максимальне обмеження, або повна ліквідація бюрократичних привілеїв - це не 
тільки уточнення показників, а й створення оптимальної економічно 
обґрунтованої системи, яка має базуватися на зрозумілих усім принципах її 
структурування і механізмах функціонування. Реалізація такого підходу у 
подальшому сприятиме зростанню рівня життя населення України та 
відновленню принципу соціальної справедливості в ринкових умовах. 
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Державна політика підтримки сільського господарства та сільських 

територій реалізується у множині програм, переважно аграрних. Світові 
тенденції державного протекціонізму аграрного розвитку враховують 
необхідність збалансованої підтримки з державного бюджету розвитку 
виробництва і сільських територій, що має наслідувати і Україна. На даний час 
такі заходи проявляються у підтримці фермерства та кооперації, але вони мають 
бути розширені – насамперед за рахунок асортименту кредитних програм для 
доступу сільського населення до підприємницької діяльності та сільського 
розвитку. У досліджені проаналізовано тенденції та напрями бюджетних 
програм, що регламентують видатки на агросектор на період 2021 року. 
Визначено, що їх виробнича спрямованість та обмеження обсягів за критеріями 
ресурсів у користування (земля, поголів’я, організаційна форма)є підставою 
розвитку фермерства та малого підприємництва з числа товарних селянських 
господарств. Встановлено також, що для того, щоб Україні за  найближчі 10 
років стати світовим аграрних хабом необхідно спиратися на розвиток малих 
форм господарювання, що сприятиме як продовольчій безпеці, так і 
самозайнятості населення і покращення життя сільських жителів і їх економічної 
захищеності.  Зроблено висновки, що державна політика підтримки сільського 
населення має реалізовуватись у більш конкретних напрямах, за прикладом 
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фінансування Спільної аграрної політики з бюджету ЄС. При цьому кошти, що 
виділятимуться в рамках фінансування за напрямом «Підтримка ЄС для розвитку 
сільського господарства та малих фермерських господарств в 
Україні»  ENI/2019/042−119 мають йти на підтримку малого бізнесу в рамках 
співфінансування програм.   

Сучасна політика державної підтримки аграрного сектору України має 
риси протекціонізму, який проявляється як заходи державного регулювання 
заради конкуренції, сприяння притоку інвестицій, економії матеріальних витрат, 
захисту робочих місць, з метою збереження сталих умов розвитку.  

Формування механізму держ підтримки аграрного сектору в Україні на 
кожному етапі економічного розвитку здійснюється у взаємодії з реалізацією 
політики державного управління галуззю, за певними критеріями пріоритетності 
та ефективності, у відповідності до розроблених програм, концепцій, стратегій, 
а також вимог міжнародної спільноти.  

Через мізерність фінансування і розпорошеність коштів за заходами, 
дотації сільському господарству України є здебільшого своєрідною формою 
соціальної підтримки сільського населення. За даними Держстату «Про розподіл 
домогосподарств за оцінкою адресності надання соціальної допомоги», у 2019 
році із 14934,9 тис од. домогосподарств 56,5% вважають, що допомога надається 
саме тим, хто її потребує, а з 4873,6 тис. од. домогосподарств у сільській 
місцевості – так вважають 54,7%.  

Проте, соціальна допомога не є вирішальним фактором підтримки 
активності життєдіяльності сільського населення. Нові виклики з 2020 року, 
насамперед загострення економічної кризи через пандемію, кліматичні 
катаклізми, стрімке розшарування суспільства за рівнем життя і доходів, 
воєнні дії на сході, запровадження ринку землі, порушення усталених 
міжнародних політичних та фінансових балансів і зміна попиту на структуру 
та продукцію вітчизняного експорту ставить нові вимоги перед державною 
підтримкою. Зокрема, Українським інститутом майбутнього ставиться мета 
Агростратегія-2030: як Україні за 10 років стати світовим супермаркетом 
харчової продукції та органічним хабом [1].  

Обмежений доступ до фінансування – одна з найболючіших проблем для 
аграріїв сьогодні, особливо для малого та середнього бізнесу. Урядом обрано 
курс на підтримку малих форм господарювання, оскільки їх частка досягає ½ у 
структурі валової продукції сільського господарства, при цьому частка 
фермерських господарств незначна, до 8%, а понад 40%  виробляється 
громадянами, на земельних ділянках особистого селянського господарства, і як 
правило, це продукція на внутрішній ринок, зі значними трудовими затратами.  

Держава та фінансові інститути пропонують ряд фінансових інструментів, 
спрямованих на подолання проблеми. Державна підтримка безпосередньо 
фермерів здійснюється в рамках Концепції розвитку фермерських господарств і 
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, метою якої є створення 
необхідних організаційних, правових та фінансових передумов для розвитку 
фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації, покращення 
матеріально-фінансового стану сільського населення шляхом: надання 
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підтримки фермерським господарствам; створення нових робочих місць на селі, 
зокрема через стимулювання сільськогосподарської кооперації; диверсифікації 
діяльності фермерських господарств; створення передумов кредитування 
фермерських господарств за доступними кредитними ставками; збільшення 
рівня реальних доходів сільського населення від передачі в оренду 
сільськогосподарських угідь. Реалізація Концепції дасть змогу перемістити 
фокус аграрної політики держави на підтримку фермерських господарств та 
сільськогосподарської кооперації для створення середнього класу на селі. За 
даними Українського державного фонду підтримки фермерських господарств у 
2020 році було реалізовано програму «Надання кредитів фермерським 
господарствам» та профінансовано 179 фермерських господарств на загальну 
суму 66 745 200 грн.  

Напрями загальної державної аграрної підтримки за галузями та об’єктами 
у 2021 році (4,5 млрд грн) приведені у наступній таблиці.  

Таблиця 1. 
Напрями державної аграрної підтримки за галузями та об’єктами у 2021 р. 

 

 Напрями Об’єкти державної підтримки 

Кредити Часткова компенсація процентної ставки терміном до 12 місяців для 
покриття виробничих витрат, 36 місяців – для капітальних витрат за 
середньо і довгостроковими кредитами; 
Здешевлення кредитів (компенсація 1,5% облікової ставки: до одного року 
– до 500 тис грн; до трьох років – до 9 тис грн); 
Кредити для галузей тваринництва (компенсація 1,5% облікової ставки за 1 
короткостроковим та/або 1 середньостроковим кредитом) 

Фермерство Доплата на користь застрахованих осіб;  
Субсидії 60 тис грн на створене фермерське господарство, 3 тис грн. на 1 
га, 12 тис грн. на одного члена господарства; 
Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств 15% компенсація 
вартості придбаної техніки: 

Тваринництво Дотації за утримання ВРХ у сумі 900 грн на 1 одиницю; 
Часткове відшкодування вартості племінних тварин (50%); 
Компенсація будівництва тваринних комплексів (25% кредитних коштів); 
Підтримка розвитку тваринництва та переробки в частині розведення 
кізочок, козоматок, ярок, вівцематок (дотація 1000 грн); 
Спеціальна дотація за приріст поголів'я корів власного відтворення (дотація 
30 тис. грн), бюджет на зупинення спаду поголів'я – 100 млн грн 

Рослинництво Компенсація 80% вартості насіння вітчизняного виробництва; 
Компенсація 80% вартості на купівлю садивного матеріалу, будівництва 
холодильників, ліній обробки товарів; 
Компенсація 30% вартості будівництва об’єктів із зберігання зерна; 
Відшкодування втрат від пошкодження посівів; 
Підтримка виробників, які використовують меліоровані землі; 
Підтримка виробників органічної продукції, картоплі, гречки 

Техніка та 
обладнання 

Компенсація вартості придбаної техніки: 25% за рахунок бюджетної 
програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» та 15% за 
рахунок БП «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» 

Страхування  Підтримка страхування сільськогосподарської продукції 
  Джерело: авторська розробка. 
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Особливістю приведених напрямів є те, що вони практично спрямовані на 

розвиток малого підприємництва, яке є основою добробуту сільського 

населення, а їх виробнича спрямованість та обмеження обсягів за критеріями 

ресурсів у користування (земля, поголів’я, організаційна форма)є підставою 

розвитку фермерства та малого підприємництва з числа товарних селянських 

господарств. Необхідно і надалі орієнтувати фінансове регулювання та 
конкретні  програми держпідтримки на розвиток малого підприємництва, що 

майже одночасно є формою самозабезпечення сільського населення. Як 
зазначають дослідники [2], необхідна збалансована система податково-

0бюджетного стимулювання залучення особистих селянських господарств у 

податкове поле, з метою надання їм державної підтримки та соціальних 

гарантій. Важливим є також аспект розширення фінансування сільського 

підприємництва з місцевих бюджетів [3]. 

Державна політика підтримки сільського населення має реалізовуватись 
у більш конкретних напрямах, за прикладом фінансування Спільної аграрної 
політики з бюджету ЄС. Європейська Комісія за даними UBTA [4] юридично 

пов’язує Європейський зелений курс та Спільну аграрну політику (САП) ЄС на 
період 2020-2027 рр (270 млрд. євро) та включає лісову стратегію на період до 

2030 р. – рамковий політичний документ, який представляє політичні 
пріоритети ЄС щодо збереження та відновлення європейських лісів і відповідно 

законодавчі, адміністративні та фінансові ініціативи. Одним з ключових 

інструментів стратегії має стати пакет 4 фінансових заохочень для фізичних та 
юридичних осіб, управляючих лісовими угіддями, для забезпечення 
«кліматичних» та «екологічних» послуг. 

У 2020 році в Україні прийнята Угода про фінансування «Підтримка ЄС 

для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в 
Україні» ENI/2019/042−119, що передбачає виділення з боку ЄС 26 млн  € 

першого пакету допомоги з орієнтованим бюджетом: 10 млн € на підтримку 

земельної реформи; 8 млн  € на інституційні та галузеві реформи в сфері 
розвитку сільського господарства та сільських територій, 7,5 млн € на 
створення ланцюгів вартості в сільському господарстві та підтримки малих 

фермерських господарств гранти на основі співфінансування. 
Таким чином, актуальність формування системи державної підтримки 

для малого аграрного підприємництва визначена умовами сучасного стану 

сільської економіки. Вибір ефективного механізму фінансування є 
передумовою створення конкурентного середовища, підвищення рівня 
доходів сільського населення. Вирішення проблем доступу до фінансових 

ресурсів покладається на фінансову інфраструктуру, яка за державного 

регулювання має полегшити фінансові труднощі малого бізнесу для 
стабільного функціонування та стійкого розвитку. 
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According to the American Marketing Association, merchandising is a wide 
term that encompasses promotional activities run by the manufacturer in the form of 
special presentations that take place within establishments, as well as initiatives run by 
the retailer to make the product stand out. In any case, merchandising refers to 
commercial actions at the point of sale aimed to stimulate customers purchases as soon 
as they enter the establishment. In today’s keen competitive environment store image 
and atmosphere are recognized by retailers as important factors influencing customers 
the decision-making processes.  

Kotler was the first to define the term atmospherics as the conscious designing 
of space to create certain effects in buyers [6]. More specifically, atmospherics is an 
effort to design buying environment to produce specific emotional effects in the buyer 
that enhance his purchase probability. Moreover, the term atmospherics refers to the 
stimuli in the store environment which have a direct influence on customers purchase 
behavior. Akther, Espinoza et al. argue that a pleasing store atmosphere is more likely 
to increase customers’ willingness to purchase. Mc Goldrick stated four dimensions of 
store atmosphere for example visual (sight), aural (sound), olfactory (smell) and tactile 
(touch), which are significant in customers’ choice of products. As presentation of 
goods is often the most crucial factor in decision-making, retailers place more 
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importance on visual merchandising in order to differentiate their offers from others 
due to the similarity of merchandize nowadays.  

Basically, visual merchandising can be described as “everything the customer 
sees, both exterior and interior, that creates a positive image of a business and results 
in attention, interest, desire and action on the part of the customer”. Mills et al. suggests 
that “visual merchandising ranges from windows/exterior displays to interior displays 
including form displays and floor merchandising along with promotion signage” [8].  

For this study, the following limitations have been taken account: 
Given other dimensions stated by Mc Goldrick making up the store environment that 
affect impulse buying, we will only focus on the visual aspect for example visual 
merchandising. Likewise, visual merchandising, among all the existing techniques 
from literature review that we went through, we will only emphasize on floor layout, 
in-store product displays, promotion signage as well as product shelf presentation. 

Unlike internal motivators, external factors are those that retailers can influence. 
Here, consumer impulse purchasing behavior is influenced and triggered by many shop 
related factors such as visual stimulus, shopping format, self-service, store 
environment, discounts, display, shelf space, ambient factors, social factors perceived 
crowding, ownership of credit card. 

According to previous research on “impulse buying” related to “encounter with 
the object”, the latter one is seen as an enormously powerful trigger to the act of 
impulse buying. Sticking to Rook’s research, he suggests that it is hard for consumers 
to refrain from the urge in the moments following their encounter with the object.  

Usually, customer desires good care and service provided by the seller. In 
other words, knowledge about the mood of consumers in a marketing context 
enables marketers to understand them and their response to marketing strategies 
fully, which can be influenced by marketing tactics such as service encounters, 
point-of-purchase stimuli, and communications. Emotions focus on an object and 
are associated with specific behavioral responses. When experienced in the store, 
feelings are caused by the interaction between the environment and consumers. 
Consumer awareness about visual merchandising can spark interest and motivate 
further exploration of products in the market. 

Many authors proposed various definitions to the term “visual merchandising”; 
Walters & White  define visual merchandising as “the activity which coordinates 
merchandise selection with effective merchanding display”. Ebster and Garaus  define 
visual merchandising as “the art and science of presenting products in the most visually 
appealing way”, emphasizing on the communication with the customers through 
images and presentations [1].  

Visual merchandising is therefore concerned with both how the product and or 
brand are visually communicated to the customer and also whether this message is 
decoded “appropriately”. The role of visual merchandising as stated by Schimp is to: 

- create awareness among customers about a product and provide relevant 
information about it; 

- remind customers about the benefits of a product and of its availability; 
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- encourage customers to buy a particular product or brand; maximize the 
utilization of space, while at the same time making the buying experience as easy as 
possible for customers; 

- reinforce the retailer’s communications campaign; 
- assist the customers in locating, evaluating, and selecting a product. 
Visual merchandising ranges from interior to exterior presentation; according to 

Mills et al., it includes window – exterior displays, interior displays such as form 
displays, floor – wall merchandising along with promotion signage [8]. 

As to the remaining visual merchandising techniques, they will be described in 
more details in the frame of reference i.e store layout, in-store product display, 
promotion signage and product shelf presentation. Those different techniques are being 
implemented depending on the type of store and product displayed. Thus, some of them 
may not be used in a certain store setting for instance, clothes and apparel are presented 
using different techniques than those used for vegetables in supermarkets [1]. 
According to a survey carried out by Display and Design Ideas (DDI) magazine 
investigating the retail industry in 2019, more than 80 percent of the respondents 
claimed that the value of the design, planning and visual merchandising or components 
in retail has grown compared to five years ago. Moreover, half of the respondents stated 
that nowadays those elements have become much more important. Moreover, a 
previous survey conducted in 2019 by DDI magazine about the VM industry have 
mentioned the biggest challenges for visual merchandising as seen by respondents: 

- Rising costs of materials;  
- consolidation of major retailers; 
- lots of displaced talent; 
- Staffing – attracting creative talent;  
- Developing meaningful content for the digital medium; 
- Evaluating the viability of technology;  
- Budgets, especially for technology; 
- Properly trained personnel; 
- Lack of available talent; 
- Price wars via signs;  
- Being creative within budget confines;  
- Narrowing field of vendors.  
As up to 90 percent of the cues issued by the environment are perceived by sight, 

retailers are aware of the importance of providing efficient visual communication 
through interior and exterior presentation. Thus, visual merchandising is a major 
concern and factor in the success or failure of a retail store. 

Regarding the different existing techniques of visual merchandising partly stated 
in the previous section, only the following selected techniques will be described and 
investigated through this thesis.  

- Store layout; 
- In-Store product display; 
- Promotion signage; 
- Product presentation. 
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Product placement on shelves is an important factor influencing sales and 
shopper’s buying behavior. Eye movement studies in stores observed that most of the 
shoppers ignore up to one third of the packages on the shelves.  

This finding underlines the importance for retailers to highlight the items they 
want to sell (Ibid). Product placement on shelves also affect customers brand 
recognition. Customers have implicitly learned that retailers tend to allocate the top 
positions on the shelves to top brands [1]. It can be divided into four vertical zones 
receiving all different degrees of attention from customers browsing aisles. 
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Мета реклами може бути тактичною, спрямованою на вирішення 

конкретного завдання, запрошенням до разової покупки. А може бути і 
стратегічною, яка передбачає довгострокові вкладення в бренд, формування 
довіри до марки. Для цієї мети важливий іміджевий рекламний продукт. 

Вивчення властивостей цільової аудиторії іміджевої реклами націлене на 
виявлення характеристик суб'єкта, яким є споживач іміджевої реклами - людина, 
соціальна група, соціум в цілому. Те, що об'єкт дослідження має суб'єкт з 
об'єктними якісними характеристиками, не тільки різко ускладнює процес 
конструювання іміджу, а й змінює спрямованість і зміст іміджевої реклами по 
відношенню до реклами торгової. 

Іміджева реклама, перш за все переважно витягує, «випаровує» необхідний 
образ з уявлень і очікувань людей. При конструюванні іміджу найважливішими 
характеристиками виступають очікування споживача. Це не означає, що в 
подальшому вони не будуть зовсім піддаватися коригуванню. При встановленні 
зв'язку, наприклад, в якомусь спектрі «контактної зони» між даною особою і 
очікуваннями мас процес розвивається в «обидві сторони». Відбувається певна 
зміна очікувань по відношенню до інших (можливо, раніше невідомих) 
характеристик даної компанії та її продукту, а також в певному сенсі зміна її 
самої, тобто відоме взаємне коригування. Але на першому етапі аналітичної 
діяльності очікування цільової групи впливу виступають в якості абсолютної 
величини як об'єктивний критерій в його відношенні до суб'єктивного образу 
компанії. Товар як предмет реклами задовольняє потребу людини в ньому. 
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Сучасна реклама є досить могутньою силою, оскільки націлена на 
видозмінені позиції споживача і його поведінкового шаблону стосовно локальної 
ідеї в найкращому для неї вигляді. Переконуючи людину в необхідності 
дотримання певної «big idea», реклама призводить до поліпшення її задоволення 
в забезпеченні потреб, зменшує ринкові ризики, стає постійним контролером над 
суспільною думкою. 

У зарубіжній літературі ототожнюються поняття «імідж» та «позиція». 
Тобто позиціювання – це місце фірми на ринку, це знання функцій товару і тих, 
для кого його призначено. Аналіз позиції фірми та її продукції дає змогу 
визначити способи створення іміджу цієї фірми та її продукції. 

Рекламодавець може використовувати сім методів позиціонування товару: 
1. Перший – метод «ціна – якість»; 
2. Другий – використання характеристики продукції; 
3. Третій – використання або спосіб застосування; 
4. Четвертий – метод «виріб – користувач»; 
5. П’ятий – метод «виріб(продукт) – асортимент»; 
6. Шостий – використання символів культури; 
7. Сьомий – метод використання конкурентного товару – еталона. 
Створення іміджу фірми і її торгової марки – це елементи рекламного 

процесу. З’єднавши всю сукупність елементів, рекламодавець отримує те, до 
чого прагне будь-яка фірма: поліпшення ставлення до неї з боку громадськості, і 
як результат цього – керування купівельною поведінкою споживачів.  

За часом подачі, рекламу можна поділити на рекламу, що забезпечує як 
довгостроковий (для підтримки деяких маркетингових схем) так і 
короткостроковий (для подачі серій рекламного оголошень) ефект. За 
виконуваними функціями рекламу класифікують на товарну (комерційну) і 
нетоварну рекламу іміджу. 

Товарна реклама може бути двох напрямків: перший – пряма фактична 
реклама, в основі якої лежать локальні ідеї. Другий – емоційний, що «забезпечує» 
користь. Рекламу можна класифікувати також, як, нав’язливу і ненав'язливу. 
Передові організації та підприємництва дедалі більше починають розуміти 
переваги орієнтації на довготривалі соціальні зв’язки з громадськістю в 
порівнянні з традиційним збутом своїх товарів і послуг.  

Зважаючи на вищевикладене, реклама іміджу, або як її ще називають, 
корпоративна реклама повинна бути: зрозумілою (якщо зміст рекламного 
повідомлення та його мотиви неясні, люди його просто не зрозуміють); 
переконливою (недостатньо проінформувати, треба ще й уміти переконати 
людей); делікатною (реклама повинна зосереджуватись не на тому, що треба 
організації, а концентруватися на тому, чого бажає споживач); чесною (якщо 
організація хоче, щоб їй повірили, реклама повинна бути щирою і відвертою, без 
будь-яких спроб обдурити людей); гуморною (гумор роззброює скептично 
налаштовану публіку: викликавши посмішку, легше схилити громадськість до 
бажаної точки зору). 

Неповторна реклама іміджу поширюється організаціями у випадках 
реструктуризації, кадрових змін, інформування про ресурси, виробничі 
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потужності, послуги, клієнтів, зміну назви, історію зростання, наголошенні на 
фінансовій міцності і стабільності, необхідності захисту торгової марки та в 
незвичайних ситуаціях.  

Пошук нових підходів до іміджостворюючої реклами сприяє вирішенню 
складних соціальних проблем й підкреслює високий статус організації, її 
ділову репутацію. Споживачеві допомагає рекламодавець, створюючи 
фірмовий стиль роботи, певний імідж торгової марки. Рішення про те, який 
образ необхідно створити, є головним для рекламодавця. Це рішення 
супроводжується створенням таких асоціацій у споживачів, які б допомогли 
створити та закріпити позитивний імідж, водночас усуваючи ті, які не 
сприяють цьому. Рекламодавцю необхідно врахувати, що назва торгової марки 
може породжувати безліч асоціацій. Деякі з них будуються на фізичних 
якостях, інші відображають той факт, що продукцією користуються для 
демонстрування стилю життя, становища в суспільстві, професійної ролі. 
Можуть бути асоціації, зв'язані з використанням продукту, з образами людей, 
що використовують продукт, або з магазинами, де він продається, чи з 
продавцями, які займаються збутом цього продукту. Усі ці асоціації 
створюють так званий імідж, який відбиває загальне враження про те, що 
людина або група людей знають чи думають про фірму, предмет продажу. 

Імідж може бути складним чи дуже простим. Він може бути стійким, що 
ґрунтується на тривалому досвіді використання, або дуже нестійким та 
динамічним. Він може бути чітким та визначеним чи розпливчастим, різним 
для різних людей. Імідж створюється з багатьох складових: найменування, 
ціни, упаковки, стилю реклами та якості самого продукту. Тому фірми та 
продукти можуть бути або «особистостями», або безликими «ніхто». Реклама 
повинна формувати імідж постійно. 

Імідж – це цілеспрямовано сформований образ, це загальне враження, 
яке створюється у людей про ту чи іншу людину, фірмі або компанії. Імідж 
завжди соціально обумовлений, робить активний вплив на громадську думку, 
кардинально впливає на результати ділової активності. 

Таким чином, іміджева реклама може ховатися де завгодно. Те, що є 
об'єктивною реальністю, підходить для інформаційної реклами, а те, чого 
насправді немає та тільки здається, але, тим не менш, впливає на наш настрій 
і значить на прийняття рішення про покупку, це якраз підходить для іміджевої 
реклами, яка, як правило, висвітлює широкий спектр питань, пов'язаних з 
організацією, тоді як реклама товарів і послуг має справу з конкретними 
аспектами діяльності компанії. 

Отже, елементами іміджу підприємства є: культура обслуговування, 
наявність стандартів виробництва та обслуговування, культура оформлення 
офісу та його територіальне місцезнаходження, образ підприємства щодо 
менеджменту та впровадження ноу хау, образ співробітників та їх кваліфікації 
тощо. Від першого враження на клієнта залежить, наскільки будуть 
завойованими його симпатії та переваги, наскільки реальним стане укладення 
тої чи іншої торговельної угоди.  
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Підтримана на рівні ООН стратегія сучасності визнала на глобальному 
рівні цілі сталого розвитку. Наразі стійкість визначаємо як гармонію – поєднання 
життя людини та Природи як частини та цілого. Гармонізація відносин, 

досягнення балансу життєдіяльності та господарювання (наприклад, у форматі 
публічного управління, пермакультурного дизайну, обслуговуючої кооперації 
тощо), пов’язана як із мистецтвом ведення переговорів; формування 
партнерських відносин. Об’єктом дослідження були обґрунтування позиції 
учасників суспільних відносин у аспекті реалізації принципу сталості. Метою 

дослідження стало розкриття специфіки та логічних співвідношень механізмів 
реалізації суспільних переконань. 

Вказаний підхід ілюструє позицію обох сторін, що спілкуються в ході 
переговорів, які намагаються переконати одна одну в справедливості своїх 
поглядів, позицій. Для цього вони використовують різні інструменти, починаючи 

від логічних діаграм і закінчуючи закликами. Навіть Аристотель нав'язував 
словесні та невербальні переконання. Основними факторами словесного 
переконання він вважав логотип і пафос. Невербальне переконання Аристотель 
називав підкупом, катуванням та іншими фізичними знущаннями, заснованими 

на техніках переконання. Аристотель стверджував, що ми схильні більше 
довіряти оратору, який є «мудрим, чесним і добрим серцем», який має здоровий 

глузд,  хороший характер, добру волю, компетентність. Адресат повинен бути не 
лише Людиною, але й добре розбиратися в предметі, про який він говорить чи 

пише. Тому під час написання аргументованого тексту необхідно керуватися а) 
вибором тону та стилю, дискурсивною манерою, придатною для верхівки нашого 
суспільства; б) демонстрацією чудового розуміння теми.  

Оцінка контакту з точки зору аудиторії небезпечна, оскільки вона може 
легко стати жертвою маніпуляцій: адже рішення часто не базуються на 
раціональних міркуваннях – найсильнішому впливові на людські рішення, які, 
на думку Аристотеля, є протидією гніву, жалю та страхові. При цьому, докази є 
особливим, ідеалізований типом міркування та аргументації. Натомість 
міркування є суб'єктивним, оскільки важливо переконати, а навчання вимагає 
точності, відкритої або гіпотетичної аудиторії (учасників, які є компетентними 

розглянути питання) для підтримки. У цьому і полягає досвід спікера (тобто є 
індивідуальним: ілюструє певний вибір, який здійснено серед аргументів та 
претензії), а також специфіка аудиторії. Якщо лінія аргумента обумовлена лише 
наданням інформації (новими знаннями) вона може бути сприйнято 
неправильно. Аргументація у бізнес-плануванні та переговорах – це спроба з 
певними доказами переконати співрозмовника змінити свою позицію або 
переконання (під аргументацією ми розуміємо словесну або письмову форму 
твердження, спрямовану на інтерв'юера з метою забезпечення його прийняття 
або пожвавлення комунікації). Цілеспрямований характер діяльності, стійкість 
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опонента, його переконання – це умови соціальної діяльності, які стосуються 
іншої особи (або інших людей). Вона є зосередженою на діалозі та активізує іншу 
сторону на відповідь, гіпотетично припускаючи схильність опонента до 
раціональної поведінки. У процесі обґрунтування власної позиції часто можна 
виявити раніше сформовані думки суперника, наявні проблеми спілкування, 
подивитися з позиції іншої сторони переговорів. На цьому етапі перемовин особи 

можуть намагатися змінити вже сформовану думку (позицію), щоб зміцнити вже 
сформовану абсорбуючу власну думку (позицію), критично оцінювати 

припущення іншої сторони. Базовими концепціями, при цьому, є 
«продемонструвати та переконати» (ідеальний варіант). 

Управління діловими перемовинами передбачає оптимальне використання 
наявних ресурсів, врахування думки співрозмовника та власних цілей, що 
забезпечується за рахунок моделювання процесу, відмовою від можливих 
невідповідностей та нелогічних дій; чітким, логічним формулюванням 

висновків, забезпеченням форми зв'язку із опонентом та риторикою. У 

переговорах з риторичними методами прагнуть впливати на співрозмовники 

засобами розуму, волі, почуття, емоції, змушуючи вірити в те, по що йдеться, 
застосовуючи особисті якості – інтелект, мислення, думку експертів, 
професіоналізм, компетенцію, етику, темперамент, естетичний вигляд та ін., 

будуючи свою доповідь на основі аргументів, доказів, фактах, перспективах та 
документах, звертаючись до гідності, честі, совісті, моралі, не обмежуючи волі, 
свободи думки та базових підходів до розуміння справедливості.  

Представлені переконання можуть бути пов'язані з факторами 

психологічного впливу (ораторського, стилістичного та ін., мати раціональний 

логічний вплив на людську думку, а також почуття та емоції. Подекуди 

застосовується метод маніпуляції (використання обмежень опонента, у першу 
чергу інформаційних чи пов’язаних із браком інших ресурсів), у тому числі за 
рахунок ілюстрації ризиків та внесення грошових пропозицій, використовуючи 

мову тіла. Однак, це ніколи не має бути відверта брехня, що вводить в оману, 
хоча може поєднуватися із гіпнотизмом (натхненний вплив на співрозмовника, 
«інфікування» його своїми емоціями, запалом та ентузіазмом), у тому числі 
пов’язаний із психомоторним сприйняттям, особливо з відчуттям, сприйняттям, 

оцінкою. Недостатньо сильна людина у такій ситуації втрачає незалежність, є 
незахищеною. Враховуючи зазначене важливим є позитивне мислення. 

Переговірник у процесі переговорів усвідомлює подальші функції: 
ритуальні (зберігання нормативних відносин, канонічно-обумовлені заходи, 

церемонії, виконання алгоритму експерименту); когнітивні (отримання 
інформації від опонента); передачі інформації; тлумачення (вибір отриманої 
інформації та оцінки з позицій за цінностями, ставленням); пропозиції (думка, 
дію, почуття, у словесній або невербальній формі, докази); вираження 
(вираження внутрішніх емоційних станів та процесів); співпереживання 
(здатність співпереживати в ситуацію опонента, його емоційний стан, свої 
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почуття); прагматичні (переговори проводять як механізм розвитку бізнесу та 
досягнення конкретних цілей) та ін. 
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Місія держави як суб'єкта ринку праці полягає у створенні умов для 

встановлення партнерських відносин між працедавцями та працівниками та 
соціального захисту населення. Вона реалізується за допомогою двох напрямків 
діяльності. Перший включає різноманітні заходи агітаційно-інформаційного 
змісту, призначені для масової аудиторії. Другий напрям об'єднує методи 

персоніфікованої роботи, коли йдеться про працевлаштування громадян. 
Необхідність та можливість розширення масштабів персоніфікованої роботи 
обумовлена такими обставинами. Так, чимала частина працівників самостійно 
здійснює пошук роботи. Але при цьому це зовнішній бік соціально-трудових 

відносин, не розкриваючи їх суті, які полягають у професійно-кваліфікаційних 
інтересах сторін. Дана ситуація іманентна також попиту на робочу силу, оскільки 
багато працедавців не вдаються до послуг Державної служби зайнятості. Отже, 
пошук методів, що сприяють підвищенню соціального захисту та економічної 
підтримки населення України у соціально-трудових відносинах, слід визнати 
важливим завданням економічної теорії та практики. 

Беззаперечним є твердження про те, що працівник, який обіймає посаду, 
що відповідає його професії та кваліфікації, працює більш продуктивно, ніж у 
протилежному випадку. Отже, керуючись інтересами суспільства, можна 
стверджувати, що воно зацікавлене у тому, щоб працівник знайшов місце роботи, 
яке цілком відповідає його професії та кваліфікації. За цих обставин об’єктивною 
необхідністю є сприяння підвищенню продуктивності соціально-трудових 
відносин шляхом активізації участі суспільства в їх формуванні та регулюванні. 
Одним із способів розв’язання даної проблеми є конкретизація змісту 
взаємовідносин, які складаються з метою досягнення професійно-
кваліфікаційної збалансованості, зокрема за допомогою інструменту коучингу. 

Аналіз на рівні регіонального та внутрішньофірмового ринків праці 
свідчить про наявність проблеми інтенсивної плинності кадрів за окремими 
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посадами як на рівні галузі, підгалузі, так і на рівні підприємства, що негативно 
відображається на бізнесі. З огляду на це підготовлено пропозиції щодо 
систематизації всієї сукупності відносин, які складаються у процесі забезпечення 
професійно-кваліфікаційної збалансованості, та спрямування їх на усунення 
існуючих протиріч. На рис. 1 схематично зображено систему, за допомогою якої 
забезпечується розширення інформаційно-аналітичного контуру соціально-
економічних відносин за допомогою коучингу. 

 
Рис. 1. Система взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин 

для підвищення соціального захисту та економічної 
 підтримки населення 

Джерело: авторська розробка. 

Суб’єкти ринку праці, до яких було віднесено крім працівників та 
працедавців, також професійні спілки, організації роботодавців (об’єднання 
організацій роботодавців) та органи державного управління, а саме: службу 
зайнятості, територіальну інспекцію праці, управління праці та соціального 
захисту населення Державної обласної адміністрації, органи місцевого 
самоврядування. Подана система описує сукупність відносин, які складаються 
між названими суб’єктами з метою досягнення професійно-кваліфікаційної 
збалансованості, де пунктиром визначено відносини, які мають місце у зв’язку з 
порушенням професійно-кваліфікаційної збалансованості стосовно тієї чи іншої 
посади, суцільною лінією позначено відносини, що характеризуються масовістю 
та ідентичністю існуючої проблеми. 

Одним із шляхів розробки та регуляції соціального захисту населення є 
діалог держави, суспільних організацій та представників бізнесу. Тому 
стратегічні пріоритети державної політики соціального захисту та економічної 
підтримки населення України можливі в результаті соціального діалогу.  
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Незважаючи на персоніфікований характер соціально-трудових відносин, 
проблему соціального захисту та економічної підтримки населення України 
неможливо розв’язати у межах внутрішньо фірмового ринку праці, оскільки 
мотиви сторін обумовлені не тільки станом ринку праці, але й чинниками 
економічного розвитку. Таке завдання під силу лише суспільству, яке 
зацікавлене не тільки у як найповнішому використанні професійно-
кваліфікаційних якостей працівника, зокрема методом коучингу, але й у 
задоволенні потреб працедавців. Тому соціальне партнерство у сфері праці має 
трибічний характер. 

Починаючи опис даної системи, слід звернути увагу на те, що проблеми 
соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, перш за все, 
якщо є можливість, мають бути розв’язані на рівні внутрішньофірмового ринку 
праці, тобто підприємства (1). У кожному конкретному випадку самі працівники 
та професійні спілки мають відстоювати на підприємстві свої інтереси. У 
випадку, коли вичерпано всі можливості розв’язання проблеми, вони можуть 
звертатися за допомогою до об’єднань професійних спілок (2), які ініціюють 
вирішення проблеми з адміністрацією підприємства (4), Головного управління 
праці та соціального захисту населення Державної обласної адміністрації (6) та 
Територіальної державної інспекції праці в області (7), яка може визначити 
необхідність перевірки окремих підприємств щодо порушення норм існуючого 
законодавства (9). Кадрова служба підприємства періодично інформує як 
адміністрацію, так й професійні спілки про наявність масових звільнень з метою 
проведення професійно-орієнтаційної роботи (1). Адміністрація підприємства 
самостійно приймає рішення щодо звернення за необхідності як до Організації 
роботодавців (об’єднання організацій роботодавців) (3), Регіонального центру 
зайнятості Державної служби зайнятості України (8), так і до об’єднань 
професійних спілок (4). Якщо ж проблема в галузі набуває масового характеру, 
то об’єднання професійних спілок та самі підприємства в особі Організації 
роботодавців (об’єднання організацій роботодавців) мають здійснити спробу її 
розв’язання (5). Інформація щодо руху робочої сили за галузями (підгалузями) є 
підставою для Організації роботодавців (об’єднання організацій роботодавців) у 
прийняті відповідних рішень.  

Також об’єднання професійних спілок працюють з Територіальними 
державними інспекціями праці (10). Як щодо ініціювання досліджень масштабів 
та характеру існуючих тенденцій у межах підприємств, так й ініціювання змін, 
які б сприяли поліпшенню ситуації, відповідно на різних рівнях наведеної 
системи, на рівні профспілок – коригування умов колективного договору.  

У межах Організації роботодавців (об’єднання організацій роботодавців), 
по-перше, досвід окремих підприємств може бути використано іншими 
підприємствами, по-друге, може бути створено певні умови у межах галузі, які 
сприятимуть розв’язанню проблеми порушення професійно-кваліфікаційної 
збалансованості, по-третє, за видами економічної діяльності можливий обмін 
досвідом та інформацією щодо розв’язання подібних проблемних ситуацій. 
Отже, забезпечується взаємодія суб’єктів як на внутрішньофірмовому, 
галузевому, так і на регіональному рівнях, що сприятиме забезпеченню 
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комплексності відносин. В Організаціях роботодавців (об’єднання організацій 
роботодавців) передбачається визначення уповноважених осіб, до обов’язків 
яких було б віднесено врегулювання питань щодо соціально-трудових відносин. 

У разі неможливості вирішення нагальних проблем галузі лише у її межах, 
а тільки у межах регіону, та через необхідність зміни регіональної політики 
стосовно врегулювання соціально-трудових відносин Організації роботодавців 
(об’єднання організацій роботодавців) можуть ініціювати певні пропозиції, 
звертаючись до представництв органів державної влади: Регіонального центру 
зайнятості Державної служби зайнятості України (11), Головного управління 
праці та соціального захисту населення Державної обласної адміністрації (12).  

Таким чином, конкретизація змісту соціально-трудових відносин 
дозволить, по-перше, виявити на ринку праці сфери діяльності, у яких сторонам 
соціально-трудових відносин не вдалося досягти паритету соціального захисту 
населення. Саме на них треба звернути увагу як громадським організаціям, 
покликаним відстоювати інтереси сторін, так і державним службам. По-друге, 
визначити професійні та кваліфікаційні якості, затребувані на ринку праці. 
Маючи у своєму розпорядженні такі дані, працедавці отримують можливість 
ефективно регулювати соціально-трудові відносини з окремими категоріями 
працівників, а працівники – реалізувати професійно-кваліфікаційні якості з 
більшою вигодою. По-третє, задіяти громадські інститути та органи державного 
управління, у чию компетенцію входять організація й контроль за підготовкою 
та перепідготовкою кадрів. По-четверте, регіональні органи Державної служби 
зайнятості мають можливість персоніфіковано працювати з кожним, хто не зумів 
знайти застосування своїм професійно-кваліфікаційним якостям.  

Ефективним інструментом для цього є коучинг, який допомагає людині 
розкрити свої особисті якості та досягти бажаних результатів в особистому та 
професійному житті. Важливо зазначити, що ефективність та вплив коучингу як 
інструменту для підвищення соціального захисту населення можна дослідити на 
прикладах інших країн світу [1-3].  

Запропонована конкретизація змісту взаємовідносин сприятиме активізації 
ролі та консолідації зусиль всіх суб’єктів соціально-трудових відносин по 
знаходженню паритету щодо соціального захисту населення України. 
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Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з’явилися в Україні з березня 2014 

року у зв’язку з анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим. 

Початок військового конфлікту на території Донецької та Луганської областей 

України в травні 2014 року посилив внутрішнє переміщення. 
Житлова проблема є однією з основних для даної категорії внутрішніх 

мігрантів в Україні. Українською державою та міжнародними організаціями 

здійснюються певні кроки для розміщення та покращення умов проживання 
ВПО у нових місцях розселення. Проте, й сьогодні це питання залишається 
актуальним. Наприклад, станом на червень 2020 року [1], лише 11% 

переселенців проживали у власному житлі. 
Зміни, які відбулися в ситуації з житлом ВПО за п’ять років, дозволяє 

побачити Національна система моніторингу ситуації з внутрішньо 
переміщеними особами в Україні, що започаткована Міжнародною організацією 

з міграції у березні 2016 року і вже налічує 17 раундів (див. Табл. 1). 

Так, більше половини ВПО в Україні орендують житло: 60% опитаних 
ВПО станом на червень 2020 р. Орендована квартира залишається 
найпопулярнішим видом житла ВПО і частка цього виду житла зростає: з 35% у 
березні 2016 р. до 45% у червні 2020 р. В той же час, оренда є серйозним 
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навантаженням на сімейний бюджет навіть тих ВПО, які працюють. Переселенці 
також відзначають нерівне ставлення до них орендодавців: завищені ціни у 
порівнянні з цінами для місцевого населення; небажання орендодавців укладати 

довгострокові контракти з переселенцями, що позбавляє останніх права на 
отримання субсидій від держави на оплату комунальних послуг; виселення у 

літню пору з приміщень в курортних зонах. 

Таблиця 1. 
Вид житла, в якому проживають внутрішньо переміщені особи,% 

 

Вид житла 
ВПО 

Б
ер
ез
ен
ь 

2
0

1
6

 

К
в
іт
ен
ь 

2
0

1
6
 

Т
р
ав
ен
ь 

2
0

1
6
 

В
ер
ес
ен
ь 

2
0

1
6

 

Ч
ер
в
ен
ь 

2
0

1
7

 

В
ер
ес
ен
ь 

2
0

1
7

 

Г
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2
0

1
8

 

Г
р
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ь 

2
0

1
8
 

Б
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ь 

2
0

1
9

 

Ч
ер
в
ен
ь 

2
0

1
9

 

В
ер
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ен
ь 

2
0

1
9

 

Б
ер
ез
ен
ь 

2
0

2
0

 

Ч
ер
в
ен
ь 

2
0

2
0

 

Власне 
житло … … … 4 9 10 11 12 12 15 12 14 12 17 11 11 

Орендована 
квартира 35 42 47 40 46 49 47 47 48 45 49 49 49 44 45 45 

Орендована 
кімната 8 6 7 7 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 10 5 

Орендован. 
будинок 13 20 15 15 8 6 8 9 10 10 10 9 10 8 16 10 

Приймаюча 
родина/ 
родичі 

19 22 20 25 26 25 24 13 13 14 14 13 13 15 6 17 

Гуртожиток 13 6 7 6 3 3 3 7 5 4 4 5 4 5 5 5 
Центри 
колективн. 
проживання 
ВПО 

9 1 2 2 2 1 1 4 4 4 3 3 2 2 3 2 

Інше 3 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 

  Джерело: побудовано автором на основі даних Звітів Національної системи  
                    моніторингу ситуації з ВПО, 2016–2020 рр. [1] 

 

Спостерігається зростання частки ВПО, які проживають у власному 

житлі: з 4% у вересні 2016 р. до 11% у червні 2020 р. З листопада 2017 р. ВПО 

мають право брати участь у Державній програмі «Доступне житло», реалізація 
якої здійснюється Державною спеціалізованою фінансовою установою 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». Втім 

програма має ряд обмежень, а її фінансування стикається з певними 

труднощами: обмежений термін подання заяв, недофінансування або навіть 
припинення фінансування (як це було у 2020 р.). Проведена оцінка програми 

показала [2], що підтримку від держави у придбанні житла можуть отримати 

тільки заможні внутрішньо переміщені особи. 

Існуючі в Україні програми переважно стосуються забезпечення ВПО 

тимчасовим соціальним житлом. Міністерство з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України ініціювало у 2017 р. 
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бюджетну програму щодо надання територіальним громадам грошової 
підтримки (субвенцій) для забезпечення ВПО тимчасовим житлом. Відповідно 

до змін у серпні 2019 р., субвенції з державного бюджету надаються за умови 

співфінансування заходів з місцевого бюджету у розмірі не менше 30% 

(раніше було 50/50).  

В областях України діють також регіональні програми, в яких мають 
можливість брати участь ВПО. Аналіз відповідних програм [3], виявив 
наступні особливості: регіональні програми спрямовані на надання виключно 

комунального та тимчасового житла переселенцям, що не передбачає набуття 
права власності; існування побоювань місцевої влади щодо перетворення ВПО 

на виборців і, таким чином, на дестабілізуючий фактор у місцевих громадах. 

Будівництво тимчасового житла для переселенців здійснюється значною 

мірою міжнародними інвесторами, серед яких країни ЄС (наприклад, проекти 

«Житло для переселенців», «Нарощування потенціалу громади м. Маріуполь 
для підтримки ВПО і місцевих жителів, потерпілих в результаті конфлікту», 

«Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих ВПО та жителів міста 
Краматорськ», «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Український 

фонд соціальних інвестицій V» тощо). 

Отже, серед позитивних тенденції можна виокремити наступні: 
включення ВПО до державних програм кредитування придбання житла; 
будівництво тимчасового соціального житла для внутрішньо переміщених 

осіб; зростання частки переселенців, які мешкають у власному житлі, три 

чверті переселенців наразі можуть собі дозволити орендувати окреме житло; 

переселенці високо оцінюють якість умов проживання та рівень безпеки 

середовища проживання.  
Основною проблемою залишається обмежена можливість ВПО щодо 

придбання власного житла або отримання житла у власність. Для вирішення 
зазначених питань пропонуються наступні заходи державної політики: 

продовження залучення коштів міжнародних інвесторів для будівництва 
соціального житла для переселенців; регулярне фінансування програми 

«Доступне житло» з державного бюджету України; розширення можливості 
участі внутрішньо переміщених осіб у програмі «Доступне житло» через зміну 

умов фінансування з 50/50 на 70/30; запровадження окремих цільових програм 

для внутрішньо переміщених осіб щодо придбання доступного житла. 
Зазначені заходи сприятимуть зниженню соціальної напруги за рахунок 
забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.  
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Якість та доступність медичних послуг в сучасному глобалізованому 

світі є визначальним показником розвитку системи соціальних стандартів в 
країні. В Україні право на доступність у галузі охорони здоров’я закріплено в 
ряді законодавчих актів та Конституції України, зокрема, у статті 49 

визначається, що «..кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу 

та медичне страхування» та «..держава створює умови для ефективного і 
доступного для всіх громадян медичного обслуговування…» [1]. Соціально-

економічні права людини також гарантуються на міжнародному рівні 
Європейською соціальною хартією, що реалізується країнами-членами Ради 

Європи, до складу яких входить і Україна [2].  

Концепція реформування системи охорони здоров’я в Україні, 
орієнтована на пацієнтоцентричний підхід, розпочалася у 2016 році, другий 

етап якої впроваджений у 2020 році. Означені реформи були спрямовані 
усунути ряд недоліків системи охорони здоров’я, які існували достатньо 

довгий час, таких як: висока смертність та низька середня очікувана тривалість 
життя населення України в порівнянні з показниками в країнах ЄС (за даними 

Євростату у 2019 р. середня тривалість життя в Україні становила 73,4 роки, 

коли аналогічні показники в ЕС – 81,3 роки); високі витрати домогосподарств 
на отримання медичних послуг та придбання лікарських засобів першої 
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необхідності; відсутність чіткої системи направлень на отримання медичної 
допомоги та ін. [3]. 

Низький рівень фінансування сфери охорони здоров’я у порівнянні з 
іншими соціальними сферами ускладнював процес реалізації ефективної 
роботи системи в цілому (рис.1). Так, за даними відповідних Міністерств 
України у 2016 році видатки на охорону здоров’я становили 54,1 млрд грн, що 

в 1,15 рази менше за видатки Міністерства освіти і науки, у 2021 році ситуація 
виглядає наступним чином: видатки МОЗ становлять 159,2 млрд грн, що 

майже на 43 млрд грн більше від минулорічного показника, МОН – 139,5 млрд 

грн, а Мінсоцполітики – 311,8 млрд грн. Слід зазначити, що за вищезгадані 5 

років тенденція до збільшення фінансування МОЗ переважає над темпами 

зростання фінансування інших соціальних галузей: МОЗ – майже в три рази 

(2,9), порівняно з Мінсоцполітики та МОН, де видатки збільшились вдвічі – 

1,9 та 2,2 рази відповідно.  

 
Рис. 1. Видатки на охорону здоров’я в розрізі інших соціальних сфер 

Джерело: складено автором на основі [4]. 
 

Фінансування національної системи охорони здоров’я нині здійснюється 
шляхом впровадження нової моделі організації системи медичних послуг – 

солідарного медичного страхування, основним джерелом фінансування якого 

є загальнодержавні податкові надходження до Державного бюджету України 

та інші страхові внески, які в свою чергу, використовуються органами влади 

за потреби для виплат по лікуванню всіх громадян в незалежності від 

зроблених розмірів індивідуальних внесків в межах державного гарантованого 

пакету медичних послуг [5].  

Принцип солідарності полягає у забезпеченні захисту всього населення 
країни. Основною проблемою початкового етапу функціонування систем, 

заснованих на принципі солідарності, є обмежений обсяг доступних медичних 

послуг, що не має загального покриття, однак, в довгостроковій перспективі 
спрямований на подолання даного недоліку [6].  

Необхідно відмітити, що головною ознакою та особливістю процесів 
зміни фінансової доступності медичних послуг в Україні, як стратегічного 
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пріоритету державної політики, є поступовість, що в перспективі дозволить 
забезпечити достатній рівень соціального захисту населення. Реформування 
системи охорони здоров’я відбувається шляхом поетапного процесу зміни 

структури, перекваліфікації та переорієнтування медперсоналу та 
медзакладів, враховуючи здійснення необхідних інвестицій у їх розвиток, а 
також побудова інформаційних систем, що дозволяють організувати 

ефективну комунікацію між пацієнтами та лікарями.   

Відтак, станом на кінець 2020 року здійснено та реалізовано наступні 
кроки поліпшення доступності фінансової доступності медичних послуг [5]: 

• докорінна зміна первинної ланки шляхом обрання сімейного лікаря без 
прив’язки до місця реєстрації громадян, що уможливило процес 
добровільного вибору пацієнтами свого лікаря, витрати на отримання 
медичних послуг яких повністю покриваються з Держбюджету, а оплата 
закладам охорони здоров’я здійснюється відповідно до кількості 
підписаних декларацій та пролікованих випадків, що в свою чергу, 

підвищує конкуренцію між лікарями й медичними закладами та рівень 
їх ефективної роботи; 

• ефективне співвідношення між медичними закладами шляхом 

формування госпітальних округів, що об’єднують заклад спеціалізованої 
медичної допомоги та тих, що виконують функції первинної медичної 
допомоги; 

• введення в дію електронної системи eHealth, що забезпечує більш 

ефективну систему надання медичних послуг та контролю за їх 

фінансуванням, впровадження електронних рецептів на отримання ліків 
та видачі «е-лікарняних»; 

• удосконалено систему закупівлі лікарських засобів, що підвищило 

прозорість та економію бюджетних коштів; 
• запроваджено гарантований державний пакет медичних послуг (в обсязі 

35 різних видів пакетів, в т.ч. пакет вакцинації від Covid-19), що вагомо 

зменшує фінансове навантаження на домогосподарства; 
• впровадження загальнодержавного реєстру лікарських засобів з 
доведеною ефективністю, що сформований на основі базового переліку 

Всесвітньої організації охорони здоров'я; 
• зміна вимог до професійного росту на основі постійного підвищення 
кваліфікації медпрацівників та рівня отриманих теоретичних знань й 

практичних навичок студентів ЗВО сфери охорони здоров'я та ін. 

Вищезазначені здобутки в перспективі мають сформувати ефективну 

системи охорони здоров’я в країні, що буде сприяти в подальшому 

підвищенню рівня добробуту населення в напрямі фінансової доступності 
якісної медичної допомоги всіма громадянами суспільства. 
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Кінцевою метою функціонування будь-якої сучасної економічної системи 
є забезпечення високого рівня добробуту населення. Традиційно в якості 
базового показника соціально-економічного добробуту використовується ВВП 
на душу населення, однак дедалі частіше як у науковців, так і в політиків 
виникають побоювання щодо того, що зазначений показник не дає повної 
картини умов життя пересічного громадянина. Яскравим прикладом цього є 
США, які є однією з найбагатших країн світу (за даними МВФ, ВВП на душу 
населення становить 68 309$, що відповідає 8-ій позиції в світі [1]) і в той же час 
очікувана тривалість життя певних груп населення тут скорочується через 
велику кількість смертей, причиною яких є самогубства й передозування 
наркотиками та алкоголем. Як наслідок, кількість робочої сили скорочується, 
втрачається виробничий потенціал, а отже знижується і рівень соціально-
економічного добробуту. Ще одним свідченням такої тенденції є Китай, у якого 
за 20 років ВВП на душу населення зріс більше, ніж у 10 разів (з 959$ у 2000 р. 
до 9977$ у 2020 р. [2]), а очікувана тривалість життя збільшилася на 6 років (з 
71,4 роки у 2000 р. до 71,4 року в 2020 р. [3]). Разом з тим, рівень задоволення 
життям критично скорочується, а рівень самогубств зростає. 

Зважаючи на те, що розвиток національних економік у ХХІ ст. 
характеризується суперечливими тенденціями – високі показники економічного 
розвитку та підвищення показників тривалості життя, грамотності та охорони 
здоров’я супроводжуються погіршенням кліматичних умов, зростанням рівня 
бідності у найменш розвинутих країнах та посиленням нерівності і 
незадоволеності життям в усіх інших країнах – проблема комплексної 
об’єктивної оцінки рівня соціально-економічного добробуту набуває особливої 
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актуальності та знаходиться в центрі уваги як багатьох економістів-теоретиків, 
так і державних інституцій. 

Відсутність єдиної точки зору щодо показників рівня соціально-
економічного добробуту пояснюється, передусім, тим, що не існує єдиної точки 
зору щодо сутності самої категорії «соціально-економічний добробут».  

Зокрема, Кембриджський бізнес-словник англійської мови дає дещо 
спрощену дефініцію соціально-економічного добробуту і визначає його як 
стан, в якому людина відчуває себе здоровою та щасливою [4]. Разом з тим, 
фонд «Нова економіка» визначає добробут як «динамічний стан, в якому 
людина може розвивати свій потенціал, продуктивно та творчо працювати, 
будувати хороші та міцні стосунки з іншими людьми та сприяти розвитку 
суспільства, і який посилюється, коли індивід здатен досягати своїх особистих 
та соціальних цілей [5]. 

Вітчизняні вчені також активно досліджують проблеми, пов’язані з 
добробутом населення і пропонують власне визначення цього феномену. Так, 
В. Антонюк та Л. Щетініна пов’язують добробут із забезпеченістю населення 
необхідними для життя матеріальними та духовними благами [6, с. 73], таким 
чином зводячи цю дефініцію виключно до економічної складової. С. Слухай та 
Т. Борщенко узагальнюють існуючі теоретичні підходи до визначення добробуту 
і трактують його як соціально-економічну категорію, яка поєднує економічну, 
соціальну, екологічну, культурну та інституційну складові умов життєдіяльності 
суспільства і дає змогу з’ясувати бажану траєкторію суспільного розвитку [7, с. 
4]. Виходячи з вищесказаного, можемо зробити висновок, що соціально-
економічний добробут є багатогранною категорією, яка охоплює всі сфери 
суспільного життя, а тому оцінка його рівня потребує комплексного підходу. 

Оскільки тривалий час поняття добробуту зводилося виключно до рівня 
матеріального забезпечення населення, а для його оцінки використовували 
показник ВВП на душу населення. Це пояснюється тим, що високий рівень 
ВВП на душу населення асоціюється з високими доходами домогосподарств, 
так як вважається, що чим більше економіка виробляє продукції на одну особу 
в рік, тим більші доходи отримують індивіди, які працюють в цій економіці, а 
отже вони мають можливість витрачати більше на придбання необхідних 
товарів та послуг. Крім того, використання показника ВВП на душу населення 
полегшує процес порівняння країн за рівнем соціально-економічного 
добробуту. Разом з тим, сам по собі ВВП на душу населення не дає уявлення 
про виробничі можливості країни, екологічну ситуацію, рівень безпеки та 
охорони здоров’я, які безпосередньо впливають на умови та якість життя 
населення, а тому його доцільно використовувати лише як один із показників 
соціально-економічного добробуту. 

Перша спроба комплесної оцінки рівня економічного добробуту 
належить В. Нордгаузу та Дж. Тобіну, які запропонували власний показник, 
відомий в економічній літературі як «чистий економічний добробут». У 
рамках даного показника основою для оцінки добробуту населення 
виступають споживчі витрати. Окрім ВВП, він включає в себе вартість часу 
дозвілля громадян, вартість неоплаченої праці та результати функціонування 
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тіньової економіки. Разом з тим, він виключає фактори, які знижують 
економічний добробут населення, зокрема шкоду, завдану навколишньому 
середовищу. Водночас, емпіричні розрахунки засвідчили, що показник 
чистого економічного добробуту практично співпадає з ВВП, а тому не може 
вважатися повноцінною його альтернативою.  

Після цього багато міжнародних організацій та провідних учених 
намагалися подолати обмеження показника ВВП на душу населення при 
вимірюванні рівня добробуту населення, в результаті чого з’явилися такі 
показники як зелений валовий внутрішній продукт (GGDP), Справжні 
заощадження (GS), Справжній показник прогресу (GPI), Індекс фізичної якості 
життя (PQLI), Індекс людського розвитку (HDI), Валове національне щастя 
(GNH), Всесвітній індекс щастя (HPI), Індекс добробуту (WI), тощо. Умовно 
усі ці індекси можна поділити на дві групи: 1) ті, які використовують ВВП в 
якості основи для розробки комплексного індексу, який буде враховувати 
екологічні та/або соціальні аспекти добробуту; та 2) індекси, в основі яких 
лежить гіпотеза, що прогрес не залежить від економічного зростання, а лише 
від особистого добробуту та екологічних обмежень. Разом з тим, усі ці 
показники мають власні недоліки, які пов’язані, в першу чергу, з суб’єктивним 
підходом до визначення базових змінних комплексного індексу, а також 
витрат, які повинні бути включені до цього індексу, а які ні. Крім того, 
відсутній консенсус щодо підходів до оцінки негрошових екологічних та 
соціальних аспектів соціально-економічного добробуту.  

Намагаючись подолати ці обмеження, Організація економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР) розробила власну методику оцінювання, 
відповідно до якої необхідно оцінювати не тільки поточні умови життя громадян, 
а й перспективи їх підвищення у майбутньому. Для оцінки поточного рівня 
добробуту використовується система з 11 показників, які відображають 
матеріальні умови (дохід та багатство, робочі місця та заробіток, житло) та якість 
життя (стан здоров’я, баланс між роботою і дозвіллям, освіта та навички, 
соціальні зв’язки, громадянська активність та управління, якість навколишнього 
середовища, особиста безпека та суб’єктивний добробуту). Перспективи сталого 
розвитку та зростання соціально-економічного добробуту визначаються на 
основі оцінки природного, економічного, людського та соціального капіталу [8]. 

На основі використання зазначених показників ОЕСР розробила Індекс 
твого кращого життя (Your Better Life Index) – інтерактивний онлайн інструмент, 
який дозволяє окремому користувачу самостійно призначати вагу для кожного 
показника, що характеризує різні сфери життя індивіда. Це дозволило ОЕСР 
отримати комплексний показник соціально-економічного добробуту населення в 
різних країнах, а також оцінити його в гендерному розрізі. Результати 
досліджень продемонстрували, що для таких країн як Австралія, Ірландія, 
Канада, Нова Зеландія, США, ПАР та Чилі найважливішим свідченням 
добробуту населення є стан здоров’я, в той час як, наприклад, для Польщі, 
Австрії та Великобританії – це рівень безпеки, для Мексики – громадянські права 
і т.д. Жителі України участі у проекті не приймали. 
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Проведене дослідження дає підстави для наступних висновків. Соціально-
економічний добробут є складним соціальним феноменом, який охоплює всі 
сфери життєдіяльності населення. Незважаючи на наявність різноманітних 
методологічних підходів до його оцінки, не існує єдиного показника, який 
відображав би найважливіші фактори, які впливають на якість життя населення. 
Лише глобальний діалог та консенсус усіх зацікавлених сторін (науковців, 
представників державних інститутів, громадських організацій) дасть змогу 
розробити комплексний індекс економічного добробуту, який буде позбавлений 
обмежень існуючих показників та враховуватиме національні переваги 
населення тієї чи іншої країни. 
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У світі дефініція «мале та середнє підприємництво (МСП)» з’явилась після 
ІІ світової війни в контексті «бізнес, який не є великим» – і стало реакцією на 
створення СОТ та намаганням міжнародної спільноти запровадити в рамках 
глобалізації обмеження державної підтримки підприємств /великого бізнесу/ з 
метою вирівнювання умов конкуренції. 

В Україні з 2012 року визначення малого та середнього бізнесу (МСП) 
надано в Господарському Кодексі України (стаття 55) та приведено практично у 
повну відповідність з нормами ЄС [1]. У 2018 році в ЄС проходили публічні 
консультації щодо вдосконалення дефініції МСП, проте рішення не було 
прийнято, і норми EU Recommendation 2003/361 чинні й зараз. Необхідно 
наголосити, що EU Recommendation 2003/361 в Розділі «Definition of micro, small 
and medium-sized enterprises adopted by the Commission» в Статті 1 
«Підприємство» визначає: «Підприємством вважається будь-який суб’єкт 
господарювання, який здійснює господарську діяльність, незалежно від його 
юридичної форми. Сюди входять, зокрема, самозайняті особи та сімейні 
підприємства, які займаються ремеслом чи іншою діяльністю, а також 
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товариства або асоціації, що регулярно займаються економічною діяльністю». 
Таким чином слід визнати, що «підприємством» в ЄС та багатьох інших 
міжнародних організаціях називається будь-який економічний суб’єкт, який 
здійснює економічну діяльність, – тобто термін «підприємство» передає сутність 
діяльності, а не зводиться формально лише до організаційно-правової форми. 

За даними Державної служби статистики України [2] за період з 2010 по 
2019 рік зміни обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) за суб’єктами різного 
розміру у вимірі доларів США (за середньорічним курсом НБУ) для суб’єктів 
великого та середнього бізнесу мають «розбіг» біля 2.5 рази, і 1.9 для суб’єктів 
малого бізнесу. Також станом на кінець 2019 року обсяг реалізації суб’єктів 
великого і середнього бізнесу ще не повернувся на рівень 2010 року, хоча 
суб’єкти малого (і мікро) бізнесу змогли досягти рівня 2010 року (рис. 1).  

Ці дані щодо змін обсягу реалізації в млн. доларів США, а також суттєва 
різниця у кутах нахилу відповідних лінійних трендів, дозволяють зробити 
висновок, що на сьогодні середній бізнес розглядає малий і мікробізнес в Україні 
як поле для конкуренції, за рахунок якого можливо якісне збільшення обсягів 
реалізації та виграш у перемовинах з інвесторами. Саме ці міркування вочевидь 
лягли в основу пропозицій і рішень в рамках державної політики щодо 
всеосяжної фіскалізації і, відповідно, «видавлювання» малого та мікробізнесу з 
ринку на користь середнього бізнесу.    

 

 
Рис. 1. Обсяг реалізації «великі-середні-малі» підприємства, млн. дол. 

Джерело: авторська розробка. 

Тому можна вважати, що саме це – повернення у 2019 році малого бізнесу 
(у т.ч. мікро) на позиції 2010 року щодо обсягу реалізації та менші інтенсивності 
змін, ніж у середнього бізнесу, який ще не повернувся на рівень 2010 року в своїх 
обсягах реалізації – провокує та «примушує» середній бізнес до використання у 
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2020 році усіх можливих інструментів лобістського впливу задля виграшу у 
конкурентній боротьбі з малим бізнесом, хоча ця конкуренція є між-видовою (у 
своїй основній масі середній бізнес та малий бізнес за теорією не мають мати 
точок конкуренції – і лише у перехідних зонах така конкуренція є можливою, так 
само як і в групі «середній-великий»).  

Вибір інструментів подолання конкурента з позиції середнього бізнесу 
(тобто знищення малого бізнесу) є традиційним для України і зводиться до 
запровадження всеосяжної фіскалізації під гаслами боротьби з тіньовою 
економікою, а по факту – задля перерозподілу ринку на користь середнього 
бізнесу. В цьому не було б нічого нового, якби економіка України могла щось 
запропонувати тим суб’єктам малого та, головне, мікробізнесу, які 
збанкрутують і підуть з ринку в частині пропозиції робочих місць. Проте про 
це сьогодні мова не йде. Така політика середнього бізнесу, хоча й здатна дати 
певний позитивний результат середньому бізнесу у короткостроковій 
перспективі, стикається з негативними наслідками навіть у середньостроковій 
перспективі, які пов’язано з тим фактом, що в Україні малий бізнес (і в першу 
чергу мікро бізнес) виконують в першу чергу соціальну функцію створення 
робочих місць, а їх економічне значення є вторинним.  

Загальна кількість зайнятих в бізнесі максимально становила у 2010 році 
10772 млн. осіб, мінімум у 2016 році становив 8108 млн. осіб, та у 2019 році 
сумарна зайнятість становила 9017 млн. осіб. Найбільшу кількість робочих місць 
забезпечують мікро бізнес та середній бізнес. За 2019 рік відповідно суб’єкти 
господарювання створили наступний відсоток робочих місць: мікро – 35%, 
малий – 13%, середній – 34%, великий – 18%. Це означає, що лише малий бізнес 
(малий + мікро) створює в Україні біля 50% робочих місць(!). Тому можна 
стверджувати, що спровокована лобістськими зусиллями сьогодні в 
Україні  тенденція до законодавчого впровадження всеосяжної фіскалізації 
малого та мікробізнесу є невиправдано масштабною, не підкріплена 
необхідними аналізами ризиків та оцінками вартості своїх наслідків, і де-факто 
становить небезпеку національній безпеці України. 

Тому можна зробити висновок, що в секторі підприємництва наявні три 
основні групи, які мають якісні відмінності один від одного і, відповідно, 
вимагають якісно різних інструментів державної політики. Ці складові 
наступні: великий бізнес, середній бізнес, малий бізнес та мікробізнес: а) 
великий бізнес є водночас суб’єктом і об’єктом формування державної 
політики на індивідуальному рівні (або з вагомим уточненням та урахуванням 
індивідуальних особливостей кожної окремої компанії великого бізнесу); б) 
середній бізнес є об’єктом державної політики на секторальному рівні – на 
якому відбувається концентрація інтересів окремих учасників ринку; в) малий 
та мікробізнес – є об’єктом державної політики на інституційному рівні. 
Урядові рішення стосуються та впливають на невизначене коло суб’єктів в 
масштабах сектору. 

Таким чином, на сьогодні є нагальна доцільність відмовитись від широкої 
і, відповідно, погано сконцентрованої «політики щодо МСП в цілому», і перейти 
до формування: а) окремої державної політики «щодо середнього бізнесу в 
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окремих секторах», б) окремої державної політики «щодо малого бізнесу» та в) 
окремої державної політики «щодо мікро бізнесу». Кожна така політика (щодо 
малого та мікро і щодо середнього бізнесу) – повинна мати свій специфічний 
набір цілей, інструментів та показників результативності. 
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В умовах економічної кризи важливого значення набувають не лише 
об’єктивні параметри рівня та якості життя громадян, а отже – засади 
монетарних та немонетарних нерівностей, але й  аналіз того, як вони 
відображаються в масовій свідомості.  

 Більш ніж чверть сторіччя, що пройшла з початку ринкових  перетворень 
(1994 р.), значною мірою трансформувала умови життя українців, систему 
ціннісних  орієнтацій та структуру мотивацій трудової поведінки, спричинила 
глибоке соціально-економічне розшарування населення.  

 Ми будемо спиратися на дані двох всеукраїнських опитувань 
громадської думки (2019 і 2020 рр.), які проводив Інститут соціології 
Національної академії наук України в рамках загальнонаціонального 
моніторингу за репрезентативною за основними соціально-демографічними 
ознаками для дорослого населення вибіркою (n=1800). 

 Перше дослідження показало, що переважна більшість респондентів 
(83,5%) вважає систему формування заробітної плати найманих працівників, 
що склалася в сучасній Україні, тією чи іншою мірою несправедливою (54,1% 
- зовсім несправедливою, 29,4% - скоріше несправедливою). Скоріше 
справедливою її назвали 8,1%, цілком справедливою – лише 1,9% опитаних 
(решта вагалася з відповіддю). 
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Оцінки несправедливості щодо зарплат носять консенсусний характер 
для представників усіх груп, виокремлених за різними соціально-
демографічними та економічними ознаками. Однак відчуття справедливості 
матеріальної винагороди за трудові зусилля певним чином варіює  серед 
представників окремих груп – наприклад, виокремлених за соціально-
економічним статусом в системі трудових відносин. Вважають, що стан справ 
із формуванням зарплат найманих працівників тією чи іншою  мірою 
справедливим 21,3% роботодавців (власників, які використовують найману 
працю інших), 15% самозайнятих (зайнятих індивідуальною трудовою 
діяльністю, представників вільної професії), 9,7% найманих працівників. 
Отже, чим менше відчуження від праці та її результату, тим більше (до певної 
межі) виражене сприйняття справедливості оплати праці. Молодь 18-29 років 
дещо частіше, ніж представники середнього (30-55 років) та старшого (56+) 
поколінь вважає систему формування заробітної плати найманих працівників 
тією чи іншою справедливою (14,5%, 9,7% і 8,3% відповідно).  

Оцінки справедливості системи формування зарплат через призму 
відповідей респондентів на питання «Як Ви вважаєте, економічна система в 
нашій країні діє тільки в інтересах багатих чи в інтересах більшості населення 
країни?» виглядають наступним чином. Серед респондентів, хто обрав першу 
альтернативу, кількість тих, хто оцінює ситуацію з зарплатами в сучасній Україні 
справедливою, складає 6,2%, а серед респондентів, хто обрав другу альтернативу 
– 27,3%. Можемо припустити, що образ українського суспільства та існуючого 
соціально-економічного ладу задає ту чи іншу оптику розгляду і окремих його 
складових, до яких відноситься оплата найманої праці.  

При тому, що головним маркером, що визначає суб’єктивний статус 
українців в період пострадянських трансформацій, виступає матеріальний 
добробут, не лише висока зарплата слугує мотиватором праці. Про це свідчить 
аналіз відповідей респондентів на запитання «Що найбільше приваблює Вас в 
нинішній роботі?», що було поставлене в ході другого дослідження. Лише 13,3% 
громадян (тут і далі відсотки розраховані від працюючих респондентів) вказали 
на високий заробіток. На перших місцях рейтингу приваб роботи  опинилися: 
«гарантія зайнятості» (40,3%), «хороші стосунки з колегами» (33,7%), 
«близькість роботи до дому, зручне транспортне сполучення» (24 %), «зміст 
роботи (виконуваних обов’язків)» (20,2%). Зазначимо, що можна було обирати 
кілька (не більше 5) варіантів відповідей водночас.  

Серед позитивів наявної роботи наймані працівники частіше (порівняно з 
самозайнятими особами) називали позиції «хороші стосунки з колегами» (35,6% 
та 16,5%) і «близькість роботи до дому, зручне транспортне сполучення» (25,4% 
і 11% відповідно). Самозайняті ж частіше за найманих працівників вбачали такі 
переваги своєї теперішньої роботи: можливість творчої самореалізації (30,8% і 
9,4%) і високий заробіток (19,8% і 12,7% відповідно). Аналіз показав, що 
громадяни, які працюють за письмовим трудовим договором (контрактом) 
значно частіше за громадян, що працюють за усною домовленістю, відмічали 
такі переваги своєї роботи як «гарантія зайнятості» (48,5% і 18,6%) і «хороші 
стосунки з колегами» (39,7% і 20,8% відповідно).  
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Дослідження 2020 р. також дозволило виявити, що тією чи іншою мірою 
задоволені роботою 59,9% найманих працівників і 72,5% самозайнятих, 66,2% 
респондентів, працевлаштованих офіційно і 48,9% тих, хто працює за усною 
домовленістю, 62,8% молодих працівників у віці 18-29 років, 62,3% 
працівників у віці 30-55 років, 55,9% працівників старшої вікової групи.  

Послаблення гостроти соціально-економічної нерівності, «приборкання 
капіталізму» за Е.О. Райтом [1], на наш погляд, може бути досягнуто завдяки, 
зокрема, таким заходам: 1) прив’язці зростання зарплат можновладців, 
держслужбовців, директорів підприємств виключно до зростання доходів 
громадян шляхом запровадження відповідного коефіцієнта в межах 3-4; 
2) більшому розвитку корпоративних систем соціальної підтримки 
працюючих (соціальна інфраструктура – дитячі садки, поліклініки, пільгові 
кредити, житлові програми тощо); 3) максимальному залученню робітників до 
управління підприємствами, обговорення та прийняття рішень, що стосуються 
життя трудового колективу. 

Таким чином, у системі колективно-приватної власності неможлива 
експлуатація людини людиною, працюючі громадяни з найманців 
перетворюються на господарів результатів своєї праці, володіють засобами 
виробництва землею. Лише високоорганізована, вільна, усвідомлена та 
відповідним чином оплачувана праця є надійним мотиватором людської 
діяльності, головним двигуном суспільного розвитку. 
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Under the modern conditions of development of the agrarian sector, the 

country’s economy, which formed a powerful and multi-target potential, must be 

well-organized. One of the most efficient forms of such organization providing 

efficient interaction of various spheres of the agrarian sector of the economy and 

aiming at increasing in the performance of economic management is cooperative-

integration links and cluster associations. 

Sustainable operation of the economic environment aimed at the “green” 

modernization in the agrarian sector of the economy under the new COVID-19 

conditions requires developing adequate approaches to formation and functioning 

of integrated forms of the economic management taking a multiple set of factors 

into account: internal and external organization factors, scientific-innovative 

support for agro-industrial production, availability and spread of competitive 

cooperative-integration structures, efficiency of the agro-industrial strategy and 

policy, legal and  software support including mechanisms of state support, entry of 

the national agrarian sector into international integration processes etc.  

In this connection, cooperation and integration of business entities and 

creation of opportunities for various economic entities both horizontally and 

vertically, stabilization of economic activities under the conditions of market 

uncertainty, increasing in production and sales amounts of high-quality products or 

otherwise formation of a kind of poles of growth of the national agrarian economy 

become increasingly topical. 
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Understanding of a cooperative-integration and cluster formation is based on 

a mathematical prototype [1], where similar combination of business entities means 

a definite set of facilities united by the availability of known amount of resources, 

which can be closed into a technological chain for promotion of products – from 

source raw material to finished products with given consumer properties. 

In socioeconomic systems, this notion transformed and started to mean the 

respective organization of the production process where enterprises and 

organizations to be consolidated become a component of some completed system, 

in which, remaining legally independent, they integrate resources (funds, labor and 

management) to create a joint production, or, rather, a technological process to gain, 

at the final phase, highly-competitive products with high value added and content 

of the estimated economic effect for its subsequent redistribution between all 

participants in the integration association. This initial understanding of cooperation 

and integration of business entities is currently under significant transformation 

because the performance of the agrarian sector of the economy is determined, in no 

small way, by their forms, among which through product associations and cluster-

territorial structures take on greater importance [2]. That’ why the unity of agro-

industrial organizations is currently understood not in the sense of homogeneity of 

produced products but in broader terms including diversification of production and 

sales, resilience to market conjuncture, operational stability subject to internal and 

external threats, occupation of beneficial niches and markets, orientation on income 

growth, intention to reduce transaction costs. 

Based on studies of foreign [3] and domestic [4] scientists, it may be noted 

that cooperative-integration and cluster forms of the organization of the agrarian 

sector of the economy are one of the promising directions of development of the 

national agrarian economy, of enhancement of its stability and competitiveness 

under the conditions of a new economic reality accelerated by uncertainty of further 

evolution of the “green” modernization theory, in particular, within the framework 

of grounding of promising directions of implementation of the UN 2030 Sustainable 

Development Goals [5] into niche strategies of development of the agrarian policy 

and cluster structures in the agrarian sector of the economy.  

Further, it follows from the above that not only the organization of territories 

and business entities but also the cooperative-integration organization is differently 

understood by various researchers and during their research they give them new 

definitions and fill them with a new meaning, having whereby unbalanced a 

theoretical carcass of economic views on the theory of “green” modernization of 

cluster structures in the agrarian sector of the economy. Of course, each such study 

has a number of positive features as it considers problems of clusterization, 

cooperation, integration and their “green” modernization from new positions and 

viewpoints, is imbued with a spirit of post-COVID recovery of cluster structures in 

the agrarian sector of the economy. It indicates that not only clusterization relations 

as relatively new ones in the economy but also cooperation and integration relations 

have not yet gained established terminological and organization-economic certainty, 
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are in the process of active development and improvement. Proceeding from this, 

each new interpretation of specified phenomena – clusterization, cooperation and 

integration – enriches the theory and methodology of economic studies and practice 

of their implementation. 

Being guided by this postulate, we also gave our definitions of the cluster, 

cluster system and cooperative-integration association within the framework of the 

evolution of economic views on the “green” modernization theory, which is based 

on deep studies of the economic literature and economic practice. Thus, by a cluster 

in the economy we understand a targeted set of business entities of various 

specialization, which locate in linked territory and organize their activities on the 

market principles in adjacent spheres, and which can voluntarily and independently 

consolidate by shared interests, and which resource potentials are able to be 

mutually complemented and create a completed technical-technological system of 

entry into the market – from primary private products and services to final integrated 

products containing a manifold synergy effect as a sum of effects of included 

structures multiplied by a rise in the value added, savings of  traditional expenses 

and results of optimization (concentration, centralization, coordination) of the 

managerial-regulating impact. So, a proposed definition has obvious benefits: 1) a 

targeted set of business entities of various specialization is provided; 2) location of 

business entities in linked territory is supposed; 3) business entities must organize 

their activities in adjacent spheres and unite by shared interests; 4) potentials of 

structures included in the cluster must be mutually complemented and create a 

completed technical-technological system of entry into the market, orienting their 

activities on the UN Global Sustainable Development Goals; 5) vertical-horizontal 

integration is supposed – from private products and services to final products; 6) a 

multiple synergy effect, which is made up as summation of private effects of 

included entities and which is multiplied by the valued added (from cooperation) as 

well as by the amount of saving of transactional costs and results of the through 

management system optimization.  

Therefore, abovementioned definition corresponds with all formal 

requirements (both preliminary and final ones) for setting up integrated structures 

oriented on implementations of modern postulates of the theory of “green” 

modernization of cluster combinations in the agrarian sector of the economy. Its 

practical application enables to create well- structured and rationally organized 

formations with a well-expressed synergy effect able to neutralize corona crisis 

manifestations in the food market. 
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The fundamental role of public health protection as an integral condition of 
society's life is recognized in Article 29 of the Constitution of the Republic of 
Kazakhstan – 1. Citizens of the Republic of Kazakhstan have the right to health 
protection. 2. Citizens of the Republic have the right to receive a guaranteed volume 
of medical assistance established by law free of charge [1]. The Strategic Plan of the 
Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan for 2017-2021 defines specific 
strategic goals [2]. Also, since 2016, the state has continued the practice of 
implementing the state program in the field of healthcare for 2016-2020, aimed at 
strengthening health of the population to ensure sustainable socio-economic 
development of the country [3]. 

 

Figure 1. Dynamics of life expectancy of population in Kazakhstan 
Source: compiled by the authors on the basis of [4]. 
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The most important and generally recognized indicator characterizing 
effectiveness of the healthcare system is the indicator of life expectancy of the 
population. Analysis of the dynamics of the indicator of life expectancy of the 
population for the period of 2010-2019 (Figure 1) indicates that the indicator annually 

increases from 68.45 years in 2010 to 73.18 years in 2019. However, despite the steady 
growth in the life expectancy of the population, Kazakhstan lags far behind the OECD 
countries, which have the average life expectancy of the population of 80 years. There 
are also significant differences in the indicator of life expectancy of the population by 
gender and insignificant by type of locality. 

Table 1. 
 Life expectancy by gender and type of locality 

 

Years            Total population 
 

Urban population  Rural population  

Total Men Women Total Men Women Total Men Women 

2012 69.61 64.84 74.33 69.59 64.35 74.50 69.64 65.43 74.10 

2013 70.45 65.75 75.06 70.55 65.45 75.26 70.33 66.14 74.79 

2014 71.62 67.12 75.94 71.72 66.85 76.12 71.47 67.47 75.67 

2015 71.95 67.44 76.44 72.25 67.14 76.72 71.78 67.78 75.89 

2016 72.3 68.1 76.6 72.4 67.8 76,5 72.4 68.4 76.4 

2017 72.95 68.72 76.92 73.12  68.60 77.07 72.73 68.88 76.71 

2018 73.15 68.84 77.19 73.09 68.42 77.21 73.24 69.44 77.17 

           Source: compiled by the authors on the basis of [4]. 
 

According to the type of locality, the indicator of life expectancy of the 
population has a slight discrepancy; at the end of 2018, life expectancy in urban areas 
was 73.09 years, in rural areas - 73.24 years. There is a significant gap by gender; in 
2018, the indicator of life expectancy of the population for women was 77.19 years, 
versus 68.84 for men. The main causes of low life expectancy for men are non-
communicable diseases, work-related injuries, and high death rates due to suicides and 
road traffic accidents between the ages of 15 and 29. In turn, high mortality rate of men 
of working age casts doubt on the possibility of achieving stable economic 
development, which is necessary to become one of the 30 competitive countries in the 
world. Thus, healthcare, in addition to social problems, also solves economic problems: 
it contributes to an increase in the rate of economic growth, due to the formation of 
healthy working-age human capital. It should be noted that the main contribution to 
reducing the mortality rate of the population of working age, and especially men, can 
be provided through the prevention of diseases, the introduction of a new model of 
primary health care and the spread of a healthy lifestyle [4]. 

In the world practice, along with the indicator of life expectancy, the indicator 
of lost years of potential life is used.  

Potential Years of Life Lost (PYLL) is a modern tool that is used to assess the 
loss of health of a country's population. It allows to evaluate these losses in an 
economic aspect. It differs from traditional mortality rates and accumulates two 
characteristics of losses: 
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1) the number of deceased population; 
2) the age at which death occurred. 
The age at which death occurred is especially important for an adequate 

assessment of the significance of losses caused by reasons, perhaps not the most 
widespread, but inherent in young ages and attributed to the category of preventable 
causes of death. This indicator is widely used in the world to assess the health and 
well-being of the population. This indicator is used by the World Bank, the 
Organization for Economic Cooperation and Development, the World Health 
Organization and the European Union. 

In Kazakhstan, the indicator of potential life years lost, despite its significant 
advantages in the integral assessment of mortality, has not received proper distribution. 

The results of the indicator assessment are the basis for the development of plans 
and programs to reduce the loss of potential life, the assessment of the state of 
premature mortality for the forecast of socio-economic development. 
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Підписання базової Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами (надалі – Угода Україна ЄС) [1], стало відправною 

точкою для  руху України в напрямку єдиного європейського простору. 

Зазначене ставить перед нашою державою низку завдань пов’язаних із 
впровадженням загальновизнаних демократичних та економічних стандартів 
відповідно до європейських критеріїв.  

Цілком зрозуміло, що активне втілення таких стандартів є базою для 
формування справжньої європейської держави, яка буде посідати гідне місце в 
єдиній європейській сім’ї. Формування нової держави, наразі, не можливе без 
вироблення ефективної програми соціально-економічного розвитку 
населення.  Програма, у який будуть визначені реальні, основні точки зростання 
економічного добробуту українського населення. 

При цьому, реалізація подібної програми, як й в цілому зростання 
економіки країни, неможливі без ефективного правового захисту, який 

складається з багатьох компонентів.  
Звісно, що у межах цієї роботи ми не маємо можливості висвітлити всі 

аспекти юридичного захисту в забезпечені національного економічного 

зростання.  Отже, зупинимось на деяких аспектах судового захисту в контексті 
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регулювання суспільних відносин і забезпечення соціально-економічного 

добробуту населення України. 

Конституційними положеннями визначено: людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю; в Україні визнається і діє принцип верховенства права; 
юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке 
кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди 

розглядають також інші справи (ст.ст. 3 8, 124 Конституція України) [2]. 

У ході проведення останньої судово-правової реформи, яка відбулася у 

2017 році, були кардинально змінені підходів щодо правового захисту суб’єктів 
суспільних правовідносин – розширено можливість застосування спрощених 
форм судочинства, зокрема й у господарських відносинах, розширено межі 
застосування  практики Європейського суду з прав людини, розширено 
можливість доказової діяльності та можливості широкого запровадження 
цифрових технологій у правову сферу (електронні докази) та ін. – Закон України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» [3]. 

Натомість реальність свідчить, що існує необхідність в удосконалені 
системи судового захисту в Україні, зокрема це стосується підвищення 
ефективності захисту права приватної власності, яку варто розглядати через 
широку призму: речове право (майнове право), право інтелектуальної власності, 
інвестиції (як економіко-правова категорія) тощо. 

Подібне удосконалення полягає в запровадженні в процесуальне 
законодавство положень, які спряють оперативності вирішення справ, більш 

широкої можливості застосування сучасних технологій в судочинстві. 
Особливого значення запровадження «електронного правосуддя» набуває  в 
аспекті переходу розвинутих країни до цифрової економіки – економіки нового 
типу. Саме до такої економіки повинна перейти й України, щоб  стати в один ряд 

з розвинутими державами світу. 

Таким чином, важливим компонентом і фактором підвищення ролі 
судового захисту в розвитку економічних відносин, є запровадження в 
національну систему правозастосування  підходів, що були вироблені 
загальноєвропейськими інституціями, зокрема практики Суду ЄС [4]. Цілком 

зрозуміло, що загальне економічне зростання України матиме й позитивне 
значення для загального соціального добробуту населення. І таке соціальне-
економічне зростання не можливе без наявності відповідного правового захисту. 
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Розвиток вітчизняного аграрного сектору неможливий без інновацій, 

особливо в сільському господарстві. На сьогодні актуальним для аграрного 

сектору України є вирішення завдання переходу від технологічної деградації 
до постіндустріального способу виробництва. Адже слугувати сировинним 

придатком для світової економіки не повинно бути основою сучасної 
державної політики в Україні.  

Без формування відповідного інноваційного механізму державної 
політики розвитку аграрного сектору в Україні, вітчизняні аграрні 
товаровиробники не можуть бути конкурентними на зовнішніх ринках. У 

країнах ЄС сформовані державні інститути регулювання інноваційного 

розвитку аграрного сектору, так, наприклад, у Чехії та Словаччині наявні 
Фонди ринкового стимулювання, в Польщі функціонує Агентство 

сільськогосподарського ринку, в Угорщині діє Координаційний комітет по 

регулюванню сільськогосподарського ринку. Відповідно, своєю діяльністю такі 
інститути забезпечують реалізацію сукупності стратегічних завдань [1, с. 66].  

Практично всі західні країни у відносинах аграрного сектору з іншими 

галузями, використовують принцип аграрного протекціонізму. Саме успіхи 

аграрного сектору розвинених країн виникають не лише за рахунок розвитку 
ринкових відносин, а у більшості як результат обмеження дій ринкових 

механізмів саморегулювання, використовуючи інструменти зовнішнього впливу 
(кредитну й податкову політику, дотації, ціни, квоти тощо) [2, с.76].  

Державна аграрна політика в розвинених країнах грунтується зазвичай на 
реалізації економічних методів: податкової, кредитної політики, цінової, 
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бюджетних дотаціях та субсидії. Функціонує Корпорація зі страхування системи 

фермерського кредиту, яка тісно взаємодіє з системою надання фермерського 
кредиту. У більшості країнах світу державна аграрна політика орієнтована на 
суттєву фінансово-економічну підтримку аграрного бізнесу.  

Варто зазначити, що в країнах світу аграрна політика не є 
законсервованою, в неї постійно вносяться корективи під впливом різних 
внутрішніх та зовнішніх факторів. Ключове місце у формах протекціонізму 
відводиться механізмам підтримки цін на сільськогосподарську продукцію, яка 
становить 75% розміру субсидій виробникам у країнах ЄС, 87% в Японії та 
близько 55% в США й Канаді. Інші види підтримки аграрного сектору (а саме 
надання різних послуг або ж будівництва об'єктів інноваційної інфраструктури 

тощо) досягають практично 60% в Австрії, більше 50% в Канаді [3, с.118].  

Зокрема, з метою захисту аграрних виробників в США та країнах 

Західної Європи функціонують механізми захисту внутрішніх ринків. 
Необхідність захисту вітчизняних товаровиробників та споживачів стало 

поштовхом для формування єдиної спільної аграрної політики країн ЄС, де 
відповідними інструментами захисту внутрішнього ринку стали мита та 
компенсаційні платежі, які повинні вирівнювати різницю між високими 

внутрішніми та низькими світовими цінами й збільшити прибутковість 
суб'єктів аграрного сектору. На особливу увагу заслуговує досвід формування 
та реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в 
країнах-членах Європейського Союзу.  

До основних принципів формування та реалізації спільної аграрної 
політики країн ЄС належать: вільна торгівля між учасниками договору за 
спільними цінами; переваги для продукції, яка виробляється у країнах учасників 
договору на внутрішньому ринку порівняно з імпортною; спільна фінансова 
відповідальність, яка передбачає такі диверсифіковані механізми підтримки цін, 

які зумовлюють їх вищий рівень та ін.  

Ключовими напрямами спільної аграрної політики країн ЄС є: 
підвищення продуктивності аграрного виробництва шляхом підтримки 

технічного прогресу та оптимального використання виробничих факторів, 
передусім праці; забезпечення високого рівня життя сільського населення 
насамперед шляхом збільшення особистих прибутків осіб, які зайняті в 
аграрному виробництві; підтримка стабільності ринків; забезпечення 
можливостей для розширення пропозицій аграрної продукції; підтримка збуту 

аграрної продукції за доступними цінами.  

Таким чином, для забезпечення стабільності й високої результативності 
функціонування аграрного сектору, державна політика повинна орієнтуватись на 
такі стратегічні вектори: 1) імпорт знань, відкритість, експлуатація глобального 
попиту; 2) макроекономічна стабільність в країні, помірна інфляція; 3) високий 

рівень інвестицій та накопичень; 4) розміщення ресурсів на ринковій основі, ціни 

управляють ресурсами, ресурси слідують за цінами; 5) державне управління, 
відповідальні за зростання та інклюзивність. 
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В сучасних умовах знання перетворюються в найбільш ключовий фактор 

інноваційного розвитку в умовах глобалізації. Однак, на відміну від промислово 
розвинутих країн, в країнах, які розвиваються (до яких належить і Україна), перш 

за все, відсутня чітко сформована державна стратегія, яка пов'язує інноваційний 

розвиток із прикладним використанням знань, відсутнє напрацювання 
національного науково-технічного потенціалу [1, с.67].  

У свою чергу варто враховувати базові елементи загальної концептуально-

аналітичної схеми переходу економіки аграрного сектору на знання та інновації, 
а саме: 1) наявність сформованої ефективної інституційної структури 

забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору; 2) достатньо 
розвинутий інтелектуальний капітал; 3) сформована інформаційна інноваційна 
інфраструктура; 4) сформована дієва інноваційна система.  

В умовах значного обмеження всіх видів ресурсів держава в своїй 

інноваційній політиці повинна керуватися дворівневою системою пріоритетів 
державної підтримки аграрного сектору: 1) "точки зростання" — галузі, які 
можуть забезпечити майбутній інноваційний прорив; 2) "точки стабілізації" — 

базові або ж традиційні галузі. Перша група галузей повинна бути стратегічним 

пріоритетом держави, бо вони під час використання адекватних механізмів 
інноваційного розвитку можуть сформувати довгострокові конкурентні переваги 

відповідного зовнішнього спрямування. Друга група є базою, на основі якої 
держава може реалізувати свої функції щодо гарантування безпеки. 

В Європейському Співтоваристві визначено базові напрями державної 
підтримки інноваційного розвитку, які підтримуються більшістю європейських 

країн: допомога малим інноваційним підприємствам через податкові пільги та 
субсидії; участь у фондах ризикового капіталу; інтеграція інновацій в існуючі 
правила підтримки НДДКР; субсидування інноваційної інфраструктури для 
надання послуг і допомоги малим підприємствам; перепідготовка й мобільність 
науково-дослідного персоналу між університетами й малими та середніми 

підприємствами, підтримка об'єднань провідних наукових інститутів для 
вирішення загальноєвропейських проблем розвитку.  

В Україні сьогодні склалася ситуація, яка призвела до відсутності 
системності та послідовності у реалізації державної політики інноваційного 
розвитку аграрного сектору до неузгоджених дій органів виконавчої влади як на 
державному, так і місцевих (регіональних) рівнях. Для того, щоб інноваційна 
система будь-якої країни була ефективною, державі необхідно мати чіткий план 

дій, забезпечувати узгодженість відповідних регуляторних функцій з соціально-
економічними інтересами суб'єктів інноваційно-інвестиційної діяльності та 
реалізувати заходи щодо їх фінансової підтримки.  

Таким чином, в основі успішного інноваційного розвитку аграрного 
сектору в країнах з розвиненою ринковою економікою лежить вертикально 
інтегрована струнка система державного регулювання. Ключові принципи 

механізму реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного 
сектору цих країн: комплексний характер ефективної аграрної політики; 
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централізація державного управління аграрним сектором; систематизована 
нормативно-правова база і регулярне прийняття законів з урахуванням змін на 
внутрішньому і зовнішніх аграрних ринках тощо.  
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The degree of digitalization is influenced by interregional differentiation, which 

may be different for the center, that is – developed settlements with high income, and 

the periphery – less developed settlements with low income. As you can see, the 

Ukrainian economy is characterized by inequality in the level of average wages and 

unemployment by region. In other words, the employee's place of residence is a key 

factor in the individual offer of labor and, accordingly, a factor that determines the 

level of his salary. Although, the main changes in the labor market are caused by 

digitalization and they are similar for all regions, of course. 

 There is a lack of reliable statistics on key components and aspects to fully and 

comprehensively assess digitization processes. Although a number of initiatives are 

already implemented to remedy this situation, they are still insufficient and they are 

barely keeping pace with the rapid development of the digital economy. Preliminary 

analysis of digitization processes allows us to draw generalized conclusions: 

• despite the existing difficulties and problems of Ukraine's economy, some 

prospects and advantages in the field of digitalization still exist (cybersecurity 
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software, robotics, Internet penetration into households and industries for which 

information is the main resource); 

• all industries have the potential for digital transformation; 

• information and communication technology-related areas are more easily 

digitized. The most advanced in the field of digital technologies currently are 

services, communications, software development, telecommunications, trade, 

financial sector of the economy - banking and insurance segments, media 

business, transport, e-commerce, automotive industry, energetics, state 

government, utilities, construction, medicine; 

• the lowest digitalization takes place in the manufacturing sector, which is 

characterized by high inertia of manufacturing enterprises that have mastered 

and use older technologies not only in production but also in management. 

 The main problems and obstacles to the introduction and development of the 

digital economy in Ukraine include: 

• insufficiently developed infrastructure; 

• low technological education, accessibility not to all citizens the benefits and 

opportunities of the digital world, territorial digital  inequality (rural population, 

low-income people and older age groups are more limited in access to the 

Internet), a small share of innovation in the digital economy; 

• obsolescence of equipment in state organizations and structures (if Ukrainian 

private IT companies can afford the latest equipment, the  state structures, small 

and medium business, potential buyers of their goods and services in Ukraine, 

as well as ordinary Ukrainians are limited in both technology and finance); 

• lack of standardization of both entire digital systems and the use of the «Internet 

of things», which could guarantee information security both at the individual 

level and at the level of information services provided by the state; 

• disproportionate structure of the IT market. While in countries such as the US 

and Germany, the weight of the main market segments (equipment, software 

and IT services) is evenly distributed, each segment accounts for about a third 

of the IT market, in Ukraine there is an advantage in the equipment supply 

market (equipment accounts for more 80%, on the market of software and IT 

services and services - a little more than 15% [1]. While in Poland the share 

of services exceeds 50% [10]). The statistics demonstrate that Ukraine does 

not even import technology; 

• low level of state support for the modernization of fixed assets to digital ones, 

the existence of most projects on paper and the lack of their implementation in 

practice, the lack of a coherent strategic approach to policy making towards 

harmonization of digital markets with the EU [2]. 

 For the Ukrainian economy, digitalization trends are associated with serious 

challenges, as the formation of the digital economy becomes for Ukraine its national 

security and competitiveness in the world market (external challenges), as well as 

issues of level and quality of life of Ukraine’s population (internal challenges). 

Ukraine's lag in the pace and scale of digitalization from neighboring countries may 
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lead to the fact that Ukraine will be on the sidelines of scientific and technological 

progress, which, in turn, will lead to: 

• Ukraine’s role in the world economy will be the role of catching up; 

• national security will be under question; 

• Ukraine will be deprived of the prospects of innovative development, which 

will significantly reduce the competitiveness of both sepatated domestic 

companies and the entire Ukrainian economy in general in the world market. 

 Thanks to the rapid development of communication and information 

technologies, today we live in an interconnected digital world characterized by 

increased mobility and timely access to information. At the same time, the issue of 

sustainable development is relevant, which pursues a triple goal - to achieve economic, 

social and environmental goals. 

 An important issue for 4.0 Industry in the social sphere is inclusive financing. 

This term is usually understood as one of the most important factors of economic 

development of the country, where there is free access of individuals and enterprises 

to financial products and services, regardless of age, income level, place of 

residence or type of activity [3]. 

 Digital financial technologies are gradually being introduced into all spheres of 

life today. At the same time, they transform economic and organizational processes, 

ways of communication between suppliers and consumers of goods and services [4, p. 

121]. We can assume that the fourth industrial revolution will have a great impact on 

world economies. It can provide an annual increase in production efficiency from about 

6% to 8%. The Boston Consulting Group predicts that in Germany alone, Industry 4.0 

will contribute 1% to GDP in ten years, creating up to 390,000 jobs [5]. 

 Although the COVID-19 pandemic has made adjustments to the level of 

employment, as many people have lost their jobs, some employers have managed to 

adapt to quarantine conditions and move to online work. 

 One of the most pressing issues today is how to start using digital technology 

in a company's finances? The main risk is the unpreparedness for digital 

transformation, as only 15% of companies have carried out a digital revolution in 

the financial sector. Only 13% of organizations have implemented digital financial 

technologies. Although this experience is small, it is quite positive. In order for a 

company's finances to become "flexible", centralized data processing and analysis 

is required in so-called «centers of excellence», that means teams that accumulate 

best practices, conduct research and provide support and training. Undoubtedly, 

such a center will be too expensive for small companies, but for large companies it 

can become a real center of corporate thought and expertise. Other important 

priorities in the digital transformation of finance - the restructuring of financial 

processes, deepening the partnership between financial and business processes, the 

use of automation in the preparation of corporate and tax reports. 

 Therefore, with the development of modern financial technologies, new 

opportunities appear for a wide range of activities. The fourth industrial revolution is 

transforming business models through digitalization, which leads to the growth of 
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innovation, the creation and development of new niche segments in the environmental, 

social and economic spheres. 
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Analysis of the impact of sectoral transformations in agriculture on sustainable 

development in Middle East and Central Asia (According to the IMF’s data, 

Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kirghizia, Tajikistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan belong to the group of the Middle East and Central Asia countries) 

countries and their comparison with Ukraine remains relevant economic issue [1]. 

Trends in agriculture, structural transformations as well as their impact on sustainable 

development in the sub-region are changed under global food crisis. After the collapse 

of the Soviet Union, the sub-region experienced economic and political 

transformations and showed a positive growth in eight years.  

Sustainable transformation of agriculture must be actualized in the whole sub-

region. This can be achieved by adaptation of national plans for sustainable 

transformation of agriculture, revaluation of the existing structure of agricultural 

subsidies for subsidizing more efficient production facilities, attraction of private 
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investments for modernization of agriculture, enhancement in efficiency of water use 

in agriculture for fighting against water deficit and strengthening of regional 

cooperation for the provision of sustainability of the production-sales chain. These 

efforts for support of the agricultural sector, in their turn, will facilitate achievement of 

the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development.  

Agriculture has always played a significant role in the development of Middle 

East and Central Asia countries. Although an agriculture’s share of GDP and the total 

number of the employed in agriculture have reduced with years, value added in 

agriculture continues to grow. Regardless of the general trend of value added in 

agriculture to GDP, Kazakhstan and Georgia, have shown limited growth rate in these 

years. Interlinkage between GDP per capita and a value added share of agriculture in 

Middle East and Central Asia countries fit, in general, into a normal picture of other 

developing countries where a value added share of agriculture declines as an income 

level grows. However, some deviations from the norm can be observed in Tajikistan 

and Uzbekistan. In Tajikistan, an increase in value added in agriculture was noted at 

the level of GDP per capita of approximately 790 dollars and higher while in 

Uzbekistan, a sharp increase in value added in agriculture was observed at the level of 

GDP per capita of approximately 1700 dollars. The Tajik economy is characterized, as 

before, by a high level of agro-production and the highest agriculture’s share of the 

employment among the Middle East and Central Asia countries. 

Such strong dependency on the agricultural sector combined with assistance for 

the development purpose, which was focused on agriculture, can explain a value added 

increase in agriculture. In Ukraine, the same as in the considered countries, a decline 

in value added in agriculture, forestry and fishery vs GDP of the country is mainly 

observed. In 2018, nearly 30 % of the labor force was employed in the agricultural 

sector of the Middle East and Central Asia countries that is more than on the average 

throughout the Asia-Pacific region – nearly 24 %. As for employment in the service 

sector, regardless of its growing share in the region, the productivity level remains low 

in this sector [2]. This can be explained by a character and structure of the service sector 

consisting of low value added activities being of the secondary character and informal 

services not reflected, to the large extent, in official statistics.  

After the collapse of the Soviet Union, many workers had to work in the 

informal sector, especially, in the sphere of resale of goods not promoting creation 

of substantial value added. Although, since then, the service sector in the Middle 

East and Central Asia has significantly developed, especially, in Kazakhstan and 

Kyrgyzstan where more than 50 percent of the labor force is employed in this 

sector,  for transformations in the service sector, it is needed to more efficiently 

use  communication capabilities by means of information-communication 

technologies as well as create favorable business policy and conditions promoting a 

positive attitude of investors to a further rise in productivity. 

During a discussion on issues of structural transformations, the agricultural 

sector stood aside, to the large extent, in connection with its small share in the 

production and slow growth rates [3]. As the population grows in the sub-region, the 
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use of agriculture to move to higher transformation levels must be aimed at maximizing 

benefits in the agricultural branch and creating conditions for more efficient 

distribution of resources such as capital and labor force, subject to a long-term 

sustainable development goal. For the Middle East and Central Asia countries, an 

insufficient competitiveness of the agricultural sector is mainly caused by a low 

productivity level rather than by low agro-product production growth rates [4]. A labor 

productivity rise in agriculture in the sub-region varied in the period 1991–2018. 

Notwithstanding that a significant increase was registered in Kazakhstan in 

this sector, it is still nearly three times lower than in other countries of the region 

that reflects shortcomings inherent to the agricultural sector and a potential for 

further intra-branch transformations. In Georgia, a rise in the labor productivity in 

agriculture was pointed out, while maintaining a high employment level in this 

sector (more than 40 % of the labor force).  

A key point for the transformation of the agricultural sector in the Middle East 

and Central Asia countries was a period following independence at the beginning of 

the 1990s when the countries proceeded to implement reform programs aimed at the 

transition from central planning to a market economy. A number of famous reforms 

has promoted a process of development of small peasant holdings in the Middle East 

and Central Asia countries. The two essential reforms in this respect consisted in the 

additional allotment of land plots for households and re-orientation on a new 

organization form of holdings, such as peasant holdings, which were independent 

entities outside the collective management system. They were larger than plots of land 

attached to a house and had clear commercial orientation that led to the reduction in 

area of lands cultivated by large enterprises [5]. 

Since 2002, the Middle East and Central Asia countries have diversified their 

agricultural export in accordance with their objective to orient the agricultural sector 

on export. Such economic orientation stimulates development of the processing 

sector, facilitates elimination of barriers for doing business, supports development 

of small and medium business and includes financial and non-financial measures 

such as lending at reduced rates, elimination of tariff and non-tariff barriers, 

development of export insurance services and marketing support. New agricultural 

products that appeared in the sub-region in this period include oil crops and fish 

fillet. Export diversification including new types of products in the Middle East and 

Central Asia enabled it to reach a total value of $7.5B, where 42 % of the total 

amount fell on agriculture-related products. 

Results of research demonstrate that the Middle East and Central Asia countries 

trade, predominantly, inside the sub-region, along with this, an important market is the 

Russian Federation followed by China and the European Union. Trade domination 

inside the sub-region is explained not only by geographic proximity but also by 

unhindered trade and intergovernmental agreements.  
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Науковий інтерес до вивчення економічного змісту та ролі державної 

фінансової підтримки у забезпеченні сталого розвитку економіки регіону 
викликаний особливостями сучасного етапу протікання реформи децентралізації 
та підготовчим етапом до третьої ітерації модернізації системи управління 
державними фінансами. Останню, на нашу думку, варто розглядати не просто як 
розбудову інституційних підвалин фінансової системи до поєднання елементів 
державного та регіональних бюджетів, а як систему заходів з удосконалення та 
розбудови на регіональному рівні апарату державних і місцевих фінансів через 
механізм реалізації бюджетно-податкового регулювання та стимулювання 
соціально-економічного розвитку регіонів як запоруки реалізації національно 
пріоретизованих Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року. Це обумовлено тим, 

що сьогодні регіонам та їх територіальним осередкам (територіальним громадам) 

надана відносна господарська самостійність у прийнятті управлінських рішень, 
що, з одного боку, підвищує їхню мотивацію у формуванні та управлінні 
фінансовими потоками регіону, а з другого – вимагає відповідальності у 
здійсненні фінансово-господарської діяльності. 

Також зазначимо, що сучасна економічна ситуація в Україні демонструє 
жорстку асиметрію в регіональному розвитку саме з позицій фінансової 
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забезпеченості. Інструменти фінансового вирівнювання, що застосовуються 
нині, орієнтовані насамперед на додержання чинного порядку управління та 
контролю над станом та розвитком регіональних фінансових систем з боку 
вищих органів влади. А це призводить до фінансової залежності від бюджетів 
вищого рівня, посилення соціальної несправедливості, втрати інтересу з боку 
органів місцевої влади до підвищення та ефективного використання фінансового 
потенціалу території. У свою чергу, для того щоб досягти фінансової 
незалежності регіону й забезпечити стійкість його соціально-економічного 

розвитку, перш за все потрібно розробити та впровадити стимулюючі механізми, 

які спонукатимуть регіональну еліту докладати більших зусиль щодо 
нарощування сукупної ресурсної бази, формування та зміцнення фінансового 
потенціалу відповідної території. Проте розв’язати це завдання без об’єктивної 
оцінки регіональних фінансових можливостей практично неможливо. 

Цілком зрозуміло, що функціонування та розвиток будь-якої економічної 
системи можливі лише за наявності в цієї системи певного потенціалу – 

економічного, соціального і фінансового, який визначальною мірою детермінує 
масові параметри державної фінансової підтримки природно-ресурсного 
потенціалу регіону. Проте різні вчені-економісти трактують категорії «державна 
фінансова підтримка» і «фінансовий потенціал регіону» кожен по-своєму. 

Зауважимо при цьому, що в одних публікаціях, присвячених безпосередньо 
дослідженням та оцінці фінансових ресурсів, поняття державна фінансова 
підтримка» і «фінансовий потенціал» вживаються як синоніми фінансових 

ресурсів, що перебувають у наявності територіальних громад. В інших працях 
автори, розглядаючи державну фінансову підтримку і фінансовий потенціал 
окремого регіону або території, частково ототожнюючи їх з бюджетним 

потенціалом місцевої регуляторної системи. 

Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування фінансова 
автономія місцевого самоврядування передбачає право органів місцевого 
самоврядування на володіння і розпорядження власними коштами, достатніми 

для здійснення функцій і повноважень цих органів. Частина ж зазначених коштів 
має надходити за рахунок місцевих податків і зборів, ставки яких у межах 
переданих внаслідок реформи децентралізації повноважень повинні визначати 

самі органи місцевого самоврядування. 
Фінансові ресурси регіону як складову державної фінансової підтримки 

його природно-ресурсного потенціалу можна представити таким чином. Перший 

елемент – це власні бюджети, тобто кошти місцевих бюджетів та зведеного 
бюджету області на цілі розвитку свого регіону [1]. Тут можна виділити низку 
найважливіших позицій, які б дали змогу підвищити рівень фінансової 
забезпеченості власних регіональних програм, зокрема: збільшення розміру 
дохідної частини місцевих бюджетів; концентрація коштів кількох місцевих 
бюджетів для виконання спільних програм.  

Другий елемент – підтримка за рахунок коштів державного бюджету 
країни. У цій групі підвищення дієвості фінансової підтримки з боку держави 
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може здійснюватися у таких головних позиціях: підтримки розвитку регіонів за 
рахунок трансфертів та субвенцій, що передбачені в державному бюджеті; 
системи заходів із соціально-економічного розвитку регіонів, що були включені 
до відповідних державних програм і які будуть здійснюватися безпосередньо за 
рахунок коштів державного бюджету; підтримки програм регіонального 
розвитку шляхом компенсації державою відсотків за взяті кредити, що 
використовуються для реалізації регіональних програм. 

Третій елемент – це залучення на цілі соціально-економічного розвитку 
регіону небюджетних коштів шляхом участі в реалізації регіональних проектів 
бізнесу, населення, міжнародних донорських організацій, інститутів 
громадянського суспільства тощо. Такі засоби підтримки можна класифікувати 

залежно від рівня, з якого вони надаються, а саме: як загальнодержавні заходи 

підтримки, та як місцеві, що здійснюються структурами свого регіону. 

Загальнодержавні заходи спрямовані передусім на сприяння залученню 

іноземних інвестицій, а також створення відповідного законодавчого та 
нормативного поля, яке б стимулювало або навіть у ряді випадків не заважало 
участі бізнесу в реалізації регіональних програм. На місцевому рівні такі заходи 

повинні максимально бути конкретизованими і, зокрема, стосуватись таких 

питань, як вплив місцевих органів влади на розширення рівня та конкретних 
форм соціальної відповідальності бізнесу, на створення регіональних 
інвестиційних фондів, передусім цільового характеру, на залучення вітчизняних 
та іноземних інвесторів до проектів, що призводять до збільшення кількості 
робочих місць, покращення інфраструктури, вирішення соціальних питань. 

Проаналізуємо дохідні джерела в регіональному розрізі (в абсолютному та 
відносному значеннях). Так, лідерами за податковими надходженнями у 
відсотковому значенні в структурі доходів у 2019 р. були Дніпропетровська (58,1 

%) та Полтавська області (55,0 %). Відповідно, найменші серед усіх регіонів 
податкові доходи були у Чернівецькій (29,0 %) та Закарпатській областях (30,6 

%). Найбільш трансфертозалежними у 2019 р. залишались Чернівецька, 
Рівненська та Закарпатська області (відповідно 65,2 %, 63,8 % та 63,1 %). А 

найменше залежали від трансфертів у структурі доходів Дніпропетровська та 
Полтавська області (відповідно 37,4 % та 39,9 %) [2–3]. Однак маємо 

констатувати, що ці цифри не є обнадійливими, оскільки фактично третину 
надходжень у економічно розвинених регіонах становлять трансферти.  

Вивчивши структуру доходів місцевих бюджетів України за 2017–2019 рр. 

[2–3], доходимо висновку, що відчутного поліпшення не відбулося, структура де-
факто збереглася майже без змін. Отже, бюджетний потенціал регіону 
характеризує потенційну можливість акумулювання фінансових ресурсів у 
бюджеті відповідного рівня, при цьому він може розглядатись як реальна сума 
грошових коштів, котра може бути структурована та відповідно оцінена за 
джерелами одержання бюджетних доходів або методами мобілізації ресурсів у 
відповідний місцевий бюджет. 
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Нині вже нікого не потрібно переконувати, що досягти стійкого 
економічного розвитку можна лише завдяки структурним зрушенням у 
національній і регіональній економіках. Беручи до уваги те, що інвестиції є 
дієвим важелем здійснення структурної перебудови національної і регіональної 
економіки та розв’язання соціальних і економічних проблем, то ключовими 

завданнями державного управління є поліпшення інвестиційного клімату, 

стимулювання інвестиційної активності, нагромадження інвестиційних ресурсів 
та їх концентрація на пріоритетних напрямках розвитку економіки. 

Інвестиційні процеси в Україні є питанням державної ваги і справляють 
суттєвий вплив на розвиток ринкових відносин. Характеристика 
привабливості інвестиційного клімату є одним із критеріїв ефективності 
державного управління у сфері економіки, зовнішнього іміджу держави, її 
здатності розв’язувати системні проблеми в тому числі породжені 
коронакризою. Така привабливість є стрижневою умовою залучення 
зовнішніх інвестицій в економіку держави, регіону, галузі або окремого 

підприємства яке здійснює свою діяльність у природно-ресурсному сектору. 

Таким чином, надходження інвестицій на місцевий рівень свідчить про 

те, що відповідна територія (територіальна громада) є інвестиційно 

привабливою. Це означає, що в межах певної територіальної громади створено 

умови для ефективного використання капіталу, який може бути залучений від 

сторонніх інвесторів. Також це демонструє привабливість рівня ділових 

відносин, що їх пропонують місцева влада та місцеве бізнес-середовище, 
тобто порівняно низький рівень корупції та чесність і відповідальність з боку 

економічної еліти та місцевої бюрократії. З іншого боку, залучення інвестицій 

на місцевий рівень прискорює розвиток місцевої інфраструктури та 
уможливлює часткове вирішення соціальних проблем, а також сприяє 
зміцненню наявного бізнесу і започаткуванню нового. 

Суттєвим чинником державної фінансової підтримки природно-

ресурсного потенціалу регіону є ставлення місцевих еліт, що може значною 

мірою впливати на перерозподіл інвестиційних потоків між регіонами України. 

Уже з’ являються такі інвестори, які дивляться на Україну крізь призму контактів 
не в столиці, а на регіональному рівні, який є «парафією» місцевих владних 
структур. І саме на рівні контактів з місцевою владою понад третина потенційних 
інвесторів відчувають брак якісної інформації. 
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The modern labor market is characterized by the presence of many problems, 

including: a reduction in the supply of labor and at the same time, an increase in 

demand for it, a low level of wages, a lack of high-performance jobs, a discrepancy 

between the professional and general competencies of employees in accordance with 

the requirements of employers, shadow employment of the population, and so on. 

The institute of migration is one of the critical institutions in the labor market that 

helps in solving these problems.  

 The need to regulate international migration, which follows from the national 

needs of the labor market, reflects the functional feature of the Institute of migration. 

By the institution of migration, the author understands the system of socio-economic 

relations regarding the voluntary, spatial movement of an individual in order to 

improve the standard of living and profitably use their own intellectual potential. 

 Labor migration is closely linked to the formation of human capital under 

post-industrial economy, its preservation and enrichment. It causes changes in the 

structure of employment and the nature of work. It is thanks to migration that the 

traditional foundations of society, the mentality of the employee change, and their 

differentiation in the labor market deepens. The presence of a migrant beyond the 

national borders contributes to the formation of a resource base for the development 

and reproduction of human capital, thereby exchanging experience with people of 

other mental and national groups, and interethnic forms knowledge that is of 

economic value for the national economy. 

 At the same time, the mobility of labor resources leads to increased 

competition in both national and global labor markets. The consequence of this 
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situation is to encourage employees to improve human capital and increase 

competitiveness through retraining and obtaining additional education. 

 Of course, when analyzing migration processes, the movement of individual 

categories of migrants is studied separately, since losses and benefits for an 

individual country differ depending on the qualifications of a labor migrant. Thus, 

when studying the scientific literature, we can distinguish four types of migrants, 

depending on the level of their professional qualifications [1]: 

 1) migrants with low qualifications workers who have general or primary 

secondary education, low professional training, are able to perform only auxiliary 

work in accordance with the established instruction;  

 2) qualified migrants – persons who mainly have secondary technical or 

incomplete higher education, but do not have the opportunity (or desire) to find a 

job in the country of residence. Such employees are capable of performing both 

mental assignments and physical labor;  

 3) highly qualified migrants-persons who have a higher education, or a 

master's degree, or are receiving a scientific degree, have significant work 

experience in a particular field, hold leading positions and are able to perform highly 

qualified work in modern innovative companies;  

 4) intellectual migrants – persons who have a PhD degree or doctor of Science 

degree, travel abroad of their own free will or by invitation and work mainly in 

highly innovative industries or conduct R&D activity.  

Conducted research shows that all staff movements can be divided into two 

categories: internal migration, to wit movement of employees between regions 

within the country, and external migration, which means moving an employee 

abroad. External migration, in turn, is divided into emigration, that is, the departure 

of an employee from the country, immigration – entry into the country, and 

repatriation – the opposite phenomenon to emigration, which consists in the return 

of a labor migrant who worked abroad to his homeland [2]. 

 Taking into account global trends and analysis of the impact of migration 

flows on the development of human capital in modern economic environment, we 

can conclude that migration processes in Ukraine have acquired threatening 

proportions. Therefore, the research of the consequences of migration phenomena 

and processes is an important area of modern state policy. 

 The level of development of the state's institutional capacity is the basis for 

successful migration policies and programs for regulating labor migration. In 

addition, the basis for state migration management in Ukraine is not only 

institutional support, but also a systematic approach to migration management, that 

is, a set of well-defined principles and interrelated elements between the internal 

and external labor market. Currently, the institutional field of labor migration 

remains uncertain and leads to inconsistency in the actions of the bodies involved 

in the process of managing labor migration. The effectiveness of implementing 

migration policy measures largely depends on the activities of public organizations 
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of migrants, trade unions, employment agencies, banking institutions of Ukraine and 

civil society as a whole. 

 Analysis of migration problems indicates the threat of outflow of human 

capital from the country. To reduce the migration stress of labor mobility, it is 

necessary to implement policies focused on preserving and improving human 

capital, as well as to take advantage of the positive consequences of the international 

exchange of intellectual resources. Migration issues indicate that the regulation of 

these migration processes can create significant benefits not only for migrants, but 

also for their countries of origin. 
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Проблематика ідентифікації та протидії макроекономічній нестабільності 
є частиною мейнстріму сучасної економічної теорії. Концептуально це явище 
визначається як відсутність передбачуваності розвитку макроекономічного 
середовища та його показників. Йдеться про неможливість спрогнозувати 

адекватні межі для таких явищ як інфляція, державний борг тощо. З метою 

ідентифікації періодів макроекономічної нестабільності уряди та науковці різних 
країн досліджують, розробляють та тестують окремі методології розрахунку та 
аналізують різні стани національних економік через призму загрозливого, 
нормального або задовільного значення обраних показників. 

З погляду інституційної економічної теорії головне завдання інституцій 

– це економія трансакційних витрат та забезпечення можливості передбачення 
розвитку соціально-економічних відносин. Коли індивіди впевнені в «правила 
гри» вони не будуть потребувати їх перегляду або ж ухилятися від слідування 
цим правилам. Однак на практиці кожне інституційне середовище не є 
ідеальним і в його межах можуть виникати інституційні дисфункції – явища, 
пов’язані з відхиленнями та викривленнями, що відбуваються в повторюваних 

людських взаємодіях [1, c. 4]. Загальновизнано, що однією із загрозливих 
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інституційних дисфункцій є тінізація економіки, а показником, що її 
характеризує, є рівень тіньової економіки. В Україні зазначений показник є 
важливою складовою системи показників ідентифікації макроекономічної 
нестабільності, розробленої для моніторингу стану макроекономічної безпеки 

національної економіки відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України» [2].  

Як уже зазначалося, процес тінізації економіки має інституційну 

природу, оскільки реалізується на рівні людських взаємодій. Рівень тіньової 
економіки, який обчислюється у відсотках від ВВП, оцінюється з урахуванням 

затверджених Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки 

Мінекономрозвитку України № 123 від 18.02.2009 р. Зазначений показник має 
приблизний характер, оскільки методологія його розрахунку базується на 
декількох різних методах, а загальна оцінка є приблизним, найбільш 

вірогідним інтервалом. Динаміка зміни рівня тіньової економіки України за 
період 2010-2020 рр. згідно зазначеної методики розрахунку наведено на рис. 
1. Відповідно до наведених даних, найменше значення цього показника було 

зафіксовано в 2019 р. на рівні 28% від ВВП, найбільше в 2014 р. – 43%. 

Середнє значення зазначеного індикатора становить 27,2%, медіана – 26,5%, 

мода – 34%, а коефіцієнт варіації – 0,10795, що свідчить про високий рівень 
тінізації економіки України, тому що перераховані значення перевищують 
допустимі норми більш ніж в два рази. 

 

 
Рис 1. Динаміка рівня тінізації економіки України, % від ВВП 

Джерело: розроблено автором на основі [3]. 
 

Варто зауважити, що хоча рівень тіньової економіки України демонструє 
тенденцію до зниження і в 2020 р. Становив 30% від офіційного ВВП, однак  цей 

показник є одним із найбільших серед відповідних показників країн Європи. 

Високий рівень тінізації соціально-економічних відносин чинить негативний 

вплив не тільки на економічний розвиток та економічну безпеку країни, але й 

призводить до поглиблення макроекономічних дисбалансів і погіршення 
соціально-економічного добробуту населення.  

Водночас слід взяти до уваги, що в транзитивних економіках вплив 
тіньової економіки на соціально-економічний добробут населення є 
неоднозначним. Незважаючи на негативні наслідки в цілому, вона може 
виконувати роль своєрідного стабілізатора економіки. За цих обставин 

збільшення обсягів так званої “сірої” тіньової економіки за незмінних обсягів 
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офіційної економіки в короткостроковій перспективі може сприяти зростанню 

доходів її громадян і покращення економічного добробуту суспільства в цілому. 

Порівняно з офіційною, тіньова економіка є більш гнучкою і динамічною, 

швидко реагує на потребу структурних змін в економіці, розширює можливості 
зайнятості населення тощо. Особливо це проявляється під час економічної кризи, 

коли офіційні доходи більшості громадян суттєво зменшуються [4, c. 5]. Однак в 
довгостроковій перспективі тінізація економіки є інституційною пасткою 

розвитку національної економіки, що перешкоджає розвитку цивілізованих 
ринкових відносин та погіршує соціально-економічний добробут населення. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що як і будь-
яка інша інституційна дисфункція, тінізація економіки за своєю природою є 
невід’ємною складовою будь-якої економічної системи, однак специфічні 
ознаки інституційних систем окремих країн впливають на ступінь руйнівного 

впливу цього явища на національні економіки. Зважаючи на те, що рівень 
тіньової економіки в Україні є найбільшими серед країн Європи проблема 
детінізації національної економіки є одним із найактуальніших питань 
державної політики, спрямованої на підвищення рівня конкуренто-

спроможності національних виробників, забезпечення економічного 

зростання та підвищення соціально-економічного добробуту населення. Серед 

можливих подальших напрямів підвищення ефективності такої політики 

можна виокремити удосконалення методології моніторингу цього явища в 
контексті регіонального аналізу, подальші кроки в напрямі забезпечення 
чіткої специфікації та захисту прав власності, в тому числі інтелектуальної, 
підвищення ефективності судової системи тощо. 
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На перетині минулого та майбутнього є точка теперішнього часу, яка 
завдяки зовнішнім та внутрішнім соціально-економічних вимогам, активізує 
самого суб'єкта. При взаємозв'язках явищ економічної свідомості, яка носить 
свою особисту направленість та при проявах зовнішньої економічної активності 
суб'єкту, виступаючи регулятором, покладаючись на емпіричні дослідження 
діалектичного характеру одним із основним дослідженням сучасності є 
економічна поведінка. Всі фактори носять об'єднуючий характер,  узгодження чи 
протиріччя економічної свідомості та поведінки все одно виступають 
динамічним фактором до розвитку та прогресу, який є ключовим вектором 
взаємовідносин людини та суспільства. Без індивідуального бачення всесвіту, 
сьогодення, проблем особистості не можна охопити та побачити всі сторони 
економіко-соціального суспільства, базуючись на довірі та надійності, хоча 
останні аспекти викликають багато питань та нарікань. 

Рівень довіри та надійності характеризують якість економіко-соціальної 
свідомості громадян, бізнесу, представників підприємств, який проявляється та 
зростає при розвитку взаємозв’язків громадянського суспільства і несе 
результати для його  процвітання. Великий обсяг досліджень соціальної 
свідомості, широке та різноманітне направлення вивчення напряму та зв'язок з 
іншими дисциплінами допомагає більш детальніше розкривати проблеми 
суспільства і окремої людини, піднімаючи питання значимості  для подальшого 
соціально-економічного зростання та покращення життя людей, на основі 
міжгрупових та міжособистісних взаємодії і взаємовідносинах на високому 
мікрорівні, на фундаменті довіри та співпраці між суспільством і влади, єдиній 
роботі та розвитку державної, економічної, громадянської платформ. Саме з 
людини починається механізм розвитку, акумуляції та ефективного 
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використання, при прийнятті раціонального рішення в світі економічної 
нестабільності, тому саме соціальна свідомість особистості несе в собі основу 
подальшого розвитку держави. 

Багатовекторна складова економічної життєдіяльності господарських 
суб’єктів направлена на покращення якості рівня життя населення, тому що 
саме людина стоїть на початку розвитку суспільства, маючи в основі 
платформи довіру та надійність громадян до держави та влади. На сьогодні в 
сучасній Україні спостерігається дефіцит такої довіри, а це, водночас, гальмує 
формування соціальної свідомості людини. Широту явищ і понять соціально-
економіко-психологічної науки, яка має давні традиції, теоретичні пояснення, 
можна об'єднати на два напрями: феномен економічної свідомості з 
елементами (наміри, думки, оцінки, уявлення, тощо) та економічної 
поведінки, саме індивідуальної та групової направленості, що вивчається та 
аналізується в останні роки широко та ефективно.  

Основні компоненти свідомості – когнітивна (різноманітні форми знання 
про соціальні об'єкти), емоційно-оцінювана (відношення та співчуття  до 
соціальних об'єктів) та поведінкова (готовність та прийняття рішень поведінки у 
відносинах  соціальних об'єктів – мотиви, наміри, очікування і т.д.) ми чітко 
спостерігаємо в останні роки при аналізі результатів конкретних емпіричних 
досліджень, приклади яких: власність, матеріальне благополуччя, бідність, 
багатство, гроші та відношення до них, види економічної діяльності, готовність 
особистості до самозабезпеченості, соціальна адаптація безробітних, психологія 
реклами, маркетинг та інші підтверджують універсальність структури явищ 
економічної свідомості незважаючи на конкретний зміст цих соціально-
економічних об'єктів і явищ, які в ньому відображаються. Роблячи детальний 
аналіз можна виділити схожі закономірні тенденції, які об'єднують усі основні 
компоненти свідомості і може підтвердити існування як базових, 
незмінних  елементів структури так і більш поверхових, локальних 
характеристик, вплив яких може бути зовні.  

Однак прояви та розвиток економічної свідомості повинні 
досліджуватимуться не тільки в зовнішньому середовищі, як зміни складу 
уявлень, модальності відносин, рівня та направленості поведінкової готовності, 
тощо, а і проявах внутрішніх перетворень і протиріч психологічних змін та його 
елементів: досвід минулого та аналіз нового, оцінки змін соціальних норм, 
готовність до дій, наміри особистості та інші, що на даний час є проблемою та 
бачення серйозного наукового осмислення. «Під економічною свідомістю слід 
розуміти системну складову свідомості, вищий рівень психічного відображення 
людиною економічних відносин» [1].  

Поділяючи економічну свідомість на індивідуальну (проявляється та 
цілеспрямовано діє сама особистість, із своїми творчими перетвореннями та 
враженнями, покладаючись на особистий досвід), групову (узагальнена 
свідомість на основі цілеспрямування об'єднання уявлень та думок групи на 
вирішення та прийняття рішень), та масову (свідомість суспільства щодо 
економічних питань, які стосуються людей, мають велике значення та несуть 
вирішальні, альтернативні наслідки) ми поступово проводимо порівняння та 
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аналіз з мікрорівня, притаманний особистості до більш широкого мегорівня, 
об'єднуючі суспільство в цілому. Економічна свідомість вкрай необхідна при 
вивченні внутрішнього стану людини, тому що без знань психічних проявів ми 
не можемо остаточно зрозуміти поведінку та прийняття нею рішень. Структура 
економічної свідомості складається із економічних емоцій та почуттів 
(задоволення від праці чи процесу, тяга до знань, відчуття гордості та пошани, 
азарт, ризики, подолання страхів), перцептивна економічна поведінка 
(відношення та сприяння грошей, товарів, послуг, реклами, психологія 
споживача) та економічні уявлення та мислення (уявлення функції та роботи 
економічної сфери, явищ, законів). «Слід виділити вагомість людської мотивації 
у боротьбі людської свідомості між раціональністю та ірраціональністю, тому 
дослідження поведінки людини в контексті індивідуального та соціального 
становлення нерозривно пов’язано із  дослідженням його відчуття, як члена 
демократичного, правового та соціального суспільства» [2].   

Таким чином, важливим елементом досліджень економічної свідомості 
людини є соціальна політика держави, а саме удосконалення підвищення 
ефективності освіти, охорони здоров’я та інших галузей соціально-культурної 
сфери, що дозволить знизити негативний вплив зовнішніх факторів та спростити 
процес прийняття рішень кожного.  
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After decades of reforms, Ukrainian economy has not reached the pre-
independence level. It is still suffering seriously from a number of problems, which are 
not easy to solve. Transformation processes and the focus on provision of balances in 
financial sphere have led to the negative changes in economic structure of the national 
economy. Heavy industries and agriculture are playing leading roles in the Ukrainian 
economy. However, production chains in these sectors are relatively short, if not 
consider some exceptions. This creates the situation, when the rate of added value 
remains relatively low and existing resources are utilized ineffectively. On the other 
hand, there are still no effective owners in the majority of enterprises in remaining 
‘anclaves’ of high tech industries, no real incentives for their development and support 
from the side of the national government. Stripping assets from the formally state –
owned or corporatized enterprises is still a common practice. As to the human potential, 
it is largely wasted and could not be restored. ‘Button technologies’ have received 
domination in the enterprises, when workers and managers do not even know principles 
of equipment operations. Such situation has already led to heavy technological 
dependence of the country. Creation of specific incentives for selected activities, 
including innovation processes could contribute to the shift of negative tendencies. 
Paper analyses multi-aspect problem of structural changes in the national economy, 
including the role of innovation and support of specific types of economic activities. 
The analysis is based on processing of statistical time series and the author’s 
participation in different working groups, critical reviewing and discussions of the 
corresponding initiatives of the different national governments in recent years.        
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