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FACTORS OF INFLUENCE ON INNOVATIVE 

ACTIVITY IN UKRAINE AND ITS WESTERN REGIONS 

The problem of the interdependence of the level of human development and the state 
of the innovation sphere acquires particular importance in the context of the transition 
to a knowledge economy, when intellectual capital, education, and the ability to apply knowledge 
effectively are the main competitive advantages. 
The aim of the article is to determine the role of the factors of formation of the industry 
on the level of innovation activity in Ukraine and the regions of the Carpathian economic region. 
In the course of the research, methods of abstraction, generalization, factorial research, 
deterministic modeling, and others were used. 
The multiplication model is built. The result of which shows the influence of the factors: Innovative 
employee productivity, Employment prospects of students, The share of students in the country’s 
population. 
Results show that the innovative activity reduces. 
The reasons which led to the worse situation of innovative activities in Ukraine and regions 
of Carpathian airs are the following. First is the VUCA, which are attached to the global middle: 
1. Volatility – instability of the economic, political, and social situation in the country and regions. 
2. Uncertainty – the lack of significance of the strategy for the development of the country, 
3. Complexity – the complexity of mutual relations, and competition. 
4. Ambiguity – the ambiguity of the prospects and possibilities. 
Another group includes internal reasons: Lack of strategic vision of the country’s development 
in spite of the presence of its declarations in regional and national strategies. The shortage 
of the support (financial, infrastructural) of innovative entrepreneurship. A high level 
of immigration leads to an outflow of youth and a decrease in the intellectual potential 
of the development of the country and its regions. The hard economic and social situation 
in Ukraine and its regions and this reduce the national and regional labor markets, worsens 
the demographic situation. The lack of trust can be used as an economic instrument. The scarcity 
of intensions on the development in the sphere of entrepreneurship. 
Keywords: innovative activity, knowledge economy, education, employment, factor analysis. 

Introduction. The competitive struggle between economic actors is significantly intensifying 

in the transition to the knowledge economy, which can be considered as a system of relations between participants, 

the main subject of which is intellectual capital, new knowledge, ideas and innovations. It is this new knowledge 

that gives a radical competitive advantage to an economic player who was able to acquire and use it.  
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The knowledge economy is characterized by a high level of innovation activity, which is both the goal 

and motivator of the knowledge economy. New knowledge provides the innovation process with ideas, 

the theoretical development and practical implementation of which leads to the emergence of new knowledge. 

Both the knowledge economy and innovative development put forward special requirements 

for the human element of the economy and the level of its development. 

The important component of human strategic factor of the economic development in new conditions 

is higher education.  

Firstly, educational sphere is the main zone of knowledge education. 

Secondly, knowledge is a background of innovation development. 

And thirdly, as P.Drachuk declares that the need for knowledge transfer, personality socialization, 

its integration into society is ensured by the education system; as a social institution, it uses knowledge 

as a means of broadcasting social experience1. 

Under these circumstances, the human factor and its quality are of particular importance. 

Review of publications. The problem of human development as a part of economic progress has found 

a place in the research of such scientists as N. Kubiniy, who considers the strategic potential is in 

interdependence with the human factor2. The issues of human development and higher education were raised 

by S. Sharova, who proves that “higher education provides certain professional knowledge, skills and 

abilities, and when students undergo industrial practice, the possibility of their application in practical fields 

of activity. Higher education contributes to the development of a common cultural capital, which lays the 

fundamental basis for further professional development. One of the areas of postgraduate education often 

becomes business education, which is focused on obtaining practical skills»3. I. Honcharenko, M. Dubinina, 

N. Kubiniy, O. Honcharenko touch on the role of the human factor and its level in the process 

of «the formation of a perfect evaluation system for the public authorities4. 

At the same time, the influence of educational factors on innovation activity, which is derived from 

science and education, is not presented in the research. 

The aim of the article is to determine the role of the factors of formation of the industry on the level 

of innovation activity in Ukraine and the regions of the Carpathian economic region. 

To achieve the goal, the following tasks were solved: 

1. A group of factors is proposed that reflects the education, labor and economic influence 

on the innovative activity in modern conditions. 

2. On the basis of a three-factor multiplicative model by the method of integrals, the influence of factors 

on the level of innovative activity in the indicated economic subjects of Trans Carpathian is determined. 

3. On the basis of the study, to identify the reasons for a global nature, as well as the internal Ukrainian 

reasons for the deviation of indicators characterizing innovative activity, education and employment 

prospects of graduates of higher education. 

In the course of the research, methods of abstraction, generalization, factorial research, deterministic 

modeling and others were used. 

Results. In the process of transition to the knowledge economy, education becomes a driving force, 

an impetus for economic development, especially in the field of innovation. Modern studies show “that 

if earlier the degree of socio-economic development of regions was assessed in terms of the availability 

of material and natural resources (minerals, climate, etc.), then in an innovative economy, advanced 

technologies, intellectual capital, social and labor relations adapted to innovative development»5. 

An innovative economy requires an appropriate human potential, which reflects the ability and ability 

of people to solve problems of a certain level. 

 
1 Драчук, П. Э. (2016). Роль образования в создании инновационной экономики. Вестник СМУ, 1 (12) 

<http:https://cyberleninka.ru/article/n/rol-obrazovaniya-v-sozdanii-innovatsionnoy-ekonomiki> (2021, May, 05). 
2 Kubiniy, N., Marhitich, V., Kosovilka, T. (2019). Potential of strategic development of regional economy. 

Challaenges in Globalizationn in Economic and Business, 237-242 

<http://dspace.tsu.ge/handle/123456789/523?locale-attribute=en> (2021, May, 05). 
3 Шарова, С. В. (2018). Влияние развития бизнес-образования на инновационную активность предприятий. 

Креативная экономика, 5, 641-650. 
4 Honcharenko, I., Dubinina , M., Kubiniy, N., Honcharenko, O. (2021). Evaluation of the regional public authorities’ 

activities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43 (1), 90-99. 
5 Драчук, П. Э. (2016). Роль образования в создании инновационной экономики. Вестник СМУ, 1 (12) 

<https://cyberleninka.ru/article/n/rol-obrazovaniya-v-sozdanii-innovatsionnoy-ekonomiki> (2021, May, 05). 
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As Paul Hobcraft argues, “knowledge production and reproduction are key actions that stimulate 
activity and drive innovation. As we create, accumulate and disseminate knowledge, we become more 
involved outside our own walls. We need to constantly look for comparative advantages and achieve this 
goal, covering more and more open exchanges, because such types of exchange allow us to cover the flow 
of knowledge»1. 

The most important indicator of human development, efficiency of education and adaptability 
of a country or region to the knowledge economy is intellectual capital, the manifestation of which is 
innovation activity. 

Data on the level of innovative activity and the state of the human factor in Ukraine and some 
of its regions are presented in Table 1. 

Table 1  

Main indicators of innovative activity, population, occupation and education  

in Ukraine and regions of the Carpathian economic region  

in 2015 and 2020 

Region 

Population, 
persons at the end  

of the year, 
thousand 
persons 

The number 
of employees, 

thousand  
people 

Number  
of university students  

(at the beginning 
of the academic year), 

thousand people 

Volume  
of sold 

innovative 
products, 

thousand UAH 

Volume  
of sold innovative 

products  
per 10,000 people, 

thousand UAH 

2015 

Ukraine 42760,5 16443,2 1603,5 23050092,9 5390,5 

Trans Carpathian region 1259,2 519,3 21,9 583169,7 4631,20 

Ivano-Frankivsk region 1382,3 558,3 38,3 241973,4 1750,5 

L’viv region 2534,2 1042,0 125,4 1193855,9 4711,0 

Chernivtsi region 909,9 367,2 31,2 99981,9 1098,8 

2020 

Ukraine 41588,4 15915,3 1141,9 47526197 8177,4 

Trans Carpathian region 1250,1 492,7 20,2 89199 1107,0 

Ivano-Frankivsk region 1250,1 548,8 32,2 238652 1037,2 

L’viv region 2497,8 1038,9 95,4 1253064 3471,0 

Chernivtsi region 896,6 411,3 22<3 66187 298,3 

Resource 2: p.403, 4053; p.27, 40, 2004, p.78, p.27, p.63.5 ; p. 616 

 
The data in Table 1 allow us to conclude that the level of innovation activity in the regions 

of the Carpathian economic region is insufficient. The indicator of the volume of sold innovative products 
per 10 thousand populations in all oblasts is below the average level in Ukraine. 

If we analyze higher education using the number of students per 10,000 populations, only L’viv region 
exceeds the average level in Ukraine, and this did not lead to improved innovation in the region. 

It is expedient to analyze the factors related to higher education, economic factors and demographic 
situation that have influenced the level of innovation activity in Ukraine and its regions. 

The following factors and results have been identified for this purpose. 
The level of innovative development in this article is determined through the indicator of innovative 

productivity of the population (IPP), which is calculated by dividing the volume of sold innovative products 
(IP) by the number of population in a country or region (P): 

IPP=IP/P 

 
1 Hobcraft, P. (2013). The Real Value of Knowledge Exchange. Innovation management 

<http://innovationmanagement.se/2013/01/17/the-real-value-of-knowledge-exchange/> (2021, May, 05). 
2 Статистичний збірник (2016). Регіони України, 2, 692. 
3 Статистичний збірник (2016). Регіони України, 1, 299. 
4 Ibid, 276. 
5 Статистичний збірник (2016). Регіони України, 2, 625. 
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The level of innovative development, which is determined using the indicator of innovative 

productivity of the population, is influenced by the following factors: 

– Innovative Employee Productivity (IPL). The indicator is calculated as the fraction between 

the volume of sold innovative products (IP) and the number of employed (L): 

IPL=IP/L 

– Employment Prospects (or future labor market possibilities) of the people graduated the higher 

education (FL) as a ratio between the number of employed (L) and the number of students (S): 

FL=L/S 

The dynamics of the growth of this ratio shows that the labor market is growing faster than the number 

of students receiving higher education, and this indicates good prospects for employment. This indicator is 

also important for motivating students to obtain high-quality knowledge that will be useful in the knowledge 

economy and innovation activity; 

– The share of students in the country’s population (NR), calculated as a quotient of the number 

of students (S) divided by the population (P): 

NR=S/P 

This indicator reflects the educational load and its growth testifies to the successful transformation 

of the economy of a country or region into a knowledge economy. 

Table 2 

Factors of influence on the innovative activity in Trans Carpathian 

Factors 2015 2020 +/- 

IPL 1122,9919 181,0412 -941.9507 

FL 23,7123 24,3911 0,6788 

NR 0,0174 0,01616 -0.00124 

IPP (result) 463,1271 71,3535 -391,7736 

Resource: table 1. 

 

Calculations show that an indicator characterizing the number of innovative products per employee, 

in other words, the innovative productivity of employed people significantly decreased in 2020 compared 

to 2015. The level fell from 1123 to 181, which is a marker of the low level of innovative orientation 

of the economy of the Trans Carpathian region. 

Employment Prospects (or future labor market possibilities) of the people graduated the higher 

education shows little growth, which means increased employment opportunities for future university 

graduates. Unfortunately, national and regional statistics do not allow determining this indicator 

for the innovation sphere, which veils the analysis of employment opportunities in an innovational active 

business. 

The third factor is the share of students in the country’s population. This factor also has a downward 

trend, which is observed in the context of a decrease in the population of Ukraine and its regions. 

Consequently, the future, strategic potential of the innovative development of the economy is decreasing. 

A growing economy requires a wide range of specialists, especially in the field of innovation. 

On the Figure 1 we can see the changing of the level of result indicator. 

As can be seen from Figure 1, the level of innovative products per person decreased in 2020 compared 

to 2015 in the Trans Carpathian region by more than six times. This is a signal to start active actions 

to strengthen the innovative development of the region. The current situation has an extremely negative effect 

on the motivation of schoolchildren to receive an adequate education and direct their education towards 

mastering the professions necessary for the knowledge economy. 
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Figure 1. The innovative productivity of the population in Trans Carpathian area  

in 2015 and 2020 (resource: table 1) 

 

 

We will use multiplicative model: 

Y=F(xyz) 

Integral method offers the following actions: 

Δf(x) = ½Δx (y0*z1 + y1*z0) + ⅓Δx*Δy*Δz; 

Δf(y) = ½Δy (x0*z1 + x1*z0) + ⅓Δx*Δy*Δz; 

Δf(z) = ½Δz (x0*y1 + x1*y0) + ⅓Δx*Δy*Δz; 

In our case the model: IPP=IPL*FL*NR  

IPPIPL = 1/2 ΔIPL(FL0NR1+FL1NR0) + 1/3 ΔIPLΔFLΔNR 

IPPIPL = (-941.9507079) (23.7123*0.01616+24.3911*0.0174)/2 + 

+(-941.9507079) *0.6788*(-0.00124)/3 = -380.093 

IPPFL = 1/2 ΔFL(IPL0NR1+IPL1NR0) + 1/3 ΔIPLΔFLΔNR 

IPPFL = 0.6788(1122.99191*0.01616+181.0412021*0.0174)/2 + 

+ (-941.9507079) *0.6788*(-0.00124)/3 = 7.493 

IPPNR = 1/2 ΔNR(IPL0FL1+IPL1FL0) + 1/3 ΔIPLΔFLΔNR 

IPPNR = (-0.00124) (1122.99191*24.3911+181.0412021*23.7123)/2 + 

+(-941.9507079) *0.6788*(-0.00124)/3 = -19.38 

So, the final total influence of factors ΔIPP = -392,0. 
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We support the results by absolute difference method. 

1. The influence of IPL: 

ΔIPPIPL = ΔIPL*FL0*NR0 = (-941.9507) *23,7123*0.0174 = -3886432.2921431.2 

2. The influence of FL: 

ΔIPPFL = IPL1*ΔFL*NR0 = 181.0412021*243673768*0.0174 = 767600858.69384 

3. The influence of NR: 

ΔIPPNR = IPL1*FL1*ΔNR = 181.0412021*243910891*(-0.0012413) = -54813227.227969 

So, the final total influence of factors 

ΔIPP = -3886432.29 + 767600858.69 -54813227.23 = -391,7736. 

The reasons for the lack of a high level of innovation in the development of the country and the western 

regions are divided into two groups. 

First is the VUCA, which are attached to the global middle: 

1. Volatility – instability of the economic, political and social situation in the country and regions. 

2. Uncertainty – the lack of significance of the strategy for the development of the country, 

3. Complexity – the complexity of the situation, mutual relations, and competition. 

4. Ambiguity – the ambiguity of the prospects and possibilities. 

As Paul Kan writes, the term VUCA was first used in 1987, and it was coined by the U.S Army War 

College in the immediate post-Cold War time. It was an attempt to understand what was happening 

in the world, and how to navigate the times post-war. VUCA has, according to a podcast by the Army War 

College, been used and overused to describe anything not simple on strategic level1. Now, these features take 

place in economic and social life. 

The second group of reasons is the factors that arise within Ukraine and its regions. The main factors 

related to this group include the following: 

1. Lack of strategic vision of the country’s development in spite of the presence of its declarations in 

regional and national strategies. That is, the country adopts strategies that have no real justification and 

political will to implement them. 

2. The shortage of support (financial and others) of innovative entrepreneurship. 

3. High level of immigration which leads to an outflow of youth and a decrease in the intellectual 

potential of the development of the country and its regions. 

4. Hard economic and social situation in Ukraine and its regions and this reduces the national 

and regional labor markets, worsens the demographic situation. 

5. The lack of trust, which can be used as economic instrument2. 

6. The scarcity of intensions on the development in sphere of entrepreneurship3. 

Conclusion. Human development and the level of innovative activity are extremely important in terms 

of economy of knowledge, where intellectual capital concentrated in people and new ideas becomes the main 

competitive advantages. 

A group of factors is proposed that reflects the education, labor and economic influence 

on the innovative activity in modern conditions. 

 
1 Kan, P. (2020). Is VUKA a useful term or it is all vuked up? Warroom 

<http://warroom.armywarcollege.edu/podcasts/is-vuca-useful/> (2021, May, 05). 
2 Алтман, Й., Кубиний, Н. (2016). Виды доверия и их оценка. Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія Економіка, 2, 148-152. 
3 Кубиний, Н. Ю. (2021). Философский бекгроунд вероятности как категории интенциальной нано-экономики. 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка, 1 (57), 8-53. 
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The study showed that in the regions of the Carpathian region, innovative activity does not find 

the proper development, as required by modern conditions of competition. The indicator of the volume of sold 

innovative products per thousand populations in the regions of western Ukraine is lower than the national 

average. 

Three factors have been identified that have a large impact on the level of innovative activity 

in the context of the transition to the knowledge economy: Innovative employee productivity, Employment 

prospects (or future labor market possibilities), The share of students in the country’s population. 

The conducted factor analysis on the example of the Trans Carpathian region showed that the innovative 

productivity of the employed has a significant negative impact on the level of innovative activity 

in the region. 

The external and internal reasons for the deviant behavior of these factors in modern conditions 

have been determined. 

In further studies, it is planned to outline the contours of strategic management of human development 

as the basis for the transition to the innovative rails of the knowledge economy. 
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Modern models of the innovation process prove the importance of the formation of innovation 
infrastructure as a prerequisite for the innovative development of regions. The purpose 
of the article is to determine the theoretical approaches and practical experience of the formation 
and development of technoparks, as the basis of innovation infrastructure, from the position 
of solving the problem of innovative development of the regions of Ukraine. The article considers 
the concept of innovation infrastructure, highlighted its main characteristics. It has been 
substantiated that the effective functioning of innovation infrastructure requires a comprehensive 
approach to its formation. It was shown that in Ukraine there is active work in this direction, but 
the efficiency of the formation and use of innovation infrastructure remains quite low. It was 
revealed that the infrastructure is developed primarily in the regional centers, without 
a comprehensive approach to the region’s innovative development. At the same time 
for the transition to an innovative model of development, it is necessary to create and effectively 
use the innovation infrastructure on the whole territory of Ukraine, especially in those regions 
where innovation activity for some reasons is not getting the proper development. It was 
determined that the most effective solution to the mentioned problems is the creation of full-
fledged technoparks on the basis of existing high-tech productions. The main tasks of technoparks 
creation and the main goal of their functioning were considered. It was revealed that the activities 
of technoparks in Ukraine are not highly effective and there is a need to improve the activities 
of technoparks, by creating conditions for the interaction of all elements of the "triple helix": state, 
science, and education, business. 
Keywords: technoparks, innovation infrastructure, innovation activity, innovation development 
of regions. 

Постановка проблеми. Інноваційний шлях розвитку регіонів на сучасному етапі вітчизняної 

та світової економіки є особливо важливим для забезпечення економічної безпеки держави. Разом 

з тим, на перший план виходять такі складні питання, як соціально-економічний розвиток 

інноваційних систем різного рівня (від світових макросистем до систем мікросистем), а також 

підвищення рівня конкурентоспроможності країни, регіону, підприємства, товару. Все це корелює 

з динамічністю, складністю, невизначеністю зовнішнього середовища, скоригованим не лише 

процесами глобалізації та цифровізації, а й пандемії COVID-19. Крім того, соціально-економічні 

трансформації, що відбуваються в сучасному суспільстві, радикально змінюють ландшафт 

інноваційної діяльності як на макро-, так і на мікрорівні1. Тому динаміка сталого соціально-

економічного розвитку країни та її регіонів багато в чому визначається інноваційними факторами, 

 
1 Безгін, К. С. (2017). Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту. Економіка України, 9, 

59-71. 
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що формують нові проекції «диверсифікації та оновлення технологічних базисів для виробництва 

конкурентоспроможних товарів та послуг», а також підвищення інноваційної активності суб’єктів 

господарювання різних сфер економічної діяльності. 
Повертаючись до історії економічного і соціального розвитку та різним теоріям і концепціям 

вчених, можна визначати важливість інноваційної складової на кожному історичному етапі. Перехід 
з етапу на етап, або з одного укладу на інший завжди супроводжується активним інноваційним 
процесом, що передбачав накопичення інноваційного потенціалу, який в свою чергу відповідав 
завданням етапу (укладу), а також створенню необхідної інноваційної інфраструктури. У зв’язку 
з цим, питання формування, розвитку технопарків, як складової інноваційної інфраструктури завжди 
було актуальними, а отже представляє науковий та практичний інтерес у пошуку ефективних рішень, 
пов’язаних із формуванням стратегії інноваційного розвитку регіонів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми формування технопарків, 
як складової інноваційної інфраструктури регіонів присвячі наукові роботи таких українських вчених, 
як: Олексенко Л. В.1, Доценко О.Ю.2, Гринько Т.В.3, Поливанова М.В.4 та інші.  

Однак в сучасних умовах проблеми, пов’язані з розвитком регіональних інноваційних 
середовищ та формуванням інноваційної інфраструктури залишаються ще недостатньо вирішеними, 
що визначає необхідність подальшого дослідження цієї теми.  

Мета статті: систематизація теоретичних підходів та практичного досвіду управління 
розвитком технопарків, як базового елементу формування регіональної інноваційної інфраструктури. 

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи теоретико-методологічний матеріал, який існує 
в науковій літературі, сформований вченими-економістами, ми приходимо до висновку, що для 
регіонів України, як і раніше, невирішеними залишаються питання формування механізму поширення 
та оцінки характеру впливу інноваційних процесів на економічне зростання. Багато в чому така 
ситуація, на нашу думку, зумовлена значною диференціацією регіонального розвитку. Все це 
безпосередньо впливає на інноваційний розвиток національної інноваційної системи та 
конкурентоспроможності України на міжнародному ринку. 

Сучасні країни світу приділяють багато уваги інноваційній діяльності та розвитку інноваційної 
інфраструктури. Найбільш інноваційною країною світу, за версією Bloomberg 2020 року, стала 
Німеччина5. Україна набрала лише 48,24 бала та посіла 56-е місце в рейтингу (Таблиця 1).  

Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberg (Bloomberg Innovation Index) використовує 
такі критерії, як: витрати на НДДКР щодо ВВП, продуктивність, відсоток інноваційних компаній 
у загальній кількості підприємств, кількість науковців на мільйон жителів, додана вартість 
виробництва щодо ВВП, відсоток випускників ЗВО у загальній кількості випускників освітніх 
установ і патентна активність.  

За рівнем інноваційності за останні роки в ТОП-країн стабільно входять такі країни, як: США, 
Швеція, Об’єднане Королівство, Сінгапур, Швейцарія, Данія, Нідерланди.  

Результати досліджень свідчать про недостатню активність України у сфері розвитку інновацій, 
хоча в деяких показниках спостерігається зростання, однак цього замало для підвищення 
конкурентоспроможності України. Сьогодні існує декілька основних чинників, що загрожують 
інноваційному процесу, а саме: недостатній рівень фінансування науково-технічних робіт, слабкий 
розвиток інфраструктури трансферу технологій, зниження рівня «інтелектуалізації» експорту і зростання 
імпортозалежності країни, недостатній рівень інформаційного забезпечення інноваційної сфери, 
недосконалість податкової системи і повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяльності6. 

 
1 Олексенко, Л. В. (2021). Розвиток інфраструктури національної інноваційної системи. Економічний вісник 

Донбасу, 1 (63), 108-122. 
2 Доценко, О. Ю. (2010). Формування інноваційної інфраструктури регіону як елемента регіональної 

інноваційної системи. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Економічний вісник», 2, 

12-19. 
3 Гринько, Т. В. (2008). Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної 

діяльності підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 628, 438-442. 
4 Поливанова, М. В. (2018) Проблематика розвитку технопарків в Україні. Архітектурний вісник КНУБА, 16, 

340-347. 
5 Bloomberg (2021). Innovation Index 2020 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-

breakskorea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation> (2021, грудень, 10). 
6 Гринько, Т. В. (2008). Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної 

діяльності підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 628, 438-442. 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

14 

Таблиця 1 

Україна в інноваційному індексі Bloomberg у 2018-2020 рр. 

Критерії 2018 2019 2020 

Загальний індекс 46 53 56 

Інтенсивність досліджень і розробок (витрати на НДДКР 
по відношенню до ВВП) 

47 54 57 

Продуктивність 50 60 57 

Проникнення високих технологій (частка інноваційних компаній 
в загальній кількості підприємств 

32 37 57 

Концентрація дослідників (число науковців на 1 млн. жителів 32 37 57 

Виробництво з доданою вартістю (додана вартість виробництва 
по відношенню до ВВП) 

46 46 35 

Ефективність вищої освіти (частка випускників ЗВО в загальній 
кількості випускників освітніх установ) 

48 58 48 

Патентна активність 27 35 36 

Джерело: сформовано автором на основі1 

 
На нашу думку, постає необхідність формування регіональної інноваційної інфраструктури, яка 

полягає у грамотному забезпеченні процесів інноваційної діяльності, підвищенні інноваційної 
активності учасників інноваційної системи, створенні дифузії інновацій. 

Наявність розвиненої інноваційної інфраструктури потрібна території будь-якого рівня для 
більш ефективного використання її науково-технічного та інноваційного потенціалу. Саме 
інноваційна інфраструктура, на наш погляд, як підтримуючий компонент інноваційної системи здатна 
досить швидко та правильно принести сучасні фундаментальні зміни в інноваційний розвиток країни.  

Іноді інноваційну інфраструктуру визначають досить широко, включаючи до її складу 
промислові підприємства, законодавчі та нормативно-правові акти, програми та проекти підтримки 
інноваційної діяльності та ін1. 

На нашу думку, у цих та інших випадках існує змішання понять: елементів інноваційної 
інфраструктури, учасників інноваційного процесу, нормативно-правового забезпечення, інструментів 
реалізації державної політики, елементів керування, елементів інноваційного потенціалу. Тлумачення 
такого роду не дозволяють ідентифікувати інноваційну інфраструктуру, окреслити її межі, виділити 
склад елементів. Але для ефективного управління інноваційною інфраструктурою, як елемента 
інноваційної системи, її формування та оцінки функціонування, у тому числі для здійснення 
цілеспрямованої державної політики, необхідно чітке розуміння її сутності. 

На наш погляд, виходячи з семантичного аналізу слів, що утворюють це поняття та аналізу 
діючих у світовій практиці структури, спрямовані на підтримку інноваційної діяльності, необхідно 
виділити такі сутнісні характеристики інноваційної інфраструктури: 

– вона сприяє раціональнішому використанню ресурсів в інноваційній системі; 
– створюється для підтримки, насамперед, учасників інноваційної діяльності, а не всіх суб’єктів 

господарювання; 
– діяльність в її рамках має свою специфіку і повністю визначається метою створення – 

забезпеченням учасників інноваційного циклу певної території відповідними послугами та ресурсами; 
– має формалізовані структури, що піддаються державному регулюванню; 
– має особливу мету та результат функціонування – підвищення інноваційної активності 

суб’єктів господарювання та інших учасників інноваційної діяльності. 
Таким чином, більш обґрунтованим є наступне визначення інноваційної інфраструктури. Це – 

особливі організаційні структури необхідні для забезпечити більш ефективного використання ресурсів, 
що спрямовуються на розвиток інноваційної діяльності, формування кооперації науки і виробництва, 
розвиток інноваційних суб’єктів господарювання, налагодженню співпраці між ними та реалізації ними 
інноваційних проектів, а також для на надання послуг матеріально-технічного, фінансового, 
інформаційного, експертно-консалтингового, організаційного, кадрового забезпечення та інших. 

 
1 Олексенко, Л. В. (2021). Розвиток інфраструктури національної інноваційної системи. Економічний вісник 

Донбасу, 1 (63), 108-122. 
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Необхідно зазначити, що розвинена інноваційна інфраструктура не тільки стимулює 

інноваційну діяльність та інноваційну активність суб’єктів господарювання, а й створює сприятливі 

умови для реалізації цілей соціально-економічного розвитку регіонів, підтримуючи ефективну роботу 

механізмів державного регулювання. Отже, в процесі формування стратегії інноваційного розвитку 

регіонів необхідно включати організаційно-економічні механізми створення та підтримки елементів 

інноваційної інфраструктури з боку місцевої та державної влади. 

В останні роки в Україні йде формування системного комплексу інноваційної інфраструктури і 

очікується, що такий підхід стане каталізатором ефективного інноваційного розвитку регіонів 

та країни в цілому. 

З 2013 до 2018 років схвалено майже 40 стратегічних документів щодо розвитку інновацій, 

однак вони мають виключно галузевий характер (йдеться про Стратегію розвитку промислового 

комплексу України, Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості до 2026 року, Стратегія низьковуглецевого розвитку до 2050 року і т. ін.)1. 

З метою розвитку інноваційної діяльності в Україні в 2019 році Кабінет міністрів України 

затвердив Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. Метою 

концепції є розбудова національної інноваційної екосистеми для забезпечення швидкого та якісного 

перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та послуги, підвищення рівня інноваційності 

національної економіки, що передбачає створення сприятливих умов для розвитку інноваційної 

сфери, збільшення кількості впроваджуваних розробок, підвищення економічної віддачі від них, 

залучення інвестицій в інноваційну діяльність.  

Одними з основних завдань Стратегії є: 

розвиток інноваційної інфраструктури, методично-консалтингове забезпечення, розширення 

зв’язків вітчизняних науковців і винахідників з іноземними підприємствами; 

створення у межах населених пунктів місць, призначених передусім для розгортання 

інтелектуальної, творчої діяльності, раціоналізаторського руху, розвитку креативних індустрій 

(зокрема виділення територій, створення на них відповідної інфраструктури, надання інформаційно-

аналітичного та методичного забезпечення розвитку інноваційної культури)2. 

Отже, розвиток інноваційної інфраструктури стає першочерговим завданням державної та 

місцевої влади, адже від цього залежіть розвиток інноваційної діяльності в країні.  

На сьогодні в Україні, відповідно до Стратегії, створено та функціонують 47 індустріальних 

парків, 16 технопарків, 24 центри інновацій та технологічного трансферу, 22 інноваційних центри, 

38 центрів комерціалізації, 24 інноваційних бізнес-інкубатори, один інвестиційно-технологічний 

кластер та більше 30 кластерів (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

Стан розвитку інноваційної інфраструктури в України 

 Кількість 

Індустріальні парки 47 

Центри комерціалізації 38 

Кластери 30 

Центри інновацій та технологічного трансферу 24 

Інноваційні бізнес-інкубатори 24 

Інноваційні центри 22 

Технопарки 16 

Інвестиційно-технологічний кластер 1 

Джерело: сформовано автором на основі2 

 

 
1 Дзюба, О. М. (2021). Економічно-правовий аналіз реалізації «Cтратегії розвитку сфериінноваційної 

діяльності на період до 2030 року». Економіка та суспільство, 23 

<https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/150> (2021, грудень, 10). 
2 Розпорядження Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, 

2019 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text> (2021, грудень, 12). 
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Найбільш широкого поширення в Україні набули саме індустріальні парки – які надають усю 

необхідну інфраструктуру для компаній, які займаються переробною промисловістю, науковими 

дослідженнями, діяльністю у сфері телекомунікації та інформації. Однак, постає проблема 

вдосконалення законодавства, адже більшість індустріальних парків в Україні не отримують 

від держави ніякої підтримки. Однією з гострих проблем – є підключення до інженерних мереж.  

Технологічних парків в Україні майже в тричі менше ніж індустріальних – всього 16. Зазвичай, 

такі парки ‒ це юридична особа або група осіб, які виконують проекти з виробничого впровадження 

наукомістких розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску 

конкурентоспроможної продукції. 
Наукові парки мають схожі до технологічних парків риси, але зазвичай вони створюються 

за ініціативою закладів вищої освіти або наукових установ. 

Перший в Україні інноваційний парк було відкрито у 2017 році у Києві на території 

колишнього Київського мотозаводу. Станом на 2021 рік у парку налічується 110 компаній-резидентів. 

Серед них чотири лабораторії, три бізнес-кампуси, коворкінг, вісім акселераторів та три інвестиційні 

фонди для підтримки та розвитку українських стартапів. Другий етап розвитку UNIT.City 

завершиться до 2025. Передбачається, що парк вміщатиме 30 000 фахівців і створить майже три тисячі 

робочих місць. Результатом діяльності команди парку має стати сприятлива екосистема для розвитку 

підприємництва та досліджень, яка допомагатиме у створенні компаній, успішних на глобальному 

ринку. 

Також, у 2017 році у Івано-франківську було відкрито інноваційний парк «Промприлад. 

Реновація» – це трансформація старого заводу в Івано-Франківську на інноваційний центр, 

що розвиває підприємництво, неформальну освіту, сучасне мистецтво та урбаністику. 

У грудні 2021 року у Львові відкрився перший бізнес-кампус в інноваційному парку 

LvivTech.City. Планується, що на 4,8 га колишньої промислової зони буде сформована надсучасна 

інноваційна інфраструктура. Резидентами парку стануть високотехнологічні компанії, стартапи, 

R&D-центри, інкубатори, акселератори, а також просвітницькі об’єднання. 

У Харкові планується відкриття бізнес-парку «Екополіс ХТЗ». Передбачається редевелопмент 

території заводу ХТЗ в сучасну багатофункціональну екосистему для бізнесу. Вона складатиметься 

з індустріального парку, технопарку, розподільчого центру для онлайн-торгівлі, логістичного 

комплексу, торгового кластеру, дослідницького, освітнього та медичного центрів. Загальна площа 

задіяної території становить понад 150 га. Загальна площа будівель та споруд – понад 550 кв. м. 

Проект планують завершити до 2033 року. 

У Вінниці розпочато будівництво інноваційно-технологічного парку «Кристал». Територія 

парку складатиме близько 8500 метрів квадратних. На цій території має розташуватися IT-школа, 

дитячий техноцентр, коворкінг, центр розвитку підприємництва, офіси, Fab Lab і лабораторії, 

конференц-хол та інше.  

На сучасному етапі інноваційного розвитку регіонів можна виділити наступні проблеми: 

– низький рівень взаємодії основних стейкхолдерів інноваційного процесу в регіоні (держава, 

бізнес, громадянська спільнота, наука та освіта); 

– низький рівень виробництва та запровадження інновацій, як наслідок недостатніх зусиль 

з боку державного управління інноваційним процесом; 

– невизначеність в інституційній структурі інноваційної системи, підкріплена наявністю 

високих ризиків; 

– недостатня інноваційна активність бізнес-спільноти та відсутність мотивації для активізації 

їх інноваційної діяльності; 

– недостатнє інвестування в дослідження та розробки з боку держави з відірваністю 

від інтересів стейкхолдерів інноваційних систем регіонального рівня; 

– низький рівень інноваційної інфраструктури, що підтримує інноваційний процес 

на регіональному рівні та створює базу для активізації інноваційної діяльності господарюючих 

суб’єктів.  

Спираючись на дослідження проблеми функціонування та розвитку інноваційної 

інфраструктури на сучасному етапі розвитку економіки України, відображених у джерелах відкритої 

інформації, виділимо базові принципи формування інноваційної інфраструктури регіону: 

– самостійна координація дій з боку інноваційної інфраструктури, а також між регіональне 

інфраструктурне взаємодія; 
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– комплексний характер інфраструктурних дій з урахуванням завдання кожного етапу 

інноваційного процесу; 

– збереження та зміцнення існуючих організаційних ланок інфраструктури; 

– актуальність інфраструктури рівня регіонального науково-технічного, інноваційного, 

виробничо-технологічного потенціалу; 

– відповідність елементів інноваційної інфраструктури положенням діючих місцевих та 

державних правових і нормативних актів; 

– наявність «здорової» конкуренції між інфраструктурними ланками для підвищення 

ефективності інноваційної діяльності; 

– використання кращих вітчизняних і зарубіжних практик у формуванні механізму 

інфраструктурного розвитку регіону; 

– акцент на унікальність регіону при розробці механізмів розвитку інноваційної 

інфраструктури. 

Також, інноваційна інфраструктура регіону повинна бути універсальною, і сприяти створенню 

і розвитку інноваційних продуктів на конкурентоздатній основі. До того ж, при формуванні 

регіональної інноваційної інфраструктури необхідно враховувати наявний інноваційний потенціал 

регіону та ряд факторів, які мають прямий вплив на інноваційний розвиток1. 

На нашу думку, одним із найбільш ефективних рішень зазначених проблем може бути 

створення повноцінних технопарків на базі існуючих високотехнологічних виробництв, що 

реалізують у своїй діяльності модель відкритих інновацій націлених на створення нових комерційних 

можливостей. 

Технопарк – найпоширеніший елемент національної та регіональної інноваційної системи. 

В даний час технопаркові структури присутні у всіх країнах з розвиненою національною 

інноваційною системою. На думку вчених, у цьому явищі сконцентровані всі елементи інноваційної 

системи, всі елементи «потрійної спіралі»: держава, наука та освіта, бізнес (великий та малий). 

На жаль, в Україні діяльність технопарків не відрізняється високою ефективністю, вони не мають 

значного впливу на економічний та інноваційний розвиток країни та окремих регіонів. Повноцінний 

технопарк з’являється, коли починають працювати всі елементи «потрійної спіралі». 

Основними завданнями створення технопарків є: 

– трансфер технологій зі сфери науки у промисловість; 

– комерціалізацію інноваційних технологій, об’єктів інтелектуальної власності; 

– трансфер технологій у промисловість через сектор малого наукомісткого підприємництва; 

– підтримка підприємств у сфері наукомісткого бізнесу. 

Технопарки, основною метою функціонування яких є забезпечення інтеграції науки, освіти і 

виробництва, є сьогодні одним з напрямків, що найбільш розвиваються, у створенні інноваційної 

інфраструктури. Якщо регіон сприяє створенню та розвитку технопарків, то він отримує унікальну 

можливість для формування та прискореного розвитку інноваційної інфраструктури, залучаючи та 

навчаючи висококваліфікованих фахівців, підтримуючи та розвиваючи сектори економіки, 

створюючи нові робочі місця.  

Технопарки в Україні мають реальні шанси стати драйвером для зростання економіки. Але є 

проблематичні моменти на даному шляху, є також недоробки та неузгодження у законодавчій базі, 

недуже вдала політична ситуація, що в цілому гальмує та не дає змоги повноцінно розвиватися 

науково-технологічним паркам у нашій країні2.  

Формування технопарків та подібної інноваційної інфраструктури можливе двома шляхами: 

«зверху-вниз» та «знизу-вгору». Традиційний підхід передбачає процес формування «згори», коли 

ініциатива йде від наднаціональних, національних та регіональних органів влади до бізнес-структур 

«на місцях». Формується певна централізована вертикаль субординації в інноваційній діяльності, що 

задає інноваційні орієнтири в законодавстві, під основі цілі яких формуються елементи інноваційної 

інфраструктури. Завдання бізнес-структур полягає у цьому випадку у розробці позиційної стратегії 

свого інноваційного розвитку у форматі встановлених «згори» регламентів. Основна перевага даного 

 
1 Доценко, О. Ю. (2010). Формування інноваційної інфраструктури регіону як елемента регіональної 

інноваційної системи. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Економічний вісник», 2, 

12-19. 
2 Поливанова, М. В. (2018). Проблематика розвитку технопарків в Україні. Архітектурний вісник КНУБА, 16, 

340-347. 
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підходу полягає в тому, що бізнес-спільнота вбудовує свою інноваційну діяльність у шаблон 

інноваційної стратегії розвитку регіону. 

Радикальний підхід передбачає формування інноваційних ініціатив «знизу», тобто інноваційна 

активність бере свій початок «на місцях» виникнення проблем, для вирішення яких потрібні інновації. 

Бізнес-структури не мають повноцінної можливості займатися інноваціями, оскільки це завжди 

дорогий, системний і навіть комплексний процес, який обов’язково має бути підкріплений 

відповідною інфраструктурою. Тому представники різних бізнес-структур, зацікавлені у захисті та 

просуванні своїх інтересів, вибудовують ланцюжок взаємодії з регіональними, національними, якщо 

необхідно, наднаціональними державними структурами. Головна особливість та перевага такого 

підходу полягає в тому, що бізнес-спільнота займає активну позицію в інноваційному процесі, 

розвиваючи тим самим інноваційну діяльність не лише суб’єкта господарювання, а й регіону. Тим 

не менш, необхідно знаходити компроміс між двома підходами, що створить баланс інтересів 

учасників інноваційної діяльності у формуванні стратегії інноваційного розвитку регіону. 

Висновки. Резюмуючи все вищесказане, можна зробити такі висновки: 

– через значну диференціацію регіонального інноваційного розвитку економіки потрібен 

змішаний підхід, що балансує ініціативи «зверху» та «знизу» для пошуку кращого вирішення 

проблеми інноваційного розвитку регіонів з урахуванням їхньої унікальності; 

– питання розвитку та підтримки технопарків, як складової інноваційної інфраструктури 

в регіонах актуальні та надзвичайно важливі, оскільки без їх вирішення неможливе адекватне 

функціонування інноваційних систем різного рівня відповідно до викликів зовнішнього середовища; 

– з метою розвитку технопарків важливим є не тільки процес «дифузії інновації», але й 

забезпечення співпраці та партнерства всіх учасників (стейкхолдерів) інноваційного процесу; 

– у процес формування інноваційної інфраструктури необхідно інтегрувати використання 

«рушійних» механізмів інноваційного розвитку (структурні, міжгалузеві, внутрішньогалузеві, 

ресурсні, соціально-політичні)роблячи акцент на них при розробці та реалізації стратегії 

інноваційного розвитку території;  

– до вирішення проблеми формування технопарків необхідно підходити системно та 

комплексно, залучаючи до інноваційного процесу все більшу кількість учасників, спираючись 

на вітчизняний та зарубіжний досвід. 

Проведені дослідження дозволяють виділити такі важливі завдання, вирішення яких має стати 

пріоритетним для інноваційного розвитку регіонів: 

– активна робота у форматі «інноваційної грамотності» з територіями-аутсайдерами, 

що характеризуються низькою часткою зайнятого населення, застарілими галузями виробництва; 

– залучення вузів у розробки стартапів та наукові дослідження для потреб бізнесу; 

– залучення великого бізнесу до створення регіональних кластерів з інноваційним акцентом; 

– підтримка «інноваційно»-активних бізнес-структур, технопарків та окремих інноваторів 

через податкове стимулювання та розвиток ринку інвестицій; 

– розстановка інноваційних акцентів на пріоритетності таких сфер, що визначають рівень 

життя і конкурентоспроможності, як наука, освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення; 

– розвиток технопарків, як інноваційної інфраструктури для забезпечення інноваційної 

діяльності та об’єднання зусиль заінтересованих сторін провідний процес взаємодії з урахуванням 

балансу інтересів. 

Оскільки технопарки мають сприяти розвитку інноваційної інфраструктури та забезпеченню 

діяльності інноваційної системи регіону, апріорі вона є механізмом підтримки взаємодії та співпраці 

всіх учасників інноваційного процесу. Тому напрями подальших досліджень авторів пов’язані 

з постановкою проблеми та пошуком рішень організації взаємодії стейкхолдерів та їх залучення 

до процесу інноваційного розвитку регіонів та країни в цілому. 

References: 

1. Bezgіn, K. S. (2017). Іmplementacіya nelіnіjnoj paradigmi іnnovacіjnogo menedzhmentu [Implementation 

of nonlinear paradigm of innovation management]. Ekonomіka Ukraїni [Economy of Ukraine], 9, 59-71 

[in Ukrainian]. 

2. Oleksenko, L. V. (2021). Rozvitok іnfrastrukturi nacіonalnoj іnnovacіjnoj sistemi [Development of the Infrastructure 

of the National Innovation System]. Ekonomіchnij vіsnik Donbasu [Economic Bulletin of Donbass], 1, 108-122 

[in Ukrainian]. 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 1 2022 

19 

3. Docenko, O. Y (2010). Formuvannya іnnovacіjnoї іnfrastrukturi regіonu yak elementa regіonalnoj іnnovacіjnoj 

sistemi [Formation of the innovation infrastructure of the region as an element of the regional innovation system]. 

Naukovo-teoretichnij ta іnformacіjno-praktichnij zhurnal «Ekonomіchnij vіsnik» [Scientific-theoretical and 

information-practical journal «Economic Bulletin»], 2, 12-19 [in Ukrainian]. 

4. Grinko, T. V. (2008). Formuvannya іnnovacіjnoї іnfrastrukturi Ukraїni yak osnova aktivіzacії іnnovacіjnoї 

dіyal’nostі pіdpriєmstv [Formation of innovation infrastructure of Ukraine as a basis for intensification of innovation 

activity of enterprises]. Vіsnik Nacіonalnoho unіversitetu «Lvіvska polіtekhnіka» [Bulletin of the National University 

«Lviv Polytechnic»], 628, 438-442 [in Ukrainian]. 

5. Polivanova, M. V. (2018). Problematika rozvitku tekhnoparkіv v Ukrainі [Problems of development 

of technoparks in Ukraine]. Arhіtekturnij vіsnik KNUBA [Architectural Bulletin of KNUBA], 16, 340-347 

[in Ukrainian]. 

6. Bloomberg (2021). Innovation Index 2020 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-

breakskorea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation> (10, December, 2021). [in English]. 

7. Dziuba, O. M, Shevchenko, O. E. (2021). Ekonomіchno-pravovij analіz realіzacіj «Ctrategіi rozvitku 

sferiіnnovacіjnoj dіyalnostі na perіod do 2030 roku» [Economic and legal analysis of the implementation 

of the «Strategy for development of innovative activity for the period until 2030»]. Ekonomіka ta suspіlstvo 

[Economy and society], 23 <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/150>  

(10, December, 2021). [in Ukrainian]. 

8. Rozporyadzhennya pro skhvalennya Strategії rozvitku sferi іnnovacіjnoj dіyalnostі na perіod do 2030 roku, 2019 

(Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraini) [Order on approval of the Strategy for the development of innovation in the period 

up to 2030, 2019 (Cabinet of Ministers of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Official site 

of the Verkhovna Rada of Ukraine] <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text>  

(12, December, 2021). [in Ukrainian]. 

  



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

20 

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND ENTERPRISES 

DOI: 10.46340/eujem.2022.8.1.3 

Ihor Biletskyi, PhD in Technical science 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4125-3931 

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СЕКТОРІ ЖИТЛОВОГО 

БУДІВНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 

The article is devoted to state regulation in the housing sector. The aim of the article is to study 
the main mechanisms of state regulation of demand for residential real estate based 
on the analysis of foreign experience and analysis of the use of these mechanisms in the realities 
of modern Ukraine. To achieve this goal, the experience of European countries and the United 
States in using schemes to support the purchase / rental of housing was analyzed. The experience 
of Poland in regulating relations in the housing market is considered in detail. It is established that 
in all analyzed countries the state directly or indirectly regulates the processes in the housing 
market. The degree of state intervention in market processes is different. The experience 
of the functioning of state housing programs in Ukraine and the level of funding for them are 
studied. At the heart of the implementation of all programs is a mechanism for providing citizens 
in need of better housing conditions, state support in the form of soft loans, compensation 
for mortgage interest rates, or part of the cost of housing. An analysis of existing state housing 
programs in Ukraine has confirmed a significant level of underfunding of planned budget 
expenditures, as well as limited access to these programs due to the need for a mandatory down 
payment. Also, the analysis of existing state housing programs showed that the country’s rental 
market is poorly regulated, and the state does not act as an active player, examples of which we 
see in European countries, Germany, Poland, France. However, the problem of the rental market 
in Ukraine is its shadow nature, according to which the volume and structure 
of houses/apartments available for rent, and the level of their rental price are unknown. All this 
increases the urgency of developing clear and transparent rules for the functioning of the rental 
housing market by the legal authorities, which should motivate all members of these market 
to act due to them. 
Keywords: real estate sector, housing construction, mortgage lending, mechanisms of state 
regulation, EU countries, state housing programs. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання ринок житла в Україні набуває 

динамічного розвитку. Дослідження процесів у секторі житлового будівництва, особливостей його 

формування та розвитку потрібні для подальшого вивчення взаємозв’язків між суб’єктами ринку та 

ролі держави на ньому. В Україні, як і в багатьох країнах, розвиток ринку нерухомості відбувається 

при активній участі держави. За рахунок використання механізмів державного регулювання держава 

здатна суттєво вплинути на ринок нерухомості як з боку пропозиції на ринку, так і з боку попиту 

на житло.  
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Держава для ефективного регулювання процесами на ринку житла може задіяти цілу систему 

механізмів. Саме виявлення особливостей дії таких механізмів державного регулювання дозволить 

визначити необхідний ступінь втручання держави для захисту інтересів учасників ринку, сприяння 

його розвитку, а також пріоритетні напрями державного регулювання даного сегмента економіки 

України з урахуванням тенденцій його розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного регулювання у сфері 

будівництва житла розглядалися багатьма вітчизняними вченими, серед яких: О. А. Більовський1, 

В. І. Воськало2, М. К. Галянтич3, С. В. Ірхіна4, Ю. М. Манцевич5, О. І. Шевчук6, В.Ю. Прокопенко7 

та інші. Проте регулярні зміни законодавства щодо регулювання сектору житлової нерухомості 

в Україні та країнах ЄС обумовлюють необхідність постійного оновлення та моніторингу процесів 

реалізації житлових програм, впливу законодавчих актів на розвиток житлового сектору. Відповідно 

до умов асоціації Україна-ЄС, Україна повинна адаптувати своє законодавство до вимог ЄС; це ж 

стосується і регулювання житлової нерухомості.  

Метою статті є дослідження основних механізмів державного регулювання попиту на житлову 

нерухомість на основі аналізу зарубіжного досвіду та аналіз використання цих механізмів у реаліях 

сучасної економіки України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Житлова проблема вже тривалий час привертає 

увагу багатьох вітчизняних дослідників. Так, O. І. Шевчук8 розглядає регіональні аспекти 

формування ринку доступного житла. Дослідники В.Ю. Прокопенко9, В. І. Воськало10 досліджує 

використання таких механізмів державного регулювання на ринку житла як здешевлення іпотеки, 

компенсація частини витрат на придбання житла. У своїх роботах Ю. М. Манцевич11 досліджує стан 

та перспективи розвитку житлово-комунального господарства. Досліджуючи дану проблематику, 

В.Ю. Прокопенко12 та О. А. Більовський13 надають оцінку соціально-економічній ефективності 

чинних житлових програм; пропонують модель підвищення соціально-економічної ефективності 

державної житлової політики через відновлення житлового будівництва за рахунок державних коштів 

і подальше надання збудованого житла в довготривалу оренду громадянам, які потребують 

поліпшення житлових умов, із правом подальшого викупу. Незважаючи на значимість та важливість 

робіт вищезгаданих і деяких інших авторів, а також зусиль з боку держави вирішити цю проблему, 

вона залишається досить гострою та невирішеною. Окремі проблеми житлової політики в площині 

 
1 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД. 
2 Воськало, В. І. (2010). Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: монографія. Львів: 

НАН України, Інститут регіональних досліджень. 
3 Галянтич, М. К. (2006). Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення: монографія. Київ: 

КВІЦ. 
4 Ірхіна, С. В. (2011). Оцінка світового досвіду будівництва доступного для населення житла: можливості 

застосування в Україні. Державне регулювання: удосконалення та розвиток, 12 

<http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=376> (2022, січень, 05). 
5 Манцевич, Ю. М. (2004). Житло: проблеми і перспективи. Київ: Профи-Информ. 
6 Шевчук, О. І. (2010). Регіональна політика житлового будівництва: напрямки удосконалення. Ужгород: 

Ліга-Прес. 
7 Прокопенко, В. Ю. (2012). Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: теорія та практика. 

Харків: Контраст. 
8 Шевчук, О. І. (2010). Регіональна політика житлового будівництва: напрямки удосконалення. Ужгород: 

Ліга-Прес. 
9 Прокопенко, В. Ю. (2012). Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: теорія та практика. 

Харків: Контраст. 
10 Воськало, В. І. (2010). Стратегії розвитку житлового будівництва в Україні: монографія. Львів: 

НАН України, Інститут регіональних досліджень. 
11 Манцевич, Ю. М. (2004). Житло: проблеми і перспективи. Київ: Профи-Информ. 
12 Прокопенко, В. Ю. (2012). Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: теорія та практика. 

Харків: Контраст. 
13 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД. 
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державного управління зарубіжних країн розглянуто у роботах таких авторів, як О. А. Більовський1, 

М. К. Галянтич2, С. В. Ірхіна3, В.Ю. Прокопенко4. 

На основі аналізу досвіду зарубіжних країн у сфері житлового регулювання5 виділені 

особливості регулювання в аналізованих країнах (таблиця 1), що дає змогу визначити спільні риси та 

відмінності для кожної з них. 

Аналіз механізмів державної підтримки у різних країнах доводить популярність іпотечного 

кредитування (при цьому держава компенсує частину витрат окремим категоріям населення), схем 

взаємного інвестування (Німеччина), так і важливість соціальної оренди. 

Розглянемо на прикладі як функціонують механізми державного житлового регулювання 

у США та у Республіці Польща. 

В США через прийняття ряду законів та утворення цілого ряду урядових структур була 

створена цілісна багаторівнева система. Верхній рівень цієї системи посідає Федеральна житлова 

адміністрація (ФЖА), яка опирається на агентства іпотечного кредитування. На рівень нижче 

розташоване «Федеральне бюро житлового кредиту» (Federal Home Loan Board), що координує 

діяльність одинадцяти центральних банків житлового кредиту (Federal Home Loan Bank System), які 

займаються рефінансуванням різних кредиторів по житлових позичках.  Такі банки є власністю 

кредитно-ощадних асоціацій. На третьому (нижчому рівні) діє Федеральна корпорація страхування 

ощадно-позичкових асоціацій (Federal Saving’s & Loans Ass. Insurance Corporation  – FSLIC), яка 

забезпечує страхування депозитів клієнтів кредитно-ощадних асоціацій. Безпосереднє 

кредитування здійснюють ощадно-позичкові асоціації (трифти), яких сьогодні в США налічується 

приблизно 20 тисяч. Найбільшою є «Home Savings of America», її оборот по позиках на  житло 

досягає 4% загального обороту по країні6. Проте треба зазначити, що на побудову такої злагодженої 

та збалансованої системи США витратили біля 70 років. Однак через принципове відсторонення 

держави від активного втручання на ринок нерухомості він значно постраждав від фінансової та 

іпотечної кризи 2008 року. 

Щодо Європейського досвіду, то значного прогресу по кількості зведеного житла за останні 

роки досягла Польща. За кількістю збудованих житлових будинків на 1000 жителів Польща є лідером 

Євросоюзу за загальною кількістю збудованого житла програючи лише Франції (рис. 1)7.  

 

 

 

 

 
1 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД. 
2 Галянтич, М. К. (2006). Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення: монографія. 

Київ: КВІЦ. 
3 Ірхіна, С. В. (2011). Оцінка світового досвіду будівництва доступного для населення житла: можливості 

застосування в Україні. Державне регулювання: удосконалення та розвиток, 12 

<http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=376> (2022, січень, 05). 
4 Прокопенко, В. Ю. (2012). Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: теорія та практика. 

Харків: Контраст. 
5 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД; Ірхіна, С. В. (2011). Оцінка світового досвіду будівництва 

доступного для населення житла: можливості застосування в Україні. Державне регулювання: удосконалення 

та розвиток, 12 <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=376> (2022, січень, 05); Heijden, H. (2013). 

West european housing systems in a comparative perspective. Hague: Delft University Press; European Commission 

(2021). European Construction Sector Observatory. Country profile Poland <https://ec.europa.eu/growth/system/files/ 

2021-11/ECSO_CFS%20Poland_2021.pdf> (05, січень, 2022); Delloitte (2021). Overview of Eurоpean Residental market. 

Property Index <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf> 

(2022, січень, 05). 
6 Міністерство розвитку громад та територій України (2019). Пропозиції до проекту закону України 

«Про орендні будинки» <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Propozitsiyi-do-proektu-ZU-

Pro-orendni-budinki.pdf> (2022, січень, 05). 
7 European Commission (2021). European Construction Sector Observatory. Country profile Poland 

<https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-11/ECSO_CFS%20Poland_2021.pdf>  

(05, січень, 2022). 
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Таблиця 1  

Аналіз досвіду державного регулювання на ринку житла в різних країнах світу 

Країна Особливості державного регулювання на ринку житла  

США Держава прямо не бере участь у регулюванні ринку нерухомості й не є власником житла. 

Соціальне житло забезпечується через спеціальні програми доступного житла, які є 

результатом співробітництва між міською владою, забудовниками та власниками житла. 

Основний механізм програми – субсидії. Розвинутий іпотечний кредит займає вагому частку 

фінансового сектору 

Велика 

Британія 

Сформована система будівельних товариств (building society), для одержання житлового 

кредиту не обов’язково бути вкладником будівельного товариства. В останні роки функції цих 

товариств наближаються до функцій комерційних банків. Конкуренція таких структур 

приводить до їхнього зближення і зменшення кредитних ставок. Діяльність товариств зв’язана 

зі страховими компаніями, послуги яких включаються до механізму іпотечного кредитування. 

Будівельні товариства надають у країні до 75 % іпотечних кредитів 

Німеччина Два найпоширеніші механізми – це соціальна оренда та участь у будівельно-ощадних касах 

(БОК) для придбання житла у власність. Держава впливає на ринок нерухомості, у першу 

чергу, на будівництво соціального житла, квартир, які здаються за невисокою ціною 

малозабезпеченому населенню. Ступінь потреби в соціальному житлі визначається міською 

владою в кожному конкретному місті. Влада й дає замовлення приватним компаніям 

на будівництво соціального житла. Основний механізм придбання житла – БОК. Це 

колективні заощадження для забезпечення населення житлом через надання пільгових 

кредитів. БОК юридично є товариствами взаємного кредиту, користуються власними 

активами, не залучаючи фінансування ззовні 

Польща Національна житлова програма, ухвалена урядом у 2016 році, передбачає три форми 

підтримки житлового будівництва у межах пакету Mieszkanie plus: 

програма підтримки будівництва муніципального житла; програма соціального орендного 

житла, що реалізується асоціаціями соціального житла (TBS) та житловими кооперативами; 

програма, що передбачає будівництво дешевого житла під оренду, з можливістю набуття 

права власності для наймачів 

Франція У Франції на державному рівні існує закон, що стимулює міську владу до будівництва 

соціального житла. При цьому не менш 20 % житлового фонду в поселенні повинне бути 

муніципальним, інакше на нього накладаються штрафи 

Китай Китай має практику житлових фондів (за типом пенсійних фондів чи фондів соціального 

страхування). Працівники передають частину заробітної плати (в середньому 5 %) до фонду. 

Житловий фонд, акумулюючи грошові кошти, проводить фінансування зведення об’єкта 

нерухомості, збудоване житло продає або здає в оренду, повертаючи гроші вкладників та 

примножуючи їх для покриття частини витрат вкладника на купівлю житла 

Джерело: узагальнено автором на основі1 

 

Проте основна проблема на житловому ринку Польщі полягає в обмеженій кількості 

орендованих квартир за прийнятною ціною для людей і сімей, які не мають шансів побудувати, 

купити або зняти квартиру на ринку. 

Незважаючи на те, що житлові кредити залишаються рекордно дешевими, для багатьох 

потенційних покупців є непереборним бар’єром вимога банків мати як мінімум 10 % від вартості 

житла на перший внесок. Молоді люди перебувають в особливо складній ситуації. За даними 

Євростату 45,1 % поляків віком від 25 до 34 років живуть зі своїми батьками2. Однак це не лише 

польська проблема. Найвищий відсоток зареєстрований у Португалії, Болгарії, Італії, Греції, 

Словаччині та Хорватії. Відсутність перспектив придбати власне житло є однією з основних причин 

еміграції поляків. 

 

 
1 European Commission (2021). European Construction Sector Observatory. Country profile Poland 

<https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-11/ECSO_CFS%20Poland_2021.pdf>  

(05, січень, 2022). 
2 Там само. 
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Рис. 1. Показники кількості зведеного житла по країнам Євросоюзу за 2020 рік 

Джерело: Delloitte1, авторський переклад 
 

У ситуації, що склалася, уряд вирішив, що невідкладним завданням є сприяння будівництву 

орендованих квартир для людей і сімей, які не мають доступу до ринку житла. Національна житлова 

програма, ухвалена урядом у 2016 році, передбачає три форми підтримки житлового будівництва 

в рамках пакету Mieszkanie plus2: 

– програма підтримки будівництва муніципального житла, тобто житла для найбідніших; 

– програма соціального орендного житла, що реалізується асоціаціями соціального житла 

(TBS) та житловими кооперативами; 

– програма, що передбачає будівництво дешевого житла під оренду, з можливістю набуття 

права власності для наймачів. 

Третя програма, що діє менше 4 років, зараз перебуває в центрі суспільної уваги. Адресати цієї 

програми – ті, чиї доходи надто високі, щоб отримати квартиру від муніципалітету, та надто низькі, 

щоб купити її за допомогою кредиту. Передбачається, що до 40% польського суспільства може бути 

у цій ситуації. 

У програмі Mieszkanie Plus, яку уряд доручив запровадити компанії PFR Nieruchomości, 

муніципалітети впливають на вибір орендарів. При цьому можна використовувати орендну субсидію 

на 15 років у межах програми Mieszkanie na Start. 

З метою підвищення доступності місць для інвестицій у житло програма передбачає 

використання землі, що належить казначейству та підзвітним йому установам та компаніям. У липні 

2017 року Сейм для цієї мети ухвалив Закон про Фонд національної нерухомості (KZN). Насамперед, 

Фонд діятиме як «земельний банк». 

До цього часу PFR Nieruchomości здійснювала інвестиції на ділянках, переданих місцевими 

органами влади, державними підприємствами та на землях, отриманих від приватних інвесторів. 

У разі, коли земельну ділянку виділяє місцева влада, муніципалітет може отримати або грошовий 

еквівалент, або певний пул квартир. У деяких випадках муніципалітет викуповує квартири у компанії, 

 
1 Delloitte (2021). Overview of Eurоpean Residental market. Property Index <https://www2.deloitte.com/content/ 

dam/Deloitte/at/Documents/real-estate/at-property-index-2021.pdf> (2022, січень, 05). 
2 European Commission (2021). European Construction Sector Observatory. Country profile Poland 

<https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-11/ECSO_CFS%20Poland_2021.pdf> (05, січень, 2022). 
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а потім здає їх своїм мешканцям. У цій моделі місцевий уряд орендними платежами сплачує 

будівельні витрати, щоб стати власником нерухомості приблизно за 30 років. 

Оскільки компанія управляє своїми будинками протягом 25-30 років, вона залежить від високої 

якості та сучасних рішень, які призводять до зниження витрат на будівництво та експлуатацію. 

Наприклад, компанія готується використовувати збірні технології та BIM (Building Information 

Modeling). Реалізація збірних елементів займає набагато менше часу і вимагає значно меншої 

кількості працівників на будівельному майданчику. Крім того, сучасні збірні конструкції 

забезпечують кращу теплоізоляцію, що призводить до зниження енергоспоживання і, отже, зниження 

витрат на опалення. 

Як частина плану відновлення та стійкості (RRP) на 2021-2026 роки Польща виділила близько 

7 млрд євро на будівництво та реновацію. Більше половини (близько 3,9 млрд євро) було виділено 

на реновацію та ремонт існуючого житла. Велика часта коштів на ремонт (близько 3,2 млрд євро) 

призначається на підвищення енергоефективності з використанням елементів зеленої енергетики. 

Крім того, буде інвестовано близько 300,0 млн євро на підвищення енергоефективності підприємств, 

у тому числі будівельних і переробних з використанням відновлюваних джерел енергії1. 

Таким чином, у всіх розвинутих країнах держава прямо чи опосередковано регулює процеси 

на ринку житла. При цьому ступінь втручання держави у ринкові процеси різна: якщо при 

необхідності надати житло малозабезпеченим верствам населення у США муніципалітети йдуть 

на певні компроміси із забудовниками та власниками житла, то в Німеччині держава є власником 

квартирного фонду, який вона здає в соціальну оренду.  

Науковець Ю. М. Манцевич2 наполягає на необхідності виваженого підходу до запозичення 

зарубіжного досвіду, зазначаючи, що досвід інших країн базується на власній системі соціально-

економічних відносин, і беззастережне перенесення чужих схем може принести більше шкоди, ніж 

користі3. 

Україна, переймаючи досвід реалізації систем підтримки придбання/оренди/побудови житла 

у інших країнах, започаткувала декілька державних житлових програм. За даними Міністерства 

розвитку громад та територій України4 на державному рівні зараз реалізуються кілька програм 

підтримки будівництва (придбання) житла (рис. 2).  

В основі реалізації усіх програм діє механізм надання громадянам, які потребують поліпшення 

житлових умов, державної підтримки у вигляді: пільгового кредиту, компенсації відсоткової ставки 

іпотечного кредиту або ж частини вартості житла. 

Так, державна програма «Забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки»5 передбачає надання 

кредиту молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном 

до 30 років. 

Програмою передбачалося, що позичальник, який не мав дітей, оплачує кредит з відсотковою 

ставкою у розмірі 3 % річних суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який мав одну дитину, 

звільнявся від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який мав двох дітей, крім 

того, за рахунок бюджетних коштів погашалися 25% суми зобов’язань за кредитом на момент 

застосування пільги; позичальникові, який мав трьох і більше дітей, – 50 % суми зобов’язань 

за кредитом на момент застосування пільги. За весь період дії програми молодіжного будівництва 

житло отримали 11767 молодих сімей та громадян. 

 

 

 

 
1 European Commission (2021). European Construction Sector Observatory. Country profile Poland 

<https://ec.europa.eu/growth/system/files/2021-11/ECSO_CFS%20Poland_2021.pdf> (05, січень, 2022). 
2 Манцевич, Ю. М. (2004). Житло: проблеми і перспективи. Київ: Профи-Информ. 
3 Там само, 150-157. 
4 Міністерство розвитку громад і територій України (2016). Інформаційно-аналітична довідка щодо реалізації 

житлових програм <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Informatsiyno-analitichna-dovidka.pdf> 

(2022, січень, 05). 
5 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД; Міністерство розвитку громад і територій України (2016). 

Інформаційно-аналітична довідка щодо реалізації житлових програм <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/ 

uploads/2016/03/Informatsiyno-analitichna-dovidka.pdf> (2022, січень, 05). 
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Рис. 2. Державні програми підтримки будівництва (придбання житла)  

Джерело: систематизовано автором згідно з1 
 

Згідно з Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) 

доступного житла на 2010-2017 роки2 підтримка за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів 

полягає в сплаті учаснику програми 30 % вартості нормативної площі будівництва (придбання) 

доступного житла. За 2010-2014 роки 3621 родина отримала підтримку на будівництво житла в обсязі 

435,2 млн грн за рахунок видатків Державного бюджету та 6,31 млн грн за рахунок видатків місцевих 

бюджетів. Проте у 2015-2016 роках видатки з Державного бюджету за цією програмою 

не передбачалися зовсім, хоча у 2017-2019 роках знову отримала фінансування, що припинилося 

у 2020 році. 

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла у межах бюджетної програми «Власний дім» передбачає 

надання кредиту громадянам України, які постійно проживають, будують об’єкти кредитування 

в сільській місцевості терміном до 20 років, а молодим сім’ям – до 30 років, з внесенням 

 
1 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД; Міністерство розвитку громад і територій України (2016). 

Інформаційно-аналітична довідка щодо реалізації житлових програм <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/ 

uploads/2016/ 03/Informatsiyno-analitichna-dovidka.pdf> (2022, січень, 05); Постанова про затвердження 

Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла  

на 2010-2017 роки, 2009 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України 

<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 1249-2009-%EF> (2022, січень, 05); Постанова 

про затвердження здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, 2012 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd> (2022, січень, 05); Міністерство фінансів України 

(2021). Мінфін: за Програмою «Доступна іпотека 7%» підписано 1274 кредитних договори на 1,109 млрд грн 

<https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_programoiu_dostupna_ipoteka_7_pidpisano_1274_kreditnikh_dogovori_ 

na_1109_mlrd_grn-3251> (2022, січень, 05); Міністерство розвитку громад та територій України (2019). 

Пропозиції до проекту закону України «Про орендні будинки» <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/ 

uploads/2019/08/Propozitsiyi-do-proektu-ZU-Pro-orendni-budinki.pdf> (2022, січень, 05); Постанова про Порядок 

здешевлення вартості іпотечного кредитування, 2020 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної 

Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/28-2020-%D0%BF#n9> (2022, січень, 05). 
2 Постанова про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) 

доступного житла на 2010-2017 роки, 2009 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1249-2009-%EF> (2022, січень, 05). 

Державні програми підтримки будівництва (придбання) житла 

Доступна іпотека 7 % 

Державна програма забезпечення молоді житлом  
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для забезпечення доступним житлом громадян,  
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Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання)  

доступного житла на 2010-2017 роки 

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників  
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в рамках бюджетної програми «Власний дім» 
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за користування ним плати у розмірі 3% річних1. За час реалізації програми, починаючи з 1997 року, 

97,8 тисяч сільських родин отримали 1,28 млрд грн державної кредитної підтримки. Проте у 2010-

2016 роках фінансування зазначеної програми за рахунок загального фонду державного бюджету 

не здійснювалося. Заходи програми фінансувалися за рахунок повернених коштів за кредитами, 

наданими раніше2. 

Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов передбачає3: 

– кредити для будівництва доступного житла надаються громадянам під 3 % річних. 

Позичальник отримує кредит під 16 % річних, з яких 13 % погашається за рахунок коштів державного 

бюджету; 

– позичальником є громадянин, який потребує поліпшення житлових умов, та відповідає 

вимогам банку до позичальників. 

Усього з початку реалізації програми громадянам надано 3557 кредитів на загальну суму  

826,56 млн грн. 

Науковець О. А. Більовський4 на основі аналізу результативності дії державних програм 

підтримки будівництва (придбання) житла стверджує, що недоліком схем здешевлення кредитів є 

необхідність здійснення першого внеску, що становить від 15 % до 25 % вартості житла. Таким 

чином, «…державна іпотека в її нинішньому форматі може бути інструментом розв’язання житлових 

проблем певної категорії сімей, які мають власні накопичення… Проте її не слід розглядати як 

ефективний інструмент розв’язання житлової проблеми більшості українських сімей, які мають 

середньостатистичний рівень доходів, що не дає змогу накопичити необхідні кошти. Для того, аби 

зробити державну іпотеку таким інструментом, необхідно вирішити проблему першого внеску…»5. 

Ще однією житловою програмою здешевлення вартості кредиту стала державна програма 

«Доступна іпотека 7%», яка розроблялася Міністерством фінансів України з метою здешевлення 

вартості іпотечних кредитів6. Адміністрування Програми покладається на Фонд розвитку 

підприємництва. На першому етапі фінансування Програми діє з 1 березня 2021 року та фінансується 

вже передбаченими у бюджеті на функціонування згаданого Фонду 2 млрд грн на 2021 рік. 

«Програма «Доступна іпотека 7%» надає можливість людям з відносно невисоким рівнем 

доходу отримувати житло в кредит з частковою компенсацію відсотків державою7. Предмет іпотеки – 

це квартири та індивідуальні житлові будинки (разом із земельною ділянкою) на первинному 

та вторинному ринку, введенні в експлуатацію з 2018 року. 

Нормативна площа – 50 м2 для одного громадянина чи сім’ю з двох осіб, потім додатково 20 м2 

на кожного наступного члена сім’ї. Загальна площа може перевищувати нормативну на 20 %. 

Надлишок площі оплачує позичальник. 

Максимальна сума іпотеки становитиме 2 млн грн, а максимальна вартість предмета іпотеки – 

не більш ніж 2,5 млн грн. 

Важливо зазначити, що механізм реалізації програми передбачає часткову компенсацію 

відсотків за іпотечними кредитами з боку держави до 7% річних. До того ж, окремі групи також 

отримують суттєву знижку по відсотках за іпотекою: ветерани та учасники АТО, внутрішньо 

переміщені особи, сім’ї з дітьми. Також передбачено можливість використання кредитних гарантій 

Фонду в якості забезпечення для предметів іпотеки, що ще не введенні в експлуатацію. За умовами 

 
1 Міністерство розвитку громад і територій України (2016). Інформаційно-аналітична довідка щодо реалізації 

житлових програм <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Informatsiyno-analitichna-dovidka.pdf> 

(2022, січень, 05). 
2 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД. 
3 Постанова про затвердження здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним 

житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 2012 (Кабінет Міністрів України). 

Офіційний сайт Верховної Ради України <http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd> (2022, січень, 05). 
4 Більовський, О. А. (2012). Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної 

ефективності: аналітична доповідь. Київ: НІСД 
5 Там само. 
6 Міністерство фінансів України (2021). Мінфін: за Програмою «Доступна іпотека 7%» підписано 1274 кредитних 

договори на 1,109 млрд грн <https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_programoiu_dostupna_ipoteka_7_pidpisano_ 

1274_kreditnikh_dogovori_na_1109_mlrd_grn-3251> (2022, січень, 05). 
7 Там само. 
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програми кредит можна буде отримати строком до 20 років, із мінімальним першим внеском 15 % 

вартості предмету іпотеки. Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту 

складає 0,5 % від суми кредиту та додатково 0,5 % річних за гарантії Фонду у випадку використання.  

На рис. 3 представлена кількість заявок та підписаних кредитних угод по банкам-партнерам 

з початку реалізації програми до 23.12.2021. Так, найбільш активно залучає майбутніх власників 

житла Кредобанк – у нього максимальна кількість підписаних кредитних угод, також у цього банку 

найвища частка підписаних угод від числа поданих заявок, він задовольняє 92 % заявок. У Мегабанку 

частка підписаних угод від числа заявок ще вища, проте кількість поданих заявок мінімальна, бо 

Мегабанк вступив до програми тільки восени 2021 року. По кількості заявок лідирують Укргазбанк 

та Ощадбанк1. 

За даними Міністерства фінансів України, географічний розподіл регіонів, на придбання житла 

у яких учасники програми беруть кредит, виглядає так: м. Київ (31,69 %), Київська область (31,63 %), 

Львівська область (6,36 %), Харківська область (5,64 %), Рівненська область (3,82 %), інші регіони 

(20,86 %) (відсотки розраховані від загальної кількості заявок від старту програми у березні 2021 року 

до кінця року2. 

 

 
 

Рис. 3. Кількість і суми заявок та підписаних кредитних договорів по банкам-учасникам 

програми «Доступна іпотека 7 %» станом на 23.12.2021  

Джерело: Міністерство Фінансів України3  

 
1 Міністерство фінансів України (2021). Мінфін: за Програмою «Доступна іпотека 7%» підписано 1274 кредитних 

договори на 1,109 млрд грн <https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_za_programoiu_dostupna_ipoteka_7_pidpisano_ 

1274_kreditnikh_dogovori_na_1109_mlrd_grn-3251> (2022, січень, 05). 
2 Там само. 
3 Там само. 
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Станом на 23 грудня 2021 року уповноваженими банками з виконання Державної програми 

«Доступна іпотека 7 %» підписано 1274 кредитних договорів на загальну суму 1,109 млрд грн як 

на первинному (23,46 %), так і вторинному (76,54 %) ринках. 

Загалом до уповноважених банків надійшло 1789 заявок на участь у програмі на загальну суму 

1,558 млрд грн, з яких 23,91 % становить первинний ринок і 76,09 % – вторинний. 

Таким чином, з передбаченими у бюджеті на функціонування Фонду розвитку підприємництва 

2 млрд. грн. витрачено більше половини суми. 

Аналіз існуючих державних житлових програм в Україні показав, що основна проблема, з якою 

стискається Україна – це недофінансування запланованих бюджетних видатків. Також для тих, хто 

захоче скористатися такими програмами та має всі підстави розраховувати на субсидію чи 

компенсацію частини витрат по іпотеці непереборною проблемою постає необхідність внесення 

першого внеску. 

Також аналіз існуючих державних житлових програм показав, що в країні слабо регулюється 

ринок оренди житла, та держава не виступає на ньому як активний гравець, приклади чого видно 

в європейських країнах, у Німеччині, Польщі, Франції. Таким чином, постає необхідність державного 

регулювання операцій з оренди житла та активнішій участі держави як орендодавця. Проте 

проблемою ринка оренди в Україні є його тіньовий характер, за яким точно невідомий наявний склад 

житла, доступного для оренди, його вартість. Все це підвищує актуальність розробки єдиних прозорих 

умов функціонування ринку оренди з боку держави, що має мотивувати суб’єктів ринку оренди. 

У проекті Закону України «Про орендні будинки», що був розроблений Міністерством громад 

та територій України1 визначаються правові, економічні та організаційні засади створення та 

функціонування орендних будинків. Власником такого орендного будинку може бути Держава 

в особі державної спеціалізованої фінансової установи, яка визначається Кабінетом міністрів 

України, або органи місцевого самоврядування, або фізична/юридична особа, яким належить право 

володіння, користування та розпоряджання усіма типами приміщень в орендному будинку. Проект 

закону ще потребує розгляду та затвердження Верховною Радою України, проте коли він вступить 

в силу, це надасть вагомого стимулу забудовникам, громадам, органам місцевого самоврядування 

приймати активну участь у побудові таких будинків для подальшої передачі в оренду. Проте 

придбати приміщення у такому будинку у власність, згідно з проєктом закону, неможливо – за це 

будинок може бути вилучений з реєстру орендних будинків. 

Висновки. Таким чином, Україна має подолати ще довгий шлях до знаходження правильного 

балансу між свободою ринкових відносин, державним регулюванням, та потребами суспільства 

у якісному житлі. Проте Україна – не єдина держава, яка стикається з житловою проблемою. Це 

відбувається в кожній перехідній країні, яка переходить до формування сучасного типу потрійного 

економічного регулювання: з боку ринку, держави та суспільства. Держава при цьому може обрати 

одну з двох позицій:  

– держава є одним із джерел фінансування забезпечення населення країни житлом. Така 

участь держави передбачає забезпечення житлом за державні кошти та пільгове довгострокове 

кредитування житла; 

– держава опосередковано бере участь у процесі забезпечення населення країни житлом. 

Таким чином, функція держави на ринку житла – створити сприятливі умови для будівництва 

житлової нерухомості з метою забезпечення населення доступним житлом. 

Перший спосіб менш ефективний, оскільки заснований на виділенні бюджетних коштів для 

фінансування житлових програм, що негативно впливає на розвиток національної економіки за рахунок 

збільшення бюджетних видатків. Слід зазначити, що другий спосіб є ефективнішим, оскільки держава 

не бере на себе основних зобов’язань щодо забезпечення населення країни житлом, а отже, не знижує 

мотивацію тих, хто потребує покращення житлових умов у контексті особистісного розвитку та 

економічного процвітання. Тобто населення бере на себе значну частину витрат на покращення 

житлових умов, а держава компенсує частину витрат за рахунок державних програм. 

Перспективою подальших досліджень є визначення елементів та характеру їх взаємодії 

ефективних механізмів державного регулювання у секторі житлового будівництва України. 

 
1 Міністерство розвитку громад та територій України (2019). Пропозиції до проекту закону України «Про 

орендні будинки» <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Propozitsiyi-do-proektu-ZU-Pro-

orendni-budinki.pdf> (2022, січень, 05). 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ 

ДЕТЕРМІНАНТ НАРОЩУВАННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

The aim of the article is to identify the determinants of increasing resource potential in the 
agricultural sector on the basis of modern theories of economic development. The research is 
based on the analysis of two components of the process of transformation of the elements of the 
external environment: objective – changes in the productive forces of society, and subjective – 
modernization of understanding the ways and goals of development within modern theoretical 
concepts. The issues of investment rationality in terms of the evolution of technological systems 
in agriculture are analyzed. It is shown that the implementation of the concepts of the core V and 
VI technological systems in the agricultural sector of the Ukrainian economy requires optimization 
of structural characteristics of the agricultural market based on stimulating integration processes 
between circulation and production, i.e. capital consolidation within vertical integration. 
Innovation is seen as an element of gaining a sustainable competitive advantage. At the same 
time, the source of something new in the production and organizational spheres is man. Human 
capital is recognized as the dominant factor of production in the post-industrial economy. 
Modernization of theoretical aspects of the vision of the goal of economic development and ways 
to achieve it, the emergence of paradigmatically different from classical concepts of development 
creates a methodological basis for identifying modern determinants of building resource potential 
in the agricultural sector. The thesis about the greatest potential of using the theory of inclusive 
development in solving the above problem is proved. It is argued that the instrumental content of 
the processes of building resource capacity in the agricultural sector can be ensured by applying 
the basic principles of an inclusive economy. The concepts of «reindustrialization», «green 
economy», paradigms of sustainable development are considered by us as strategic guidelines, 
the implementation of which can be ensured through the application of the principles 
of inclusiveness, which will ensure the systematic development of the whole spectrum of socio-
economic relations. 
Keywords: methodology, resource potential, agrarian sphere, inclusive development, factors of 
production, human capital. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. У відповідності до формаційного підходу, 
кожна стадія економічного розвитку характеризується наявністю домінуючого фактору виробництва, 
що, в свою чергу, визначає характер виробничих відносин. При цьому, слід відмітити нетотожність 
категорій економічні ресурси і фактори виробництва. Взаємозв’язок між ними можна 
охарактеризувати в наступний спосіб: економічні ресурси перетворюються на фактори виробництва 
в процесі їх залучення до створення доданої вартості. Класична економічна теорія представляє 
варіант ідентифікації факторів виробництва на основі виділення трьох складових: праця, земля, 
капітал (Ж.-Б. Сей). Марксом К. запропоновано класифікацію факторів виробництва, що включила 
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особистий фактор (робочу силу), матеріально-речовий фактор (предмети праці та засоби праці). 
Зазначені підходи відповідають і сучасному стану виробничих процесів, однак формат розвитку 
продуктивних сил суспільства, що трансформується під впливом техногенної революції і зміни 
філософії господарювання, змінює акценти і характер відносин між факторами виробництва. Таким 
чином, актуалізується задача визначення сучасних тенденцій модернізації теорії розвитку з метою 
ідентифікації перспективних напрямків інвестування, що мають найбільший потенціал нарощення 
ресурсної бази для стійкого функціонування аграрної сфери у довгостроковій перспективі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання модернізації теоретичних основ 
економічного розвитку стали предметом вивчення наступних закордонних дослідників, які заклали 
основу теорій, що враховують нові виклики сучасності і вплив економічної діяльності на обсяг 
ресурсної бази, доступний в осяжному майбутньому: Д. Піарс, А. Маркандіа, Є. Барбієр, 
Д. Аджемоглу, Д. Робінсон, Е.С. Райнерт, Дж. Подест, З. М. Бедос, С. Голандера. 

Парадигмальні аспекти економічного розвитку є предметом уваги в боку авторитетних 
міжнародних організацій, як то Міжнародний банк реконструкції та розвитку, OECD, Світовий банк, 
ООН тощо. 

Мета статті – ідентифікація детермінант нарощування ресурсного потенціалу в аграрній сфері 
на основі сучасних теорій економічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження побудовано на аналізі двох складових процесу 
трансформації елементів зовнішнього середовища: об’єктивної – змін у продуктивних силах 
суспільства, і суб’єктивної – модернізації розуміння шляхів і мети розвитку в рамках сучасних теорій. 

Питання інвестиційної раціональності нами розглянуті під кутом зору необхідності дотримання 
мейнстрімного напрямку розвитку глобальної економічної системи в концептах інноваційності 
на основі еволюції технологічних укладів у сільському господарстві (Табл. 1). 

На сьогодні перспективними напрямками інвестування для українських аграрних підприємств є 
імплементація концептів V та VІ технологічних укладів. При цьому, слід зазначити, що достатній 
потенціал для цього мають суб’єкти господарювання, які відносяться до великого та середнього бізнесу. 
Отже, слід казати про перспективність укрупнення в сфері аграрного виробництва. Найраціональніші 
шляхи нарощування ресурсного потенціалу галузі лежать у площині вирішення завдання оптимізації 
структурних характеристик аграрного ринку на основі стимулювання інтеграційних процесів між 
сферами обігу та виробництва, тобто консолідації капіталу в рамках вертикальної інтеграції. 
Прогнозованим результатом є підвищення концентрації капіталу у виробничій сфері, стимулювання 
розвитку техніко-технологічних систем в агровиробництві, впровадження інноваційних технологій, а, 
отже, підвищення ефективності діяльності виробників. Як зазначають дослідники1, в період з 2005 р. 
ініціатива в розвитку реформи аграрного сектору перейшла від держави до агробізнесу, проявом чого 
стало виникнення агрохолдингів – вертикально інтегрованих структур. 

Аналіз публічних даних діяльності найбільших за критерієм земельного банку інтегрованих 
формувань2 дозволяє констатувати, що сфера НДДКР не стала елементом структури агрохолдингів 
в Україні. Збільшення валового прибутку на основі інноваційних рішень досягається на основі 
залучення нововведень із зовнішнього середовища. Це можна розглядати як прийнятний тактичний 
крок, однак стратегічною метою, як на наш погляд, виступає нарощення кадрового потенціалу, адже 
саме людина є джерелом інновацій і домінуючим фактором виробництва в постіндустріальній 
економіці.  

На сьогодні проблемою для аграрного сектору, де ціноутворення відповідає принципам ринку 
досконалої конкуренції, стає значне подорожчання вартості енергоносіїв. Ціна за 1 тис. кубометрів 
природного газу у січні 2021 року становила 4,9 тис. грн, тоді як на січень 2022 року постачальники 
пропонують його підприємствам уже по 59-62 тис. грн3. Реалізація аграрної продукції відбувається 
на основі світових цін, таким чином, зростання витратної складової виробництва і реалізації 
сільськогосподарської продукції негативно відіб’ється на розмірі прибутку аграрних підприємств. 
 

 
1 Німецько-Український Аграрний Діалог. Iнститут економiчних дослiджень та полiтичних консультацiй 

(2008). Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? <https://www.apd-ukraine.de/images/AgPP_21_Ukr.pdf> 

(2022, січень, 15). 
2 Latifundist Media (2014). Топ 100 латифундистов Украины <https://latifundist.com/rating/top100#308> 

(2022, січень, 15). 
3 Українська енергетика (2021). Виробники молока просять президента України зафіксувати ціну на газ 

<https://ua-energy.org/uk/posts/vyrobnyky-moloka-prosiat-prezydenta-ukrainy-zafiksuvaty-tsinu-na-haz> 

(2022, січень, 15). 
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Таблиця 1 

Технологічні уклади в сільському господарстві 

Технологічний уклад 

(період домінування) 
Ядро технологічного укладу 

Основні економічні досягнення  

в сфері аграрного виробництва 

I – 1770-1830 рр. Сільськогосподарське 

машинобудування, селекційний 

відбір, виробництво ручних знарядь 

обробки ґрунту  

Формування раціональної системи 

землеробства, підвищення біологічної 

ефективності сільського господарства 

ІІ – 1830-1890 рр. Виробництво знарядь обробки ґрунту 

на тваринній тязі, транспортування 

сільськогосподарської продукції 

(залізничний транспорт), аграрне 

машинобудування 

Спеціалізація аграрного виробництва, 

зростання швидкості доставки 

сільськогосподарської продукції, аграрні 

експортно-імпортні операції 

ІІІ – 1880-1940 рр. Виробництво сільськогосподарської 

техніки (трактори, комбайни, 

сільськогосподарських машини), 

видобуток мінеральних добрив, 

електрифікація аграрного 

виробництва 

Суттєве зростання врожайності 

сільськогосподарських культур, підвищення 

товарності сільського господарства, 

вивільнення робочої сили для інших галузей 

економіки 

ІV – 1930-1980 рр. Селекція та генетика 

сільськогосподарських культур, 

електродвигуни, органічна хімія, 

синтетичні матеріали, комбікормова 

промисловість  

Концентрація, спеціалізація, 
механізація та автоматизація аграрного 

виробництва, 
тваринницькі комплекси, збільшення терміну 

зберігання продукції, стандартизація 

виробництва 

V – 1970-2030 рр. Біотехнології, обчислювана, 

вимірювальна, електронна, оптико-

волоконна техніка, програмне 

забезпечення, робототехніка, 

інформаційно-комунікаційні 

технології 

Гнучкість виробництва, 
автоматизовані системи управління, 

підвищення ефективності виробництва 

(диференційована обробка полів та точний 

висів сільськогосподарських культур, 

інтелектуальне внесення мінеральних добрив 

та ЗЗР тощо), підвищення якості життя 

VІ – 2020-2080 рр. Біотехнології рослин і тварин, 

нанотехнології, робототехніка, 

штучний інтелект, нанобіоніка, 

оптоелектроніка 

Роботизація аграрного виробництва, 

зменшення зайнятості в аграрному секторі, 

3D виробництво, деурбанізація, виробництво 

продукції з новими властивостями, нове 

природокористування 

Джерело1 

 

Це є ще одним вагомим аргументом щодо необхідності зниження енергомісткості аграрного 

виробництва на основі застосування техніко-технологічних рішень інноваційного характеру. 

Сучасний стан соціально-економічного розвитку в світі демонструє необхідність його 

концептуальної основи, що призвело до появи парадигмально відмінних від класичних концепцій 

розвитку в довгостроковій перспективі. Предмет нашого дослідження зумовлює концентрацію 

на наступних теоріях:  

1. Концепція реіндустріалізації (неоіндустріалізації). Вона стала відповіддю на скорочення 

світового попиту та світового виробництва в результаті глобальної фінансової кризи. 

Актуалізувалися питання підтримки зайнятості населення, динамізму, інвестиційного розвитку 

в реальному секторі економіки. Сутність нової індустріалізації2 полягає в тотальному впровадженні 

 
1 Руденко, М. В. (2019). Особливості впливу цифровізації на функціонування сільськогосподарських 

підприємств. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки <http://visen.knau.kharkov.ua/20191_21.html>  

(2022, січень, 15). 
2 Можайкіна, Н. В., Кущ, А. В. (2017). Проблеми неоіндустріалізації економіки України. Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського, 16, 186. 
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електронного обладнання. Технологічним змістом нової індустріалізації є промисловий Інтернет, 3D-

технології і промислові роботи, які в майбутньому повинні привести до революційних зрушень 

у виробничій і соціальній сферах.  

2. Концепція «зеленої» економіки. Вперше термін «зелена економіка» використала група 

провідних вчених: Д. Піарс, А. Маркандіа, Є. Барбієр у звіті Уряду Великобританії «Концепція зеленої 

економіки» (1989 р)1. Основою «зеленої» економіки визнано спрямування інвестиційних потоків 

у розробку та впровадження технологій, що ґрунтуються на використанні альтернативних джерелах 

енергії і палива, технологій екологічно чистого виробництва, чистих технологій у веденні сільського 

господарства тощо. За оцінками експертів ЮНЕП, «зелений сценарій» розвитку світової економіки 

може забезпечити до 2050 р. перевищення загального обсягу ВВП на 16%, подушного ВВП – на 14% і 

скорочення потреб світової економіки в енергії на 48% порівняно із базовим сценарієм2. 

3. Концепція інклюзивного розвитку. Засади теорії інклюзивного розвитку закладені 

в дослідженнях Д. Аджемоглу, Д. Робінсона3, Е.С. Райнерта4, Дж. Подеста5, З. М. Бедоса6, 

С. Голандера7 тощо. В узагальненому розумінні інклюзивний (від англ. Inclusiveness – залученість) 

розвиток полягає в необхідності посилення залучення до вирішення проблем розвитку усіх верств 

населення, а також зростання залученості до розвитку усіх територій8. 

4. Парадигма сталого розвитку. Пов’язана з розумінням жорстких обмежень економічного 

зростання, що на практиці проявляється у зміні орієнтиру економічного розвитку в бік розширення і 

доповнення неекономічними складовими розуміння економічної раціональності.  

Нами відстоюється точка зору про те, що інструментальне наповнення процесів нарощування 

ресурсного потенціалу в аграрній сфері може бути забезпечено шляхом застосування основних 

принципів інклюзивної економіки. Національний аграрний сектор в його сучасному стані не повною 

мірою відповідає векторам впровадження концепцій «реіндустріалізації», «зеленої економіки», 

парадигми сталого розвитку. Погоджуємося з точкою зору Прогнімака О. Д., який називає останні 

ексклюзивом країн «золотого мільярду»9. Вони розглядаються нами в якості стратегічних орієнтирів, 

реалізацію яких можливо забезпечити на основі застосування принципів інклюзивності, що 

забезпечить системний розвиток всієї палітри соціально-економічних відносин. До аргументів додамо 

висновок, отриманий вище, про домінування фактору робочої сили в структурі факторів виробництва 

сучасного етапу розвитку. 

Концепція «інклюзивного розвитку» на сьогодні є актуальним напрямком в теоретичних і 

прикладних дослідженнях, що підтверджується увагою з боку авторитетних міжнародних 

організацій. Останні пропонують такі підходи до визначення його сутності:  

1. Сталий швидкий розвиток усіх галузей економіки, що залучає значну частину трудових 

ресурсів країни і характеризується рівністю можливостей в доступі до ринку праці і ресурсів10; 

 
1 Pearce, D., Markandya, A., Barbier B. E. (1989). Blueprint for a green economy. London: Earthscan. 
2 Афонцев, А. (2014). Мировая экономика в поисках новой модели роста. Мировая экономика и 

международные отношения, 2, 4. 
3 Аджемоглу, Д., Робинсон, Д. (2015). Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение 

власти, процветания и нищеты. Москва: АСТ. 
4 Райнерт, Э. С. (2011). Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. 

Москва: Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики. 
5 Podesta, J. (2013). Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing 

Vulnerability. Americanprogress <https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07> 

(2022, січень, 15). 
6 Бедос, З. М. (2012). Для багатших і для бідніших. Зростання нерівності – одна з найбільших соціально-

економічних і політичних проблем сучасності. Tyzhden.Ua <http://tyzhden.ua/World/62625> (2022, січень, 15). 
7 Hollander, S., Bolling, R. (2017). Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development. 

Thebrokeronline <http://www.thebrokeronline.eu/>(2022, січень, 15). 
8 Мельник, М. І (ред.) (2019). Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: 

тенденції та перспективи: наукова доповідь. Львів: НАН України. ДУ Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України. 
9 Прогнімак, О. Д. (2018). Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник 

Донбасу, 1 (51), 187. 
10 The World Bank (2015). Ending Poverty and Sharing Prosperity. Global Monitoring Report.Washington DC: 

International Bank for Reconstruction and Development. 

<http://www.worldbank.org/en/publication/globalmonitoring-report> (2022, січень, 15). 
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2. Стабільний і всеосяжний з точки зору можливостей працевлаштування розвиток, який 

потребує підтримки з боку громадських інститутів для вирішення проблем на ринку праці1; 

3. Результат забезпечення повсюдної можливості участі в процесі зростання як з точки зору 

прийняття рішень, так і в створенні самого зростання2; 

4. Процес забезпечення високого рівня зайнятості, інвестування в освіту, боротьби з бідністю, 

модернізації ринків праці, системи соціального захисту, а також сприяння згуртованості 

суспільства3; 

5. Підвищення темпів зростання за рахунок надання єдиного простору для інвестицій і 

продуктивної зайнятості населення4. 

Аналіз наведених визначень дозволяє ідентифікувати ключові характеристики інклюзивного 

розвитку, серед яких: 

– диверсифікація цілей розвитку, відхід від зведення останніх до зростання показника ВВП і 

похідних від нього; 

– розвиток людського капіталу як системного явища; 

– скорочення нерівності та бідності; 

– забезпечення активної участі населення в економічному житті; 

– включення до економічних процесів жінок, дітей, людей похилого віку в якості 

вигодонабувачів; 

– екологічна спрямованість. 

В концепції інклюзивного розвитку значна увага приділяється створенню рівних можливостей 

для населення та розвитку людського капіталу як системного явища. Це, в свою чергу, актуалізує 

проблеми якості життя на сільській території. Процеси концентрації капіталу, характерні для України, 

позитивно відбиваються на можливостях акумуляції фінансових ресурсів, однак вступають 

у протиріччя з концептами інклюзивного розвитку, так як підсилюють соціальні та інфраструктурні 

проблеми, що демонструють дані Табл. 2. 

Агрохолдинги як суто бізнесові проекти мають на меті примноження капіталу їх засновників. 

При цьому, слід відмітити, що підтримка і розвиток сільської інфраструктури є необхідною умовою 

залучення в аграрну галузь фахівців, здатних працювати в сучасному техніко-технологічному 

просторі, а також ініціювати зміни інноваційного характеру. Визнання пріоритетності робочої сили 

в якості фактору виробництва актуалізує проблему престижності роботи на селі. Перспективи 

вирішення останньої в Україні залежать від реалізації заходів щодо розвитку інфраструктури 

в сільській місцевості, включаючи осучаснення сільських шкіл, дитячих садочків, будівля систем 

централізованого водопостачання та водовідведення, розвиток сфери інтернет-послуг, формування 

ефективної системи охорони здоров’я, будівництво доріг с твердим покриттям тощо. Забезпечення 

довгострокових основ для нарощення трудового потенціалу вимагає від суб’єктів аграрного бізнесу 

прийняття соціальної відповідальності.  

Інститут власності як базовий в структурі соціально-економічних відносин в умовах 

інклюзивної економіки набуває певного морального забарвлення. Зняття мораторію на продаж землі 

з окресленням обмежень, сформульованих державою, є компромісним варіантом з точки зору 

врахування інтересів стейкхолдерів. Однак, експерти наголошують на неоднозначності наслідків 

законодавчо визначених принципів функціонування ринку землі, виділяючи такі аспекти як потенціал 

зростання обсягу спекулятивних операцій з боку фізичних осіб – власників землі; обмеження попиту 

на землю з боку юридичних осіб призведе до зниження її ринкової вартості; заборона для банків та 

іноземних суб’єктів господарювання не дозволить отримати ефект у вигляді приросту інвестицій5 і 

 
1 OECD (2022). Inclusive Growth <http://www.oecd.org/inclusive-growth/about.htm> (2022, січень, 15). 
2 IPC-IG (2013). Exploring and Strengthening the Intersections between Social Protection, Employment and Inclusive 

Growth <http://www.ipc-undp.org/publication/26527> (2022, січень, 15). 
3 European Commission website (2010). Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

Brussels. <http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en.htm> (2022, січень, 15). 
4 European Commission website (2022). Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. 

Brussels. <http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en.htm> (2022, січень, 15). 
5 Ржеутська, Л. (2020). Земельна реформа: як діятиме тепер ринок землі в Україні. Deutsche Welle 

<https://www.dw.com/uk/земельна-реформа-як-діятиме-тепер-ринок-землі-в-україні/a-52971700> 

(2022, січень, 15). 
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забезпечення інституційних основ імплементації принципів інклюзивності в галузь 

сільськогосподарського виробництва. 

Таблиця 2 

Показники розвитку інфраструктури села 

Джерело: складено за1 

 

Висновки. Трансформація глобального економічного середовища, що, з одного боку, є 

наслідком науково-технічного прогресу, а з іншого – елементом провокування техніко-технологічних 

змін, виводить на перший план інновації як елемент набуття стійких конкурентних переваг. При 

цьому джерелом нового у виробничій і організаційній сферах виступає людина. Людський капітал 

доцільно визнати домінуючим фактором виробництва в умовах постіндустріальної економіки. 

Модернізація теоретичних аспектів бачення мети розвитку економіки і шляхів її досягнення, створює 

методологічну базу ідентифікації сучасних детермінант нарощування ресурсного потенціалу 

в аграрній сфері. Нами доводиться теза про найбільший потенціал використання теорії інклюзивного 

розвитку у вирішенні представленого вище завдання. Концепти інклюзивності розглядаються як 

підґрунтя формування передумов «реіндустріалізації», «зеленої економіки», парадигми сталого 

розвитку, а отже і стійких детермінант ефективного використання ресурсної бази аграрними 

підприємствами. 

References: 

1. Rudenko, M. V. (2019). Osoblyvosti vplyvu tsyfrovizatsiyi na funktsionuvannya silskohospodarskykh 

pidpryyemstv [Features of the impact of digitalization on the functioning of agricultural enterprises]. 

Visnyk KHNAU. Seriya: Ekonomichni nauky [Bulletin of KhNAU. Series: Economic Sciences] 

<http://visen.knau.kharkov.ua/20191_21.html> (2022, January, 15). [in Ukrainian]. 

2. Nimetsko-Ukrayinskyy Ahrarnyy Dialoh. Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsiy (2008) 

[German-Ukrainian Agrarian Dialogue. Institute for Economic Research and Policy Consulting (2008)]. 

 
1 Державна служба статистики України (2020). Цілі сталого розвитку: Україна 2020. Моніторинговий звіт 

<https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-

10/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf> (2022, січень, 15). 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 

Показник охоплення дітей віком 5 років закладами 

дошкільної освіти та структурними підрозділами юридичних 

осіб публічного та приватного права в сільській місцевості 

57,4 56 56,1 54,9 54 

Частка закладів загальної середньої освіти у сільській 

місцевості, що мають доступ до мережі Інтернет, % 
85,9 89 91,1 91,5 95,2 

Частка закладів загальної середньої освіти у сільській 

місцевості, 
72,3 95,1 96,6 98,2 98,7 

Частка сільського населення, яке має доступ 

до централізованого водопостачання, % 
25 29 30 30,1 26 
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місцевість, абонентів на 100 жителів 
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Частка сільських домогосподарств, які потерпали від 
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Частка сільських домогосподарств, які потерпали від 

позбавлення через відсутність регулярного щоденного 

транспортного сполучення з іншим населеним пунктом 

з розвиненою інфраструктурою, % 

0,7 - 22,5 - 24,4 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 

APPROACHES TO DETERMINING  

THE STRUCTURE OF BUSINESS ECOSYSTEMS  

IN THE NEW ECONOMY 

Марко Лемешко 
Олександра Лактіонова 
Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОСИСТЕМ БІЗНЕСУ  

В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Modern business systems are transformed in the conditions of rapid development, transfer, and 
application of technologies of the XXI century, modern rates of digitalization, automation, and 
robotics force business to look for new formats of the organization of activity and transform 
interbusiness relations. Construction of digital platforms, development of metauniverses 
necessitates a new understanding of the architecture and organizational structure of modern 
business systems. The aim of the article is to generalize theoretical and methodological approaches 
to the organizational structure of business ecosystems. The article considers the modern vision of 
biological ecosystems, their structure, and characteristics, provides an overview in terms of general 
systems theory. The categorical apparatus of the business ecosystem is proposed. The authors’ 
views on the roles of elements in the structure of business ecosystems are considered. The authors’ 
views on the main roles of business ecosystem participants are summarized. The application of 
biological analogies and principles of general systems theory to the definition and description of the 
structure of business ecosystems is substantiated. The application of the analogy method made it 
possible to translate some characteristics of the ecological system into business ecosystems, namely: 
sustainability (homeostasis), dynamics, resource and information flows. The article proposes and 
substantiates the list of elements, connections, system-forming factors, structures of modern 
business ecosystems. The application of the following types of structures of business ecosystems is 
analyzed and substantiated: Hierarchical, Star, Network structure. The authors’ definition of the 
structure of business ecosystems in the new economy, which includes firms as the main elements 
of the system, and other related participants based on some system-determining factor, which 
generally supports homeostasis, dynamics, resource exchange, and ecosystem development 
business. The prospect of further research is the analysis of modern network structures of business 
and the search for factors and laws of stable organizational structures in the context of the concept 
of business ecosystems and considering the author’s view on determining the structure of business 
ecosystems. 
Keywords: ecosystem, business, business ecosystem, structure of business ecosystems. 

Постановка проблеми. Концепція екосистем бізнесу дає відчутний ресурс щодо розуміння 

будови та відносин у сучасному бізнес-середовищі через проведення аналогій з біологічними 
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екосистемами. Сьогодні широко признається корисність такої аналогії, однак досі немає чіткого 

категоріального апарату екосистем бізнесу стосовно будови – елементів, структури, організації, 

зв’язків, що являє собою наукову проблему із позиціїподальшого комплексного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням опису будови біологічних 

екосистем займались автори, А. Тенслі, В. Сукачов, дослідженням питань загальних систем та їх 

будови займались автори, Л. фон Берталанфі, В. Карташов, дослідженням біологічних аналогій 

до економічних процесів займались автори, М. Ротшильд, Р. Нельсон, М. Ханнан, Дж. Фриман, 

дослідженням питання екосистем бізнесу та їх будови займались автори, Дж. Ф. Мур, М. Янсіті, 

Р. Левієн, Р. Аднер. 

Метою статті є узагальнення теоретико-методологічних підходів до організаційної структури 

екосистем бізнесу, з урахуванням елементів, зв’язків та системоутворюючих факторів в аспекті 

їх функціонування в умовах нової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах нової економіки 

спостерігається стрімкий розвиток технологій та постійне підвищення ролі знань в процесі 

економічного розвитку на рівні окремої фірми та глобального світу. Нова економіка та усі пов’язані 

з нею явища за останні кілька десятків років внесли кардинальні зміни щодо факторів успіху бізнесу 

в постійні боротьбі за конкурентні переваги на ринку. Сучасні темпи та масштаби впровадження 

нових технологій, відкритість до інновацій та цифрова трансформація сучасного бізнесу зумовлюють 

не лише зміну ландшафту економічної системи, а й формують нові фактори розвитку без яких 

неможливо уявити сучасний бізнес. Так, протягом останніх років такий фактор, як співробітництво 

або кооперація вийшли на новий рівень. Сьогодні маса людей та бізнесу знаходяться у постійному 

одномоментному зв’язку один із іншим щодо розвитку технологій та операційного ведення бізнесу. 

Складність та різноманіття таких зв’язків з зовнішнім середовищем в умовах постійної боротьби 

за ресурси та конкуренції зумовлюють необхідність розгляду сучасного бізнесу з точки зору 

екосистемного підходу.  

Безумовно, екосистему бізнесу слід розглядати як систему у її класичному розумінні. Оскільки 

сучасна наукова література не дає загально визначеного підходу до розгляду структури екосистем 

бізнесу, в цій статті буде зроблена спроба на основі синтезу знань загальної теорії систем, екології та 

організаційної екології запропонувати синтез підходів до визначення структур екосистем бізнесу. 

При цьому, важливим є аналіз пропозицій авторів щодо розгляду структури та ролей в екосистемі 

бізнесу. Контекст поставленого завдання в цій статті не передбачає виокремлення інноваційних, 

підприємницьких екосистем, екосистеми бізнесу в якості самостійних видів й структур. Навпаки, 

у фокусі є надання загальної характеристики екосистем та їх класифікації, а зазначені окремі системи 

є частинами або підвидами екосистем бізнесу, адже усіх їх об’єднує спільний підхід щодо розгляду 

сучасних систем бізнесу аналогічно до біологічних екосистем. 

Як вже зазначалось, з нашої точки зору, неможливо якісно дослідити структури екосистем 

бізнесу без аналізу двох ключових аспектів цього поняття/концепту – біологічна екосистема 

та система загалом, основними елементами яких є фірми (бізнес). 

Слід зазначити, що на сьогодні самі підходи до використання біологічних аналогій в економіці 

достатньо широко досліджені до висвітлені в працях багатьох вчених1. Найбільша кількість з них 

присвячена еволюційному аспекту, зокрема, конкуренції, прикладами чого є модель «хижак-жертва» 

та інші аналогії природних систем живих організмів.  

Для розкриття суті аналогії з біологічними екосистемами як системами живих організмів 

в природі варто розглянути ці поняття з точки зору екології.  

В загальному розумінні екологія є наукою про відносини між живими організмами 

та з навколишнім середовищем, яка розглядає основні аспекти життя організмів та їх адаптацію 

до умов навколишнього середовища, а її ключовим предметом дослідження є екологічна система 

(екосистема). Будь яка екосистема, в загальному розумінні, складається із сукупності взаємодіючих 

компонентів в контексті середовища. А. Тенслі вперше запропонував визначення біологічної 

екосистеми та зазначав, що організми не можуть бути відокремлені від свого специфічного 

середовища, з яким вони утворюють одну фізичну систему. При цьому екосистема є дуже складною 

 
1 Rothschild, M. (1990). Bionomics: Economy as Business Ecosystem. New York: Beard Books; Nelson, R. R. (1985). 

An evolutionary theory of economic change. Harvard university press; Hannan, M. T., Freeman, J. (1989). 

Organizational ecology. Harvard university press. 
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системою, яка складається з двох частин – біотичної та абіотичної, які функціонально пов’язані 

фізичними, хімічними, біологічними процесами та мають енергетичні компоненти (джерела енергії 

та шляхи обміну)1. Поряд з розглядом екологічних систем, також розглядають дещо синонімічний 

термін – «біогеценоз», які був введений В. Сукачовим та визначає сукупність живих організмів 

(біоценоз) та умов навколишнього середовища (біотоп), які об’єднані обміном речовин та енергії 

на окремій ділянці земної поверхні. Як бачимо біогеоценоз описує деякий природний комплекс, що 

подібно до екосистеми має біотичні компоненти, обмін речовинами та енергією в контексті 

навколишнього середовища. Разом із тим, біогеоценоз відрізняється важливим аспектом – він описує 

екосистему в рамках окремої ділянки, обмежену фітоценозом (рослинна спільнота/угрупування). 

Таким чином, можна виділити в якості основних характеристик екосистеми – цілісність, 

циклічність обміну ресурсами та енергією, велику кількість структурно пов’язаних компонентів, які 

об’єднані не меншою кількістю процесів (потоками енергії та матерії). Так, на основний елемент 

екологічної системи, організми, впливають велика кількість факторів, які поділяються на абіотичні 

(фактори неживої природи – клімат, водне, повітряне, грунтове середовище та ін.), біотичні (фактори, 

пов’язані з живими організмами – конкуренція, паразитизм, хижацтво, симбіоз) та антропогенні 

(фактори людської діяльності). Усі елементи екологічної системи формують функціональне ціле 

в рамках якого здійснюється кругообіг речовин та енергії. 

Структурно, основу будь якої екосистеми складають продуценти (рослини, які синтезують 

органічні речовини з неорганічних), їх ще називають автотрофами, тобто тими, що живяться самі, 

вони є виробниками первинної продукції в екосистемі. Іншою великою складовою екосистеми є 

консументи (гетеротрофи, тобто що, живляться іншими) – це переважна більшість тварин, які 

споживають вже готову органічну речовину. Крім того, в межах екосистем виділяють детритофагів 

(харчуються мертвою органікою) та редуцентів (трансформують органіку в неорганічні сполуки). 

Ці компоненти складають основу будь якої структури екосистеми та забезпечують цілісність, процеси 

та функціональну структуру, в рамках якої елементи взаємодіють між собою в рамках обміну 

речовинами та енергією в замкнутому кровообігу. При цьому усі компоненти цих структурних частин 

перехрещуються так, що елементи однієї ланки ж елементами іншої. 

Біологічні екосистеми відносяться до складних систем, а отже їх доволі складно математично 

описати, вони мають розгалужену структуру, велику кількість зв’язків. При цьому, окрім структурної 

складності біологічні екосистеми характеризуються поведінковою складністю, що зумовлює 

динаміку еволюції та різні нелінійні реакції системи та елементи на ті чи інші фактори2. 

Функціонування природних екосистем має певні характеристики: 

1. Стійкість (гомеостаз). Стійкість екосистеми означає її здатність протистояти змінам 

навколишнього середовища або адаптуватись до нових умов підтримуючі рівновагу та цілісність 

системи. Така саморегуляція та адаптація може здійснюватися шляхом ресурсного/інформаційного 

обміну, корегування кількості елементів, зміну зв’язків та ролей. Для екосистем бізнесу за аналогією 

відбувається під час пошуку ніші на ринку для кожного елементу, який формує зв’язки з іншими 

елементами та оточуючими, а при досягненні рівноваги в своїй ніші підтримується загальна стійкість 

системи. 

2. Динаміка. Під впливом екзогенних та ендогенних факторів змінюється сама екосистеми через 

реакцію її елементів. Так, екосистема в процесі життя проходить ряд стадій (сукцесій), чим молодша 

екосистема та чим менше зовнішніх та внутрішніх факторів впливає на екосистему, тим менше 

зв’язків між елементами в екосистемі. На кожній серії сукцесії організми адаптуються й адаптується 

вся екосистема через збільшення кількості елементів, їх різноманіття, збільшення кількості зв’язків 

тощо. Аналогічно екосистеми бізнесу в процесі свого розвитку проходять шлях під впливом 

зовнішніх та внутрішніх факторів щодо збільшення складності – зростання кількості елементів, 

зв’язків та ускладнення структури. 

3. Ресурсні та інформаційні потоки. Як було зазначено вище, будь яка біологічна екосистема 

характеризується циклічністю потоків в межах системи між різними її елементами. Аналогічно 

й екосистеми бізнесу характеризується наявністю різного роду потоків – інформаційними, 

фінансовими та ін. 

 
1 Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16 (3), 284-307. 
2 Азаров, С. І., Сидоренко, В. Л., Задунай, О. С. (2017). Аналіз характеристик існуючих екосистем. Екологічні 

науки, 3/4 (18-19), 77-85. 
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Отже, проведені аналогії із сутністю та будовою біологічних екосистем, при застосування 

методу аналогії дає нам можливість транслювати деякі характеристики на системи бізнесу 

та розширювати їх до поняття екосистеми бізнесу. 

Розгляд питання структури сучасних екосистем бізнесу варто почати з позиції загальної теорії 

систем. Саме слово «система» в перекладі з грецької, буквально означає щось ціле, складене з частин. 

При цьому варто зауважити, що будь-яка система визначається упорядкованим порядком частин та їх 

взаємозв’язками.  

Цікавим є той факт, що Людвіг фон Берталанфі1, який в ХХ сторіччі узагальнив принципи 

загальної теорії систем, був філософом й біологом за фахом. Варто тут відзначити, що екологія 

та економіка в глобальному вимірі вивчають системи систем, які складаються з цілого ряду 

різноманітних компонентів на різних рівнях організації, а отже, спільними для цих наук є вивчення 

системи з урахуванням її інтеграції з її середою та взаємодію з нею.  

Так, досить поширеним є характеристика системи за такими аспектами: взаємопов’язаністю 

елементів; особливою єдністю із середовищем; визнанням, що кожна система є частиною (елементом) 

більшої системи, а елементи системи зазвичай виступають елементами системи нижчого порядку. 

Берталанфі вдало використовував ідею відкритих систем щодо вирішення ряду проблем біології та 

генетики, однак загалом його теорія систем виявилась значно ширшою за застосуванням та інтегрує 

сутності різних галузей та наук. Берталанфі розглядав систему як комплекс взаємодіючих елементів, 

а властивості цілого (системи) визначаються взаємодією його частин (елементів). Ці поняття й зараз 

є ключовими в усьому різноманітті визначень поняття «система».  

Сьогодні немає чіткого наукового визначення поняття «система», адже воно відноситься 

до одних з найбільш універсальних та загальних понять, що використовуються до різних наук, явищ, 

процесі 2. Так, у нашому випадку екосистеми бізнесу, безумовно є системами із комплексом 

економічних та навколобізнесових акторів, які взаємопов’язані між собою та виступають елементами 

системи. З іншого боку екосистеми, є системами біотичних та абіотичних компонентів, які також 

взаємопов’язані між собою. По суті, сьогодні ми намагаємось зрозуміти сучасні системи бізнесу через 

призму екологічних систем, проектуючи властивості, особливості організації та зв’язків біологічних 

систем на комплекс економічних акторів. Варто також зауважити, що подібно до класичних 

екологічних систем, екосистеми бізнесу необхідно розглядати не просто як замкнуту систему 

з набору взаємодіючих елементів (бізнесових акторів), а як сукупність взаємодіючих усіх бізнесових 

та навколобізнесових суб’єктів у контексті більш складної системи – навколишнього середовища, 

та взаємодії з нею.  

Для того, щоб описати та конкретизувати концепцію розгляду сучасного бізнесу як екосистеми, 

необхідно застосовувати системний підхід та системний аналіз. Варто зауважити, що загалом 

виділяють два основні підходи до визначення систем: дескриптивний та конструктивний. Перший 

підхід базується на тому, що майже усі сутності, які оточують нас є системами та можуть бути 

проаналізовані через розгляд елементів, зв’язків, функцій та структур, а отже система та характер її 

функціонування можуть бути визначені структуру систем. За дескриптивним підходом сама системи 

та її функції можуть бути описані через визначення елементів та опису зв’язків між елементами, 

аналізу системоутворюючих факторів, виділення структури системи (композиції) та аналізу 

функціональності. Конструктивний підхід в свою чергу, намагається пояснити системи із зворотної 

сторони, тобто на основі функціонально-цільового підходу конструюється структура системи. 

В цьому випадку первинною точкою є постановка цілі, яка спрямована на вирішення конкретної 

проблематики, відповідно цілі визначається функціонал системи та формується структура системи. 

З цієї позиції систему можна визначити як набір функціональних взаємопов’язаних елементів, 

сформованих в контексті середовища, у відповідності до поставленої цілі. 

Обидва підходи є важливими у контексті розгляду екосистем бізнесу. Адже, з одного боку, ми 

будемо розуміти екосистеми бізнесу як сукупність елементів та їх структури, які в свою чергу 

визначають характер функціонування екосистеми та її властивості. З іншого боку, екосистеми бізнесу 

доцільно розглядати як виділений із певного середовища набір елементів для досягнення цілей. 

В першому контексті варто розглядати екосистеми бізнесу в контексті набору їх елементів, зв’язків, 

 
1 Von Bertalanffy, L. (1973). The meaning of general system theory. General system theory: Foundations, development, 

applications, 30-53. 
2 Карташов, В. А. (1995). Система систем. Очерки общей теории и методологии. Москва: Прогресс-Академия. 
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організації, взаємодії з іншими система (глобальні мережі бізнесу, пов’язані набором взаємодій). 

В другому контексті, спираючись на організаційно-цільовий підхід, необхідно з’ясувати як 

ефективно вибудовується екосистема бізнесу з метою досягнення певних цілей та вирішення 

конкретних бізнесових проблем (мережа сервісів/продукті/бізнесів однієї компанії, платформенний 

підхід, наявність ключового гравця екосистеми). 

Для розуміння будь якої системи, необхідно вибудувати категорійний апарат для пізнання та 

відображення сутності та властивостей системи. Питання уніфікованого категорійного апарату 

системного підходу доволі складне та може налічувати безліч характеристик. Розглянемо кожну 

з категорій будови у контексті бізнесу задля надання якісної характеристики тієї чи іншої категорії 

безпосередньо щодо екосистем бізнесу (Таблиця 1).  

Таблиця 1 

Категоріальний апарат екосистеми бізнесу 

Категоріальна група Категорії 

Базові категорії Цілісність, сукупність, організація. 

Категорії системи Система, підсистема, надсистема 

Категорії будови системи Елемент, зв’язок, структура, організація, системоутворюючий фактор 

Категорії властивостей Ціль, емерджентність, гомеостаз, складність, простота, закритість, 

відкритість 

Категорії станів системи Процес, хаос, перехідний стан, стабільний стан, кризовий стан 

Категорії оточення  Навколишнє середовище, внутрішнє середовище 

Категорії процесів Функція, функціонування, управління, інтеграція, адаптація, руйнування, 

деградація, зріст, поглинання 

Категорії відображення  Модель системи, проект системи 

Категорії ефекту 

системності 

Гомеостаз, емерджентність, синергетичний ефект 

Source: Developed by authors 

 

Вказані категорії потребують розгляду в контексті концепції екосистем бізнесу. Зупинимося 

на основних категоріях, які визначають саме будову системі – екосистеми бізнесу: 

1. Елемент екосистеми бізнесу – неподільні одиниці, зв’язки між якими призводять 

до цілісності системи появи тих чи інших властивостей, які не властиві одиницям окремо 

(емерджентність). З нашої точки зору основним елементом екосистеми бізнесу є фірма (самозайнятий 

підприємець, мікро/малий/середній/великий бізнес, холдинг, транснаціональна корпорація), по 

аналогії з основним елементом біологічної екосистемі – біологічним організмом, який безумовно має 

свою внутрішню структуру та організацію, однак може розглядати як одне ціле й неділиме в рамках 

системи. Фірми як елементи екосистеми бізнесу можуть мати різні цілі, бізнес-моделі, форму 

власності, географічні або часові ознаки, однак з огляду усі вони характеризуються спільною метою 

існування – виживання. Виживання фірми зумовлює необхідність отримання доходу в атмосфері 

постійних швидких змін сучасної економіки, що досягайтеся через розширення діяльності бізнесу, 

підвищення ефективності, цифровізації, генерування та впровадження інновацій, автоматизації, 

партнерство та ін. інструментами. Для формування категоріального апарату будови екосистеми 

бізнесу ми бачимо корисним не надавати фірмі (конкретному бізнесу) відтінку релей в структурі 

організації, адже це зумовлює зміщення предмету аналізу в ту чи іншу галузеву площину. Важливим 

тут є забезпечення в рамках екосистеми бізнесу загального гомеостазу, динаміки та потоків ресурсів 

й інформації з метою спільного розвитку безпосередньо між елементами, що в цьому випадку 

зумовлює розгляд конкурентів конкретного бізнесу поза межами вузлів зв’язку конкретного бізнесу, 

однак як частини цілої екосистеми. Іншими елементами в рамках екосистеми бізнесу ми пропонуємо 

вважати усі інші організації, з якими бізнес безпосередньо має зв’язки та пов’язаний в рамках 

загальної екосистеми – клієнти, власники, конкуренти, державні органи, асоціації, університети, 

дослідницькі та наукові організації, інститути культури, фонди, інші організації, з якими взаємодіє 

бізнес в рамках ведення господарської діяльності. 
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2. Зв’язок – в широкому сенсі є сукупністю залежностей між елеменами та їх властивостейями, 

що зумовлюють обмін ресурсами, енергією, інформацією. Зв’язки можуть бути спрямованими та 

неспрямованими, двосторонніми (взаємозв’язки), внутрішніми, рівноправними на нерівноправними, 

вхідними та вихідними та ін. Зв’язками в екосистемі бізнесу є конкуренція, кооперація, фінансові 

потоки, інформаційні потоки, та ін. ресурсні потоки в процесі діляності. 

3. Структура – сукупність елементів та зв’язків між ними, що формує цілісність системи. 

Досить часто з поняттям структури ототожнюється поняття організації. Необхідно зауважити, що 

будь яка структура завжди організована тим чи іншим чином, при цьому організація нам говорить про 

внутрішню упорядкованість елементів та процес, що зумовлює появу зв’язків. Під організаційною 

структурою екосистеми бізнесу будемо розуміти саму структуру та організацію, тобто розглядати 

в комплексі елементи, процеси та зв’язки екосистеми в тій чи іншій структурі. При цьому структура 

є статичною моделлю системи та характеризує лише саму будову без врахування зв’язків (процесів, 

взаємозалежносте, властивостей елементів, відношення з зовнішнім середовищем). Так, будь яка 

організаційна структура екосистеми бізнесу може характеризуватись: загальною кількістю зв’язків, 

що характеризує складність системи; кількістю взаємодій, що характеризує стійкість системи; 

частотою зв’язків на один елемент, що говорить про інтенсивність процесів в системі; кількістю 

внутрішніх та зовнішніх зв’язків, що визначає внутрішню будову системи та відносини з зовнішнім 

середовищем відповідно. 

4. Ключовий фактор, що утворює систему – ознака, яка об’єднує елементи в єдину систему 

зі зв’язками та відповідною структурою. Такі фактори виступають важливою характеристикою 

екосистем бізнесу, адже саме вони забезпечують гомеостат, тобто рівновагу системи відносно 

критичних точок, а також формують собою фундамент існування системи. Яскравими прикладами 

системоутворюючих факторів в екосистемах бізнесу є виділення таких типів екосистем як: 

платформенна, інноваційна, наукова, підприємницька, технологічна та ін. Усі ці окремі види 

екосистем бізнесу базуються на певному факторі – технології, ресурсі, зв’язки, характеристики 

елементів та ін. Зокрема, певну сукупність об’єктів здебільшого можна визначити як систему, 

наприклад, сукупність фірм з однаковим видом економічної діяльності будуть не завершеною 

системою, однак вони можуть бути інноваційною екосистемою, якщо будуть мати спільні інновації 

в основі бізнес-моделей. 

Щодо розгляду видів структур варто зупинитись на наступних:  

1. Ієрархічна – зв’язки між елементами розподіляються ієрархічно та має сильно виражені 

командні функції одного елементу по відношенню до інших. Яскравими прикладами таких екосистем 

є структури, які будуть глобальні великі компанії навколо власної компетенції, свого роду сімейство 

власних високоінтегрованих продуктів або бізнесів (сервісів) – Google, Microsoft, Yandex, Amazon.  

2. Зіркова – командну функцію виконує один центральний елемент, а інші позиції знаходяться 

рівновіддаленими від головного. Тут яскравим прикладом є екосистеми бізнесу навколо 

технологічних платформ, наприклад, таких глобальних компаній як Uber, Airbnb, Alibaba, Meta. 

3. Мережева структура – в широкому сенсі є структурою з наявністю вузлів та 

багатовекторних зв’язків між елементами та вузлами, в цій структурі відсутній центр (лідер), а для 

елементів характерні кооперативні зв’язки більше ніж конкурентні. Тут варто зауважити, що відносно 

біологічних систем дуже часто застосовуються опис як мережевої структури1. В рамках опису 

структур екосистем бізнесу доцільно розглядати як конкурентні так й кооперативні зв’язки між 

елементами в рамках мережевої структури. Екосистеми бізнесу з мережевою структурою є, на нашу 

думку, найбільш поширеною та перспективною моделлю, що зумовлено по перше розвитком 

мережевої концепції організації сучасних систем бізнесу, а по друге можливістю більш широкого 

розгляду екосистем бізнесу, що охоплює не лише окремі системо утворюючі фактори (інноваційна 

діяльність, технології та ін.), зв’язки (фінансові, інформаційні та ін.) елементи (види фірм), а діє 

можливість поглянути на сучасні міжбізнесові відношення глобально, з позиції системності 

для вироблення ефективних практик економічного успіху бізнесу. 

 
1 Hill, R. A., Bentley, R. A., Dunbar, R. I. (2008). Network scaling reveals consistent fractal pattern in hierarchical 

mammalian societies. Biology letters, 4 (6), 748-751; 

Newman, M. E. (2003). The structure and function of complex networks. SIAM review, 45(2), 167-256; 

Wey, T., Blumstein, D. T., Shen, W., Jordán, F. (2008). Social network analysis of animal behaviour: a promising tool 

for the study of sociality. Animal behaviour, 75 (2), 333-344. 
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Слід зауважити, що кожна екосистема складається з унікального набору учасників та взаємодій 

і тим самим розвивається унікально, а кожен учасник має свою роль. Рішення та дії учасників, які 

мають місце впродовж еволюції екосистеми, також формують її теперішній і майбутній стан, оскільки 

кожне рішення та дія формує фундамент розвитку. Крім того, економічна екосистема може 

складатися як з мереж декількох фірм, так і з осіб, які беруть участь через різні механізми взаємодії.  

Як зазначено вище, бізнес-екосистема складається з суб’єктів. Ці актори, як і різні види, що 

населяють біологічну екосистему, можуть грати різні ролі в своїй екосистемі. Деякі дослідники 

описують їх з точки зору бізнесу, в той час як інші дивляться на конкретний спосіб поведінки. 

Узагальнюючі авторів можна виділити ряд основних ролей учасників екосистеми бізнесу: ключові 

гравці, провідники, клієнти (Таблиця 2)  

Таблиця 2 

Ролі учасників екосистем бізнесу 

Автори Ролі учасників в екосистемі 

Джеймс Ф. Мур 1 Клієнти, Ринки, Продукти, Процеси, Організації, Зацікавлені 

сторони, Уряд, Суспільство 

М. Янсіті та Р. Левієн 2  Центральний гравець, Нішевий гравець, Домінатор, 

Орендодавець хабу 

Р. Аднер 3 Лідери, Послідовники 

П. Бош-Сійтсема, & Д. Бош 4 Ключовий гравець, Домінатор, Доповнювач, Інтегратор  

Озгур Дедехайр та інші 5 Лідер, Головні генератори цінності, Допоміжні генератори 

цінності, Підприємці 

Кім та інші 6  Ключові гравці та флагмани 

Сан ті інші 7 Лідери та послідовники 

Source: Developed by authors 

 

Джеймс Ф. Мур розглядає екосистему, яка включає в себе такі ролі, як клієнти, організації, 

зацікавлені сторони та уряд; ціннісні потоки в екосистемі – продукти та процесах; конструкції, а 

саме ринки і суспільство. Всі ці суб’єкти впливають не тільки на центр, навколо якого будується 

бізнес-екосистема, але і один на одного відповідно. Клієнти і суспільство визначають попит 

на ринку і, отже, цінність. Уряд встановлює правила, створює стимули, і навіть може формувати 

попит. Організації створюють продукти через процеси, зацікавлені сторони впливають на окремі 

організації або уряд через лобіювання. Однак суб’єкти в рамках бізнес-екосистеми рідко змінюють 

ролі. Організація, зацікавлена сторона або уряд можуть бути клієнтами, але інші ролі  – ринки, 

суспільство, продукти і процеси – не змінюються. Загалом, ролі описують реальні процеси, 

які виходять за рамки однієї галузі. 

Янсіті М. та Левієн Р. формулюють структуру екосистеми як бізнес-екосистему з наступними 

видами: Центральний гравець, Нішевий гравець, Домінатор, Орендодавець хабу. 

 
1 Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71(3), 75-86. 

Moore, J. F. (1996). The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems.  

New York: Harper Business. 
2 Iansiti, M., Levien, R. (2004). The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean 

for strategy, innovation, and sustainability. Boston MA: Harvard Business School Press; Iansiti, M., Levien, R. 

(2004). Strategy as ecology. Harvard Business Review, 82 (3), 68-78. 
3 Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of management, 43 (1), 39-58. 
4 Bosch-Sijtsema, P. M., Bosch, J. (2015). Plays nice with others? Multiple ecosystems, various roles and divergent 

engagement models. Technology Analysis & Strategic Management, 27 (8), 960-974. 
5 Dedehayir, O., Mäkinen, S. J., Ortt, J. R. (2018). Roles during innovation ecosystem genesis: A literature review. 

Technological Forecasting and Social Change, 136, 18-29. 
6 Kim, H., Lee, J. N., Han, J. (2010). The role of IT in business ecosystems. Communications of the ACM, 53 (5),  

151-156. 
7 Sun, Q., Wang, C., Zuo, L. S., Lu, F. H. (2018). Digital empowerment in a WEEE collection business ecosystem: 

A comparative study of two typical cases in China. Journal of Cleaner Production, 184, 414-422. 
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Безумовно еволюція екосистеми є динамічним процесом, і з цієї причини ролі не є стабільними. 

Учасники можуть брати на себе ролі, усувати неключових учасників або виконати перехід до іншої 

ролі. У типі екосистеми, який спирається на ключових гравців, учасники і ролі екосистеми можуть 

змінюватися, але система в цілому, разом з її ключовими гравцями, зберігається. 

За словами Джеймс Ф. Мура, бізнес-екосистема складається з клієнтів, ринкових посередників, 

компаній, що продають додаткову продукцію, постачальників і самої компанії, яку можна розглядати 

як основний вид екосистеми. Що стосується структури екосистеми, ролей і мереж, Джеймс Ф. Мур 

не деталізує їх. 

Варто окремо виділити таку роль як клієнт в екосистемі бізнесу. Клієнти безумовно в першу 

чергу формують попит на продукт або послугу інших елементів екосистеми бізнесу. Однак, сьогодні, 

в контексті мереж та розгляду екосистем бізнесу як мережевої системи, все більш й більше 

розмивається грань між клієнтом-споживачам та клієнтом-співавтором. В першому випадку фірми, 

як основні елементи екосистеми бізнесу, змагаються за пропозицію найбільш якісно задовільнити 

попит споживача й утримати його як покупця власного товару або послуги. В другому випадку ми 

сьогодні вже можемо говорити про клієнтів-співавторів цінності, коли потенційні споживачі послуги 

або товару стають співавторами загальної цінності й формують ефекти емерджентності та 

синергійності екосистеми бізнесу, зумовлюючи постійні зміни та еволюцію будучи одночасно 

як екзогенними так й ендогенним фактором змін та адаптації. 

Також варто окремо розглянути роль лідера в екосистемах бізнесу, які зумовлюють появу 

високоінтегрованих ієрархічних структур навколо материнської компанії так й структур по типу 

зіркових організацій рівноправних елементів навколо одного постачальника платформи чи технології. 

Попередні дослідження давали кілька характеристик «лідера екосистеми», однак більшість несе лише 

концептуальне обговорення характеристик, а не емпірично консолідує діяльність, що лежить в її 

основі. Дедехайр та ін. пропонують основні варіанти ролей, що здійснюються «лідером екосистеми»: 

(1) управління екосистемами, (2) налагодження партнерських відносин, (3) управління платформами 

та (4) управління вартістю.  

Інші ролі в бізнес-екосистемі мають більш фрагментовані і різноманітні підходи до визначення. 

На додаток до лідера екосистеми, дослідники часто згадують групу ролей, складених 

як комплементатори, нішеві гравці та ін. 

Хоча наявні дослідження надають опис ролей на основі діяльності, яку вони виконують, вони 

обмежуються обговоренням їх характеристик, а не емпірично консолідують ці рольові дії. 

Концептуалізація релевантна для пояснення феномену ролей в бізнес-екосистемах, однак емпіричні 

дослідження необхідні для глибокого розуміння ролей в бізнес-екосистемах1. Крім того, попередні 

дослідження, як правило, зосереджуються на діяльності «лідера екосистеми», а не на інших ролях 

екосистеми, що призводить до обмеженої дискусії навколо, і, отже, обмеженого розуміння інших 

ролей екосистеми. Це має важливі наслідки для бізнес-екосистеми, оскільки наразі відсутнє цілісне 

розуміння того, які ролі доступні для учасників.  

Висновки. Провівши огляд з позицій загальної теорії систем та біологічних екосистем, 

застосувавши методи аналогії, визначено системо утворюючі спільні характеристики між 

екологічними та економічними системами в контексті їх будови та організації. Сучасні тренди нової 

економіки – відкритість інновацій та знань, цифровізація, швидке впровадження нових технологій 

в життя, стрімкий розвиток нових галузей (інтернет речей, доповнена реальність, штучний інтелект, 

робототехніка, обробка великих даних та ін.), зумовлюють зміни в сучасних мережевих структурах 

бізнесу та формують нові характеристики інформаційного та ресурсного обміну, змушують сучасний 

бізнес адаптуватись та змінювати бізнес-моделі, стимулюють до кооперацій та активного пошуку 

інновацій й нових ніш. Важливо відмітити, що сучасні екосистеми бізнесу формуються в рамках 

(в середовищі) сучасної нової економіки та її цифрового простору. В таких умовах важливо зробити 

акцент на мережевій структурі екосистем бізнесу, як такій що відповідає таким важливим 

характеристикам як, наявність вузлів, кооперація між елементами, багатовекторність зв’язків, 

стійкість до факторів зовнішнього середовища. Перспективою подальших досліджень з цієї точки 

зору є аналіз сучасних мережевих структур бізнесу як аналогічних до біологічних екосистем та пошук 

факторів й законів утворення стабільних організаційних структур в контексті концепцій екосистем 

 
1 Dedehayir, O., Mäkinen, S. J., Ortt, J. R. (2018). Roles during innovation ecosystem genesis: A literature review. 

Technological Forecasting and Social Change, 136, 18-29. 
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бізнесу, а тобто з урахування постійного циклічного обміну ресурсами, знаннями, інформацією. 

Узагальнення поглядів авторів щодо структури сучасних екосистем бізнесу, дає можливість зробити 

висновок, що такі точки зору здебільшого стосуються концептуального окреслення ролей межах 

екосистеми та зв’язків. Такий обмежений фокус визначають необхідність проведення подальших 

досліджень, яких потребує не тільки аналіз мережевих структур бізнесу, а й аналіз сучасних 

екосистем бізнесу та побудова категоріального апарату щодо структури, властивостей, станів, 

оточуючого середовища, процесів та властивостей екосистем бізнесу.  

Важливим витоком є авторське бачення будови сучасних екосистем бізнесу, яке спирається 

на загальну теорію систем та представлення про біологічні екосистеми, як систему деякої архітектури 

мережевої або ієрархічної організаційної структури, яка складаною з фірм (бізнесів), як основних 

елементів системи, та інших пов’язаних з ними учасників на базі деякого системоутврюючого 

фактору, які в цілому підтримують гомеостаз, динаміку та забезпечують, завдяки безперервному 

ресурсно-інформаційному обміну, життя та розвиток екосистеми бізнесу.  

References: 

1. Rothschild, M. (1990). Bionomics: Economy as Business Ecosystem. New York: Beard Books. [in English]. 

2. Nelson, R. R. (1985). An evolutionary theory of economic change. Harvard university press. [in English]. 

3. Hannan, M. T., Freeman, J. (1989). Organizational ecology. Harvard university press. [in English]. 

4. Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16 (3), 284-307. 

[in English]. 

5. Azarov, S. I., Sydorenko, V. L., Zadunay, O. S. (2017). Analiz kharakterystyk isnuyuchykh ekosystem [Analysis 

of the characteristics of existing ecosystems]. Ekolohichni nauky [Environmental sciences], 3/4 (18-19), 77-85. 

[in Ukrainian]. 

6. Von Bertalanffy, L. (1973). The meaning of general system theory. General system theory: Foundations, 

development, applications, 30-53. [in English]. 

7. Kartashov V. A. (1995). Sistema sistem. Ocherki obshchey teorii i metodologii [System of systems. Essays 

on general theory and methodology]. Moscow: Progress Academy. [in Russian]. 

8. Hill, R. A., Bentley, R. A., Dunbar, R. I. (2008). Network scaling reveals consistent fractal pattern in hierarchical 

mammalian societies. Biology letters, 4 (6), 748-751. [in English]. 

9. Newman, M. E. (2003). The structure and function of complex networks. SIAM review, 45(2), 167-256. 

[in English]. 

10. Wey, T., Blumstein, D. T., Shen, W., Jordán, F. (2008). Social network analysis of animal behaviour: a promising 

tool for the study of sociality. Animal behaviour, 75 (2), 333-344. [in English]. 

11. Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard business review, 71 (3), 75-86. 

[in English]. 

12. Moore, J. F. (1996). The death of competition: Leadership and strategy in the age of business ecosystems. 

New York: Harper Business. [in English]. 

13. Iansiti, M., Levien, R. (2004). The keystone advantage: what the new dynamics of business ecosystems mean 

for strategy, innovation, and sustainability. Boston MA: Harvard Business School Press. [in English]. 

14. Iansiti, M., Levien, R. (2004). Strategy as ecology. Harvard Business Review, 82 (3), 68-78. [in English]. 

15. Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of management, 43 (1), 39-58. 

[in English]. 

16. Bosch-Sijtsema, P. M., Bosch, J. (2015). Plays nice with others? Multiple ecosystems, various roles and divergent 

engagement models. Technology Analysis & Strategic Management, 27 (8), 960-974. [in English]. 

17. Dedehayir, O., Mäkinen, S. J., Ortt, J. R. (2018). Roles during innovation ecosystem genesis: A literature review. 

Technological Forecasting and Social Change, 136, 18-29. [in English]. 

18. Kim, H., Lee, J. N., Han, J. (2010). The role of IT in business ecosystems. Communications of the ACM, 53 (5), 

151-156. [in English]. 

19. Sun, Q., Wang, C., Zuo, L. S., Lu, F. H. (2018). Digital empowerment in a WEEE collection business ecosystem: 

A comparative study of two typical cases in China. Journal of Cleaner Production, 184, 414-422. [in English]. 

  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 1 2022 

 47 

Zveme vás k účasti v časopise! 

 

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 
 

Časopis vychází šestkrát ročně. 

 

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. února a musí byt publikováné  

do dne 28. února. 

Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. dubna a musí byt publikováné  

do dne 30. dubna. 

Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt publikováné  

do dne 30. června. 

Články pro zveřejnění v čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. srpna a musí byt publikováné  

do dne 31. srpna. 

Články pro zveřejnění v pátém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné  

do dne 31. října. 

Články pro zveřejnění ve šestém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt publikováné  

do dne 31. prosince. 

 

Požadávky k rukopisům: 
Objem - 10 - 30 stranek.   

Jazyk članků  – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 

 

U článků podávaných v libovolném jazyce,  nezbytně v  angličtině musí být uvedeno : 

 

Anotace objemem  1800-1900 znaků, název članku  a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 

akademický titul, prácovní funkce,  postavení,  zaměstnání.  

 

Poznámky pod čarou – na každé stránce.   

Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.  

Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být  poskytováné na základě norem  APA  (American 

Psychological Association).  

 

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt  uvedený ve formátu  

TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).  

Všimněte si, prosíme, při zpracování  ilustraci  že  v časopisu  není použit barevný tisk. 

Rukopisy  které nesplňují tyto  technické požadavky  redakční  kolégie  neregistruje a  nebude probírat s účelem  

tisku a  zveřejnění.  

 

Adresa pro korespondenci: 

E-mail: publications@eujem.cz 

 

Web: http://eujem.cz 

 

Adresa: 

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 

 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                   ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

 

 48 

PŘÍKLADY ÚPRAVY  BIBLIOGRAFICKÉHO POPISU ZDROJŮ A LITERATURY  

DLE POŽADAVKŮ  APA-STYLE   

 

Všeobecná pravidla:  

Bibliografický popis zdrojů a literatury v odkazech na každé strance  a v transliterovaném  seznamu 

literatury (references) musí být  zpracován na základě norem  APA-Style, v souladu s požadavky APA 

(American Psychological Association).  Níže jsou uvedeny příklady zpracování nejběžnějších 

bibliografických zdrojů. Více informace dostanete na strance http://www.apastyle.org.  

Při úpravě bibliografických popisů zdrojů a literatury dejte si pozor na  způsob psaní: rovně 

a kurzivou (Italic) a také na postupnost umístění prvků odkazu.  

Paginální odkazy na zdroje a literaturu se uvádí v původním jazyce (v jazyce originálů), totiž 

nepřekládají se a netransliterují se.  Citace jsou také uváděný v původním jazyce článku.   

Seznam  literatury (references) na konci článku  se uvádí latinkou. Pokud se musí uvést  odkaz na 

články v písmu cyrilici (včetně článků v ukrajinštině nebo v ruštině) otištěné dřivě  v časopisech a sbírkách, 

doporučujeme tuto variantu struktury bibliografických odkazů v sekci References:  

– Jméno a příjmení autora/-ů (transliterace);  

–  Transliterováný název članku a jeho překlad v angličtině, který má být umístěný v hranatých 

závorkách: [];  

– Název zdroje (transliterace) a překlad jeho názvy v jazyce anglickém: [];  

– Výchozí údaje s anglickým zápisem. 

V seznamu  literatury (references)  místo vydání pro  zdroje v jazyce anglickém a ukrajinském 

se uvádí v angličtině, a název nakladatelství se transliteruje.  

Pro automatickou transliteraci názvů zdrojů v písmu cyrilici dá se použit další stránky:  

– pro zdroje v ruštině:  http://www.translit.ru,  

– pro zdroje v ukrajinštině:  http://www.slovnyk.ua/services/translit.php .  

Odkaz na web-zdroje se má sestavit dalším způsobem: jméno autora web-stránky, název stránky, 

název  web-stránky (píše se kurzivou (Italic)),  adresu web-stránky oddělenou znaky < >: <URL> a pokud 

je možné datum poslední návštěvy/ náhledu  web-stránky v zaoblených závorkách:  () . Název měsíce 

nahlédnutí do web-stránky se uvádí v jazyce článku.   

 

Pro vaše pohodlí jsou následující příklady uvádění zdrojů a literatury rozdělený podle typu zdroje, 

a každý se uvádí ve dvou variantech po sobě: první je příklad odkazu na každé stránce,  druhý je příklad 

odkazu  na stejný zdroj, jenže jak se má uvádět v seznamu literatury (references).   

 

Monografie:  

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140. 

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English] 

 

Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир. 

Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. 

Moscow: Ves' mir. [in Russian]. 

 

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing 

the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5. 

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing 

the peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English] 

 

 

Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна 

сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 

Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna 

sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological 

apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. 

[in Ukrainian]. 

 

http://www.apastyle.org/
http://www.translit.ru/


EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 1 2022 

 49 

Článek v časopise:  

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, 32, 1140 – 1147. 

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English]. 

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 

úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. 

doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. 

[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State 

Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 

CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 

 

Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері 

в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100. 

Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual'na vlasnist' v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi 

v systemi natsional'noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense 

sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100 

[in Ukrainian]. 

 

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  

a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. 

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  

a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English]. 

 

Teze a myšklenky konference:  

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 

Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy 

ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 

fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-

praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 

contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 

Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 

Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 

наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса,  

16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285. 

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal'nogo 

kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 

zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo 

ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 

of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 

2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 

 

Odkazy na  web-stránky:  

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> 

(2017, липень, 01) 

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> 

(2017, July, 01) [in English]. 

http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55


EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                   ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

 

 50 

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного 

університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 

(2017, липень, 03). 

Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. 

Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State 

University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 

(2017, July, 03). [in Ukrainian]. 

 

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 

trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-

content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). 

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 

trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-

content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). [in English]. 

 

Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія 

розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. 

<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).  

Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization 

in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy 

of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. 

<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].  

 

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 

dictionary/modernization> (03 березня 2017). 

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 

dictionary/modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).  

 

Odkazy na právní předpisy a právní dokumentaci:   

Zákony a nařízení:  

Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 

19, 194.   

Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 

(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian]. 

Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 

України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21) 

Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. 

Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21) 

Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 

Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017) 

Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 

(Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of 

Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional'nyj 

pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus'. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. 

<http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)  

 

Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 

Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 

2005). 

Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law 

on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny 

[The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_ 

1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 1 2022 

 51 

 Dohody, konvence, doporučení:  

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  

(21 листопада 2016)  

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  

[in English]. (2016, November, 21) 

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013). 

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 

(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, 

training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi 

Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21) 

 

Dvoustranné dohody: 

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України 

та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130. 

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny 

ta Uryad Rosiys'koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 

2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik 

Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian]. 

 

Soudní dokumentace  

Dokumentace  Mezinárodního soudu: 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ 

 <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017) 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ  

<http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12) 

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English]. 

  

Kauzy [soudní jednání]  ECHR  (do  31. října 1998): 

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. 

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. [in English]. 

 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                   ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

 

 52 

 Kauzy [soudní jednání]  ECHR  (od 1. listopadu 1998): 

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. 

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English]. 

 

  

Soudní rozhodnutí  soukromých zemí: 

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. 

<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016). 

Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional 

Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/>  

[in Russian] (2016, June 21). 
 



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 1 2022 

 53 

Become a Contributor for the Journal 

 

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

The Journal is issued 6 times per year. 

 

Articles for publication in the first issue of the journal are accepted until February, 1 and will be published 

until February, 28. 

Articles for publication in the second issue of the journal are accepted until April, 1 and will be published 

until April, 30. 

Articles for publication in the third issue of the journal are accepted until June, 1 and will be published 

until June, 30. 

Articles for publication in the fourth issue of the journal are accepted until August, 1 and will be published 

until August, 31. 

Articles for publication in the fifth issue of the journal are accepted until October, 1 and will be published 

until October, 31. 

Articles for publication in the sixth issue of the journal are accepted until December, 1 and will be published 

until December, 31. 

 

 

Requirements to manuscripts 
Page Limit is 10 – 30 pages. 

The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German. 

 

For an article in any language, the following is required in English:  

an abstract (1800-1900 characters), a title of the article and complete data  

of an author – full first and last name, academic title,  

academic degree, position, and place of employment.  

 

Footnotes are allowed, no endnotes. 

Bibliography after the article is optional. 

Bibliography should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological Association 

(APA). 

 

Illustrations to articles (graphics and images)  should be submitted in the TIFF or JPEG format (each image 

in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour printing is not available 

in the Journal.  

 

The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply with 

the aforementioned requirements. 

 

Address for service:  

E-mail: publications@eujem.cz 

 

Web: http://eujem.cz 

 

Mailing Address:  

BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle 

 



EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                   ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

 

 54 

RULES AND EXAMPLES OF REFERENCING  

ACCORDING TO APA-STYLE REQUIREMENTS 

General rules:  

Bibliographic descriptions of sources and literature in footnotes and transliterated list of sources 

(references) should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 

Association (APA). Below are examples of how to arrange the most common bibliographic sources. For 

more information see: http://www.apastyle.org 

When arranging bibliographic descriptions of sources and literature it is necessary to consider regular 

and cursive (Italic) text fonts, as well as the sequence of elements in a reference. 

Footnotes should be provided in the original language of a source to which you refer, that is, they are 

not translated or transliterated. Quotes within the article should be provided in the language of the article. 

References at the end of the article should be Latinized. When making bibliographic references to 

Cyrillic (including Ukrainian and Russian) articles, published in journals and almanacs, we strongly 

recommend the following structure of references:  

– Name of author/authors (transliterated); 

– original title of the article transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 

– original title of the source transliterated by Latin symbols and its English translation in square 

brackets [ ]; 

– publisher's imprint information in English. 

In References, when indicating a city of publication both in English and Cyrillic sources, the name of 

the city should be given in English, while the name of the publishing house should be transliterated. 

For automatic transliteration of Cyrillic sources, you can use the following resources 

http://www.translit.ru – for sources in Russian; and http://www.slovnyk.ua/services/translit.php — for 

sources in Ukrainian. 

When arranging references on website materials, a reference should include author’s name, title of 

the page, name of the site (typed in Italic font), site address <URL>, marked by <> symbols, and, if 

possible, the date when this page was last browsed (in round brackets). The month is provided in the 

language of the article. 

For your convenience, below you can see examples of arranging bibliographic descriptions of 

sources and literature organized by source type; each one is given in two formats sequentially: the first one 

is the footnote example; the second is the example of arranging the same source in References.  

 

Monograph: 

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140. 

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English] 

 

Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир. 

Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. Moscow: 

Ves' mir. [in Russian]. 

 

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the 

peril. Washington, DC: Milken Institute, 5. 

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the 

peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English] 

 

Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна 

сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 

Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna 

sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological 

apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. 

[in Ukrainian]. 

 

http://www.apastyle.org/
http://www.translit.ru/


EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 1 2022 

 55 

Journal article: 

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, 32, 1140 – 1147. 

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia 

Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English]. 

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních 

úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. 

doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih.  

[The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State 

Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/ 

CEPSR.2017.1.55 [in Czech]. 

 

Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері 

в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100. 

Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual'na vlasnist' v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi 

v systemi natsional'noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense 

sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100 

[in Ukrainian]. 

 

 

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  

a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. 

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing  

a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English]. 

 

Conference paper: 

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та 

Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91. 

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy 

ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, 

fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-

praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: 

contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical 

Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian]. 

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 

Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної 

наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 

травня 2013 р.), 2, 284-285. 

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal'nogo 

kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove 

zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo 

ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials 

of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 

2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian]. 

 

Web-link: 

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_ 

Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, липень, 01) 

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> 

(2017, July, 01) [in English]. 

http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55
http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55


EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU                   ISSN 2533-4794 (Print); 2533-4808 (Online) 

 

 56 

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного 
університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 
(2017, липень, 03). 
Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. 
Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State 
University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> 
(2017, July, 03). [in Ukrainian]. 
 
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-
content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). 
Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential 
trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> 
(2017, July, 25). [in English]. 
 
Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія 
розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. 
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).  
Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization 
in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy 
of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. 
<http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].  
 
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/ modernization> (03 березня 2017). 
Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/ modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).  
 
References to legislative acts and legal documents 

Laws and regulations 
Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 
19, 194.   
Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 
(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. 
[in Ukrainian]. 
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21) 
Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. 
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21) 
Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной 
Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017) 
Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 
(Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic 
of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional'nyj 
pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus'. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. 
<http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)  
 
Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 
2005). 
Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law 
on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny 
[The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)  



EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 8 Issue 1 2022 

 57 

Agreements, conventions, recommendations 

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> 

(21 листопада 2016)  

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) 

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  

[in English]. (2016, November, 21) 

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013). 

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 

(Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, 

training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi 

Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21) 

 

Bilateral agreements 

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України 

та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130. 

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny 

ta Uryad Rosiys'koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 

2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik 

Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian]. 

 

Judicial documents 

Documents of the International Court of Justice 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/ 

files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017) 

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/ 

files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12) 

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional 

Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English]. 

  

ECHR cases (until October 31, 1998) 

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. 

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A. [in English]. 

 

ECHR cases (after November 1, 1998) 

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. 

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English]. 

 

  

Judicial decisions of individual countries 

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. 

<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016). 

Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional 

Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> 

[in Russian] (2016, June 21). 


	eujem_2021_8_1_titul
	eujem_2022_8_1_osnova
	eujem_2022_8_1_posl_str



