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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

 
Ключові слова: цифровізація, цифрові технології, цифрові навички, рамка 

цифрової компетентності, цифрова трансформація бізнесу. 
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FORMATION OF DIGITAL SKILLS OF THE POPULATION AS A 

FACTOR OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF BUSINESS 
 

Key words: digitalization, digital technologies, digital skills, digital competence 
framework, digital business transformation. 

 
На сучасному етапі цифрові технології активно впроваджуються в усі 

сфери економічної діяльності, що змінює основи бізнес-моделей і багатьох 
виробничих процесів. Цифрові засоби і технології уже охопили сферу послуг та 
стали необхідним елементом побутової діяльності. Діджиталізація бізнесу стає 
драйвером розвитку і конкурентоспроможності у будь якому виді економічної 
діяльності, оскільки створює додаткові можливості, такі як: автоматизацію 
виробництва та інших внутрішніх організаційних і виробничих процесів фірми; 
забезпечує кращий рівень контролю за всіма виробничими процесами, що 
підвищує якість продукції; сприяє оптимізації і поліпшенню комунікацій як 
всередині фірми, так і з її стейкхолдерами; розширює можливості реалізації через 
інтернет та використання нових маркетингових підходів у роботі з клієнтами, 
наприклад, таких як крос-продажі/ upsell-продажі та ін. Все це сприяє економії 
ресурсів, часу, підвищенню продуктивності фірми та рівня задоволеності її 
клієнтів. 

Процеси цифровізації усіх сфер життя обумовлюють нагальну потребу 
формування цифрових навичок серед широких верств населення для 
забезпечення можливості ефективного використання цифрових технологій у 
будь якій сфері економічної діяльності. Усвідомлення цього в Європейському 
Союзі відбулося ще в кінці ХХ століття, а у  2000 році Європейською Радою була 
прийнята програма «еЕвропа – інформаційне суспільство для всіх» [1]. Вона була 
спрямована на забезпечення входження всіх громадян, сімей, підприємств, шкіл 
і адміністративних установ у цифровий вік шляхом надання їм доступу до 
Інтернету. Метою програми «еЕвропа» було створення цифрової культури, 
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сповненої духом підприємництва та відкритої для впровадження нових 
інформаційних технологій. Програма започаткувала стійку орієнтацію політики 
ЄС на розвиток цифрових навичок. 

У прийнятій у 2010 р. стратегії «Europe2020» одна із семи флагманських 
ініціатив - «Цифровий порядок денний для Європи» (Digital agenda for Europe), - 
передбачала подальше поширення цифрової грамотності і навичок роботи з ІТ 
серед громадян ЄС [2]. Для досягнення цього у 2013 році опубліковано 
Європейську рамку цифрової компетентності для громадян (DigComp), яка 
забезпечувала підвищення рівня цифрових навичок громадян та формування 
політики, спрямованої на розбудову цифрової компетентності. У 2016 та 2017 
роках відбулося концептуальне оновлення рамки цифрової компетентності 
громадян, прийнято два документи DigComp 2.0 та DigComp 2.1(The Digital 
Competence Framework for Citizens), які містять опис сфер та вимірів цифрової 
компетентності. DigComp 2.1. описує детальну класифікацію цифрової 
компетентності, що включає 5 областей і 21 цифрову компетенцію, які необхідні 
всім громадянам: 1)інформаційна грамотність і робота з даними; 2) комунікація 
і співробітництво; 3) створення цифрового контенту; 4) безпека; 5; вирішення 
проблем [3]. 

Україна, як і інші країни світу, стала на шлях розвитку цифрового 
суспільства ще на початку ХХІ століття, однак питанням розвитку цифрової 
компетентності громадян не приділялася належна увага. Лише у 2018 році 
прийнято Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
2018-2020 роки, де передбачалося навчання загальним і професійним цифровим 
компетенціям та знанням. У 2021 році було розроблено та затверджено 
Концепцію розвитку цифрових компетентностей [4]. Вона спрямована на 
розвиток цифрової освіти в Україні та забезпечення безперервного розвитку 
професійних цифрових компетентностей для фахівців в системі підвищення 
кваліфікації різних галузей діяльності, що важливо для забезпечення економіки 
кадрами, професійні навики яких були б відповідними  потребам діджиталізація 
бізнесу. А у кінці березня 2021 р. Міністерство цифрової трансформації України 
розробило на основі Рамки для громадян ЄС (DigComp 2.1) національну рамку 
цифрової компетентності для громадян, яка містить 4 виміри, 6 сфер, 30 
компетентностей та 6 рівнів володіння цифровими навичками [5]. 

Для реальної оцінки стану цифрової грамотності, Мінцифри в 2019 році 
провело перше в історії України соціологічне дослідження цифрових навичок 
громадян. Згідно з даними дослідження 53% українців віком 18-70 років 
володіють цифровими навичками нижче базового рівня, з них 15,1% взагалі ними 
не володіють. Опитування виявило, що  47% громадян зацікавлені в навчанні 
цифрових навичок, однак у 38,5% такого бажання не виявлено [6]. 

Нині Міністерство цифрової трансформації України реалізує проєкт 
«Цифрова освіта», завданням якого є  за 3 роки навчити цифрової грамотності  6 
млн. українців. Проєкт має онлайн-складову — платформу, де розміщені 
безкоштовні курси з цифрової грамотності, і офлайн-складову — мережу 
партнерських хабів цифрової освіти по всій країні, де можна отримати доступ до 
інтернету та цифрових гаджетів [7]. 
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Можна зробити висновок, що в Україні активізується політика щодо 
розвитку цифрової компетентності громадян. Однак в умовах, коли більше 
половини населення не володіють достатніми цифровими навичками, проєкт 
«Цифрова освіта» не вирішить проблеми. Завдання формування цифрової 
компетентності мешканців України має вирішуватися Міністерством цифрової 
трансформації спільно з Міністерством освіти і науки України. Потреба 
формування цифрових навичок населення для ефективного використання 
цифрових технологій у будь якій сфері діяльності ставить пріоритетне завдання 
цифровізації системи освіти, що формує ці навички.   

У відповідності до такої потреби, Міністерство освіти і науки України 
розробило проєкт Концепції цифрової трансформації освіти та науки на період 
до 2026 року [8] та представило її для громадського обговорення. Обговорення 
відбулося 10 червня 2021 року, в якому на платформі  Агенції європейських 
інновацій (Agency of European innovations) та за участю фахівців МОН України, 
представників університетів і науково-дослідних установ НАН  України було 
висловлено низку  зауважень до змісту проекту та надані пропозиції щодо його 
удосконалення. В тому числі автором запропоновано удосконалення мети 
Концепції, яка має полягати у використанні цифрових технологій для 
трансформації процесів у системі освіти і науки з метою забезпечення їх 
сучасними інформаційними ресурсами, навчальними, дослідницькими та 
управлінськими технологіями для підвищення якості та результативності 
освітньої і наукової діяльності. Завдання сфери освіти, особливо професійно-
технічної та вищої, забезпечити оволодіння не лише базовими  цифровими 
компетентностями здобувачів освіти, але й вищої складності. Це вимагає 
цифрової трансформації змісту освіти усіх рівнів та напрямків знань. 
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Забезпечення сталого розвитку в Україні залежить від багатьох чинників. 

По-перше - це реалізація 17 цілей сталого розвитку. По-друге, розбудова 
відповідних інституцій, які спроможні будуть реалізувати ці заходи. По-третє, 
трансформація системи корпоративного управління на засадах корпоративної 
відповідальності та узгодження інтересів ключових заінтересованих осіб 
(стейкхолдерів). Слід зазначити, що відповідно до міжнародного стандарту ISO 
26000 «Керівництво із соціальної відповідальності» визначено, що до ключових 
стейкхолдерів організацій відноситься також навколишнє природне середовище. 

Для реалізації першого завдання необхідно прийняти відповідну державну 
концепцію та національну стратегію, як це відбувалося, наприклад, у 
скандинавських країнах. Усі інституційні зміни повинні узгоджуватися між 
собою. Розбудова відповідних інститутів повинна ґрунтуватися на принципах 
корпоративної соціальної відповідальності, яка включає економічну, правову, 
екологічну та етичну складові. Система корпоративного управління на рівні 
господарських товариств різних видів економічної діяльності повинна 
забезпечувати інтегрування окремих цілей сталого розвитку в усі бізнес-процеси 
та корпоративну структуру компаній. Тобто цілі сталого розвитку повинні бути 
вплетені в корпоративні стратегії компаній та їх організаційні структури, а також 
у бізнес-процеси. 

В умовах нових викликів, особливо тих які пов’язані зі зміною клімату, в 
розвинутих країнах з ринковою економікою в останні два роки почала 
домінувати нова концепція. Системно та ґрунтовно нові виклики, які стоять 
перед людством проаналізовано у новій праці Білла Гейтса «Як відвернути 
кліматичну катастрофу»[1].   
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Нині в корпоративному управлінні розвинутих країн почала домінувати 
нова концепція ESG, акронім якої розкриває важливі напрямки та інструменти 
реалізації цілей сталого розвитку, зокрема environmental – «навколишнє 
природне середовище»; social – «соціальний розвиток»; governance – 
«корпоративне управління».  Дана концепція також передбачає нові підходи до 
інвестиційної діяльності компаній. Зокрема, оцінювання будь-якого емітента 
здійснюється і буде здійснюватися в подальшому з урахуванням, в першу чергу, 
екологічних, соціальних та управлінських норм і міжнародних стандартів. Тобто 
українським компаніям і комерційним банкам необхідно швидко 
трансформувати свою діяльність через призму «відповідальне інвестування». 

Моніторинг ринку цінних паперів у розвинутих країнах світу засвідчує, що 
компанії, які мають високий рівень корпоративної соціальної відповідальності 
можуть значно наростити свою ринкову капіталізацію та залучити додаткові 
інвестиційні ресурси. Зокрема, акції окремих компаній торгуються на фондових 
біржах із коефіцієнтом P/E (відношення ціни до прибутку на одну акцію), який 
удвічі перевищує компанії, які не впроваджують стратегій сталого розвитку. 
Наші прогнози передбачають, що програми відповідального інвестування та 
управління будуть лише зростати у найближчі десять років. Ринок праці також 
трансформується. Нині існує у Класифікаторі професій в Україні посада 
«менеджера (управителя) з корпоративної соціальної відповідальності». 
Експерти зі сталого розвитку прогнозують, що в Україні також зв’явиться 
професія «менеджер (управитель) зі сталого розвитку».  

Нинішній стан реалізації цілей сталого розвитку в Україні засвідчує, що 
компанії, які приєдналися до «Глобального договору ООН: корпоративне 
громадянство у світовій економіці» більш активно розвивають свої програми 
соціального інвестування у сфері КСВ, а окремі уже перейшли до реалізації цілей 
сталого розвитку. Наприклад, компанія ДТЕК обрала 12 окремих цілей сталого 
розвитку та активно забезпечує їх реалізацію. Дана група обрала окремі цілі 
сталого розвитку та імплементувала у свою ESG-стратегію. Таким шляхом ідуть 
і інші успішні українські компанії.  

Концепція ESG також чітко вплітається в нову циркулярну економіку. По 
суті, циркулярна економіка передбачає створення замкнених циклів у тих видах 
економічної діяльності де це можливо, з метою мінімізації негативних впливів 
на навколишнє природне середовище та збереження ресурсів. 

Таким чином, з метою підтримання своєї конкурентоспроможності та 
євроінтеграції, компанії в Україні повинні включитись в реалізацію цілей сталого 
розвитку за рахунок підвищення ефективності корпоративного управління на 
керівних засадах ОЕСР. 
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Актуальність дослідження. Мале підприємництво, що є основою 

економіки будь-якої держави, стикається в Україні з низкою проблем, які не 
дають йому нормально розвиватися. Ключову роль у вирішенні цих проблем 
мали б відігравати бізнес-асоціації, які в більшості країн світу є важливим і дуже 
дієвим елементом інфраструктури підтримки підприємництва, невід’ємною 
частиною громадянського суспільства, показником його спроможності до 
самоорганізації, захисту своїх прав і представлення своїх інтересів. 

Мета дослідження: проаналізувати роль бізнес-асоціацій в системі 
підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Аналіз літератури з проблеми 
та власний практичний досвід дозволили нам визначити наступне. 

Бізнес-асоціації – це:  
� реальна можливість взаємовигідної корпоративної співпраці однодумців 

та колег на чисто прагматичних засадах;  
� спільне вирішення багатьох проблем, з якими підприємець знаходиться 

один на один;  
� можливість власними руками формувати сприятливі умови для  

успішного вирішення проблем економічного розвитку. 
На жаль, в Україні діяльність бізнес-асоціацій ще не набула такого 

масштабу, який ми спостерігаємо в багатьох країнах світу. Крім того, підприємці 
в Україні досить скептично ставляться до своєї безпосередньої  участі в роботі 
бізнес-асоціацій. 

Численні дослідження, проведені міжнародними організаціями і 
національними соціологічними центрами свідчать, що основними причинами, 
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які стоять на заваді вступу підприємців до підприємницьких об’єднань, є 
наступні причини: підприємці не володіють інформацією про відповідні бізнес-
асоціації; підприємці не завжди отримують від таких бізнес-асоціацій належну 
практичну підтримку; бізнес-асоціації не відстоюють чи неефективно 
відстоюють інтереси своїх членів; підприємці не мають достатнього часу, щоб 
брати участь в роботі бізнес-асоціацій; підприємців «відштовхують» вимоги 
щодо сплати  членських внесків. 

Разом з тим, не зважаючи на перелічені причини, в Україні існують бізнес-
асоціації, які:  дійсно активно працюють і лобіюють інтереси підприємництва; 
орієнтовані на своїх членів; надають їм істотну допомогу і суттєву підтримку.  

Бізнес-асоціації в Україні, так само, як і в інших країнах, намагаються 
сприяти розвитку підприємництва, підвищенню його іміджу. Послуги, що 
найчастіше надаються бізнес-асоціаціями своїм членам, включають: надання 
інформації; проведення різноманітних заходів (тренінгів, семінарів, 
конференцій, круглих столів, ділових зустрічей, бізнес-форумів); пошук 
партнерів, налагодження ділових контактів; доступ до новітніх технологій; 
пошук фахівців для підприємств – членів об’єднання; сприяння просуванню 
товарів та послуг своїх членів на зовнішніх ринках. 

Шляхом активної участі представників бізнес-асоціацій у роботі дорадчих 
рад, комітетів, комісій, створених при органах виконавчої влади різного рівня, 
бізнес-асоціації намагаються впливати на рішення, які стосуються 
підприємництва, беруть участь у підготовці проектів законодавчо-нормативних 
актів, їх обговоренні, надають свої зауваження і пропозиції до таких проектів. 

Тим самим бізнес-асоціації демонструють розуміння того, що набагато 
краще запропонувати зміни на стадії підготовки окремого проекту законодавчо-
нормативного акту, ніж потім намагатися скасувати вже прийняті рішення. 

Якщо уважно проаналізувати основні завдання, види діяльності бізнес-
асоціацій, то можна виділити декілька основних функцій, які вони виконують: 

� захисна  (захист позицій підприємців, їх прав та інтересів, в тому числі і 
перед громадськістю);  

� представницька (вплив  бізнес-асоціацій на державні механізми щодо 
створення правових основ розвитку підприємництва, визнання його як рушійної 
сили економічного прогресу); 

� консультаційно-освітня, методична (надання інформаційних, 
консультаційних послуг, організація навчання тощо). 

Висновки. Бізнес-асоціації відіграють важливу роль у підтримці і розвитку 
малого підприємництва в Україні. Залучення підприємців до діяльності бізнес-
асоціацій вимагає проведення навчальних, просвітницьких, популяризаційних та 
ін. заходів, а також проведення спеціальних емпіричних економіко-
психологічних досліджень. 
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Eskisehir is at Northwest of Interior Anatolia region. The city is neighbor to 
Black Sea region at North, Marmara region at Northwest, Aegean region at Southwest. 
Topographical structure of Eskişehir province which is Northwest corner of Interior 
Anatolia, is consists of plains in Sakarya and Porsuk river basins and mountains 
surrounding those plains. Bozdag-Sundiken mountain chain from North, Türkmen 
Mountain located at the east corner of Interior West Anatolian threshold, Yazılıkaya 
Plateau and Emirdağ from West and South, surround plains of river basins. 

Trails and greenways positively impact individuals and improve communities by 
providing not only recreation and transportation opportunities, but also by influencing 
economic and community development. Therefore, City Council of Eskisehir  has 
committed to adding 10 km of trails, constructing several new and renovated trail 
heads, and providing direct connections to neighborhoods, regional shopping, and 
cultural and recreation destinations since 5 years. 

Also, particularly in recent years an intensive urbanization and industrial and 
commercial development following the process of urbanization caused to see the 
necessity of a new transportation system for Eskisehir. For this reason a project of ES-
TRAM (Eskisehir Tram) was developed and started in autumn of 2002. After 
completing ES-TRAM project, Eskisehir will be more clean, green, developed and 
livable city both economically and environmentally. 
The centerpiece of our new regional trail system will be the nearly-completed Porsuk 
Creek and Branches, designed by City Council, world renowned architect, engineer, 
and artist. The bridge crosses the Porsuk Creek and Branches connecting Yunusemre 
Park with the newly developed Recreation Area. A celebration for the opening of the 
bridge and Recreation Area is planned for the summer of 2005.  
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This new system of trails and bikeways is viewed as both a necessary recreation 
amenity and a vital component of the multi-modal transportation system and helps to 
establish a sense of place. Trails and bikeways are an important part of who we are as 
a community.  

The aims of this study are to clarify all the aspects of projects of trail and 
greenways and to analyze its economic and environmental effects. After completing 
these projects, Eskisehir will be more clean, green, developed and livable city both 
economically and environmentally.This study was arranged in three sections. In the 
first section, the new trail and greenways existing in the city and its problems will be 
analyzed and described briefly. In the second section, the future's trail and greenways 
systems which started with new projects of trail and greenways and ES-TRAM project 
is going to be discussed.  

In the third section, firstly social and environmental contributions of new trail 
and greenways and ES-TRAM to the city are going to be discussed and then the future's 
policies and strategies of trail and greenways system in Eskisehir are going to be 
examined. In addition, in this section, will be present a series of policies and strategies 
for providing the process of projects trail and greenways in Eskisehir. 
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В умовах формування постіндустріальної економіки, наявність 

інтелектуального капіталу в структурі активів фірми є важливим фактором для 
отримання конкурентних переваг перед іншими учасниками ринку. 
Інтелектуальний капітал є стратегічним активом, який визначає інноваційний 
потенціал підприємства та дозволяє оперативно впроваджувати нові оптимальні 
рішення у діяльності підприємства. Крім того, сьогодні інтелектуальний капітал 
є важливим компонентом визначення ринкової вартості підприємства, 
сукупністю активів, заснованих на інтелектуальних здібностях персоналу та 
результатах креативної діяльності, що реалізуються в процесі впровадження 
інноваційних рішень в діяльність суб’єктів господарювання.  

Інтелектуальний капітал – це інтелектуальний матеріал, що включає 
знання, досвід, інформацію,  інтелектуальну власність і бере участь в створенні 
цінностей. У широкому розумінні він є колективною розумовою енергією, що 
включає у тому числі організаційну структуру підприємства, застосовувані ним 
інформаційні технології і ділову репутацію підприємства [2]. Таким чином, 
інтелектуальний капітал забезпечує не лише конкурентну позицію підприємства 
на ринку, а й генерує економічний прибуток. 

Беззаперечно, що інтелектуальний капітал, який втілюється у  
нематеріальних активах підприємства, суттєво посилює його конкурентні 
переваги на ринку. Залучення інтелектуального капіталу у сферу суспільного 
відтворення не лише формує передумови для інноваційної модернізації 
виробництва, а й забезпечує виробництво високотехнологічної продукції з 
високою часткою доданої вартості, здобуття конкурентних переваг на ринку 
завдяки її унікальним характеристикам та отримання економічного прибутку з 
наступним реінвестуванням у подальшу інноваційну діяльність. Завдяки цьому, 
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знання, навички та результати інтелектуальної діяльності у якості фактору 
виробництва беруть безпосередню участь у створенні доданої вартості, що 
формує основу для повноцінного відтворення інтелектуального капіталу в 
діяльності сучасного підприємства. Впровадження у господарську діяльність  
об’єктів інтелектуальної власності забезпечує підприємствам можливість 
технологічного оновлення виробництва, а також отримання економічного 
прибутку шляхом створення інноваційної продукції з новими споживчими 
характеристиками, які відповідають запитам ринку. Все це надає компаніям 
додаткові переваги над конкурентами на сучасних глобалізованих ринках.  

В країнах ЄС та США галузі економіки, які базуються на інтенсивному 
використанні інтелектуального капіталу, формують глобальні конкурентні 
переваги країн на міжнародних товарних ринках, забезпечуючи основну частину 
експорту продукції. У свою чергу, це стимулює американські та європейські 
підприємства інтенсивно нарощувати інвестиції в інтелектуальний капітал, про 
що свідчать відповідні статистичні дані (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура активів американських корпорацій зі списку  

S&P 500 
  
 Джерело: розроблено автором за даними [3]. 

 
Перетворення інтелектуального капіталу на провідний фактор 

виробництва та джерело глобальної конкурентоспроможності стимулює 
економічно розвинені країни використовувати активну політику захисту прав 
інтелектуальної власності задля збереження технологічного лідерства та 
домінуючого становища на глобальних товарних ринках.  Життєвий цикл 
об’єкту інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів суб’єкта 
господарювання включає його впровадження у господарський оборот, 
використання у виробництві та реалізації продукції та вибуття зі складу активів. 
Основними податками, які сплачують задіяні у процесі комерціалізації  суб’єкти 
господарювання є податок на прибуток та податок на додану вартість. Якщо 
впровадження у господарський оборот і вибуття зі складу активів 
оподатковується безпосередньо, то використання об’єктів інтелектуальної 
власності у виробництві продукції впливає на фінансовий результат до 
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оподаткування лише опосередковано. Зокрема, вартість об’єктів інтелектуальної 
власності завдяки амортизації переноситься частинами на вартість виробленої 
продукції, що збільшує витрати на її виготовлення і реалізацію. У свою чергу, це 
впливає на створену додану вартість та фінансовий результат від реалізації 
продукції, які підлягають оподаткуванню.  

Впровадження об’єктів інтелектуальної власності у господарський оборот 
у формі інтелектуального капіталу дозволяє підприємству виробляти продукцію 
з високою часткою доданої вартості за рахунок економії на операційних витратах 
та продажу продукції за преміальною ціною, що обумовлюється унікальним 
набором характеристик товару та його здатністю задовольняти нові потреби 
споживачів. Фактично, різні елементи інтелектуального капіталу беруть участь 
у процесі генерування доданої вартості на кожній стадії бізнес-циклу створення 
інноваційної продукції.  

Економічно розвинені країни не лише перебувають на вістрі науково-
технічного прогресу і у багатьох випадках першими розробляють та 
проваджують нові технічні рішення та інноваційні технології, а й  через 
глобальний ринок об’єктів інтелектуальної власності активно набувають 
виключних майнових прав на нові перспективні технології, розроблені в країнах. 
Практика показує, що постійний процес створення та  використання результатів 
інтелектуальної діяльності на підприємстві дозволяє збільшити виробництво 
інноваційної продукції та отримувати економічний прибуток.  

Інтелектуальний капітал акумулює наукові та професійно-технічні знання 
працівників, поєднує інтелектуальну працю та інтелектуальну власність, 
нагромаджений досвід, комунікації, організаційну структуру, інформаційні 
мережі, все те, що визначає репутацію підприємства і забезпечує формування 
багатства сучасного суспільства. 

Таким чином, одним із пріоритетних завдань державної політики в України 
має стати стимулювання та підтримка інноваційної діяльності підприємств, що 
базується на комерціалізації інтелектуального капіталу та впровадженні нових 
інтелектуальних технологій у виробництво товарів та послуг.  
 

Список використаних джерел 
 

1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: підручник. 3-тє вид., 
переробл. і доповн. К.: Знання, 2014. 671 с. 

2. Вірченко В. В. Інтелектуальна власність: теоретичні витоки та 
економічні імперативи розвитку: монографія. Київ: Ліра-К, 2018. 488 с. 

3. Intangible Asset Market Value Study 2020 / Ocean Tomo Consulting. URL: 
https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/ (дата звернення: 
01.5.2021).  
  



 
 

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

 

23 

Голованенко Микола, 
канд. екон. наук, доцент, 

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ ЯК ФАКТОРУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Ключові слова: штучний інтелект (AI), цифрові технології, 

діджиталізація, ризики. 
 

Mykola Holovanenko, 
PhD, Associate Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

PROSPECTS AND RISKS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A 
FACTOR OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 
Key words: artificial intelligence (AI), digital technologies, digitalization, risks 

 
Однією з домінантних тенденцій розвитку сучасної економіки є 

інтенсифікація використання цифрових технологій. При цьому додатковий 
поштовх цим процесам надала глобальна пандемія, пов’язана з поширенням 
COVID’19. Серед конкретних факторів, які спричинили зростання зацікавленості 
цифровими технологіями суб’єктів на різних рівнях економіки, можна виділити 
попит на ефективні комунікаційні інструменти для дистанційної роботи та 
навчання, потреба в інструментах контролю дотримання режиму самоізоляції, 
необхідність розвитку засобів забезпечення потреб споживачів в товарах через 
механізми дистанційного замовлення й доставки (у тому числі, безпілотної) 
тощо.  

При цьому випадково або ні, але паралельно зі зростанням попиту на 
цифрові технології також потужний розвиток отримали інструментальні засоби, 
що значно розширюють існуючі межі застосування цих технологій. Серед таких 
інструментальних засобів окремо можна виділити сукупність технологій, що 
прийнято називати «штучний інтелект» (AI). Вказана категорія існує в 
науковому лексиконі вже доволі тривалий час, хоча ще донедавна вона була 
предметом вивчення лише доволі вузького кола фахівців, переважно через 
проблеми щодо практичного застосування. Але на даний момент зацікавленість 
та практичне поширення штучного інтелекту істотно зросли. При цьому 
конкретне значення терміну «штучний інтелект» не є остаточно усталеним і, на 
думку окремих дослідників, його можна пов’язувати з програмним 
забезпеченням, якому притаманна щонайменше одна з таких ознак:   

� розпізнавання (зокрема, розпізнавання образів в графічних або 
відеофайлах; розпізнавання мови та більш потужний варіант – машинний 
переклад); 
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� прийняття рішень (як приклад можна навести постановку діагнозів 
пацієнтам); 

� автоматичне розпізнавання паттернів (наприклад, визначення 
позитивного або негативного характеру відгуку клієнта на сайті компанії чи 
іншому веб-ресурсі або визначення настрою людини за виразом обличчя); 

� інтерактивні соціальні комунікації (чат-боти) та деякі інші [1]. 
Також варто зазначити, що більшість прикладних застосувань штучного 

інтелекту поєднує спільна технологічна платформа машинного навчання, яка й 
дозволяє формувати штучні нейронні мережі з тими параметрами, що 
дозволяють їм вирішувати відповідні задачі. 

В доповнення до названих вище напрямків застосування штучного 
інтелекту також можна виділити перспективні розробки в логістичній сфері 
(зокрема, технології безпілотної доставки або технології автоматичного 
пілотування вантажних та пасажирських автотранспортних засобів) та у 
військовій сфері (зокрема, бойові повітряні дрони, які вже доволі активно й 
успішно використовуються в локальних військових конфліктах, та наземні 
роботизовані системи).   

Таким чином, технології штучного інтелекту вже стали реаліями 
сьогодення й у перспективі мають усі підстави до подальшого поширення. Разом 
з тим, сам факт появи та поширення штучного інтелекту викликає певне 
занепокоєння. Можливі проблеми з розповсюдженням штучного інтелекту в 
сфері військових застосувань доволі очевидні й відомі навіть широкому загалу.  

Проте ризики застосування штучного інтелекту в економіці ще потребують 
додаткового дослідження. Оскільки, як було зазначено вище, штучний інтелект 
з певною мірою умовності можна вважати специфічним різновидом програмного 
забезпечення, ряд властивих йому ризиків є характерним і для інших видів 
програмного забезпечення. Так, із загального переліку ризиків застосування 
штучного інтелекту, що виділяється аналітиками компанії EY, до неспецифічних 
(тобто, характерних і для інших видів програмного забезпечення) можна 
віднести: 

� програмні помилки; 
� ризик кібератак; 
� юридичні ризики та зобов’язання; 
� репутаційні ризики [2]. 
Однак два з названих у вказаному джерелі різновидів ризику є 

специфічними саме для систем штучного інтелекту.  
По-перше, це упередженість алгоритмів. Оскільки технології машинного 

навчання, які лежать в основі побудови систем штучного інтелекту, 
опрацьовують значні емпіричні масиви даних, то це призводить до перенесення 
закладених там стереотипів та певних упереджень в самі моделі штучних 
нейронних мереж. Як наслідок, це може призводити до дискримінаційної 
поведінки штучного інтелекту за гендерними, расовими або іншими ознаками. 

По-друге, це перебільшення можливостей штучного інтелекту.  
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Додатково до названого аналітиками EY, можна виділити ще один 
специфічний ризик штучного інтелекту – соціальний. Хоча на даний момент 
системи штучного інтелекту дозволяють автоматизувати найбільш рутинну й 
психологічно складну для людини роботу, побоювання щодо скорочення 
кількості робочих місць через розповсюдження AI теж можна вважати 
виправданими.  

Попри існування вказаних неспецифічних та специфічних ризиків 
штучного інтелекту, можна зробити висновок про те, що їх негативний вплив за 
належного підходу до розробки та використання цього інструментарію може 
бути нейтралізовано й застосування AI забезпечить позитивний імпульс для 
розвитку економіки. 
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The category of sparkling wine cold be simply divided  in 3 main sub-categories 
– champagnes, premium sparkling wines that are champagnes alike and others. The 
paper is focused on premium wine producers its approach is based on their 
consideration as one strategic group because they follow similar strategies [1: p. 215; 
2:p129]. 

Historically, the studied premium segment of sparkling wines has been created 
and is dominated by wine from French region of Champagne which gave its own name 
to those wines. Among  all premium sparkling wines champagnes are considered as the 
most prestigious and the most expensive. And up to now they maintain their reputation 
of top-quality wine – being produced in full conformity to strict numerous rules and 
regulations including production technology known as “méthode champenoise” which 
is quite costly because the production cycle is long. Vintage champagnes are ready for 
sales in about 3 years’ time since grapes harvesting. And non-vintage wines require 
minimum 15 months of ageing in the bottles calculated from the moment of the 
addition of the ‘liqueur de tirage’ of which 12 months must be spent “on the lees” (lees 
are yeast cells that covert sugar into alcohol and carbon dioxide and contribute to 
flavor) [3; 4]. 

Champagne producers as first movers. The Blanquette de Limoux from the 
village of Limoux near Carcassonne is known as the oldest sparkling wine in the world 
because it has the earliest documented mention dated by 1531 [5]. It is about one 
century before the birth of champagne wine. But, at the beginning, champagne was a 
still wine and completely different from its modern taste and bubbly type. Initially, 
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secondary fermentation in the bottle was not planned and even undesirable. Its 
discovery has happened by chance. In the cool winter environment of Champagne, the 
process of first fermentation was usually interrupted due to decrease of surrounding 
temperatures. As result, the sugar was not fully eaten by yeasts. Later, during next 
warm season when temperatures raised, the second fermentation started due to high 
level of residual sugar. To some extent, in terms of historians, "champagne invented 
itself".  

As British and other countries’ consumers started to appreciate and want  this 
French “bubbly wine”, producers from Champagne invested in its development. Within 
next centuries  fundamental discoveries and technical innovations have been made. 
Monks from various religious orders from the abbeys of Champagne, producers and 
scientists have considerably contributed to the improvement of production technology 
of sparkling wines, oenological techniques and equipment’s development. In 
viticulture new standards of vine growing  and grapes selection have been introduced 
too. Finally, with time, the product of “champagne” as a luxury premium wine has been 
born, and with it, the whole industry with own regulations, and respective market has 
been created. From the view of strategic management, champagne’s producers are 
creators of this commercially successful market and, in this capacity, always were 
trying and try now  to maintain all advantages of  first movers” [6] including protection 
of the monopoly to be named as “champagne” and respective market position by 
differentiating from other sparkling wines [7]. 

Imitation strategy of followers. Champagne become a global success story and 
symbol of luxury. In 2020 in global consumption of sparkling wines champagnes 
represented only 9%, meanwhile in value terms – 33%. This is a great success for a 
region with  33.4 thousand ha  of vineyards that are circa 0.5% of global planted 
surface. No doubt that Champagne is the most valuable AOC (Appellation d’origine 
controlée) in the world. In 2020, despite pandemic, sales of champagne were at the 
level of  4.2 billion euro or 244.1 million bottles (0.75 L) [4]. 

Since 19th century, when champagnes started their successful expansion 
worldwide, many other producers, regions and countries tried to follow “firs movers” 
from Champagne and offer similar products. In strategy terms, late movers selected 
imitation strategy to mimic a successful practice [8] like key elements of the business 
model [9:117]   with aim to “become similar to other successful firms”. And imitation 
strategy is “guiding firms to do better” [10:140]. 

And with time many producers in various countries have successfully learnt this 
technology and started to produce locally similar wines of high and very good quality  
with aim to compete with their French rivals. Thus, in this case imitation strategy was 
quite successful especially. However, for the purpose of this study the sparkling wines  
that are commercially successful like Prosecco, for instance, but produced  with other 
technologies like transfer method, Charmat method and others and even with 
traditional method but without long ageing on lees and, therefore, by quality cannot be 
considered as premium, were not included in the investigated segment.  

In 1870-1880 phylloxera was spreading in France and destroying vineyards. In 
Champagne the first attacked were noticed about 1873 and by 1911 circa 6,500 ha or 
more than half of plantations were affected. During those hard times for the 
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Champagne region, the first sparkling wine has been produced by Josep Raventós in 
Catalonia (Spain) using “méthode champenoise”. It was named later “cava” - after the 
stone cellars where it was aged in bottles. By coincidence, it was a good opportunity 
for Spanish  producers to fill the gap in supply from France due to phylloxera. In 2019 
total annual production of cava was about 249.5 million bottles and circa 215 million 
bottles in 2020 while in Champagne volume of production fall to 230 million bottles 
in 2020 [4; 11]. 

In Italy there is Franciacorta – premium high-quality sparkling wine which has 
been born in much later – in 1960s.  From only few thousand bottles in the beginning 
its production jumped to 6.7 million bottles in 2006 with 17.8  million bottles in 2018 
[12].  

Further development: premiumization strategy. Imitation strategy  “ is focused 
on best practice [10:232] and helps followers to reduce performance gap with leaders. 
Investment in  required equipment and technologies, increasing quality of products 
create value for consumers but occurs at costs and result in price increasing. But that 
changes must be perceived, accepted and valued by customers. Hence, it was a logical  
switch to premiumization strategy which is focused on price/value repositioning with 
aim to achieve a desired perception by consumers [13]. As results, such strategies 
should move up other premium sparkling wine in the hierarchy of products and brands 
to make them closer and closer to champagnes without destroying the image of luxury 
and uniqueness of champagnes. 

Particularities of business model. Current business-model of wineries from 
studied  segment of premium sparkling wines has the following main elements: 

� long production cycle - for champagne and similar by quality premium 
sparkling wines has it is much longer  than 1 calendar year. As consequences, 
winemakers have a lot of inventories requires timely period of wine ageing in bottles 
(“work in progress” inventory); 

� “make to stock manufacturing” – finished goods are to be kept on stock for a 
considerable period as well – sales cannot be executed once and requires a certain time. 
For example, annually, France is producing about 300 million bottles of champagne. 
Recent annual sales were 240-280 million bottles of champagne on domestic market 
and abroad. And  average champagne stock is circa 1.4-1.5 billion bottles – 5 times 
more than average annual production [4]; 

� to finance all type of inventory (“work in progress” and “finished goods”) 
producers must have adequate financial resources – both in terms of volume and costs 
of capital. And, by analogy with other industries, premium winemaking, to some 
extent,  could be as well considered as “capital intensive”. 

Strategic implications. Below the paper summarizes several strategic 
implications important for the industry and gave a strong impact of the competitiveness 
and must be carefully considered when strategizing, especially by new entrants. 

First, cost of capital for such “make-to-stock” model is a crucial factor and could 
be either the source of competitive advantage, if low, or disadvantage – when high.  

Second, firms from one strategic group have strong similarities in applied 
technologies, potentially, similarity in cost structure, and, hence, in this way, in 
performance and profitability. So, from this point of view, new entrants could not see 
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serious barriers and could be attracted by the opportunities in this segment and seduced 
by easiness of imitation strategy and potential profit. But it is mostly true for existing 
players and not for newcomers. 

Third implication is related to new entrants that try to minimize risks by starting 
from lower scale of production and investments. It means lower economy of scale and 
or higher production costs for  initial period of activity [10]. 

Forth, potential entrants from Ukraine and other countries from New World 
(emergent as producers of wine) should be aware of  the importance of the territorial 
brand “which appertains to a specific place, and which relates to a product that cannot 
be divorced from that place” [14:1509]. Sometimes “goods that are inseparable from 
their origin” when products positioning is based on terroir concept [15] and if the 
country is not perceived similarly to France and other countries where high quality 
wine is produced, proposed value  will be lower in eyes of consumers. Then 
“discounts” to products price should be applied during the simulation of costs and 
preparation of business plans – in parallel to higher budget (costs) for marketing. 

Therefore, all mentioned implications and elements must be included in costs 
simulation before making strategic “go” or “no go” decision” and validating the firm’s 
value creation and sustainable long-run profit performance which is seen as 
synonymous to company’s competitiveness. 
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Сучасні ринкові умови господарювання характеризуються високим рівнем 

динамізму та швидкістю змін. Особливо суттєвими викликами, що останніми 
роками постали перед вітчизняними підприємствами, є пандемія COVID-19, 
воєнні дії на сході України, анексія Криму, загострення відносин з Російською 
Федерацією, кліматичні зміни тощо. Для суб’єктів господарювання актуальним 
є питання адаптації до змін та перебудови бізнес-процесів. 

Розвиток українських підприємств в умовах сьогодення забезпечується 
впровадженням інноваційних технологій, діджиталізацією робочих процесів, 
застосуванням найкращих практик господарювання. Основним завданням, яке 
постає перед підприємствами, є координація та оптимізація в часі та просторі 
всіх матеріальних і трудових елементів виробництва з метою випуску в певні 
строки необхідної споживачам продукції з найменшими витратами за умови 
належної якості. Для забезпечення функціонування підприємств та виконання 
поставлених задач відіграють суттєве значення налагоджені зв’язки із 
постачальниками, доступність та наявність ресурсів, сучасного обладнання та 
технологій, раціональна організація виробництва, правильно побудована 
логістична система тощо. Проте навіть ці складові не гарантують успіх та 
конкурентоспроможність українських підприємств, адже сучасні виклики 
вимагають постійної готовності до трансформацій. Компанії намагаються стати 
більш ефективними та покращити бізнес-результати в умовах запеклої 
конкурентної боротьби. 

Так, діджиталізація робочих процесів стала необхідністю для забезпечення 
подальшого функціонування українських підприємств. Потужні підприємства 
постійно працюють в напрямку інформатизації, швидкості обробки інформації, 
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її передачі, виконання замовлень, що сприяє скороченню виробничого циклу та 
позитивно впливає на якість кінцевого результату, а також значно прискорює час 
виконання замовлень, збільшуючи лояльність споживачів до компанії. Яскравим 
прикладом можна навести компанію AB INBEV EFES Україна, що запустила 
нову В2В платформу «ВиBEERрай» для роботи з партнерами, яка в умовах 
пандемії сприяла можливості не втратити досягнуті обсяги продажу продукції. 
Торговельні мережі, роздрібні магазини, ресторани і бари можуть оформити 
замовлення на продукцію в будь-який час, а також отримувати онлайн-
консультації за всіма товарними позиціями [1]. В березні 2021 р. – 15% обсягів 
реалізації продукції здійснювалося через платформу «ВиBEERрай», метою 
компанії є досягнення збільшення реалізації до кінця року до 30%. 

Компанії, що мають достатній обсяг фінансових ресурсів, підходять до 
цього питання комплексно, роблячи цифрову трансформацію наскрізною –
охоплюючи всі основні технологічні та бізнес-процеси: виробництво, ремонти, 
фінанси, закупівлі, логістику, управління персоналом, збут, бізнес-аналітику. 

Портфель цифрових ініціатив проєктного офісу «Метінвест Діджитал» 
(найбільшої металургійної компанії України) щорічно налічує приблизно 100 
проєктів і понад 800 заявок на вдосконалення систем, що вже існують [2, с. 109]. 
Процес управління цифровою трансформацією Міжнародної групи компаній 
Метінвест, до складу якої входить понад 30 підприємств, здійснюється на трьох 
рівнях: Business Engagement, Solutions Delivery, Operations. 

На рівні Business Engagement диджитал-партнери відповідають за 
формування потреб бізнесу в цифрових перетвореннях, а також первинну оцінку 
цифрових ініціатив. Провідні фахівці формують та оцінюють ідеї бізнесу щодо 
цифровізації. 

Для управління портфелем впроваджень на рівні Solutions Delivery 
створено власний проєктний офіс для опрацювання та імплементації ІТ-проєктів. 
На цьому ж рівні функціонує R&D Co-Innovation центр, який відповідає за 
можливість використання нових технологій в різних напрямках бізнесу групи 
компаній Метінвест. Спеціалісти центру тестують технології штучного 
інтелекту, роботизації процесів тощо. 

На операційному рівні (Operations) компанія відповідає за підтримку 
впроваджених технологій і весь спектр надання ІТ-послуг для групи компаній 
Метінвест (розвиток ІТ-інфраструктури, інформаційних систем, цифрового 
робочого місця, забезпечення кібербезпеки) [2, с. 109]. 

На всіх зазначених рівнях задіяні центри експертизи бізнес-пропозицій, 
інфраструктури та промислової автоматизації, що сприяло досягненню 
компанією рівня задоволеності споживачів CSI (Customer Satisfaction Index) – 
 93%) [3]. 

Більшість підприємств, стикаючись з викликами ринкового середовища, 
повинні швидко адаптуватися та перебудовувати свої процеси, 
переорієнтовувати свою діяльність на нові ринки збуту, що потребує значних 
зусиль від менеджерської команди.  

В 2014 році холдинг «Інтерпайп» втратив ринок Російської Федерації, на 
який припадало 45% продаж. Своєчасним рішенням було вихід на нові ринки 
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збуту продукції, хоча компанія стикнулася з суттєвими відмінностями у їх 
специфіці. Якщо споживачі із Російської Федерації замовляли великі партії 
товару одного типу, то в Європі, Америці, на ближньому Сході велика частка 
замовлень – невеликі, але з великою кількістю позицій та додатковими вимогами. 
Кількість замовлень зросла в 10 разів, і компанія не могла впоратися з такою їх 
кількістю та адаптуватися до нових запитів клієнтів. Необхідність вчасно і в 
повному обсязі виконувати замовлення потребувала перебудови підходів до 
управління виробництвом та логістикою, що можливо було здійснити тільки за 
рахунок цифровізації. Впровадження єдиної ІТ – системи (Smart Factory) сприяло 
оптимальному використанню ресурсів, можливості відстежувати замовлення 
онлайн на кожному етапі виробництва, забезпечення ефективного їх виконання. 
Рівень виконання плану замовлень склав 97%, час на обробку замовлення 
скоротився вдвічі, на 40% знизилася кількість запізнень з доставки продукції [3]. 

Отже, застосування цифрових технологій є запорукою розвитку бізнесу та 
обов’язковим фактором здатності до конкуренції в сучасних ринкових умовах 
господарювання. 
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Формування нових та використання наявних конкурентних переваг є 

необхідним чинником забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки. Загальноприйнятим є визначення, що конкурентоспроможність 
досягається тим об’єктом, який має конкурентні переваги. Крім того, 
конкурентні переваги, конкурентний потенціал та низка інших понять є 
основними категоріями, які визначать конкурентоспроможність [1, с. 53]. 

Національна економіка як об’єкт конкурентоспроможності має певні 
особливості, оскільки боротьба на  міжнаціональному рівні має зовсім інші 
прояви ніж це відбувається між підприємствами. Одночасно, формування 
конкурентоспроможності на макрорівні відбувається за рахунок розвитку 
конкурентоспроможності підприємств, які функціонують в рамках національної 
економіки та товарів, які вони виробляють. Окремим аспектом дослідження є 
визначення конкурентоспроможності національної економіки в порівнянні з 
іншими країнами світу та динаміки  загальний рівня розвитку країни, зокрема 
рівня життя та добробуту населення. 

Формуючи конкурентні переваги національної економіки, необхідно також 
ураховувати фактори забезпечення конкурентоспроможності, які слід 
диференціювати за рівнем впливу (макро-, мезо-, мікрорівень). Виключаючи ті 
чинники, які забезпечують конкурентоспроможність підприємств країни 
(чинники мезорівня: конкурентна перевага підприємства, результати його 
економічної діяльності) та чинники конкурентоспроможності їх продукції 
(чинники мікрорівня: ціна, якість, рівень обслуговування, умови постачання і 
платежу тощо), на конкурентне становище економіки (її 
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конкурентоспроможність) впливає природний, техніко-технологічний та 
людський фактор. 

Цей перелік варто доповнити фактором спеціалізації країни та її місцем в 
міжнародному поділі праці, які визначають кластеризацію, взаємовідносини з 
постачальниками і споживачами тощо. Останні визначені чинниками 
конкурентоспроможності за теорією М. Портера [2]. 

Відповідно до факторів конкурентоспроможності формування 
конкурентних переваг національної економіки потрібно здійснювати за трьома 
напрямками. Перший напрямок передбачає формування конкурентних переваг 
вітчизняних підприємств на основі доступу до наявних ресурсів, зокрема робочої 
сили певного рівня, та природно-географічних особливостей країни. Другий 
напрямок полягає у розвитку та підвищення рівня використовуваних технологій 
у регіоні, переході до виробництв вищих технологічних укладів та виготовлення 
більш складної продукції (з більшою доданою вартістю). Третій напрямок 
присвячено економічній політиці впровадження і використання конкурентних 
переваг економіки для підтримки її конкурентоспроможності на національному 
та міжнародному рівні в умовах посилення глобалізації світового господарства. 
На завершальному етапі формування конкурентної переваги необхідна 
політична воля та ініціатива для проведення організаційних змін відповідно до 
сформованої конкурентної переваги з метою як найефективнішої її реалізації та 
впровадження. 

Сформовані конкурентні переваги можна класифікувати за сферою 
впровадження та використання:  

� фінансово-економічна (цілісність національної економіки, 
забезпеченість фінансовими ресурсами, рівень ділової активності в регіоні, 
структура національного господарства); 

� соціальна (рівень соціально-економічного розвитку, трудовий 
потенціал, рівень матеріального становища населення); 

� зовнішньоекономічна (участь у міжнародному поділі праці, 
інтенсивність міжнародної торгівлі, розвиненість міжнародної співпраці в різних 
галузях); 

� інноваційно-інвестиційна (інвестиційна привабливість регіону, рівень 
використання інновацій та їх впровадження у виробничий процес, інноваційно-
інвестиційний потенціал); 

� організаційно-інституційна (інституційний потенціал, ефективність 
регіонального управління, економічна політика та стратегія економічного 
розвитку). 

Впровадження конкурентних переваг полягає у: 
1) здійсненні нововведень у виробничому процесі та процесах управління; 
2) реорганізації чи частковій зміні ланцюга створення вартості продукції; 
3) проведенні роз’яснювальної роботи, ознайомлення та популяризації  

створеної конкурентної переваги на внутрішньому ринку; 
4) проведення модернізації  національного господарства відповідно до 

впроваджених нововведень.  
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Кожна успішна країна має свою історію формування конкурентних  
переваг національної економіки, що базується на природно-географічних, 
економічних, соціо-культурних чи науково-технологічних особливостях. Але ще 
жодна країна не стала економічно успішною, не використавши свої конкурентні 
переваги спершу в реальному секторі, сукупності галузей економіки, які 
виробляють матеріальні і нематеріальні товари та послуги.  

Україна отримала в спадщину значні конкурентні переваги у вигляді 
наявних природних ресурсів та потужного економічного потенціалу створеного 
в попередні періоди. Проте, конкурентні переваги національної економіки 
України мають певні особливості з огляду на перманентну економічну кризу, що 
триває з початку процесу трансформації економіки УРСР на ринкові засади. 
Нажаль, частина з конкурентних переваг української економіки втрачена або не 
реалізована належним чином. Економічна модель України досі побудована 
таким чином, що країна стала донором сировини, людей і навіть грошей для 
успішних індустріалізованих економік[3].  

Рекомендації щодо визначення та використання конкурентних переваг 
національного господарства відображено в теоріях міжнародної торгівлі. Можна 
виділити дві групи концепцій міжнародної торгівлі залежно від того, що саме в 
них пропонується розглядати як основу утворення конкурентних переваг країни. 

До першої групи слід зарахувати початкові теорії: меркантилізм, теорію 
абсолютних переваг А. Сміта, теорію порівняльних переваг Д. Рікардо, модель 
торгівлі Хекшера – Оліна, які основою виграшу країни на   світовому ринку 
визнають її здатність найбільш раціонально використовувати наявні фактори 
виробництва. До другої групи концепцій світової торгівлі зараховуємо так звані 
теорії неотехнологічного напрямку, які більш детально тлумачать ресурси 
країни, приділяють увагу таким факторам, як розвиток науки й техніки та 
інноваційний потенціал країни.  

Добробут країни в сумі залежить від добробуту окремих економічних 
суб’єктів, що функціонують в національному господарстві (підприємства, 
домогосподарства, інституції, держава) і можна стверджувати, що використання 
конкурентних переваг сприяє підвищенню добробуту країни за рахунок 
виграшної діяльності на міжнародних ринках. Рейтинг міжнародної 
конкурентоспроможності країни можна розглядати як здатність національного 
виробництва реалізовувати конкурентні переваги в міжнародних торговельних 
відносинах. Узагальнюючим показником, що дозволяє ранжувати країни світу за 
їх здатністю конкурувати на світовому ринку є Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI). Україна в 2019 
році втратила дві позиції в цьому Індексі й опустилася на 85-те місце з 141 
країни[5]. З іншого боку, рівень національного добробуту безпосередньо впливає 
на здатність країни формувати власні конкурентні переваги. 
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З розширенням та поглибленням глобалізації зв’язок між національною 

безпекою та національною конкурентоспроможністю привертає увагу  
дослідників. Питання щодо способів забезпечення національної 
конкурентоспроможності, зберігаючи соціально-економічну безпеку країни, 
наразі є актуальною науковою проблемою. Її розв’язання передбачає пошук 
відповідей на наступні ключові питання: по-перше, як концептуально відбувся 
перетин досліджень національної конкурентоспроможності країни та 
економічної безпеки, як дві окремі теоретичні конструкції об’єдналися в єдину 
дослідницьку програму; по-друге, які види ризиків породжуються досягненням і 
збереженням конкурентоспроможності національної економіки разом із 
розширенням і поглибленням глобалізації, і яким чином і наскільки вони 
кидають виклик економічній безпеці; по-третє, які механізми чи політичні 
інструменти мають бути вжиті владними структурами країни для усунення 
виникаючих економічних дисбалансів при збереженні досягнутих конкурентних 
позицій. Безперечно, глобалізація продукує нові виклики національній 
економічній безпеці, але з огляду на те, що економічна незахищеність має свою 
специфіку у окремих країнах, національна інституційна адаптація стає ключовим 
фактором  для ефективного державного управління в інтересах економічної 
безпеки в кожній країні при збереженні її конкурентоспроможності. 
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Диджиталізація охоплює все більше сфер життєдіяльності сучасної 

людини і суспільства в цілому, що пояснюється тими перевагами, які 
відкриваються перед людиною та суспільством. 

Серед переваг можна назвати створення умов для більш повного 
задоволення потреб споживачів, адже цифрові технології дозволяють налагодити 
індивідуалізоване виробництва; суттєве підвищення гнучкості виробництва, 
переналагодження виробничих процесів, від чого також виграють споживачі; 
підвищення кваліфікації робочої сили, чого вимагає виробництво і,  що своєю 
чергою, сприяє розвитку людини, інтелектуального капіталу суспільства в 
цілому. Про зміцнення потенціалу підприємств, які скористаються 
можливостями диджиталізації свідчить і практика діяльності таких підприємств, 
“Apple”, “Procter and Gamble”, “Shougang Steel”. Фахівці зазначають, що 
«найбільші вікна можливостей відкриваються для скорочення часу науково-
виробничого циклу від розробки нової продукції до її проходження на ринки (на 
20-50%), зменшення простоїв устаткування (на 30-50%), зниження затрат на його 
технічне обслуговування (на 10-40%) і витрат на утримання матеріально-
технічних запасів (на 20-50%), підвищення продуктивності праці за допомогою 
автоматизації її розумової складової (на 45-55%)»[1, с.22-23].  

Україна не стоїть осторонь від цього магістрального процесу, поставивши 
перед собою справді своєчасне та амбітне завдання – перетворити нашу країну 
на смарт-державу, зробити використання цифрових послуг доступним для 
громадян та бізнес спільноти, довести частку ІТ послуг до 10% у складі ВВП 
України, а завдяки цифровізації можливе зростання ВВП України — на 2,4-
12,1% (3,1-15,8 млрд. дол. США), підвищення добробуту громадян — на 3,6-7,8% 
[2].  
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Таблиця 1 
Україна в світових рейтингах диджиталізації 

Назва рейтингу Позиція 
України 

Кількість країн для 
порівняння 

Індекс ООН з розвитку електронного 
урядування EGDI, 

69  193 

Індекс мережевої готовності 
NRI, 2019 

67 121 
 

Індекс цифрової 
конкурентоспроможності WDCR,  2020 

60 63 
 

Джерело:[2].  
Таке завдання не лише відповідає потребам сучасного розвитку 

цивілізованого суспільства, а й цілком реальне для нашої країни. Наша країна 
має необхідний потенціал для цього у вигляді досить кваліфікованої робочої 
сили, певний досвід розробки і використання цифрових технологій, як видно з 
таблиці 1.  

Але небезпечно лише захоплюватись новими можливостями,  і не бачити 
загроз та ризиків, які виникають для людини, бізнесу, суспільного життя в цілому 
для всіх країн і для тих країн, які поступаються рівнем свого розвитку та 
відстають у багатьох сферах життєдіяльності від розвинених країн.  

У Звіті UNCTAD про цифрову економіку зазначається, що створення нових 
можливостей завдяки застосуванню цифрових технологій  супроводжується 
розривами, суперечностями, загрожує залишити менш розвинені країни ще 
більше позаду від цивілізованих країн [3]. Важливою причиною виникнення 
ризиків та загроз диджиталізації є нерівномірність розвитку цих процесів. 
Перевагами цифрових технологій не можуть скористатися однаковою мірою всі 
громадяни та сфери життєдіяльності через нерівномірний доступ до Інтернету, 
через недостатню технічну оснащеність окремих галузей економіки та 
суспільного життя. Не всі громадяни і нашої країни, і світу в цілому мають 
можливість використовувати новітні технічні пристрої, оскільки мають різний 
рівень освіти, різний рівень доходів. До того ж є люди з особливими потребами, 
рівень економічного стану підприємств також різний. Таким чином вочевидь є 
те, що нерівномірність розвитку цифровізації спричинює виникнення, розвиток 
та й поглиблення соціальної нерівномірності, розвитку та поглиблення 
суперечностей в суспільстві. 

Формою прояву нерівномірності розвитку та суперечностей цифрових 
технологій є структурне безробіття Частина сукупної робочої сили, яка працює в 
сфері високих технологій отримує зростання добробуту за рахунок підвищення 
кваліфікації. Водночас розвивається структурне безробіття, зникають професії, 
скорочується кількість робочих місць. В економічному плані це означає, 
наростання конкурентоспроможності в середовищі працівників. 

Ризиком впровадження цифрових технологій може стати зростання 
поляризації суспільства та поглиблення соціальної нерівності. Лише частина 
працівників, яка відповідатиме вимогам сучасного диджиталізованого 
виробництва матиме високі доходи, творчий характер праці. Для іншої певної 
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частки людей це обернеться втратою роботи, суттєвим зниженням доходів в 
результаті виконання некваліфікованих видів робіт, які залишаться. 

Комп’ютерна інтеграція  виробничих процесів має одним з наслідків 
загрозу порушення конфіденційності інформації, появи нових правопорушень і 
злочинів, пов’язаних із захистом комерційної інформації, прав інтелектуальної 
власності, недоторканністю приватного життя. людей. 

Зміни в науці, технологіях відбуваються дуже швидко, освіта, як показує 
досвід, не встигає виконати своє завдання: випереджувати практику, готувати 
фахівців з випередженням, щоб після закінчення навчального закладу випускник 
був не просто готовий до роботи в сучасних умовах праці, на сучасному 
обладнанні  а й мав такий своєрідний «запас міцності» знань, навичок, 
компетенцій, які б дозволили певний час працювати, самонавчатись і здобувати 
нові знання. Освіта впродовж всього життя має стати потребою для кожного 
працівника, реалізувати цю потребу потрібно як шляхом самоосвіти, так і на 
основі формального навчання. Але таку потребу потрібно сформувати у 
сучасних школярів, студентів, зокрема, через підвищення суспільної поваги до 
освіти та вчителів. 

Далеко не повний перелік як переваг так і загроз і суперечностей розвитку 
диджиталізації в нашій країні важливо розглядати так, щоб усвідомлювати всі ці 
аспекти і враховувати в практичній діяльності. Враховуючи беззаперечні 
переваги цифрових технологій, потрібно з боку держави надавати необхідну 
інституційну підтримку у вигляді законодавства, та фінансову підтримку для її 
успішного розвитку. Враховуючи нерівномірність розвитку цифровізації і 
проблеми, які виникають в результаті таких тенденцій необхідно глибоко 
вивчати, передбачати проблеми й розробляти необхідні заходи для упередження 
та нейтралізації негативного її впливу на соціально-економічний розвиток 
країни.  
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В умовах погіршення економічної ситуації внаслідок глобальної пандемії і 

впровадження карантинних обмежень в усіх країнах світу гостро постає питання 
виживання підприємств, набуття ними нових конкурентних переваг в сучасному 
світі. Це вимагає від підприємств здійснення оцінки конкурентних позицій на 
ринку, досягнутих в процесі конкурентної боротьби, проведення аналізу 
динаміки конкурентоспроможності та розробка стратегії поведінки в 
майбутньому для досягнення і утримання лідируючих позицій на відповідному 
ринку. 

Необхідно оцінювати комплексну конкурентоспроможність підприємства, 
яка виступає як його конкурентний статус і відображає вміння не лише 
створювати, але і утримувати конкурентні переваги на ринку. Комплексна 
конкурентоспроможність включає як досягнуту, реалізовану конкуренто-
спроможність, так і потенційну, прогнозну конкурентоспроможність. Прогнозна 
конкурентоспроможність є результатом екстраполяції тенденцій у динаміці її 
реалізованого рівня, тому може розглядатися як орієнтир при визначенні базових 
характеристик, які характеризують основу стратегічної 
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конкурентоспроможності. Стратегічна конкурентоспроможність визначає 
здатність суб’єкта господарювання у майбутньому набувати конкурентні 
переваги над суперниками та реалізовувати їх у власних інтересах.  

Складна економічна ситуація на ринку потребує від підприємств постійних 
зусиль для удосконалення прийнятих управлінських рішень щодо забезпечення 
їхньої конкурентоспроможності. Необхідною складовою цього процесу є аналіз 
та оцінка ефективності та результативності діяльності підприємства. 

Беручи до уваги євроінтеграційні процеси та високий транзитний 
потенціал України, сектор транспортно-логістичних підприємств демонструє 
великі перспективи як на українському, так і на міжнародному ринку.  

За результатами 2019 року до найпотужніших транспортно-логістичних 
компаній, що працюють в Україні і мають виручку більше 200 млн. грн., 
відносять як зарубіжних, так і вітчизняних гравців, зокрема: KÜEHNE + NAGEL 
(Швейцарія, 1100 млн. грн.), DSV LOGISTICS (Данія, 900 млн. грн.), RABEN 
(Нідерланди, 600 млн. грн.), EKOL UKRAINE (Туреччина, 550 млн. грн.), 
ZAMMLER (Україна, 550 млн. грн.), PAKLINE LOGISTICS (Україна, 500 млн. 
грн.), UVK (Україна, 300 млн. грн.) та ЛОГІСТИК-ПЛЮС (Україна, 200 млн. 
грн.) [2]. 

Оцінювання конкурентоспроможності транспортно-логістичних 
підприємств має здійснюватися з урахуванням специфіки послуг, що ними 
надаються. Зокрема, основні види послуг транспортно-логістичних компаній 
включають: експорт-імпорт і транзит вантажів різними видами транспорту, 
інтермодальні та мультимодальні перевезення, страхування вантажів, митно-
брокерські та складські послуги та послуги кур’єрської експрес доставки як по 
Україні, так і світу [3]. 

Система показників, за якою оцінюється комплексна 
конкурентоспроможність транспортно-логістичних підприємств, має включати:  

� показники виробничої складової (рентабельність транспортних 
перевезень, рентабельність складських операцій, рентабельність основних 
засобів, технічна оснащеність вантажно-розвантажувальних робіт, організація 
перевезень); 

� показники фінансової складової (коефіцієнти фінансової автономії, 
фінансової залежності,  фінансового ризику, фінансової стабільності, ліквідної 
платоспроможності); 

� показники кадрової складової, які необхідно розподілити на якісні і 
кількісні. До кількісних показників кадрової стійкості необхідно віднести 
коефіцієнти: плинності кадрів, оновлення кадрів, співвідношення прийнятих та 
звільнених кадрів, стабільності забезпечення кадрами, показник 
фондоозброєності працюючих. До якісних показників кадрової стійкості 
належать: рівень освіти працюючих, співвідношення соціальної відповідальності 
до обсягу перевезень (вантажообороту) на одного працюючого та рівень 
забезпечення працівників соціальним пакетом. 

� показники маркетингової складової, які насамперед визначаються 
часткою ринку, яку посідає компанія, структурою перевезень і логістичних 
послуг, структурою клієнтів; 
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� показники управлінської складової. Специфіка оцінки управлінської 
складової в тому, що основна частина показників є показниками якісними і не 
піддаються кількісному вимірюванню, а можуть бути порівняні лише відносно. 
До основних показників управлінської складової традиційно відносять: 
показники складності конфігурації структури; коефіцієнта оборотності 
дебіторської заборгованості; коефіцієнта оборотності кредиторської 
заборгованості; наявності (кількості) відмов; комфортності умов праці 
(мікроклімат); використання потенціалу зростання частки на ринку; залучення 
нових клієнтів.  

Якщо в процесі аналізу виявлено високий рівень потенційної 
конкурентоспроможності, то він має бути реалізованим шляхом інтенсивного 
просування підприємства. Для цього можливо потрібно скоригувати стратегію і 
тактику поведінки підприємства на ринку. Отже, комплексна 
конкурентоспроможність представляє собою складний механізм взаємодії 
конкурентних переваг, диференційований у часі, прояві, структурі і є тим 
базисом, на основі якого визначається реальне конкурентне становище 
підприємства на ринку. 
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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 //в цих Рекомендаціях// 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 
товариства або асоціації, що регулярно займаються економічною діяльністю». 
Таким чином слід визнати, що «підприємством» в ЄС та багатьох інших 
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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 досягнути 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 мікро бізнес 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 мікро бізнесу з ринку на користь середнього бізнесу.    
 

 
 
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 середній бізнес до використання у 2020 році усіх 
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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, мікро бізнесу, 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 
10’772 млн. осіб, мінімум у 2016 році становив 8’108 млн. осіб, та у 2019 році 
сумарна зайнятість становила 9’017 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 мікро бізнесу 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 мікро бізнес.  

a. Великий бізнес є водночас суб’єктом і об’єктом формування державної 
політики на індивідуальному рівні (або з вагомим уточненням та врахуванням 
індивідуальних особливостей кожної окремої компанії великого бізнесу).  

b. Середній бізнес є об’єктом державної політики на секторальному рівні – 
на якому відбувається концентрація інтересів окремих учасників ринку. 

c. Малий та мікро бізнес – є об’єктом державної політики на 
інституційному рівні. Урядові рішення стосуються та впливають на невизначене 
коло суб’єктів в масштабах сектору. 

І тому 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 [по 
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окремих секторах]», б) окремої державної політики «щодо малого бізнесу» та в) 
окремої державної політики «щодо мікро бізнесу».  

Кожна така політика має мати свій специфічний набір цілей, інструментів 
та показників своєї результативності. 
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Проблематика формування бізнес-екосистем останнім часом набуває 

посиленої уваги як представників академічної науки, так і представників бізнес-
середовища. Діяльність успішних компаній підтверджує те, що в бізнес-
середовищі чітко відслідковується тенденція щодо побудови та розвитку бізнесу 
на засадах функціонування екосистем, оскільки такий тренд обумовлений, по-
перше,  серйозними змінами у запитах усіх учасників ринку (виробники, 
посередники, споживачі, фінансово-кредитні інституції, загальнодержавні та 
місцеві органи влади, об’єднання підприємців, профспілки тощо), і по-друге, 
розвитком цифрових технологій. Враховуючи сучасні виклики, конкурентне 
середовище актуалізує завдання переходу від «класичних організацій» і вже, 
навіть, «цифрових організацій» до розробки бізнес-моделей на основі ключових 
характеристик бізнес-екосистем. 

Поняття «екосистема» у науковий вжиток введено британським біологом, 
екологом А. Тенслі в 1935 р.  Вчений стверджував, що екосистема – це 
просторова система, що охоплює історично сформований комплекс живих істот, 
пов’язаних між собою трофічними зв’язками, та неживих компонентів 
середовища їх існування, які залучаються в процесі обміну речовин та енергії. У 
кожній екосистемі відбуваються кругообіг речовин та обмінні енергетичні 
процеси [1, с.53].  Зазначалось, що основними властивостями екосистеми є 
цілісність, здатність до самовідтворення, стійкість та саморегулювання. Вагомі 
дослідження екосистем провадились також такими вченими, як В. М. Сукачов, 
Ю. Одум, Д.Ф.Оуен.  
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Враховуючи вищезазначені напрацювання, у 1993 р. Джеймс Мур у статті 
«Predators and prey: A new ecology of competition» вперше визначив поняття 
«бізнес-екосистема». Подальші праці забезпечили Д.Муру звання засновника 
екологічного підходу до конкуренції. Основна ідея, висловлена Д.Муром 
полягала в тому, що в сучасному світі будь-яку компанію потрібно розглядати не 
тільки як представника певної галузі, але, і як частину відповідної бізнес-
екосистеми, котра поширюється на значну кількість галузей економіки, видів 
діяльності, сегмент споживачів. Пояснюється це тим, що ключовою ознакою 
сучасної економіки є інноваційність і для належної реалізації  інновацій (інколи, 
навіть, революційних) потрібні не тільки партнери по бізнесу, а в першу чергу, 
партнери-споживачі. Винагородою за здійснення діяльності на таких засадах є 
формування дієвої спільноти або мережі бізнес-структур та споживачів, які 
мають спільну (ідентичну) позицію щодо розробки та реалізації інновацій. 

На теперішній час, можна чітко ідентифікувати три підходи щодо 
трактування «бізнес-екосистем». Бізнес-екосистему визначають як: 1) сукупність 
учасників, які взаємодіють з організацією та прямо чи опосередковано мають 
відношення до створення «ланцюга цінності»; 2) торгівельну площадку для 
реалізації широкого спектру товарів та послуг (marketplace); 3) організацію, що 
здатна до саморозвитку. 

Діяльність бізнес-екосистем дозволяє реалізувати наступні функції: 
забезпечення реальних можливостей щодо розробки та впровадження інновацій; 
сприяння вирішенню соціальних та екологічних проблем суспільства; 
формування та підвищення якості обслуговування потреб певних спільнот; 
прискорення процесів навчання та створення інновацій на основі обміну 
досвідом та креативних підходів до організації бізнесу та управління ним[2, с. 
422]. Окремо слід виділити таку функцію бізнес-екосистем як формування 
інфраструктури підтримки малого підприємництва. Реалізація такої функції 
передбачає активну та дієву участь держави, особливо, при здійсненні 
нормативно-правового регулювання регламентації напрямів підтримки бізнесу 
та контролю за їх впровадженням. 

На думку бізнес-аналітиків, важливими передумовами створення 
екосистем бізнесу є: посилення потреб споживачів щодо швидкого отримання 
якісних товарів та послуг (як ділового, так і особистого характеру) через зручні 
та доступні цифрові канали; постійне зростання кількості інноваційних 
компаній, основою діяльності яких є забезпечення та вдосконалення 
клієнтоорієнтованого сервісу; готовність покоління Z надавати компаніям 
доступ до своїх персональних даних з метою отримання цікавих пропозицій та 
персоналізованих комунікацій; комплексна діджиталізація бізнесу, яка дає змову 
ефективно взаємодіяти як з партнерами, так і споживачами [3]. 

Вважається, що формування бізнес-екосистем є найбільш характерним для 
фінансово-кредитних установ, операторів мобільного зв’язку, ІТ-компаній. 
Однак, перелік бізнесів, які активно починають працювати в екосистемах є 
досить вагомим: це і авіакомпанії, туроператори, великі роздрібні мережі, 
торгівельні центри, представники індустрії розваг, ресторанний бізнес та ін. 



 
 

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

 

51 

В Україні можна навести чимало прикладів створення та ефективного 
функціонування бізнес-екосистем. Успішним прикладом  вітчизняного 
маркетплейсу є ROZETKA. Це найбільший онлайн-рітейлер у країні, що надає 
торгові площадки партнерам, які відповідають вимогам щодо якості та рівня 
роботи зі споживачами. Якщо на кінець 2011 р. на сайті інтернет-магазину було 
представлено 65 тис. найменувань продукції, то на сьогодні ця цифра досягає 
майже 4 млн. 

Іншим прикладом діяльності бізнес-екосистеми, як організації здатної до 
саморозвитку, є екосистема UNIT.CITY. UNIT.City – це перший інноваційний 
парк в Україні, де створюється екосистема та інфраструктура для розвитку 
бізнесу в сфері високих технологій та креативних індустрій. Екосистема є 
спільнотою успішних підприємців, яка надає доступ до актуальних подій, 
реалізує програми та сервіси для стартапів та зростаючого бізнесу [4]. Реальними 
результатами діяльності є масштабування бізнесу, розробка нових видів 
продукції, систематизація бізнес-процесів, зростання обсягів продажу в 
учасників екосистеми.  

Підсумовуючи вищезазначене, слід акцентувати увагу на тому, що 
використання еко-підходу в організації та управлінні як бізнесом, так і державою 
забезпечить суттєві конкуренти переваги усім учасникам ринку та сприятиме 
підвищенню конкурентоспроможності національної економіки. 
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В сучасних умовах процес успішного функціонування і економічного 

розвитку підприємства залежить від прийняття якісних управлінських рішень, 
які формуються на основі ретельного та всебічного аналізу інформації, що 
надходить як із внутрішнього середовища підприємства, так і із зовнішнього. 
Останнім часом, у зв’язку з розвитком інформаційних технологій та загальною 
інформатизацією соціально-економічних відносин, зросло значення інформації 
не лише для економіки, але й для суспільства вцілому. Інформація стала одним з 
найважливіших управлінських ресурсів, поряд з людськими, фінансовими та 
матеріальними.  

З підвищенням ролі інформації, сформувався інформаційний простір, який 
потребує захисту від несанкціонованого чи ненавмисного впливу на рівні 
держави, регіону, і навіть на рівні окремих підприємств. В господарській 
діяльності підприємств захист інформації дає можливість отримувати високі 
доходи, укладати вигідні контракти з контрагентами, істотно підвищує рівень 
конкурентоспроможності підприємства, а також дозволяє значно збільшити 
ефективність діяльності організації в цілому. У зв'язку з цим інформаційна 
безпека є невід'ємним елементом системи економічної безпеки. 

З розвитком інформаційного суспільства, в якому здійснюють свою 
діяльність більшість суб'єктів бізнесу, інформація і всі основні складові процесу 
інформатизації набувають все більшої значущості. Саме тому, в умовах 
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конкуренції, інформація нерідко стає об'єктом зазіхань. В таких ситуаціях 
комплексна інформаційна безпека виступає запорукою забезпечення 
економічної безпеки підприємства.  

Таким чином, можна зробити  висновок, що інформаційна та економічна 
безпека, органічно доповнюють один одного і нерозривно пов'язані не тільки з 
практичної точки зору, але і в понятійному відношенні [ 2, c.64]. 

Сучасне трактування поняття «економічна безпека» досить багатогранне і 
відображає різні сторони діяльності підприємства. Це зумовлює різнобічність та 
складність трактування даної категорії різними авторами. Аналізуючи їх можна 
визначити економічну безпеку як захищеність різного роду потенціалу 
підприємства, зокрема, виробничого, організаційно-технічного, інформаційного, 
інноваційного, фінансово-економічного та соціального, від негативного впливу 
зовнішніх та внутрішніх загроз, які прямо чи опосередковано можуть вплинути 
на діяльність бізнес-структур [ 1, c.166]. 

Невід’ємною складовою є інформаційна безпека. Вона полягає у 
накопиченні, систематизації, аналізі та захисті інформації, як офіційної, так і 
неофіційної, що може бути отримана підприємством з будь-яких джерел. 

Основними елементами інформаційної безпеки є сукупність правових, 
організаційних, технічних заходів, що спрямовані на : 

1) забезпечення захисту інформації від незаконного втручання ззовні, її 
знищення, псування, блокування чи копіювання, поширення та інших 
протиправних дій; 

2) дотримання конфіденційного доступу до закритих даних; 
3) державне регулювання сфери формування інформаційної безпеки 

підприємств шляхом встановлення обмежень допуску до забороненої 
інформації. 

Кількість користувачів «Всесвітньої павутини» з кожним роком зростає, 
що дає поштовх до розвитку нової якості еволюційного вдосконалення 
суспільства у вигляді віртуальної економіки. В межах неї купівлі здійснюються 
через торгівельні сайти, з використанням нових моделей ведення бізнесу, 
особливих маркетингових стратегій, нових інноваційних інструментів. 

Електронна комерція передбачає підприємницьку діяльність з 
використанням мережі Інтернет. Як правило виокремлюють дві форми 
електронної комерції: 

� торгівля між підприємствами (В2В); 
� торгівля між підприємствами та споживачами (В2С). 
Електронна комерція дала поштовх до формування таких організаційних 

бізнес-структур як електронний магазин, електронний каталог, електронний 
майданчик, віртуальні групи та спільноти тощо. Всі ці формування передбачають 
укладення он-лайн угод між контрагентами. Але, як і паперові угоди, такі 
договори передбачають дотримання вимог до збереження, захисту та перевірки 
достовірності вхідної та вихідної інформації. 

В 2019 близько 1,92 мільярда чоловік придбали товари або послуги в 
інтернеті, а обсяг продажів підприємств електронної комерції в світі сягнув 
3,5 трлн доларів США. 
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Сьогодні споживачі можуть обрати для своїх купівель або перегляду та 
аналізу цінової пропозиції будь-яку онлайн-платформу. Хоча деякі он-лайн 
платформи зорієнтовані на клієнтів B2B (business-to-business), в індивідуальних 
споживачів також існують великі можливості до співпраці у віртуальному 
просторі. 

Станом на 2020 рік на он-лайн торговельні майданчики припадає 
найбільша частка купівельних угод у всьому світі. У світовому рейтингу 
інтернет-магазинів роздрібної торгівлі лідирує Amazon (пропонує комп’ютерні 
послуги, побутову електроніку і цифровий контент), який зафіксував у 2020 році 
понад 5,2 млрд унікальних відвідувачів. Однак за валовою вартістю товарів 
Amazon займає третє місце після Китаю. Його конкурентами стали Taobao і 
Tmall – платформи, які управляються Alibaba Group, корпорацією, що 
представляє он-лайн-майданчик з Азії [4]. 

Останні роки помітно зросла частка використання мобільних пристроїв, 
що стимулювало споживачів до здійснення он-лайн купівель. В 2019 році на 
смартфони припадало понад 67% усіх відвідувань роздрібних веб-сайтів в 
усьому світі. Мобільна комерція особливо популярна в країнах Азії: тут 
генерується до 65% загального обсягу он-лайн-транзакцій через мобільний 
трафік [3]. 

Таким чином, в останні роки ми спостерігаємо зміщення попиту від 
звичайної торгівлі до електронної комерції. Пандемічна криза різко прискорила 
поширення таких інструментів за рахунок створення нових підприємств. Нові 
форми он-лайн співпраці дозволять створити інноваційні бізнес-моделі 
електронної комерції та реалізувати комерційні функції підприємств найкращим 
чином в кризових умовах господарювання. Але у зв’язку зі стрімким 
поширенням інструментів електронної комерції, форм взаємодії контрагентів, 
підприємства електронної комерції повинні постійно моніторити рівень 
інформаційної безпеки з метою забезпечення необхідного рівня захисту всіх 
електронних угод, зокрема, баз даних, масивів збереження документів, засоби 
захисту документів та їх достовірності. 
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З метою своєчасного запровадження антикризових заходів спрямованих на 

запобігання банкрутству підприємств в умовах кризового функціонування 
економіки України, важливим є встановлення показника, який буде слугувати 
інструментарієм моніторингу погіршення фінансово-економічного стану 
підприємств з метою запобігання їх можливого банкрутства.   

Такими показниками, на нашу думку, можуть бути наступні: частка 
збиткових підприємств в економіці України; фінансовий результат діяльності 
підприємств (загальна сума отриманих збитків) і розмір дебіторської та 
кредиторської заборгованості. 

Загалом, динаміка показника частки збиткових підприємств в економіці 
України (частка підприємств, що одержали збиток від звичайної діяльності до 
оподаткування) відповідає визначеним етапам економічної кризи, проте, 
проведений кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку показників кількості 
порушених справ про банкрутство підприємств та частки збиткових підприємств 
в економіці України, засвідчив відсутність статистично значимого зв’язку між 
зазначеними показниками (множинний R – 0,3807; R-квадрат – 0,1449; F-
критерій – 3,7234; значущість F – 0,0665). 

Ще одним показником, що може слугувати індикатором зміни показників 
банкрутства підприємств є розмір дебіторської та кредиторської заборгованості 
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(показник різниці дебіторської та кредиторської заборгованості). Проте, 
кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку показників різниці кредиторської 
та дебіторської заборгованості підприємств та кількості справ про банкрутство, 
порушених провадженням також засвідчив відсутність статистично значимого 
зв’язку між зазначеними показниками (множинний R – 0,4820; R-квадрат – 
0,2323; F-критерій – 6,6588; значущість F – 0,0171).  

Проведений кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язку показника 
кількості порушених справ про банкрутство підприємств та загальної суми 
збитків, як фінансового результату діяльності підприємств до оподаткування 
вказує на наявність статистично значимого зв’язку між зазначеними 
показниками. Статистична значимість рівняння (Y=0,02383X+8580,3723) 
перевірена за допомогою коефіцієнта детермінації (R-квадрат – 0,7164) та 
розрахункового значення критерію Фішера (F-критерій - 55,5836). Встановлено, 
що зміна показника кількості порушених справ про банкрутство підприємств на 
71,64% пояснюється зміною загальної суми збитків, отриманих підприємствами. 

Це дозволяє використовувати останній в якості індикатора зміни 
показників банкрутства підприємств. Для більшої наочності відображення 
динаміки показника суми отриманих збитків, нами наведено динаміку показника 
зміни загальної суми отриманих збитків (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка показників зміни загальної суми збитків та кількості 

порушених справ про банкрутство підприємств протягом 1996-2019 рр. 
Джерело: розроблено автором за даними [1-8]. 

 
Отже, з метою своєчасного запровадження антикризових заходів, 

спрямованих на запобігання банкрутству підприємств, за результатами 
проведеного кореляційно-регресійного аналізу запропоновано інструментарій 



 
 

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

 

57 

моніторингу фінансово-економічного стану підприємств на основі використання 
показника загальної суми збитків, як фінансового результату діяльності 
підприємств до оподаткування. 
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Економічна система є система виробництва, розподілу та споживання 
товарів і послуг. При цьому постійно відбувається взаємодія суспільства, 
окремих його груп людей і природи. Зіткнення двох протилежностей – природи 
і людського соціуму знаходиться у постійній діалектичній взаємодії. Антагонізм 
цього зіткнення спричиняє значні соціальні та екологічні наслідки в економічній 
сфері. Загострення, що виникають в результаті еколого-економічної взаємодії у 
системі "людина – суспільство – економіка – довкілля",переростають у 
економічні конфлікти. 

В історичній ретроспективі в аграрному секторі можна виділити 
поетапність загострення екопротиріч, набуваючих конфліктного характеру 
упродовж ХХ – початку ХХІ ст. 

І етап охоплює довоєнний період – початок поширення механізації 
сільського господарства, освоєння нових земель, зародження промислового 
зрошувального землеробства, поява у західних штатах США монокультурного 
експортоорієнтованого сільськогосподарського виробництва, в основному 
пшениці, перші екологічні наслідки якого проявилися в ґрунтовій перевтомі, 
зниженні продуктивності угідь та їх деградації. 

ІІ етап – 50-ті – 70-ті рр.: перша хвиля "зеленої революції", осушення боліт, 
низинних територій рік, будівництво масштабних зрошувальних систем і 
водосховищ, зростання обсягів використання синтетичних мінеральних добрив, 
будівництво великих тваринницьких комплексів з концентрацією птиці і худоби 
на обмежених територіях. Наслідки: деградація довкілля (забруднення продуктів 
харчування хімікатами, опустелювання, заболочення, забруднення поверхневих 
і підземних вод, зменшення видової різноманітності живих організмів, 
захворювання, генетичні відхилення, скорочення тривалості життя, поява 
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кислотних дощів, скорочення озонового шару, глобальне потепління клімату та 
інші екологічні проблеми); використання низькоефективних ресурсоруйнуючих 
технологій; диспропорції в умовах соціально-економічного розвитку між 
розвиненими країнами та країнами, що розвиваються; розширення масштабів 
бідності та зростання диференціації між бідними і багатими; продовольча криза 
і поширення голоду. 

ІІІ етап – 80-ті – 2000 рр. – пік "зеленої революції", тотальна хімізація 
сільського господарства та поширення генетично змінених організмів у 
сільському господарстві, перехід під тиском міжнародного і національного 
експортоорієнтованого капіталу на монокультурне виробництво в країнах, що 
розвиваються; освоєння нових земель за рахунок вирубування лісів. 
Наслідки:зростання хімічного забруднення земельних і водних ресурсів, вплив 
на зміну клімату, виведення через порушення технологій і закислення ґрунтів 
більше 40% зрошувальних земель, саванізація угідь, поява нових пустинь. 

ІV етап – 2000 – 2020 рр.: поширення чинників екодиструктивних процесів, 
характерних для країн Латинської Америки, Африки й інших континентів на 
аграрні сектори країн пострадянського простору, в т.ч. й України, що обумовило 
розширення площ деградованих угідь, поглиблення вищезазначених екопротиріч 
у світовому аграрному секторі. Сьогодні екологічний фактор поступово набуває 
лімітуючого характеру в економічному розвитку світового аграрного сектору. 

Суперечності між економічними і екологічними інтересами в умовах 
жорсткої конкуренції неминучі. При цьому перемагають, як правило, економічні, 
які дозволяють одержати найбільшу вигоду сьогодні, незважаючи на те, що у 
майбутньому вони загрожують збитками. При цьому зростання економіки втричі 
перевищує темпи зростання продуктивності живої речовини природного 
ресурсу. Неврахування цієї закономірності вже в середині ХХІ століття може 
привести до критичної ситуації [1, с.24]. 

Міжнародна комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку ще на 
межі 80-х – 90-х років минулого століття довела у своїй доповіді, що якщо високі 
темпи економічного зростання будуть зберегатися, то через кілька десятиліть 
неминуча глобальна деградація природного середовища, а це неодмінно 
призведе до підриву всієї економіки, усієї системи життєзабезпечення Землі. 

Нині ФАО застерігає: подальша деградація природних ресурсів в 
аграрному секторі "може серйозно зашкодити виробництву продовольства і 
продовольчій безпеці, посилити волотильність цін на продовольство, і, можливо, 
штовхне мільйони людей у прірву голоду і злиденності"[1]. 

Звідси знаходження рівноваги між економічними потребами людини і 
раціональним невиснажливим використанням природних ресурсів(інакше – 
еколого-економічної рівноваги), набуває для науки і практики значення 
життєзабезпечуючого чинника для людства в цілому.                                   
Послідовники екологічної економіки, підтримані ЮНЕП (Р. Костанза (Costanza 
R.), Д. Пірс (Pearce D.), М. Харт (Hart M.) й інші), фахівці Центру Фр. Парді 
Бостонського університету передбачають вирішення проблеми, зокрема, у: 

� відмові від парадигми економічного зростання та впровадження 
парадигми сталого розвитку; 
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� рівномірному розподілі накладних витрат, пов’язаних із відновленням 
природного капіталу та екосистем; 

� посиленні державного втручання у формі стратегій інтерналізації 
проблем забруднення довкілля, здійсненні принципу превентивності щодо 
охорони навколишнього середовища, 

� обліку матеріальних потоків і застосуванні принципу економії ресурсів 
на душу населення [3, с. 61-62]. 

 Забезпечення зазначеного залежатиме від того, яким шляхом підуть 
країни. 
 Якщо збережеться пріоритет економіки над екологією, то постраждають 
інтереси останньої. Як наслідок людство одержить деградацію навколишнього 
середовища, негативний його вплив на здоров'я людей, що в кінцевому рахунку 
може привести до колапсу життя на планеті. 
 Якщо домінуючим над економікою стане екологічний фактор, 
постраждають матеріальні інтереси людства, що суперечить його природним 
інстинктам. Тому цей варіант подальшого розвитку малоймовірний, точніше – 
утопічний. 
 Нарешті, якщо людство піде шляхом забезпечення паритетності між 
економікою і екологією, то зможе досягти балансу інтересів між конфліктуючими 
процесами, що сприятиме формуванню якісного навколишнього природного 
середовища. Для цього людству необхідно дотримуватися вироблених 
прогресивною наукою і практикою нормативів гранично допустимого впливу 
людей на природу. 

Під егідою ООН розробляється концепція єдиного механізму екологічно 
безпечного природокористування, яка передбачає інтеграцію всіх держав у 
питанні встановлення міжнародних стандартів і нормативів гранично 
допустимих концентрацій різних речовин у повітрі, воді та ґрунті, а також 
створення координуючих міжнародних об'єднань з охорони біосфери та 
раціонального використання природних зокрема земельних ресурсів. 
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In a knowledge-based economy, information and knowledge become a 

prerequisite for economic development of a company. Knowledge is the main source 
for the creation of innovations and an important tool of economic growth and 
competitiveness of the company in a contemporary dynamic environment. The purpose 
of the paper is to consider contemporary issues of knowledge transfer at the individual, 
company and global levels; to identify modern directions of the development of 
knowledge management concept; and to examine the knowledge management models. 
The main objectives of the paper are to consider and justify tools of knowledge 
management, which could influence the creation of innovations via knowledge 
transfer; to analyse advantages, disadvantages and practical aspects of open innovation 
concept; to identify the place of resource-based view (RBV) in knowledge management 
and in the creation of competitive advantages of the company. The research has been 
built on critical, comparative analysis and synthesis of the research works in the area 
of knowledge management. Knowledge management factors promoting the creation of 
innovations have been identified in the article. The problematic of the interrelation 
between knowledge transfer, R&D spillover and knowledge externality; its effect on 
the company’s competitiveness; the influence of knowledge transfer on the creation of 
innovations have been analysed. The results of  the  analysis  of  knowledge transfer 
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allowed to  reveal  gaps  in  the  research  on  the  interrelation  between  knowledge 
management and innovations, and led to the identification of knowledge management 
factors, which enhance the creation of innovations.  
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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 рокі 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 не зважаючи на 
конкретний зміст тих 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 
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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: досвіт 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 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 зможемо остаточно зрозуміти поведінку та прийняття 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].   

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 знищити негативний вплив зовнішніх факторів та спростити процес 
прийняття рішень кожного.  
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практичний журнал «Інфраструктура ринку». В. 42. 2020.  
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До початку 70-их років ХХ століття власники та керівники підприємств 
практично в жодній країні при побудові бізнес-моделей не ідентифікували своїх 
стейкхолдерів та не замислювалися над врахуванням їх інтересів. Підприємства 
здебільшого концентрувалися на зростанні обсягів виробництва, оскільки на 
ринку спостерігався дефіцит якісних товарів та послуг. Це, з одного боку, 
призводило до появи нових робочих місць, зростання добробуту населення 
провідних країн світу, підвищення якості життя, а, з другого, – до надмірного 
безконтрольного використання обмежених природних ресурсів, зростання 
матеріалоємності виробництва товарів та послуг та постійного збільшення 
попиту за рахунок зростання населення Землі.  
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У середині 70-х років ХХ ст. спостерігалося істотне зростання 
виробництва, негативним аспектом якого стало загострення екологічних 
проблем у світовому масштабі. Це актуалізувало постановку світовими лідерами 
та активістами питання щодо екологічної ситуації в окремих країнах та загалом 
у світі. Так, у 1972 р. автори докладу «Межі зростання» Римського клубу за 
проектом «Проблеми людства» на основі моделювання динаміки зростання 
населення Землі та поступового вичерпування природних ресурсів 
спрогнозували 12 сценаріїв розвитку цивілізації, серед яких переважали 
негативні, зокрема, базисний 3 . У 2008 р. Г. Тернер (Австралія) опублікував 
статтю, у якій порівнював прогнози «Меж зростання» з фактичними даними за 
останні 30 років 4 . Автор приходить до висновку, що результати виробництва 
товарів та продуктів, забруднення навколишнього середовища відповідають 
значенням, які були обчислені в моделі базисного сценарію 1972 р. У 2016 р. 
населення планети перевищило 7,3 млрд. осіб, а за прогнозами до 2050 р. 
збільшиться до 9,7 млрд. 2 . З 1990 р. обсяги площ орних земель у світі 
практично не збільшилися, а використання нових, менш придатних до 
вирощування рослин, може спричинити істотне подорожчання виробництва 
сільськогосподарської продукції та призвести до негативних наслідків для 
екології – зростання кількості пустель, як це має місце в Африці 1 .  

У 70-их роках ХХ ст. посилення стурбованості серед прогресивної 
спільноти щодо обмеженості природних ресурсів та змін клімату зумовили появу 
недержавних наукових організацій з вивчення глобальних проблем людства, 
таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень, Римський 
Клуб, Міжнародний інститут системного аналізу тощо. У 1972 р. у Стокгольмі 
пройшла Конференція ООН, якою була започаткована програма ООН з 
навколишнього середовища (ЮНЕП). Таким чином, це стало початком 
залучення міжнародної спільноти до вирішення екологічних проблем, що 
обумовило появу перших міністерств і відомств з охорони навколишнього 
середовища в різних країнах.  

У 1980-х роках актуалізується питання розвитку цивілізації без руйнування 
навколишнього середовища, питання еко-розвитку та необхідності сталого 
розвитку еко-систем. У 1980 р. Всесвітня стратегія охорони природи (ВСОП) 
вперше в міжнародному документі зафіксувала поняття «сталий розвиток». 
Друга редакція ВСОП, прийнята через 11 років отримала назву «Турбота про 
планету Земля – стратегій стійкого життя», де наголошується на необхідності 
збереження природи, захисту біорізноманіття та ландшафтів і екосистем, 
раціонального використання природних ресурсів та поновлювальних ресурсів.  

Починаючи з кінця XX століття розвиток науки і техніки сприяє 
поліпшенню бізнес-моделей компаній, яка відбувається передусім через 
широкомасштабне використання IT-інструментів. Зокрема створення дата-
центрів, необхідність обробки величезних масивів інформації, яка подвоюється 
кожні 1,5-2 роки, впровадження нових енергоємних технологій таких як біткоїн 
та інші потребують все більше електрики, що негативно впливає як на 
навколишнє середовище, так і поглиблюють соціальні проблеми.  З початку 2020 
року проблема лише поглибилась, оскільки глобальний карантин, зумовлений 
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пандемією COVID 19, зумовив перехід на он-лайн віддалену роботу, навчання, 
спілкування з використання технологій дистанційного навчання та способу 
організації праці (Zoom, Skype, Meet тощо) з одного боку, та загострив проблему 
пластикових одноразових відходів з іншого. Цей висновок підтверджує експерт 
Алекс Уісснер-Гросс, на думку якого розмір викидів вуглекислого газу в 
атмосферу, при перегляді  веб-сторінки складає близько 0,02 грамів 
вуглекислоти в секунду. Ця цифра зростає в 10 разів (до 0,2 грама в секунду), при 
переглядає веб-вузолу зі складними зображеннями, анімацією або відео 
зображенням. А це трильйони переглядів щоденно по всьому світі.   

Сталий розвиток передбачає припинення нераціонального використання 
непоновлювальних та виснаджувальних природних ресурсів та діяльність, що 
буде враховувати інтереси майбутніх поколінь. Водночас, в умовах зростаючої 
конкуренції, гонитві за максимізацією прибутків досягнення такої цілі в 
короткостроковому періоді є неможливою.  

Концептуальні підходи Світового Банку щодо проблем сталого розвитку 
передбачають раціональне управління портфелем активів країни, що означає 
збереження та примноження можливостей спільнот, де активи – це не лише 
традиційний фізичний, але й природний та людський капітал. Сталий розвиток, 
перш за все, передбачає зростання (або принаймні не зменшення) в майбутньому 
наявних активів, раціональність поведінки усіх господарюючих суб’єктів 
управління економікою країни.  

У широкому розумінні, сталий розвиток поєднує в собі триєдину 
концепцію: єдність економічного, соціального та екологічного підходів. 
Економічний підхід до концепції сталого розвитку засновано на теорії 
максимізації сукупного доходу Дж. Р. Хікса та Е. Ліндаля, який може бути 
отриманий за умови збереження сукупного капіталу, який формує цей дохід. Ця 
концепція передбачає оптимальне і раціональне використання обмежених 
ресурсів та використання енерго- і ресурсозберігаючих технологій, а також 
мінімізацію відходів та їх повторне використання.  

Соціальний підхід сталого розвитку орієнтований на людину та 
збереження стабільності соціальних та культурних систем, у тому числі на 
зменшення локальних, регіональних та міжнародних конфліктів. Важливим 
елементом цього підходу є справедливий розподіл благ та надання усім рівних 
можливостей.  

Екологічних підхід сталого розвитку передбачає цілісність біологічної та 
фізичної природних систем, у тому числі, життєздатність локальних екосистем, 
від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери.  

Узгодження між собою вищезазначених підходів з метою досягнення 
сталого розвитку є найскладнішим завданням та викликом для сучасного 
суспільства, оскільки всі три підходи мають враховуватися одночасно та 
збалансовано. Взаємозв’язок та взаємодія економічного та соціального елементів 
призводять до появи нових завдань – досягнення справедливості в розподілі 
доходів і благ та забезпечення гідного рівня життя для бідних верств населення.  
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Обговорення шляхів, напрямів та інструментів інтеграції України до 

європейської спільноти тривають, а останніми роками в силу об’єктивних 
причин значно активізувалися [1-5]. Традиційно у центрі уваги дослідників 
євроінтеграційної проблематики перебувають політико-правові, суспільно-
політичні, безпекові, економічні, фінансово-інвестиційні, зовнішньоторговельні, 
соціально-трудові, міграційні та соціально-комунікаційні аспекти. Значно менше 
уваги приділяється науково-освітньому та інноваційному складникам 
євроінтеграції України та їхньому кількісному виміру. Потенціал активізації 
процесів інтеграції України науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС є 
недооціненим, і його реалізація має розглядатися як один із ключових напрямів 
стратегії забезпечення її європейського вектору.  
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Тому проведення комплексного дослідження у напрямі науково-
інституційного супроводу та порівняння з найближчим сусідом – Польщею, 
щодо визначення поточного стану та обґрунтування стратегічних сценаріїв 
інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС як 
джерела сталого випереджаючого інноваційного розвитку є актуальним і 
своєчасним.  

Отже, мета статті – ідентифікація, порівняльний аналіз та наукове 
обґрунтування стратегічних сценаріїв українського і польського науково-
освітнього та інноваційного просторів євроінтеграції України та Польщі за 
сучасною методологією ідентифікації та стратегування у безпековому вимірі на 
середньострокову перспективу [6]. 

Для оцінення рівня освіти та інноваційності розроблено систему 
індикаторів [7-9] (табл. 1), динаміка яких доступна у Держстаті України, а 
частина розраховується за допомогою моделі макроекономічної рівноваги [10]. 
Використовуючи сучасну методологію інтегрального оцінювання [6, c. 56-82] 
розроблено інтегровану модель науково-освітнього та інноваційного просторів 
євроінтеграції з динамічними ваговими коефіцієнтами та визначенням меж 
безпечного існування кожного індикатора (1). 

Таблиця 1 
Складові та індикатори підсистем науково-освітнього та інноваційного  

просторів євроінтеграції* 

Освіта (ресурсне забезпечення) Наука та інновації (ресурси та результати) 

1. Рівень охоплення вищою освітою, на 10 тис. 
населення;(S) 
2. Рівень охоплення середньою освітою, на 10 тис. 
населення;(S) 
3. Рівень державного фінансування освіти, % до 
випуску;(S) 
4. Рівень державного фінансування вищої освіти, % 
до випуску;(S) 
5. Середні витрати на 1 учня (студента), тис. дол. 
США за ПКС;(S) 
6. Рівень капітальних вкладень в освіту, % до 
загальних видатків на освіту;(S) 
7. Рівень оплати праці в освіті до випуску;(S) 

1. Темп науково-технологічного прогресу S) 
2. Рівень фінансування НДР, % ВВП (S) 
3. Рівень фінансування інноваційної діяльності, % 
ВВП, (S) 
4. Рівень інноваційної активності підприємств, % 
загальної кількості (S) 
5. Рівень реалізації інноваційної продукції, % до 
загального обсягу реалізованої продукції (S) 
6. Рівень витрат на НДР на 1 особу, дол. США за 
ПКС (S)  
7. Рівень винахідницької активності (патенти та 
корисні моделі), на 1 млн населення   (S) 

________________________ 
* Сформовано авторами 

   (1) 

Розрахунки поточного рівня науково-освітнього та інноваційного 
просторів євроінтеграції дає наступну картину динаміки інтегральних індексів 
України та Польщі, а їх одночасне порівняння з інтегральними пороговими 
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значеннями дає можливість визначити стратегічні цілі та побудувати траєкторію 
сталого розвитку за різними сценаріями до 2030 р. (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Динаміка інтегральних індексів освітньо-інноваційного 

простору України та Польщі зі стратегічними цілями та сценаріями 
розвитку до 2030 року 

  
Таким чином, знаючи бажане значення інтегрального індексу, можна 

виконати синтез бажаних значень індикаторів, що відповідають заданій 
траєкторії зростання через вирішення зворотної задачи декомпозиції 
інтегральних індексів за допомогою методолології стратегування з 
використанням методів адаптивного регулювання з теорії управління [6, c. 83-
89]. 

Наступний перехід від безрозмірних індикаторів через процедуру 
деформування – використання формул нормування з зворотному порядку, до 
індикаторів у природних одиницях виміру дозволяє отримати значення 
ключових макропоказників науково-освітнього та інноваційного просторів 
євроінтеграції у кожному році, моніторинг яких є найкращим критерієм оцінення 
ефективності дій уряду та влади кожної країни на шляху до євроінтеграці. 
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Найбільшою мірою світова пандемія COVID-19 в аспекті її впливу на 
ринок нерухомості та послуги управління нерухомістю заторкнула 
функціонування трьох основних секторів – офісної, торговельної та готельної 
нерухомості. Ключовими довгостроковими трендами у цій сфері, на думку 
учасників ринку, стали циклічний спад і довгострокові структурні зміни в 
об’єктах нерухомості та сервісах ринку, пов’язані із диджиталізацією 
(пріоритети екологізації, ширше використання технологій у операційній 
діяльності компаній, в управлінні функціонуванням будівлями і забезпеченні 
здоров’я та безпеки користувачів, зміни у прийнятті інвестиційних рішень, нові 
моделі оренди тощо) [1, с. 16, 19]. 

Диджиталізація у сфері управління нерухомістю проявляється через такі 
актуальні тенденції як розвиток та поширення: 

� PropTech (Property technology – технологія власності); 
� концепції SPaas (Space as a service – простір як послуга); 
� антикризових послуг управління. 
Загальноприйнятого бачення щодо того, що таке PropTech, поки немає.   

Зокрема вважається, що це частина широкої цифрової трансформації на ринку 
нерухомості, а саме новий підхід до придбання, експлуатації та управління 
нерухомістю. Цей збірний термін використовується для визначення стартапів, 
які пропонують технологічні та інноваційні продукти або нові бізнес-моделі для 
ринків нерухомості [2]. PropTech таким чином, охоплює стартапи нерухомості та 
розумну нерухомість Smart real estate (розумні міста та будівлі). PropTech 
дотичний до таких сфер (напрямків) диджиталізації як ConTech – будівельних 
стартапів, Collaborative economy – економіки спільного користування та FinTech 
– фінансових стартапів.  
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Основними рушійними силами розвитку PropTech та її «технологічними 
складовими» є такі [3; 4]. 

1. Штучний інтелект та автоматизація даних про нерухомість. 
2. Великі дані та оцифрування  даних про нерухому власність, 

використання блокчейн технологій. 
3. Сталі технології у будівництві та технічному обслуговуванні будинків 

(так зване «зелене будівництво»), вертикальний розвиток будівель (технічні 
рішення, за яких усе необхідне для життя знаходиться в одній будівлі).   

4. Технології IoT (Internet of Things – інтернет речей), IIoT (Industrial  
Internet of Things – промисловий інтернет речей) з безпілотниками для 360q 
перегляду об’єктів нерухомості. 

5. Чат-боти для взаємодії, орієнтованої на клієнта. 
6. Розумна роздрібна технологія для власників нерухомості (алгоритм для 

купівлі і продажу будинків онлайн на основі Big Data). 
7. Розробка віртуальної та доповненої реальності для кращого залучення 

клієнтів. 
8. Моделі хмарних послуг: IaaS (Infrastructure as a Service – інфраструктура 

як послуга), SaaS (Software as a Service – програмне забезпечення як послуга),  
PaaS (Platform as a Service – платформа як послуга). 

В умовах пандемії на ринку офісної нерухомості значно зріс попит на 
гібридні моделі офісних просторів, квазіофіси та коворкінг (спільний офіс) та 
набула поширення концепція SPaas (простору як послуги). На думку фахівців 
міжнародної управляючої компанії у сфері нерухомості CBRE, потреба у 
традиційних офісах в майбутньому може назавжди скоротитись на 15%. На 
сьогодні, за даними  CBRE, на частку гнучких офісів вже припадає 6% від 
загальної кількості комерційних площ у Шанхаї, 5% – у Лондоні та 5,2% – в 
Амстердамі. У Європі та США цей сегмент нерухомості щорічно в середньому 
зростає на 20 – 30% [2].  

Гнучкі формати гібридних моделей офісів офлайн та роботи з дому, такі як 
«офіс на день», «офіс за підпискою», «переговорні кімнати», дають змогу 
командам зустрічатись у офісних локаціях у потрібний час, не переплачуючи за 
простій кабінетів. Перевагами коворкінгу (спільного, колективного офісу) є 
різнобічний сервіс, який дозволяє клієнтам не витрачати час на облаштування 
робочих зон, а цілковито занурюватись у професійні справи. Концепція офісу як 
послуги передбачає, що крім власне офісних стін, простору офісного 
приміщення індивідуального користування в оренду надаються зручно 
облаштовані спільні зони та широкий перелік корисних сервісів: цілодобовий 
ресепшн, охороні, клінінгові (прибирання), бухгалтерські, медичні послуги, 
послуги IT-фахівців, HR-консультації тощо [2; 4]. За даними внутрішнього 
дослідження переваг клієнтів Creative States, нині серед орендарів офісної 
нерухомості в Україні найбільш популярні такі формати гібридних офісів: 
постійні, закріплені за командами офіси (38%), нефіксовані місця в hot-desk зоні 
(«спільний стіл») (21,1%), окремо заброньовані переговорні кімнати (16,7%) й 
оренда офісу на день (8,6%), оренда майданчиків під невеликі події та переговори 
[2].  
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З позицій діяльності управляючих компаній наслідком спаду на ринку 
нерухомості стала поява нових комплексних антикризових послуг [5; 6] для 
власників, девелоперів та орендарів об’єктів нерухомості, що включають такі:  

� аудит комерційної, маркетингової та архітектурної концепції; 
� актуалізація ринкової ситуації (аналіз ринкової динаміки, конкурентів, 

дослідження змін планів розвитку та очікувань бізнесу – наявних чи 
перспективних орендарів); 

� реконцепція (пропонування актуального формату використання 
нерухомості на основі досліджень ринку та професійної експертизи, що може 
стати комерційно успішним у кризових умовах ринку); 

� альтернативна думка (аналіз девелоперського проекту та формування 
альтернативної експертної думки щодо відповідності концепції новим 
викликам та вимогам орендарів (користувачів)); 

� формування коворкінг інфраструктури (спільного офісу) у масштабах 
офісного центру (надання можливості спільного використання загальних 
приміщень); 

� розвиток мультипологічності будівель (впровадження рішень, що 
даватимуть змогу відносно легко трансформувати та адаптувати їх під різні 
змінні функції). 
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Базою для оцінки конкурентних переваг виступають цілі підприємства і 

завдання, які необхідно вирішувати для їх досягнення. Вони повинні відповідати 
реальним умовам зовнішнього середовища і бути якісно виконані. Структурні і 
функціональні зміни, які здійснюються на підприємстві для адаптації до 
зовнішніх викликів, повинні приводити основні компетенції в відповідність зі 
складними умовами зовнішнього середовища підприємства. Виявлення таких 
змін і роботу з управління змінами зазвичай називають розвитком на основі 
конкурентних переваг. Процес розвитку дозволяє формувати потенціал 
підприємства, який розуміється як сукупність ресурсів, які підприємство 
використовує для вирішення поставлених цілей і завдань. І конкурентні 
переваги, і потенціал спрямовані на досягнення результатів у процесі діяльності 
та сталого розвитку підприємства. 

Істотний внесок в методику і методологію ідентифікації компетенцій та 
конкурентних переваг підприємства внесли вчені (О. Г. Малярчук, О. М. 
Гребешкова, l. R.Jeke, D. J. Teece [1; 2; 3], які діагностику компетенцій 
підприємства пропонують проводити за такими етапами: формування цільової 
моделі компетенцій підприємства; ідентифікація наявних компетенцій; 
визначення відповідності наявних компетенцій профілю цільової моделі; 
розробка програм розвитку (формування, підтримки, залучення компетенцій, 
формування та впровадження механізмів захисту компетенцій). 

Ідентифікація ключових компетенцій підприємства ґрунтується на 
принципах аналізу всіх активів, які є потенційними джерелами формування 
ключових компетенцій. До принципів діагностики ключових компетенцій 
підприємства відносяться наступні: 
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1) комплексності – кількісні та якісні показники ключових компетенцій та 
конкурентних переваг слід не тільки аналізувати у взаємозв'язку, а й розглядати 
як результати всіх бізнес-процесів, пов'язаних з діяльністю підприємства; 

2) забезпеченості – для цілей діагностики слід використовувати тільки ті 
показники, які є інформаційною основою для прийняття управлінських рішень 
щодо розвитку ключових компетенцій і формування конкурентних переваг; 
порівнянності – всі показники повинні бути порівнянні з іншими, що мають 
відношення до ключових компетенцій і конкурентних переваг; 

3) інформаційної достатності – діагностика ключових компетенцій 
повинна гуртуватися на достовірній інформації, формулювання результатів і 
висновків повинна бути лаконічними і зрозумілими для всіх зацікавлених сторін. 

В таблиці 1 представлена концепція формування основних етапів і 
визначення методичного інструментарію діагностики ключових компетенцій 
підприємства в контексті формування конкурентних переваг. 

Таблиця 1 
Основні етапи і методичний інструментарій діагностики ключових 

компетенцій підприємства в контексті формування його конкурентних 
переваг 

Етап Сутнісна характеристика Рекомендований методичний 
інструментарій 

Етап 1. 
Моніторинг оцінки 
ключових 
компетенцій 

Ідентифікація знань і бізнес-
атрибутів, які формують 
компетенції підприємства; 
оцінка і ранжування 
компетенцій; визначення 
ефективної конфігурації 
компетенцій 

Метод експертних оцінок, бальний 
метод, індивідуальні та групові методи 
здобування знань, евристичні методи, 
метод ранжирування, метод профілів 

Етап 2. 
Оцінка ресурсів 
підприємства і 
інтегральна оцінка 
його компетенцій 

Оцінка ресурсів підприємства 
(матеріальних, людських, 
інформаційно-інтелектуальних 
і фінансових) за критеріями 

Методика VRIO-аналізу, доповнений 
розрахунком інтегрального показника 
стратегічності ресурсів підприємства (Sr) 

Етап 3. 
Оцінка ресурсів 
підприємства і 
інтегральна оцінка 
його компетенцій 

Стійкість, унікальність, 
складність імітації і довго 
строковість 

Матричні методи, доповнені 
розрахунком інтегрального показника 
компетенцій підприємства 

Етап 4. 
Визначення 
конфігурації 
компетенцій, 
аналіз їх впливу на 
конкурентні 
переваги 
підприємства 

Визначення вихідної 
конкурентоспроможності 
підприємства на основі 
порівняльного аналізу його 
компетенцій 

Метод аналізу ієрархій, експертні 
опитування, складання рейтингу 
компетенцій, розрахунок інтегрального 
показника компетенцій з метою 
виявлення найбільш ефективної 
конфігурації компетенцій підприємства 

Джерело: складено автором 
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Таким чином, слід зазначити, що існує значна кількість методів оцінки 
рівня розвитку конкурентних переваг підприємства. Однак важливо враховувати 
наявність ключових компетенцій підприємства як відображення вимог бізнес-
середовища до його функціонування і важелів формування конкурентних 
переваг. Це дозволяє визначити сфери (функціональні аспекти) фокусування 
управлінських зусиль при розвитку ключових компетенцій підприємства та 
оцінки його конкурентоспроможності в цілому, орієнтуючись на потенційні 
конкурентні переваги. 

Оцінка рівня розвитку конкурентних переваг підприємства на основі 
ключових компетенцій за допомогою розробленої концепції дозволяє розробити 
ефективну конкурентну стратегію підприємств, засновану на використанні та 
розвитку їх ключових здібностей. 
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