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1. Аналіз соціально-економічного розвитку України за часів незалежності

Вступ
Україна отримала незалежність у 1991 році,
після чого вона одразу ж постала перед новими труднощами та загрозами. Парадокс ситуації полягав у тому, що цю незалежність було не
виборено, а «подаровано» Україні, насамперед,
внаслідок несумісних геополітичних інтересів,
що виникли в кінці минулого століття в світі.
У результаті нова незалежна держава зіткнулася
з нерозумінням власними національними елітами місця і ролі нації в новому світовому порядку.
Відсутність досвіду і стратегічного бачення, які були необхідні Україні для інтегрування у цей новий світовий порядок, призвели до
величезної корупції, політичної нестабільності
та до нездатності національної еліти мислити
та діяти патріотично. Незалежність і державність країни, як унікальні досягнення, протягом
перших двох десятиліть самостійного розвитку
зберігалися лише завдяки сприятливому збігу
геополітичних обставин та моральним і етичним
цінностям українського народу, його миролюбства, працездатності, терпінню.
В економічному відношенні Україна скористалася, мабуть, найгіршою з можливих моделей
трансформування суспільства порівняно з іншими постсоціалістичними країнами. Замість еволюційного розвитку, відповідно до послідовної
національної політики, країна «втяглася» у фазу
стихійного первинного накопичення капіталу,
притаманну «дикому капіталізму».
На цьому етапі виник конфлікт між приватними інтересами нових фінансово-політичних
груп і загально національними інтересами суспільства, в якому явне домінування залишалося
за першими. Ще на початку 1990-х років промисловість України «за інерцією» продовжувала випускати високотехнологічну продукцію,
складні машинобудівні комплекси, радіоелектронні прилади та інше. Ринок праці ще вимагав високопрофесійного, науково орієнтованого
людського капіталу.
Через 25 років ситуація корінним чином змінилася. Інтелектуально місткі сектори вітчизняної економіки майже повністю деградували. Попит на ринку праці в основному залишився на
представників сфери послуг та працівників низькотехнологічної промисловості, де практично

виявилися непотрібними складні наукомісткі
знання для створення нового, а знадобилися
лише обізнаність з предметною галуззю, певні
навички та практичний досвід («шаблонні» знан
ня та навички).
За таких умов сфера передової освіти, науки
та інновацій, особливо в фундаментально-природничій компоненті, почала «заважати» ринку
праці та «новому» суспільству.
Примітивний ринок праці почав позбавляти
молодь і систему вищої освіти відповідних стимулів, що призвело до синдрому непотрібності
наукомістких знань і витіснення кращого людського капіталу з країни. Цей інституціональний
конфлікт суттєво заблокував розвиток економіки та суспільства і спрямував вектор руху країни до групи тих, що не відбулися.
Так, за роки незалежності спад економіки
України виявився на рівні приблизно 60 % від
досягнутого випуску продукції в 1991 році. Це
можна порівняти з втратами в ході Другої Світової Війни економік Німеччини, Японії та СРСР.
Відомо, що економічні системи названих країн досягли показників довоєнного рівня приблизно за сім років. У той же час, через вказані
вище системні вади, економіка України, за часи
своєї незалежності, впала з 8–10 місця в Європі
в 1991 році до майже останнього нині.
В той же час, завдячуючи фундаментальним
прагненням переважної більшості українського народу до свободи та до європейської моделі
культури і розвитку, Україна демонструвала світу свій особливий поступ.    Пройшовши шлях
випробувань і помилок, подолавши тягар залишків тоталітарного минулого, Україна першою з пострадянських держав почала формувати своє демократичне суспільство. Добровільна
відмова від ядерної зброї та її повна ліквідація
в 1991–1996 роках, закриття Чорнобильської
АЕС в 2000 році, завоювання громадянських
і демократичних свобод після «Помаранчевої
революції» 2004 року, вступ до СОТ в 2008 році,
перемога громадянського суспільства над олігархічно-клановою системою під час «Революції
гідності» 2013–2014 років та інші події визначили унікальний шлях України до побудування
незалежної, демократичної й успішної держави.
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Об’єктивними перевагами України стали і її
вигідне географічне і геополітичне положення.
Країна з 42-мільйонним високоосвіченим населенням (за даними ООН рівень охоплення освітою в Україні дорівнює 94 %), з оптимальним для
прискореного розвитку розміром території (понад
600 тисяч квадратних кілометрів), розташована на
берегах Чорного і Азовського морів, має надзвичайно родючі землі для сільськогосподарського
застосування, потужну газотранспортну мережу.
У транзитному відношенні Україна являє собою
«шовковий шлях» для енергетичного, культурного і товарного обміну між Сходом і Заходом.
Стратегічно важливою метою для України було
підтримування стабільності свого соціо-економічного простору і надання йому привабливості
для інвестицій і бізнесу зовнішнього світу.
Разом з тим на початку 20-х років XXI століття виникли нові геополітичні реалії навколо
України. Її демократичний характер розвитку
став немалим подразником для інших пострадянських держав, політичні еліти яких успадкували та намагалися утримати тоталітарний
стиль управління (довічність перебування на
посадах керівників країн, домінування однієї
ідеології та її носіїв над іншими і подібне).
Знаходячись, з одного боку, під потужним
впливом Росії, а з другого розвиваючи відносини нового типу з Європою та США, Україна
опинилася на перехресті не тільки геополітичних, а й культурних та ціннісних протиріч цих
світових центрів влади.
Подібний розрив на психологічному та культурному рівні вперше виник і всередині країни,
починаючи з 2004 року, розділяючи її на Східну,
Центральну і Західну частини [1]. Східна Україна тісно солідаризувалася з платформами Росії
та її традиціями, в той час як Центральна і Західна Україна була спрямована на Європу.
Українські політичні еліти не тільки виявилися неспроможними втілити прагнення людей
зі Сходу і Заходу до об’єднання, а, більше того,
вони з 2004 року почали будувати свої політичні
платформи, ґрунтуючись на цьому розриві. Як
наслідок, вже через 8–10 років вказані чутливі
та болючі проблеми для людей з різних регіонів
країни, з різними культурними та історичними
коренями, вкрай загострилися, що поглибило
цивілізаційний розрив між ними.
Одразу після перемоги «Революції гідності» 2013–2014 років і однозначного вибору

6

більшістю народу України європейського шляху
розвитку, зовнішній, руйнівний вплив на країну критично зріс. Зриву стабільності країни
сприяла вкрай некомпетентна гуманітарна політика держави та егоїстична і недалекоглядна
поведінка певних груп українських політиків
з обох боків протистояння. Замість втілення
об’єднавчого принципу «привабливість різноманіття» вони настирливо педалювали принцип
«нетерпимість різноманіття». Як наслідок, в неправовий спосіб, Україна надовго втратила Крим
і втяглася в штучне, кровопролитне протистояння на Сході своєї території.
Сумарні втрати (Total loss), яких зазнала
Україна в 2013–2016 роках сукупно визначаються: падінням економіки — біля 30 %; втратою території розміром 41.8 тис. кв. км (6.9 %);
втратою населення — біля 5 млн осіб (12–13 %).
Понесені втрати змушують Україну корінним
чином переглянути не лише доктрину націо
нальної безпеки і своє місце в геополітичному
та економічному просторах, а й власну парадигму та модель соціально-економічного розвитку
і в першу чергу гуманітарну політику держави.
В той же час, шоковий стан, в якому опи
нилося українське суспільство, дає йому і унікальний шанс на дуже важкі і невідкладні перетворення до єдино можливої європейської
моделі розвитку. Скористатися цим шансом непросто, через потужні гальмуючі фактори внутрішнього характеру, пов’язані з ментальністю
минулого значної частини суспільства і зовнішнього супротиву Російської Федерації. Але, зав
дяки фундаментальним прагненням активної
і переважно молодої частини українського суспільства до свободи і гідного майбутнього з кожним відрізком часу підвищується наданий Україні шанс.
Аналізу суперечливих процесів на основі застосування сучасних методів системного аналізу
і сценарного планування присв’ячується це дослідження.
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1. Аналіз соціально-економічного
розвитку України за часів незалежності
1.1 Загальні тенденції
деіндустріалізації економіки
та деградації високотехнологічної компоненти
промисловості України
На момент проголошення незалежності
Україна володіла всім необхідним для перетворення у високорозвинену державу — значними
обсягами природних ресурсів стратегічного характеру (уран, титанова губка, кольорові і лужні
метали, залізна руда, вугілля та інші), потужним
науковим і виробничим потенціалом, високо
якісними трудовими ресурсами. Тим не менше,
за роки незалежності реальний валовий внут
рішній продукт України скоротився більше, ніж
на 40.0 % (рис. 1.1).
За даними Світового банку, такий показник є найгіршим результатом у світі за останні
двадцять п’ять років. Із 166 країн, що розкрили

повну статистику валового внутрішнього продукту за період 1991–2015 рр., він знизився
лише в п’яти країнах. Україна в цьому списку
«випередила» всі інші країни: Молдову (ВВП
якої знизився на 29 %), Грузію (-15.4 %), Зімбабве (-2.3 %) і Центральноафриканську Респуб
ліку (-0.94 %) [1; 2; 3].
Графік (рис. 1.1) демонструє, як протягом років незалежності змінювався показник ВВП, виражений в цінах 1990 року, порівняно з рівнем
базового 1990 року. З графіку видно, що протягом останніх двадцяти п’яти років економічний
розвиток України мав спадаючий характер і показник ВВП країни зменшився більше, ніж на
третину, порівняно з 1990 роком. Це вказує на
поступове зниження сталості (sustainability) національної економіки.
Окреслену тенденцію підкреслює також динаміка показника валового внутрішнього продукту у розрахунку на одну особу. В 1990 році
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Рис. 1.1.
Темпи зростання валового внутрішнього продукту України за період 1990–2015 рр.
відносно 1990 р. та його частка у світовому ВВП, % (Складено за даними Світового банку [1])
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ВВП України на одну особу складав 1 569.7 дол.
США і Україна посідала 94 місце з 183 країн за
цим показником. В 2014 році ВВП на одну особу
складав 3 082.5 дол. США і країна опустилася на
129 місце з 188 країн [1].
Загалом за період незалежності Україна пережила три масштабні економічні кризи.
Перша, так звана «трансформаційна» криза,
була найдовшою і тривала десять років (1991–
2000 рр.). Відсутність досвіду, непродумана та неефективна політика уряду призвели до катастрофічних економічних наслідків, що спричинило
руйнацію, а не модернізацію систем технікоекономічних і соціально-економічних відносин.
До 2000 року в результаті постійної рецесії номінальний валовий внутрішній продукт країни
у доларовому вираженні зменшився на 66.6 %. Такий спад є вдвічі більшим глибини падіння американської економіки в роки Великої депресії.
Цей показник є історичним мінімумом величини
ВВП України за роки її суверенітету (рис. 1.1).
Порівняно з сусідніми країнами, головним
чином з тими, що розпочали реформування
своїх економік одночасно з Україною, глибина
падіння її економіки була однією з найбільших
(більша глибина спаду на цьому відрізку часу
спостерігалась тільки в Молдові), період її тривав найдовше (рис. 1.2).
У період 2001–2008 рр. тенденція економічного розвитку змінилась — економіка України
того часу характеризувалася доволі високими
темпами зростання, низьким дефіцитом бюджету, невеликою інфляцією, поліпшенням стану
платіжного балансу. Однак незважаючи на те,
що показник ВВП 2008 року в цінах 1990 року
є історичним максимумом за всі часи незалежності, його величина в цей момент досягла лише
74.4 % від ВВП 1990 року (див. рис. 1.1).
Друга економічна криза була викликана першою фазою глобальної світової фінансово-економічної кризи 2008–2010 рр. Але її вплив на
нашу країну багаторазово підсилився непропорційно високою часткою сировинної структури
промисловості, високим рівнем зносу основних
засобів та величезним техніко-технологічним
відставанням в цілому. Все це, а також обвал цін
на сировину, що стався у 2009 році суттєво змінив
динаміку економічного розвитку країни. Вказані
явища призвели до скорочення ВВП в 2009 році
відносно досягнутого у 2008 році рівня майже на
35.0 % у номінальному доларовому вираженні
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і більше, ніж на 15.0 % у цінах 1990 року. У той
же час рівень скорочення світового ВВП склав
2.1 %. Таким чином, рівень зменшення показника валового внутрішнього продукту України
більше, ніж в сім разів перевищив середньосвітовий, і вона потрапила в групу країн з найслабшою економікою.
Третя, нинішня, надзвичайно глибока со
ціально-економічна криза розпочалася в 2013 ро
ці і продовжується донині. Вона характеризується падінням економіки майже на одну третину;
втратою території — 41.8 тис кв. км (6.9 %); втратою населення — біля 5 млн чол. (12–13 %). Станом на кінець 2015 року ця криза вже спричинила
скорочення номінального валового внутрішнього
продукту в доларовому вираженні на 50.6 % по
відношенню до рівня 2013 року і на 49.7 % — до
рівня 2008 року. Таким чином, Україна стала майже єдиною пострадянською країною, якій не вдалося досягнути рівня розвитку 1990 року.
Вже сьогодні очевидним є той факт, що нинішня криза носить багатоаспектний, всеохоп
люючий характер, коли всі показники макроекономічного розвитку демонструють вкрай
негативну динаміку (рис. 1.3, табл. 1.1).
Нинішній стан країни демонструє всі ознаки системної кризи — кризи базових відносин
у соціально-економічній та політико-правовій
сферах, на яких будувалася діюча модель розвитку країни [4; 5]. Така ситуація складається в
тих випадках, коли кризогенні чинники закладені в самих принципах функціонування системи.
За більшістю прогнозів міжнародних організацій [1], кризові явища в економіці і далі носитимуть резонансний і, напевно, тривалий характер.
Про це свідчать деякі позиції України за різними
показниками та місцями у рейтингах (рис. 1.4).
Як наслідок, за ці роки сформувалась надзвичайно нестійка вразлива структура економіки
зі значними галузевими диспропорціями в бік
продукції з низьким рівнем технологічної переробки, залежна від попиту на зовнішніх ринках.
Всупереч широко використовуваній урядом
тезі про те, що вона спричинена втратою частини території, війною, руйнуванням найбільшого
промислового регіону та розірванням україноросійських зв’язків, слід зазначити, що фактично рецесія розпочалася задовго до окреслених
подій — і в період до 2013 року також існувала
постійна реальна загроза економічної маргіналізації України до рівня найбідніших країн.

1. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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Рис. 1.2.
ДИНАМІКА ВВП УКРАЇНИ ТА СУСІДНІХ З НЕЮ КРАЇН ЗА ПЕРІОД 1990–2014 рр., % ДО ПОКАЗНИКА 1990 РОКУ
(Складено за даними Світового банку [1])
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Рис. 1.3.
ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2004-2015 рр.
(Складено за даними Світового банку [1])

Навіть тоді, коли вітчизняна економіка демонструвала тенденцію до зростання, в своїй структурі і моделі вона носила депресивний характер. Періоди позитивної економічної динаміки

пояснюються зростанням світових цін на сировинну продукцію, оскільки вітчизняна економіка
є жорстко прив’язаною до світової кон’юнктури
цін на сировину (рис. 1.6).

9

10
4

2005
5

2006
6

2007
7

2008
8

2009
9

2010
10

2011
11

2012
12

2013
13

2014

2

14

2015

млрд дол.
млрд дол.
млрд дол.
млрд грн
млрд дол.

Експорт товарів та послуг10

Імпорт товарів та послуг10

Сальдо зовнішньоторговель
ного обороту

Сальдо зовнішньоторговель
ного обороту10

%

Золотовалютні резерви

Консолідований державний
борг / Номінальний ВВП

6.98

37.11

31.00

37.98

9.72

24.8

16.10

1.37

7.02

39.05

40.42

19.39

18.0

15.47

-2.97

-15.02

48.85

45.87

22.36

14.8

15.95

80.55

-7.31

-36.92

65.55

58.24

32.49

12.3

17.57

88.74

-6.12

11.61

-34.43

22.53

-13.53

-71.28

92.18

78.65

31.54

13.7

24.60

-1.38

-10.76

50.60

49.22

26.50

32.2

37.78

189.41 301.51

-11.31

17.61

-3.00.

-23.79

66.19

63.19

34.57

39.8

54.30

432.30

-63.34

377.84

27.17

-6.66

-53.04

88.84

82.19

31.79

36.3

59.22

473.19

-18.30

416.85

29.16

-9.03

-72.13

91.36

82.34

24.55

36.7

64.50

515.51

-46.93

492.46

29.80

445.53

159.40

-6.42

-51.35

84.57

78.15

20.41

39.9

73.16

584.79

-63.06

505.84

37.85

442.79

170.85

5.0711

60.2711

60.1011

65.1811

7.54

53.0

69.81

1100.83

-67.06

523.137

17.88

456.07

7

152.072

5.0342

110.082

42.652

47.692

13.309

72.3

65.49

1571.77

-124.17

717.618

—

593.448

млрд дол.

78.15

-3.47

9.18

398.55

142.28

Консолідований
державний борг

85.40

-7.52

5.73

314.51

137.24

млрд грн

119.47 148.78 130.81

Консолідований
державний борг

-11.01

91.18

134.18 171.81 219.94 297.89 272.97

72.60

млрд грн

4.38

91.53

60.07

Різниця між сумою доходів
та видатків бюджету (вклю
чаючи обслуговування боргу)

0.12

—

млрд грн 102.54 141.70 175.28 226.05 309.20 307.40

0.17

60.6 4

Видатки бюджету

0.24

65

млрд дол.

0.24

65

90.622, 3

Обслуговування боргу

0.22

64.9

131.812

млрд грн

0.21

61.5

183.31

Дохідна частина бюджету

0.20

59.1

175.78

—

0.29

69.6

163.16

млрд дол.

0.25

68.1

136.42

Номінальний ВНД6

0.21

62.9

107.75 142.72 179.99 117.23

—

0.18

58.5

86.14

млрд грн 341.69 436.41 535.46 717.41 939.36 894.31 1078.92 1282.82 1443.20 1500.42 1549.162

0.15

56.8

64.88

Номінальний ВНД1

%

млрд дол.

ВВП в приведених цінах
1990 року

Частка України у світовому
ВВП5, 6

млрд дол.

Номінальний ВВП

Номінальний ВВП

3

2004

млрд грн 345.11 441.45 544.15 720.73 948.06 913.35 1082.57 1302.08 1411.24 1454.93 1566.73 1979.462

2

1

1

Од.
виміру

Показники
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Таблиця 1.1.

1. Аналіз соціально-економічного розвитку України за часів незалежності

%
млрд дол.

Золотовалютні резерви /
Імпорт

Прямі іноземні інвестиції
(на кінець року)1, 12
8.6

8.35

31.3

47.8

58.5

3

7.2

16.38

49.6

45.3

46.9

4

6.8

21.19

45.8

45.3

42.6

5

6.4

29.49

49.6

45.9

40.8

6

6.4

35.72

34.2

51.2

43.7

7

8.8

3.98

52.4

43.2

42.0

8

8.1

43.84

52.2

48.5

46.3

9

7.9

48.99

35.8

54.5

50.4

10

7.5

53.68

26.9

52.0

46.8

11

7.2

56.36

24.1

46.1

42.6

12

2

1

 За даними [6].
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
3
 ВВП в 2015 році (грн) / середньорічний офіційний курс гривні в 2015 році, який за даними НБУ становив 21,84 грн за дол.
4
 За даними [7].
5
 За даними [8].
6
 За даними [9].
7
 Враховано дані бюджетної звітності за 1 квартал 2014 року по АР Крим та м. Севастополю.
8
 За даними [10].
9
 За даними [11].
10
 На рис. 1.5 за допомогою карт-анаморфоз показано аналіз структури в розрізі країн-партнерів.
11
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.
12
 Дані наведено наростаючим підсумком з початку інвестування.

%

%

Частка імпорту
в номінальному ВВП

Рівень безробіття1, 6

%

2

Частка експорту
в номінальному ВВП

1

Продовження табл. 1.1

9.3

45.92

12.511

45.611

49.411

13

9.1

43.37

31.22

47.12

52.62
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11

12
у світі за кількістю
жінок у парламенті

з 162 країн
світу за рівнем
миролюбства

у світі
за тривалістю
життя

у світі за рівнем
національного
доходу на душу
населення

у світі (зі 178) в списку
країн, де жінкам
найбільш безпечно
ставати матір'ю

у світі за впливом
на суспільство
інформаційних
і комунікаційних технологій

у списку
країн-«піратів»

Негатив

у світі
за умовами
реєстрації
власності

серед 167 країн
світу за рівнем
сприйняття корупції

у світі
за легкістю
ведення бізнесу

у світі зі 140 країн у
рейтингу глобальної
конкурентоспроможності

серед 142 країн
світу за рівнем
благополуччя
громадян

у світі
за кількістю
військових
витрат

Складено за даними Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, Transparency International, Всесвітнього економічного форуму,
Інституту Legatum, Інституту економіки та миру, Світового банку та ін. [1, 12, 13, 14, 15, 16]

Позиції України за міжнародними рейтингами

Рис. 1.4.

серед країн світу
за кількістю пенсіонерів
(людей 65 років і більше
в структурі населення)

у світі і 4 місце
в Європі за довжиною
залізниць — 22 тис. км

за даними ЮНЕСКО
за кількістю
грамотного
населення

в світі за легкістю
сплачування податків
(кількість сплачуваних
податків)
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населення (45 млн)
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за запасами
ртутної руди

у світі за кількістю
отриманих
дипломів про
економічну освіту

МІСЦЕ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ
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у світовому
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4 млн т у рік)
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Рис. 1.5.
Серія карт-анаморфоз, що візуалізують зовнішньоекономічну діяльність України
в 2015 році
а) анаморфоза експорту України; б) анаморфоза імпорту України; в) анаморфоза зовнішньоторгівельного обігу України
(Складено за даними Державної служби статистики за 2015 р. [6])
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Динаміка світових цін на сировину та ВВП України за період 1990–2015 рр.
(Складено за даними Світового банку [17])

З рисунку 1.6 видно, що показники динамік ВВП та світових цін на сировину, особливо
в період 2000–2008 рр., мають високе значення
коефіцієнта кореляції (0.95), що свідчить про
наявність тісного лінійного зв’язку між ними.
Найбільша різниця в динаміках припадає на період 1990–1999 рр. Низьке значення коефіцієнта
кореляції показників в цей період (0.08) та подальше зменшення різниці пояснюються експлуатацією «за інерцією» високо-технологічного потенціалу, який Україна отримала у спадок
від єдиного господарського комплексу СРСР,
що й забезпечувало певний час міжнародну

конкурентоспроможність вітчизняної несировинної продукції з високим ступенем переробки.
Однак з часом можливості експлуатації
успадкованого потенціалу за відсутності джерел
та умов його поновлення вичерпувались. Внесок
промисловості у ВВП України знизився з 47.6 %
у 1991 році до 25.4 % у 2014 році (рис. 1.7). Тоді
як країни «Великої Сімки» лише за період
з 1997 року по 2014 рік збільшили цей показник
з 19.4 % до 38.1 %.
Внесок України у світове виробництво промислових товарів складав у 1991 році 0.57 %, а до
2013 року вже зменшився до 0.20 %, в той час як

90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
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Рис.1.7.
Частка доданої вартості промисловості України в структурі ВВП за період 1991–2014, млрд дол.
(Складено на основі даних Світового банку [1], Державної служби статистики [6])
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Російська Федерація практично не змінила свою
частку — її внесок складав відповідно 3.2 % та
3.0 %. Значним зростанням внеску за цей період
відзначився Китай –з 2.1 % до 19.2 %. А от окремі країни «Великої Сімки» також знизили свої
частки: Німеччина — з 8.4 % до 4.8 %, Франція —
з 4.1 % до 2.1 %, Італія — з 4.5 % до 2.1 %, Японія — з 17.8 % до 6.0 % [1].
З точки зору сталості (sustainability), розвиток України можна оцінювати, використовуючи
індекси безпеки та якості життя людей. Ці показники, розроблені Світовим центром даних
з геоінформатики та сталого розвитку [12], дозволяють провести аналіз змін у динаміці та прослідкувати їх у порівнянні з іншими країнами.
Індекс якості життя людей — це інтегрована
оцінка, яка відображає зв`язок економічної, екологічної та соціально-інституціональної компонент розвитку суспільства.
Індекс безпеки життя людей демонструє
вплив сукупності загроз на сталий розвиток регіонів. Під загрозами розуміються такі категорії
як державна нестабільність, обмеженість доступу до питної води, дитяча смертність, наростаюча нерівність між людьми та країнами, інтенсивність конфліктів, природні та техногенні
катастрофи, поширення хвороб тощо.

Станом на 2014 рік Україна за індексом безпеки життя знаходиться на одному рівні з Алба
нією, а за якістю життя — з Російською Федерацією, поступаючись Азербайджану, Молдові,
Боснії і Герцеговині [12].
Протягом останніх п’ятнадцяти років обсяг
високотехнологічного експорту країни майже
постійно зменшувався (з 5.5 % до 3.5 %). За рівнем та динамікою цього показника Україна суттєво поступається не лише провідним високотехнологічним країнам (рис. 1.8), але й багатьом
з країн пострадянського простору (рис. 1.9).
Таким чином, за роки незалежності замість
поступової оздоровчої реструктуризації та модернізації високотехнологічної економіки відбувалась її поступова руйнація, що супроводжувалось деградацією структури (рис. 1.10) та
активів виробництва (рис. 1.11).
Весь цей період, замість інвестування в оновлення основних засобів, кошти від випуску продукції спрямовувалися переважно на споживання, або виводилися з обігу в незаконний спосіб.
У 2014 році лише 9.9 % підприємств спрямовували кошти на придбання машин, обладнання
та програмного забезпечення. Фінансування
оновлення виробництва зменшилося до 13.9 %.
При цьому нормою вважається 25–30 %, а в разі
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Рис. 1.8.
Обсяги високотехнологічного експорту України в порівнянні з провідними
високотехнологічними країнами за період 1991–2013 рр., млрд дол. (Складено на основі [18])
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Рис. 1.9.
Обсяги високотехнологічного експорту України (% до загального експорту) в порівнянні
з країнами пострадянського простору за період 1996–2013 рр., млрд дол. (Складено на основі [18])
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Рис. 1.10.
Структурні зміни в економіці України за період 1990–2013 рр. ([19])

наявності завдань із прискореного розвитку — до
40 %, як, наприклад, в Китаї. Закономірним наслідком цього стало досягнення ступеню зносу
основних засобів критичної позначки в 78.0 %,
і показник продовжує зростати (рис. 1.11).
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Загальна кількість інноваційно-активних підприємств в Україні (20.3 %) є найнижчою порівняно з країнами Європейського Союзу. Близькими до неї, але дещо вищими за показниками є
Румунія (20.7 %) та Польща (23.0 %) (рис. 1.12).
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Рис. 1.11.
ДИНАМІКА ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА
ЗА ПЕРІОД 1990–2014 рр. ([19])
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Рис. 1.12.
ЧАСТКА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, %
(Складено за даними Державної служби статистики [6] та Євростату [20])

Вагомим фактором, що демонструє рівень зацікавленості держави в розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності є рівень витрат на
науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи (рис. 1.13). В 2012 році цей показник для
України складав 0.86 %. Порівняно з Ізраїлем, що

є лідером рейтингу, частка витрат на науку від
ВВП України була меншою в 5.1 разів, з Фінляндією — в 4.5 рази, з Японією — майже в 4.0 рази,
з США — в 3.4 рази, з Китаєм — майже в 2.0 рази,
з Російською Федерацією — в 1.4 рази. Враховуючи, що цей показник продовжує зменшуватись
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Рис. 1.13.
ЧАСТКА ВИТРАТ НА НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ У ВВП У 2012 РОЦІ, %
(Складено на основі [21])

і в 2014 році склав 0.66 %, зрозуміло, що відставання України від провідних високотехнологічних країн постійно зростає.
Загалом, фінансування НДДКР в Україні
протягом останніх п’ятнадцяти років майже не
перевищувало рівень 1.0 % від ВВП (рис. 1.14).
Наслідком окреслених тенденцій стало техніко-технологічне відставання країни від розвинутих країн світу. Ґрунтуючись на 95 % на
третьому та четвертому технологічних укладах
(табл. 1.2) (металургійна, хімічна, аграрна галузі, нафтохімія, застаріла енергетика, важке машинобудування) економіка України працювала
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з рентабельністю 3–6 % і створювала приблизно
на один-два порядки нижчу інноваційну складову доданої вартості на одиницю продукції порівняно з економіками п’ятого та шостого укладів,
які домінують у світі (радіоелектроніка, обчислювальна, телекомунікаційна техніка, програмне
забезпечення, робототехніка, інформаційні послуги, біомедична інженерія).
Деградуюча економіка потягла за собою
зменшення майже на 40.0 % підготовку фахівців за інноваційною, креативною моделлю на
користь низько інтелектуальної, репродуктивної освіти, що, зрештою, призвело до зниження
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Рис. 1.14.
Динаміка витрат на НДДКР у % від ВВП України за період 1990–2014 рр. (Складено на основі [22])

Таблиця 1.2.
Структура економіки України за технологічними укладами (Джерело: [23])

Технологічні уклади

Показники

3-й

4-й

5-й

6-й

57.9 %

38 %

4%

0.1 %

Фінансування наукових розробок

6%

69.7 %

23 %

0.3 %

Витрати на інновації

30 %

60 %

8.6 %

0.4 %

Інвестиції

75 %

20 %

4.5 %

0.5 %

Вкладення капіталу на технічне переозброєння і модернізацію

83 %

10 %

6.1 %

0.9 %

Обсяг виробництва продукції

освітнього цензу нації. Це, в свою чергу, стало
причиною подальшої рецесії економіки та занепаду суспільства.
Так, кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт в розрахунку на 1 тис. осіб
зайнятого населення протягом 2010–2012 рр. не
перевищувала 4, що є нижчим навіть показника 2005 року (рис. 1.15).
Аналогічна ситуація спостерігається з кількістю дослідників, що постійно зменшувалась
протягом останніх років (рис. 1.16).
У результаті, за даними Національного фонду фундаментальних досліджень США, протягом останніх років вища освіта та наука України, які мають бути головними драйверами її

економіки, за сукупними показниками перемістилися з 32-го на 40-е місце у світі [24].
Незважаючи на те, що в 2000 році Україна
входила в рейтинг перших 40 країн світу за кількістю наукових публікацій з високим імпактфактором [25; 26], протягом десятиліття країна
втрачала свої позиції за цим показником з середньорічним темпом падіння 3.6 % на рік [27].
Тенденцію науково-технологічного розриву та його деструктивного впливу на економіку країни підтверджує той факт, що, за даними
Світового економічного форуму в Давосі, протягом останнього десятиріччя рівень співпраці
української вищої школи та науки з вітчизняною
промисловістю у галузі її високотехнологічного
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Рис. 1.15.
Кількість виконавців наукових та науково-технічних робіт в розрахунку на 1000 осіб
зайнятого населення у віці 15–70 років (Складено за даними Державної служби статистики [6] та Євростату [20])
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Рис. 1.16.
Кількість дослідників в розрахунку на 1 тис. осіб зайнятого населення у віці 15–70 років
за період 2005–2012 рр., осіб (Складено за даними Євростату [20])

переозброєння був найнижчим у Європі. За оцінками, цей чинник є одним з найбільш впливових
на рівень конкурентоспроможності країни.
Суттєвий вплив на величину індексу конкурентоспроможності мають також показники
інноваційної діяльності та технологічної готовності, що є логічним продовженням проілюстрованої вище закономірності. Залежність динаміки індексу глобальної конкурентоспроможності
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від динаміки окреслених показників відображено на рис. 1.17.
Як наслідок, тривале послаблення рівня спів
праці вищої школи та науки з промисловістю
і обумовлене цим зниження показників інноваційної діяльності й технологічної готовності промисловості зумовили падіння рівня конкурентоспроможності України з 67-го місця у 2006 році
на 79-те у 2015 році у списку з понад 144 країн [9].  
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Рис. 1.17.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ДИНАМІКИ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІД ДИНАМІКИ СУБІНДЕКСІВ
а) ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, б) ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ (Розраховано за даними: [8; 9])

Вищезазначену тенденцію підтверджує також і той факт, що чим більше країна витрачає
на фінансування досліджень і науковців, тим вищий загальний рівень життя в країні (рис. 1.18).

Отже, системна криза, ознаки якої посиленими темпами продовжують розгортатись в економіці країни, виявляється цілком закономірним
результатом дії окреслених вище негативних
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GDP per capita

ВПЛИВ НАУКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК (СКЛАДЕНО НА ОСНОВІ ДАНИХ СВІТОВОГО БАНКУ,
СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2014 РОКУ [1])
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тенденцій, посилених впливом соціально-економічних подій останніх років. Україна продовжує
стрімко втрачати свій промисловий та науковотехнологічний потенціал і, за оцінками більшості вітчизняних та західних економістів, за умови
збереження окреслених тенденцій, притаманних
низько технологічним сировинним економікам,
у найближчі роки країну може очікувати подальша рецесія [8; 28; 29].
В умовах глобалізації, коли посилюється залежність кожної країни від світових подій, така
ситуація стає загрозливою для світової економіки в цілому та економік інших країн зокрема.
За словами директора Міжнародного валютного фонду К. Лаґард, криза в Україні — це ризик
для світової економіки, оскільки ситуація, що
склалася, впливає на міжнародну торгівлю, потоки капіталів і енергобезпеку в Європі [30].
В результаті, висока ризикованість України наразі обумовлює неможливість її інтегрування
в глобальні й регіональні системи. Подолати ці
бар’єри для запуску механізму повноцінної інтеграції країни у світовий економічний простір
неможливо без корінної реорганізації принципів
побудови економіки.
На шляху до цієї реорганізації Україна повинна перейти до виготовлення якісно нової
високотехнологічної продукції та послуг з високою доданою вартістю в тих сферах економіки,
за якими вона буде затребуваною на зовнішніх
і внутрішньому ринках і за якими вона має ресурсні та людські переваги. При цьому держава
має зробити ставку суто на якісний людський
капітал, залучивши конкурентоздатну науку,
передову освіту та високотехнологічний бізнес
у коло основних драйверів своєї економіки.
1.2.	Структурні і ресурсні втрати
для економіки України в зв’язку
з виходом з-під її контролю
Криму та частини Донбасу
Соціально-політичні події останніх років
прискорили та посилили деструктивні процеси в
економіці країни. Втрата з-під контролю газових
родовищ Чорноморського шельфу, туристичного
комплексу Криму і основної частини промислових підприємств Донбасу, введення торгівельних
обмежень та санкцій з боку Російської Федерації, а також блокування нею експорту України
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на Кавказ, в Центральну Азію, Казахстан, Китай
і Монголію, фактично зруйнували існуючу модель та структуру вітчизняної переважно сировинно-орієнтованої економіки та унеможливили
її розвиток за попередньою моделлю. У зв’язку
з цим у міжнародній кооперації праці економіка
України має знайти для себе інші сфери за тими
кластерами економіки, за якими вона має географічні, ресурсні та людські переваги.
Втрачені, в зв’язку з виведенням з економічного простору України частини її територій,
великі підприємства формували основу цілих
галузей економіки країни. Так, втрачена з під
контролю України частина Донбасу, де мешкало 14 % населення України, була основним промислово-енергетичним центром країни — частка
цього регіону у національному ВВП складала
16 %, у тому числі 25 % промисловості і  7 % продукції сільського господарства. Цей регіон забезпечував 95 % внутрішніх потреб у вугіллі та
непропорційно велику частку товарного експорту — від 23 до 25 %. Крим, де мешкало 4.3 % населення України, забезпечував 4 % ВВП і до 2 %
зовнішньоторговельного обороту.
Найбільших втрат зазнали переробна, добувна та енергетична галузі промисловості, основна
частка виробничих потужностей яких була зосереджена на втраченій частині Донбасу. В підсумку, загальний внесок цього регіону в падіння
ВВП України в 2014 році становив 1.6 % (із 6.8 %
загального спаду), в 2015 році — 4.2 % (із 10.4 %
загального спаду) (рис. 1.19).

0.0 %

2014

2015

-1.0 %
-2.0 %
-3.0 %
-4.0 %
-5.0 %
-6.0 %
-7.0 %
-8.0 %
-9.0 %
-10.0 %
-11.0 %
Луганська
та Донецька області

Україна без зазначених
областей

Рис. 1.19.
Внесок втраченої частини Донбасу в падіння
ВВП України в 2014–2015 рр. (Складено на основі даних
Державної служби статистики [6])
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В таблиці 1.3 наведено дані про зміну частки
фізичних обсягів валового регіонального продукту Донецької та Луганської областей в структурі

ВВП України, а на рис. 1.20 приведено вклад галузей промисловості у загальну структуру   промислового виробництва регіонів України.

Таблиця 1.3.
Індекси фізичних обсягів валового регіонального продукту за період 2004–2014 рр.
в цінах попереднього року ([31])

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Україна

112.1

102.7

107.3

107.9

102.3

85.2

104.1

105.2

100.2

100.0

93.2

АР Крим

108.5

104.0

106.7

109.0

106.6

90.7

103.4

102.7

98.8

101.0

Х

Вінницька

111.9

105.3

106.2

103.4

105.1

90.1

103.0

107.2

103.7

104.8

107.8

Волинська

119.0

103.7

103.5

112.1

106.1

86.0

100.2

105.3

104.8

99.3

99.6

Дніпропетровська

111.0

107.3

108.0

105.3

97.3

83.5

105.8

103.4

97.5

99.3

93.5

Донецька

110.8

97.1

108.3

104.6

97.1

81.6

111.1

111.4

97.1

94.7

70.2

Житомирська

115.6

101.1

103.6

105.1

104.2

88.9

112.8

102.7

109.4

101.9

96.1

Закарпатська

106.4

98.5

106.6

108.2

103.9

82.1

107.7

104.7

103.0

100.6

97.9

Запорізька

115.6

104.6

106.1

108.5

101.3

78.9

103.2

102.9

97.8

99.3

97.8

Івано-Франківська

107.6

105.9

102.5

100.8

97.5

89.3

100.5

106.5

103.3

97.7

91.5

Київська

109.8

107.3

108.8

105.9

104.4

89.2

105.1

111.7

101.9

93.4

97.6

Кіровоградська

118.9

102.4

105.1

97.9

113.7

85.8

105.7

109.2

100.7

109.5

95.8

Луганська

108.2

100.3

104.3

105.2

98.9

86.7

102.3

109.1

99.1

92.2

49.6

Львівська

105.2

98.1

108.3

105.8

100.7

88.3

102.3

108.7

102.0

98.8

98.6

Миколаївська

118.1

100.1

107.1

99.5

106.9

92.5

103.2

102.7

96.1

104.4

93.5

Одеська

108.1

99.6

103.5

106.3

111.9

86.8

102.4

102.1

96.8

105.7

101.4

Полтавська

116.7

99.2

108.2

105.8

94.9

86.8

109.5

101.8

97.8

94.4

91.7

Рівненська

113.1

102.1

106.9

104.5

99.5

86.5

106.8

104.6

103.3

96.9

100.8

Сумська

105.9

104.4

103.4

103.4

103.6

88.7

98.9

107.8

101.7

102.7

94.9

Тернопільська

106.4

102.5

110.3

108.3

105.1

94.5

100.4

111.3

109.0

96.6

105.6

Харківська

112.2

104.8

107.5

107.2

102.1

86.3

101.7

104.5

98.4

98.8

98.6

Херсонська

111.2

99.2

104.0

100.4

109.8

93.0

101.8

103.8

100.2

101.1

95.5

Хмельницька

112.7

103.9

104.2

104.0

99.9

90.6

100.0

108.0

109.0

96.9

107.6

Черкаська

116.9

107.0

105.6

106.5

114.9

85.5

105.9

106.4

100.9

100.7

92.5

Чернівецька

109.3

101.5

105.5

108.3

105.4

88.6

100.3

104.0

106.1

101.5

96.6

Чернігівська

110.0

100.1

103.4

106.5

102.3

89.6

100.0

107.8

104.0

95.8

96.4

м. Київ

116.8

105.8

110.7

119.7

104.4

81.7

101.4

100.7

101.9

106.4

101.0
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Промислове виробництво регіонів України
Обласний центр
Межі АТО
Державний кордон України

Чернігів

Суми
Луцьк

Рівне

Київ
Житомир

Харків

Львів
Тернопіль

Хмельницький

Черкаси

Полтава

Вінниця
Івано-Франківськ
Ужгород

Кіровоград
Чернівці

Луганськ

Дніпропетровськ
Донецьк
Запоріжжя

Структура промислового виробництва
% від загального виробництва, 2014

Індекс промислової
спеціалізації
1.8
0.9
0.45

Миколаїв

Добувна промисловість
Постачання електроенергії та газу
Хімічна промисловість
Машинобудування
Харчова промисловість
Вироби з деревини
Металургія
Легка промисловість
Інше

Одеса

Херсон

Сімферополь

Обсяг реалізованої
промислової продукції
(%, 2014)
0.30–1.40
1.41–3.50
3.51–6.60
6.61–16.50
16.51–24.60

Рис. 1.20.
Структура промислового виробництва в розрізі областей України станом на кінець 2014 р.
(Складено на основі даних Державної служби статистики України [6])

28.97

35.76

31.73
17.79
24.8
0

10
20
30
40
Промисловість
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
Переробна промисловість
Постачання енегрії, газу,
пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізаця;
поводження з відходами
Рис. 1.21.
Частка втрат промислового потенціалу України
на Донбасі та в АР Крим
(% у відповідному секторі промисловості)
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Більш докладно рівень втрат потенціалу
окремих галузей промисловості у структурі економіки України (у вигляді частки у відповідному
секторі промисловості) відображено на рис. 1.21.
Наразі економічні показники функціонування Донбаського промислового регіону продовжують погіршуватись порівняно навіть з їх
минулорічною динамікою. За даними, наданими Головним управлінням статистики в Донецькій області (які не враховують частину зони
проведення АТО), за підсумками січня-липня
2015 року в Донецькій області випуск промислової продукції впав майже в 2 рази — на 48.2 %
порівняно з аналогічним періодом 2014 року.
Значно менше падіння продемонстрував сектор сільського господарського виробництва —
29.9 %. Експорт товарів з області в першому півріччі зменшився в 2.8 рази, до 1840.5 млн дол.
США [2].
Спричинені цим відчуженням структурні
та ресурсні втрати умовно можна розділити на
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дві категорії: перша — це втрати територій, друга — незворотні втрати економічного потенціалу,
спричинені руйнуванням економіко-промислового сектору (підприємств, заводів), які не були
перенесені на територію України на початкових
стадіях АТО.
1. Втрати, обумовлені не контрольованістю
території. Відповідно до [32] Україна втратила
28 % території Донецької області (7.5 тис. кв. км)
та 31 % Луганської області (8.3 тис. км).
Вказані територіальні втрати тягнуть за собою втрати природніх ресурсів та економікопромислового потенціалу. Стисло проаналізуємо їх:
1.1. Земельні ресурси. Україна втратила
0.6 млн га сільськогосподарських земель [33], до
яких належать рілля, багаторічні насадження,
та пасовища (рис. 1.22). Якщо в Луганській області окупована територія охоплює менше 7 %
земель, придатних для активного використання,
то в Донецькій — 30 %, що спричиняє недоотримання загальним виробничим сектором країни
5 млрд грн щорічно [33].
З окреслених причин відбувається зниження врожаю соняшника більш ніж на 30 %, що

Сільськогосподарські угіддя Донбасу
Відношення с/г земель до загальної площі
0.084–0.29
0.30–0.51
0.52–0.68
0.69–0.86
0.87–0.93

призводить до зменшення виробництва соняшникової олії на 11 %, а експорту на 12 % [33].
Слід зазначити, що окрім територіальних втрат,
які, за умов повернення під контроль України,
можуть бути відтворені, внаслідок бойових дій
відбувається і структурна втрата земель, які будуть непридатними до використання протягом
багатьох років.
1.2. Лісові ресурси. Аналогічна ситуація
складається і з лісовим фондом. За оцінками фахівців, на окупованій території втрачено близько 40 % лісів, зокрема рідкісні байрачні ліси, які
штучно відновити неможливо [35]. Тільки завдяки пожежам через бойові дії втрачено 17 %
лісів, 24 % степів, 14 % полів (рис. 1.23). Ця обставина спричиняє неможливість їх подальшого активного використання. Крім цього значних
руйнувань зазнають заповідники, розміщені в
непідконтрольній Україні частині території Донбасу [36].
1.3. Корисні копалини. Критичного рівня
втрат зазнає добувна промисловість, яка була
стратегічною для України. На території, контро
льованій Донецькою та Луганською народними
республіками, видобувалася майже половина

Лісові ресурси Донбасу

Заповідники в АТО

Частка лісових земель
від загальної площі
0.0–0.033
0.034–0.084
0.085–0.15
0.16–0.25
0.26–0.37

Межі АТО
Буферна зона
Структура угідь
Log Угіддя
5.6
Рілля
Перелоги
Багаторічні насадження
Сіножаті
Пасовища

Межа зони окупації
Межа зони окупації
на початок АТО

Лісові ресурси
Площа лісів, га, 2013 р.
0–1699
1700–4688
4689–8470
8471–17 242
17 243–46 947
Буферна зона
Межі АТО

Рис. 1.22.
Сільськогосподарські угіддя, ліси та заповідники, розташовані на території АТО, [12; 34]
(Складено на основі даних Головного управління Держкомзему у Донецькій та Луганській областях:
Земельний фонд Донецької, Луганської областей станом на 01.01.2013 р.)
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всього українського вугілля, у т. ч. майже 100 %
антрациту. У 2014 році видобуток вугілля в цілому скоротився більше, ніж на 22 % порівняно
з попереднім роком, в тому числі вугілля антрацитової групи — на третину [37]. В 2015 році
видобуток скоротився ще на 36.8 % порівняно
з 2014 роком (рис. 1.24).
Через втрату ресурсів відбувається суттєве
зниження економічних показників функціонування паливно-енергетичного комплексу Укра
їни (рис. 1.25).
Ще одним стратегічно важливим промисловим сегментом, що був майже повністю сконцентрований на Донбасі, є видобуток металевої
руди, який скоротився за останні два роки на
9.5 млн тон (рис. 1.26).
Суттєво скоротився за окреслений період видобуток солі, копалини якої також є прерогативою Донецького регіону (рис. 1.27).
Ліси,
27 %

Поля,
14 %

2. Втрати спричинені руйнуванням еконо
міко-промислового сектору. Наразі важко точно
оцінити обсяг втрат промислових та інфраструктурних об’єктів, спричинені фізичним знищенням або пошкодженням, через брак достовірної
інформації з окупованих територій. Тому оцінки носять імовірнісний (орієнтовний) характер
(рис. 1.28)
В цілому, за даними аналітиків, 27 % промислового потенціалу Донбасу зруйновано, ще 15 %
демонтовано та вивезено до Російської Федерації (рис. 1.29) [42].
Нижче наведено оцінку втрат промисловості,
проведену через обчислення індексу промислового виробництва в окремих галузях.
2.1. Транзитна та транспортна інфраструктура. Через бойові дії в зоні проведення
АТО зазнали руйнувань 1561.0 км автодоріг загального користування, у тому числі 740.3 км
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Рис. 1.23.

ОБСЯГ ВТРАТ ЛІСОВИХ, СТЕПОВИХ ТА ПОЛЬОВИХ
РЕСУРСІВ ДОНБАСУ ([36])

Рис. 1.25.
ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ([40])
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Рис. 1.24.

Рис. 1.26.

ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ
ЗА ПЕРІОД 2011–2015 рр. (млн тон) ([38; 39])

ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИДОБУТКУ МЕТАЛЕВОЇ РУДИ
В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД 2011–2015 рр. (млн тон) ([6])
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у Донецькій області та 820.7 км — у Луганській. Зруйновано 33 мости і шляхопроводи
загальною довжиною понад 2.8 км. Частково
заблоковані ділянки автодоріг державного значення М-03 (Київ — Харків — Довжанський),
М-04 (Знам’янка — Луганськ — Ізварине), Н-15
(Запоріжжя — Донецьк), Н-20 (Слов’янськ —
Донецьк — Маріуполь). Повністю знищено
аеропорт «Донецьк» ім. С. Прокоф’єва (на модернізацію якого до Євро-2012 було витрачено
понад 1.5 млрд дол.) та аеропорт «Луганськ».
Пошкоджень або руйнувань зазнали 28 об’єктів
керування повітряним рухом [43]. Все це негативно вплинуло на обсяг вантажопасажирських
перевезень в країні. Так, обсяги вантажних перевезень в Україні у 2014 році скоротилися на
10.1 %, пасажирських — на 5.3 %, в 2015 році —
ще на 10.6 % та 12.3 % відповідно [43].
Під постійною загрозою пошкодження перебуває ділянка стратегічно важливого для Укра
їни магістрального газопроводу «Союз», який
забезпечує четверту частину транзиту російського газу в Європу. На території АТО знаходиться також Вергунське сховище газу.
2.2. Енергетична інфраструктура. На неконтрольованій Україною території залишилась
низка стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури, які формально є підпорядкованими Міністерству енергетики та вугільної
промисловості України, але, як відомо з неофі
ційних інформаційних джерел, працюють за
умов подвійного податкового обтяження (легально — з боку України, нелегально — з боку
ДНР та ЛНР).
Такими «неоднозначними» об’єктами є:
1) ТЕС — Страробешівська ТЕС та Зуївська
ТЕС; 2) ТЕЦ та блокстанції — Зуївська експериментальна ТЕЦ, ЦЕВС ПАТ «Донецький
металургійний завод», ПАТ «Ясинівський
коксохімічний завод», ПАТ «Алчевський коксохімічний завод», ПАТ «Макіївський металургійний завод», ТЕЦ «ВАТ «Сілур», ГТС Алчевського МК, ПАТ «Концерн «Стірол»,
ПАТ «Єнакіївський металургійний завод», ТОВ
«Горлівський коксохімічний завод», когенераційна установка ПрАТ «Макіївкокс», ТОВ «ТПК
Укрвсплав»; 3) ВЕС — Лутугинська ВЕС, Краснодонська ВЕС, ВЕЛ Вітроенергопром та Новоазовська ВЕС [44].
2.3. Металургія.
Найбільших
втрат
економіка Україна зазнає в металургійній
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Рис. 1.27.
ДИНАМІКА ВИДОБУТКУ СОЛІ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД
2011–2015 рр. (тис. тон) [6]
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Рис. 1.28.
ПРИБЛИЗНІ ОБСЯГИ РУЙНАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ
ОБ’ЄКТІВ, СИСТЕМИ ЕНЕРГО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ,
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКУ
В 2014 РОЦІ ([41])
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Рис. 1.29.
ВТРАТА ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОНБАСУ
СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 2015 РОКУ ([42])
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промисловості, більшість підприємств якої розташовані в зоні АТО (рис. 1.30).
Найбільшими серед втрачених металургійних
підприємств є ПАТ «Алчевський металургійний
комбінат» (що було найбільш модернізованим
підприємством вітчизняної металургії), ПАТ
«Єнакієвський металургійний завод», ПАТ «Харцизький трубний завод», ПАТ «Донецький електрометалургійний завод», ПАТ «Стахановський
завод феросплавів» [45; 46].
2.4. Машинобудування. Втрати машинобу
дівного комплексу за індексом промислового виробництва оцінюються більше, ніж в
20 % (рис. 1.31). Вони включають в себе, окрім
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безпосередніх втрат через руйнацію окремих
підприємств, також додаткові витрати, пов’язані
з адаптацією зовнішньоекономічної діяльності працюючих підприємств до нових ринків та
умов збуту продукції.
Найбільшими серед втрачених машинобудівних підприємств є ДАХК «Топаз», ПАТ «Норд»
(яке в свою чергу забезпечувало комплектуючими більше десяти вітчизняних підприємств),
ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод»,
ПАТ «Точмаш», ТОВ «Машзавод-100», ВАТ
Стахановський завод «Юність, ВАТ   «Сніжнянський машинобудівний завод», ВАТ «Ясинуватський машинобудівний завод», ПАТ «Луганськтепловоз», Лутугинський державний наукововиробничий валковий комбінат [45; 46].
2.5. Хімічна промисловість. Суттєво вплинула на індекс промислового виробництва в галузі втрата частини підприємств хімічного комплексу — його зниження за період 2014–2015 рр.
перевищило 15 % (рис. 1.32).
Досить відчутною для вітчизняної хімічної
промисловості стала втрата виробника мінеральних добрив ПАТ «Концерн Стірол» та виробника вибухових речовин КП «Донецький казенний завод хімічних виробів».

Рис. 1.30.
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Індекси промислового виробництва
металургійного комплексу в період 2013–2015 рр.,
у відсотках до попередніх років ([6])
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Рис. 1.31.
Індекси промислового виробництва
машинобудівного комплексу
в період 2013–2015 рр.
(у відсотках до попередніх років ([6])
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Рис. 1.32.
Індекси промислового виробництва
хімічного комплексу в період 2013–2015 рр.,
у відсотках до попередніх років ([6])
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2.6. Виробництво коксу та коксопродуктів. Втрата частини коксохімічних підприємств
Донбаського регіону призвела до падіння індексу промислового виробництва коксу та коксопродуктів в період 2014–2015 рр. на 16–22 %
у (рис. 1.33).
Значної шкоди економіці країни завдала
втрата ПАТ «Алчевський коксохімічний завод», ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод»,
ВАТ «Ясинуватський коксохімічний завод»,
ПрАТ «Макіївкокс», ТОВ «Горлівський коксохімічний завод» [46].
Підсумовуючи, оцінимо сумарні втрати, яких
зазнала Україна в 2013–2016 роках, з допомогою
оператора загальних втрат {TL} = {TL1, … ,TL5}
(TL — Total Loss), (табл. 1.4).
Подальше посилення негативної соціально-економічної динаміки є неприпустимим для
країни. Понесені втрати змушують її корінним
чином переглянути не лише доктрину національної безпеки і своє місце в геополітичному та
економічному просторах, а й власну парадигму
та модель соціально-економічного розвитку.
Сподіваємось, країні вдасться зберегти цілісність та відновити економіку. При цьому просте
відтворення постраждалих традиційних галузей
промисловості є для неї економічно недоцільним, особливо з огляду на втрачену систему економічних зв’язків. Відбудова Донбасу повинна
спрямовуватись на подолання системних економічних проблем на основі технологічної та
структурної модернізації економіки. Критично
важливою при цьому є швидкість її проведення. Тому якнайшвидше визначення перспектив
економічного зростання для України сьогодні є
обов’язковою передумовою збереження її як цілісної країни та суверенної держави.
У разі ж відокремлення Донбасу необхідне
проведення більш радикальної перебудови вітчизняної економічної системи та структури.
Але тим не менш, відмінність у масштабах спаду
на охопленій війною території Донбасу та в іншій частині України дає підстави вважати, що
за умови проведення невідкладної радикальної
економічної реформи з обов’язковим акцентом
на високотехнологічну складову економічного
розвитку, навіть в цьому випадку країні вдасться
перебудувати свою економічну систему.
Для цього існують способи, вже перевірені
іншими країнами, яким в надзвичайно складних
умовах, незважаючи на песимістичні прогнози,
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Рис. 1.33.
Індекси промислового виробництва коксу
та коксопродуктів в період 2013–2015 рр.
(у відсотках до попередніх років) ([6])

Таблиця 1.4.
Сумарні втрати України за 2013–2016 роки
{TL} = {TL1, … ,TL5}

№

Загальна
втрата

Масштаб (розмір)
втрати

TL1

Падіння
економіки

Біля 30 %

TL2

Втрата
території

41.8 тис кв. км (6.9 %)

TL3

Втрата населення

Біля 5 млн чол.,
(12–13 %)

TL4 Крах низькотехнологічної,
сировинної
економіки

Неспроможність низькотехнологічної, сировинної економіки забезпечувати потреби
суспільства, рух до боргового
зашморгу

TL5 Крах застарілих суспільних
відносин
попереднього
періоду

Неможливість перенесення
на теперішній час, середньострокову і довгострокову перспективу суспільних відносин,
заснованих на надмірній централізації влади і олігархічній
моделі управління державою

вдавалося зробити стрибок на новий рівень розвитку і продемонструвати феномен «економічного дива». Всі необхідні заходи є добре відомими, питання тільки в їх реалізації.
Для Донбасу ж відокремлення від України
загрожує економічною ізоляцією. В цьому випадку регіон стане невизнаною територією, до
якої зовнішній світ здійснить запровадження
санкцій (модель Придністров’я). У разі відмови України від закупівлі у нього вугілля, регіон
буде позбавлений вагомої частки надходжень.
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Також новій владі невизнаного регіону доведеться вирішувати суттєві інфраструктурні проблеми. Тобто постраждають всі без виключення
сфери життєзабезпечення регіону. Становлення
нової економіки буде можливе за умови надходження колосальних зовнішніх інвестицій, що
вбачається малоймовірним з огляду на руйнацію, нестабільність і, як наслідок, суттєве зниження інвестиційної привабливості регіону.
Таким чином, структурна економічна деградація промислового сектору Донбасу перетворює неконтрольовані території на сировинний
придаток, що не створюватиме високотехнологічної складової доданої вартості.
У випадку повернення тимчасово втрачених
територій Донбасу під юрисдикцію України, їх
відбудова має спрямовуватись не лише на подолання старих структурних проблем, а на новому
кластерному підході до змін соціально-економічної структури регіону. Безальтернативною
для неї є переорієнтація на високотехнологічний
шлях подальшого розвитку. При цьому держава
має зробити ставку виключно на якісний людський капітал, включити конкурентоспроможну
науку, передову освіту та високотехнологічний
бізнес у перелік основних драйверів своєї еко
номіки.

зламоподібних змін в економіці і соціальній
сфері України з одного боку, та проведення серії
радикальних реформ, спрямованих на перебудову країни, з іншого. Такі швидкі суспільні зміни
вимагають проведення наступного комплексу
робіт з передбачення (форсайту) соціально-економічного розвитку України з метою корегування головних параметрів і характеристик групи
сценаріїв, побудованих в результаті виконання
попереднього дослідження [19] (назвемо його
«Форсайт Україна 2015»).
Таким чином, завданням дослідження «Форсайт Україна 2016» є оновлення результатів
експертного оцінювання головних характеристик соціально-економічного розвитку України
у порівнянні з дослідженням «Форсайт Україна
2015», виконання на цій основі Дельфі і SWOT
аналізу економіки України і її найбільш перспективних кластерів та внесення відповідних
змін в сценарії майбутніх подій на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до
2030 року) часових горизонтах (рис. 1.34).
Застосування методології Форсайту [19] для
виконання вказаного дослідження обґрунтовано тим, що на часових відрізках, які розглядаються, характер змін в суспільстві і економіці
України втрачає свою монотонність і стає зламоподібним. За цих обставин методологія Форсайту надає можливість   представити майбутнє
досліджуваної системи, яке не може бути інтерпретоване як звичайне продовження минулого,
оскільки це майбутнє набуває принципово нового змісту, форм і структур.

1.3. Мета дослідження
Необхідністю у виконанні цього дослідження (назвемо його «Форсайт Україна 2016»)
стало продовження, протягом останнього року,
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Рис. 1.34.
Передбачення нових станів соціально-економічного розвитку України на часових горизонтах
до 2020 і 2030 років
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2.	Методика форсайту соціальноекономічного розвитку України
на середньостроковому (до 2020 року)
і довгостроковому (до 2030 року)
часових горизонтах
Перші спроби отримати об’єктивні знання
про майбутнє були пов’язані переважно з застосуванням методів, які ґрунтувалися на описуванні майбутнього, яке фактично є продовженням або екстраполюванням минулого.
Ця обставина істотно обмежує можливості
зазначених методів, перш за все для соціальноекономічних, політичних, фінансових і багатьох
інших складних процесів і явищ. Насамперед,
тому, що в сучасному світі постійно відбуваються якісно нові, не властиві минулому події. До
них належать різноманітні зламо- і стрибкоподібні зміни, пов’язані з розривами монотонності процесів і мають характер суттєво нелінійних
явищ.
Тому для дослідження таких процесів і явищ
все більш актуальною стає нова задача — репрезентувати майбутнє, яке не може інтерпретуватися як звичайне продовження минулого
у зв’язку з тим, що це майбутнє може набувати
принципово відмінних форм та структур порівняно з тими, що були відомі в минулому.
Зазначена задача отримала назву передбачення [1]. Цей термін ще наприкінці 50-х років
використовував Гастон Бергер (Gaston Berger)
у відомому журналі «Два світи», але формування передбачення як окремої, самостійної методології відбулося лише на початку дев’яностих
років XX століття.
Слід зазначити, що універсальних і досконалих підходів до вирішення цієї задачі сьогодні не
існує. Є лише спроби побудови можливих сценаріїв розвитку тих чи інших явищ у майбутньому.
Але принциповою відмінністю від колишньої
практики вирішення подібних завдань є те, що
методи, які використовуються для цього мають не кількісний, а якісний характер. Причому

окремі з них були відомі вже досить давно, які
розроблялися і використовувалися для вирішення спеціальних, предметно орієнтованих задач.
Наприклад, ще в 60-ті роки американська компанія Rand Corporation створила методику, що
надає можливість полегшити візуалізацію процесу розробки сценаріїв та застосування нового
інструментарію в усіх технологічних аспектах.
Методика отримала назву «Дельфі» (на честь
знаменитого грецького оракула Delphos).
Сьогодні відомі й інші методи якісного характеру, які тією чи іншою мірою можуть використовуватися на окремих етапах передбачення
явищ майбутнього. Але в повному обсязі жоден
з них не вирішує цю проблему.
Можна вважати, що передбачення — це
комплекс робіт, які базуються на поєднанні експертних знань людей та потужних інструментів, алгоритмів і методів, що використовуються у певній послідовності з встановленням чітко
визначених взаємозв’язків між ними. Цей процес
формується за допомогою більш універсальної
методології, відомої як системна методологія передбачення [2], або сценарне планування [3].
2.1.	Методика форсайту
соціально-економічного
розвитку України на основі
застосування Дельфі
та SWOT методів
На першому етапі цього дослідження (перший тур експертизи) скористаємося методологією передбачення (форсайту) для формування
бачення важливих характеристик майбутньої
економіки України. Зокрема, нас буде цікавити
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структура майбутньої економіки України (сукупності кластерів економіки та їх параметрів),
з якою країна може бути затребуваною і ефективною в міжнародній кооперації праці, і за
рахунок якої вона може забезпечити сталий
(збалансований) розвиток суспільства на середньостроковому та довгостроковому часових горизонтах.
Важливим етапом дослідження буде передбачення сукупності технологій більш високих технологічних укладів (5-го і 6-го), на основі використання яких мають будуватися нові кластери
економіки України.
Ці та ряд інших досліджень виконаємо з застосуванням методу Дельфі, відповідно до якого
виконується наступна послідовність кроків [2]:
1. Підбір групи експертів відповідно до характеру та теми досліджуваної проблеми.
2. Формулювання мети, яку передбачається
досягти в результаті розв’язання проблеми.
3. Розроблення опитувальної форми для
сформованої групи експертів.
4. Опитування експертів відповідно до розробленої форми.
5. Статистичне оброблення даних опитування з метою формування нових результатів.
6. Аналіз кожним експертом отриманих результатів і надання йому можливості врахувати
відповіді та висновок усієї групи.
7. На випадок, якщо деякі експерти коригують свої відповіді, після пункту 6 виконується повторна обробка даних опитування згідно
з пунктом 5.
8. Пункти 5–7 виконуються доти, поки експерти не перестануть коригувати свої відповіді
(досягнення збіжності процедури). Отриманий
після цього результат вважається консенсусним.
В окремих випадках після багаторазового виконання пунктів 5–7 у відповідях експертів не досягається збіжність. Це вказує на неможливість
розв’язання сформульованої проблеми або на не
цілком вдалий підбір експертів. Для подолання
цієї складності необхідно повернутися до пункту 1 і повторити пункти 1–8.
9. В режимі спеціального семінару експерти остаточно приймають консенсусне рішення
шляхом колективного аналізу отриманих результатів та їх інтерпретації.
Як згадувалося вище, на першому турі експертизи розробляються так звані опитувальні форми (опитувальники). Вони використовуються
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для збирання оцінок значень досліджуваних характеристик, запропонованих експертами. Цей
опитувальник має наступну форму звернення до
експерта: «Вельмишановний експерте, просимо
надати Вашу експертну оцінку можливого со
ціально-економічного розвитку України на часових відрізках:
2016–2020 роки (середньостроковий горизонт);
2020–2030 роки (довгостроковий горизонт)».
«Просимо виконати експертизу відповідно
до наступних турів»:
2.1.1 Перший тур експертизи на основі
застосування метода Дельфі
На цьому турі експертизи формується група експертів високого рівня (експерти повинні
мати цілісне бачення економіки і соціального
сектора країни) в кількості 25–30 осіб (експерти
групи А). Відповідно до мети дослідження (розділ 1.3) до кожного з експертів робиться таке
звернення: «Вкажіть перелік кластерів економіки (табл. 2.1) та виконайте оцінювання кожного
з них за пріоритетністю вкладу в загальне зростання економіки, використовуючи шкалу Міллера 1–7, де 1 — найнижчий вклад в розвиток
економіки; 7 — найвищий» [3].
2.1.2.	Другий тур експертизи на основі
застосування SWOT-аналізу
На другому турі експертизи скористаємося одним із зручних і поширених методів для
аналізу та побудови сценаріїв, яким є такий інструмент стратегічного планування, як SWOTаналіз [4]. При виконанні SWOT-аналізу формується група експертів в кількості 25–30 осіб,
які є глибокими фахівцями по кожному з визначених на попередньому етапі кластерів економіки України (експерти групи Б).
Експертами групи Б визначаються сильні
характеристики об’єкта — Strengths, слабкі характеристики — Weaknesses, можливості для
об’єкта — Opportunities, і загрози для нього —
Threats. Технологію SWOT-аналізу запропонував професор Альберт Хемпфрі (А. Humphrey),
який провів перші дослідження, що базувалися на основі SWOT-аналізу, в Стенфордському
Університеті в 1960–1970-х роках. Надалі методика SWOT-аналізу удосконалювалася і розвивалася.
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Таблиця 2.1.
Форсайт кластерів економіки на середньостроковому (до 2020 року)
і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

№

Кластер економіки

Пріоритетність вкладу
в загальне зростання
економіки
(1–7)

Експерти

Часовий інтервал
зростання кластера
економіки
(роки)

1
2
N

Тепер SWOT-аналіз є важливою складовою
стратегічного планування і застосовується великими компаніями і холдингами для побудови
можливих сценаріїв їх подальшого розвитку. Все
частіше SWOT-аналіз застосовується і для побудови сценаріїв розвитку таких складних систем
як великі мегаполіси, країни і, навіть регіони
світу.
Сутність SWOT-аналізу полягає у визначенні
та зіставленні сильних і слабких характеристик
системи по відношенню до можливостей і загроз
зовнішнього середовища. Процедура аналізу визначає наявність у досліджуваного об’єкта стратегічних перспектив і можливостей їх реалізації.
Для соціально-економічного сегмента країни та кожного її кластера експертами визначаються найважливіші фактори (індикатори), які
являють собою відповідно сильні, слабкі фактори (індикатори) розвитку кластера економіки,

можливості та загрози для його подальшого розвитку (табл. 2.2 та 2.3). Ці дані (не більше 3–4-х
для кожної групи факторів) буде використано
для подальшого SWOT-аналізу та розроблення
сценаріїв розвитку економіки України на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах.
Хорошим прикладом виконання форсайту
для масштабів цілої країни є проект «Балтика 21» [5], який являє собою відкритий форсайт
проект, що виконувався за участю урядів 11 держав Балтійського регіону, Європейської комісії,
міжурядових організацій, міжнародних фінансових організації і неурядових організацій. Мета
проекту «Балтика 21» полягала в передбаченні
(форсайті) сталого розвитку Латвії на 30-річну
перспективу та плануванні комплексу дій для
досягнення цього передбачення. Версія Балтійської Стратегії (Сценарію), була прийнята

Таблиця 2.2.
Дослідження кластерів економіки України на середньостроковому горизонті, 2016–2020 роки

Кластер економіки (середньостроковий горизонт 2016–2020 роки)
Сильні фактори (індикатори), що впливають Кількісні
на розвиток кластера економіки
значення
1
2
3
4
Фактори, що визначають
можливості розвитку кластера економіки
1
2
3
4

Слабкі фактори (індикатори)
розвитку кластера економіки

Кількісні
значення

Фактори, що визначають
загрози розвитку кластера економіки

Кількісні
значення

1
2
3
4
Кількісні
значення

1
2
3
4
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Таблиця 2.3.
ДДослідження кластерів економіки України на довгостроковому горизонті, 2020–2030 роки

Кластер економіки (довгостроковий горизонт 2020–2030 роки)
Сильні фактори (індикатори), що впливають Кількісні
на розвиток кластера економіки
значення
1

Слабкі фактори (індикатори)
розвитку кластера економіки

Кількісні
значення

Фактори, що визначають
загрози розвитку кластера економіки

Кількісні
значення

1

2

2

3

3

4
Фактори, що визначають
можливості розвитку кластера економіки

4
Кількісні
значення

1

1

2

2

3

3

4

4

11 міністрами закордонних справ країн Балтійського регіону в 1998 році. Вона охопила цілі
сталого розвитку, а також тридцять конкретних
дій, спрямованих на стратегічний розвиток восьми економічних кластерів Латвії (сільське господарство, енергетика, рибний промисел, лісове
господарство, промисловість, туризм, транспорт
і територіальне планування, освіта).
2.2. Послідовність етапів форсайту
соціально-економічного
розвитку України
Комплекс робіт з форсайту соціально-економічного розвитку України здійснюється шляхом
виконання послідовності наступних кроків.
Перший крок. Створюється група експертів
до 25 осіб, до якої входять експерти групи А для
наскрізного, горизонтального форсайту, та галузеві експерти з кластерів економіки (до 25 осіб),
які відповідають пріоритетним кластерам розвитку країни (група Б).
Другий крок. Групою А формулюється мета
та часові горизонти проведення форсайту. Наприклад, для проекту «Балтика 21» метою форсайту були обрані довготермінові наслідки політики сталого розвитку, а часовий горизонт був
30 років, починаючи з 1998 року [5].
Третій крок. Експертами групи А проводиться окрема панель для визначення поняття «сталості (збалансованості) розвитку», відповідним
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чином адаптованого до мети конкретного проекту. Тобто, панель визначає, що конкретно поняття сталий (збалансований) розвиток означає для
форсайту конкретної установи, регіону, чи країни в цілому на обраному часовому горизонті (не
тільки в теорії, але й обов’язково на практиці).
Четвертий крок. Перед початком виконання комплексу робіт з передбачення створюється
«Глосарій форсайту» (словник), який має нараховувати головні назви і тлумачення індикаторів форсайту, об’єднаних у категорії політики,
процедур та явищ, що виникають у процесі виконання комплексу робіт з передбачення.
П’ятий крок (Розробка та аналіз індикаторів форсайту). Для конкретної установи, регіону чи країни в цілому формується група базових
індикаторів форсайту в координатах трьох вимірів сталого (збалансованого) розвитку: економіка, екологія, соціальний розвиток (побудова основи «Піраміди форсайту» [5]). Ця основа
Піраміди репрезентує стартовий стан (вихідну
позицію) сталого (збалансованого) розвитку
об’єкту, що досліджується. Для цього:
• група експертів А ділиться на ряд предметних підгруп з метою відбору та представлення
найважливіших індикаторів для кожного з вимірів. Індикатори представляються у вигляді
коротких записок експретів з обґрунтуванням
вибору конкретного індикатора та його тлумаченням (Експертні думки 1);
• за прикладом проекту «Балтика 21» рекомендується для кожного виміру сталого роз-
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витку обирати 9–15 індикаторів. Разом метод
має бути реалізовано на основі 35–60 індика
торів;
• далі за кожном з трьох вимірів сталого розвитку експерти надають Експертні думки 2, які
являють собою перший шар (основу) «Піраміди». Ця основа є фундаментом для виконання
комплексу робіт з форсайту.
Шостий крок (Системне моделювання). Ресурси, запаси та потоки досліджуваного об’єкту
репрезентуються у вигляді формальних причинно-наслідкових діаграм, на яких виділяються позитивні та від’ємні зворотні зв’язки та інші
важливі елементи діаграми. Експертами застосовується «розмите системне мислення» [6, 7, 8],
яке передбачає проведення наступного аналізу:
• для кожного з вимірів сталого розвитку
досліджуваного об’єкта (економіка, екологія, соціальний розвиток) аналізується одна, або дві
найважливіші тенденції, а потім розглядаються усі інші тенденції, значимість яких випливає
з головних, та з’ясовується, як вони пов’язані
одна з іншою, відшукуються причинно-наслідкові залежності між тенденціями, як явні, так
і несподівані;
• відшукується принаймні один індикатор
тренду за кожним виміром сталого розвитку,
з яким (виміром) пов’язана одна з головних тенденцій. Ці зв’язки відображаються стрілками та
аналізується їх причинно-наслідковий характер.
Відшуковуються контури зворотних зв’язків
і важливі «рушійні сили» (драйвери);
• здійснюється мозговий штурм з осмислення отриманої мережі трендів і зв’язків, що
представляється у вигляді «Карти системи».
На цій карті знаходяться місця, на які накладено об’єктивні обмеження і вплив на які неможливий, чи призводить до погіршення, та місця,
вплив на які приведе до найефективніших позитивних змін. Це місця прийняття управлінських
рішень або точки (важелі) впливу.
Сьомий крок (Інновації). На цьому рівні
експерти вносять нові креативні ідеї та способи, в формі спеціальних презентацій. Ці ідеї та
способи спрямовані на нові позитивні зміни
в системі. Презентації експертів обговорюються
усією командою форсайту в режимі мозгового
штурму та після їх схвалення визначаються як
важливі складові (блоки) сценаріїв. Запропонована множина інновацій після колективного
обговорення зводиться до п’яти головних блоків

(плюс-мінус один) (по одному на кожен вимір
сталого розвитку. Ці блоки уявляють собою головні складові майбутніх сценаріїв.
Восьмий крок (Побудова Сценаріїв і стратегії розвитку). Перехід від інновацій до побудови сценаріїв та сукупності головних кроків, спрямованих на бажаний розвиток системи
(стратегії розвитку) здійснюється шляхом накладення об’єктивних обмежень на інноваційні
пропозиції (бюджети, інтереси політиків і урядовців, інерція, менталітет та інше) з урахуванням того, що побудова сценаріїв та стратегії — це
мистецтво системних аналітиків, яке строго не
формалізується.
У цьому дослідженні для побудови сценаріїв
майбутнього соціально-економічного розвитку
України використовуються наступні методи:
1. Метод сценарного планування [2, 6, 7, 8].
2. Група методів побудови сценаріїв полі
тики [7, 8, 9].
3. Методи Дельфі та SWOT-аналізу [2, 7].
Дев’ятий крок (Консенсус і дії). Розроблені
сценарії і стратегія форсайту втілюються людьми, що ухвалюють рішення на відповідних рівнях управління, виходячи з досягнення консенсусу та реальних умов, які в практиці будь-якої
країни світу зводяться до концепції, що отримала назву «Амеба Аткісона» [8] (рис. 2.1).
2.3.	Сценарне планування
Сценарне планування це метод передбачення, що використовується для середньострокового та довгострокового стратегічного аналізу
і для розробки політики та стратегії розвитку

Контролери



Інновації

Ініціатори змін
Трансформатори
Реакціонери
Критики

Ті, що пливуть
за течією
Скептики

Рис. 2.1.
Ілюстрація процесу втілення стратегії форсайту
«Амеба Аткісона » [8]
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певних систем, за умови, що ці політики чи стратегії мають бути надійними, стійкими, гнучкими
та інноваційними.
Сценарії уявляють собою описові версії про
майбутнє, які надають чітке бачення того, як
об’єкт аналізу, може виглядати, скажімо в 2020
чи в 2030 роках. Сценарії практично уявляють
собою результати досліджень про те, як об’єкт
аналізу мав би змінитися, за умови, що певні
тренди підсилилися б, чи послабилися б, або
відбулися б певні події. Зазвичай, набір розроб
лених сценаріїв (від двох до п’яти для кожного
часового горизонту) уявляє собою різні можливі
варіанти майбутнього, пов’язані з різними тенденціями та подіями.
Ці сценарії потім використовуються для перегляду або випробування ряду планів і варіантів політики: висновків, які в загальному вигляді констатують, що різні плани, швидше за
все, будуть працювати краще в різних сценаріях.
Альтернативно, сценарії може бути використано, щоб стимулювати розвиток нових стратегій,
або в якості основи для стратегічного бачення.
Вони також є корисним засобом ідентифікації
(раннього попередження) показників, які сигналізують перехід до певного стану в майбутньому.
У будь-який момент часу, існує нескінченне
число можливих сценаріїв майбутнього. Сценарне планування не намагається передбачити,
які з можливих сценаріїв відбудуться, але шляхом формального процесу визначає обмежений
набір прикладів і можливих варіантів майбутнього, необхідних для побудови стратегій для
людей, що приймають рішення.
Сценарний підхід успішно використовувався
протягом, принаймні, останніх 50-ти років для
кращого розуміння і планування майбутнього.
Наприклад, широко відомі приклади застосування сценарного планування компанією RAND,
Стенфордським університетом, компанією Shell
та іншими авторитетними науковими та бізнесовими інституціями. Зокрема Shell в 1970-х,
1980-х роках використовувала сценарне планування для підготовки до впливу зовнішніх подій
на ціни на нафту.
2.3.1.	Методологія розробки сценаріїв
Першим кроком цього процесу є розробка
контрольного списку запитань, які мають бути
розглянуті перед запуском процедури розробки
сценаріїв. Принциповими запитаннями є:
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• Чи є мета розробки сценаріїв зрозумілою
і узгодженою?
• Як сценарії можна використовувати на
практиці?
• Чи можуть сценарії допомогти стимулювати дискусію і досягнення консенсусу з ключовими партнерами?
• Які часові горизонти сценаріїв? (ці часові
горизонти відрізняються від часових точок реалізації подій — складових сценарію);
• Хто є учасниками сценарію?
• Чи достатньо експертних знань (у тому
числі тематичних, знань про країну, регіональних знань, досвіду використання методології побудови сценаріїв)?
• Чи достатні дії здійснюють ключові зацікавлені сторони, і чи достатні зв’язки з національними процесами в країнах-партнерах (у випадку, якщо сценарії зорієнтовані на країну, її
економіку)?
• Які фундаментальні аналізи будуть використовуватися для інформування учасників
сценарного планування? Чи було це зроблено
заздалегідь?
• Яка методика найбільше підходить для побудови сценаріїв?
• Як сценарії будуть ефективно порівнюватися між собою?
Визначення мети побудови сценаріїв. Перед
початком розробки сценаріїв, важливо уточнити
мету роботи та узгодити, як будуть використовуватися ці сценарії. З’ясування усіх необхідних
питань у тих, хто доручив роботу та інших високопоставлених зацікавлених сторін є необхідною складовою розробки сценаріїв.
Розробникам необхідно мати чітке уявлення
про те, яких результатів має досягти робота над
створенням сценаріїв, як сценарії можуть бути
використані на практиці.
Приклад:
• як буде виглядати майбутнє країни X / Регіону Y через 10 років? (фокус робиться на аналізі країни/регіону);
• на які ризики ми можемо наштовхнутися
у країні Х протягом найближчих 5 років? Які
непередбачувані обставини ми повинні врахувати? (Фокус робиться на ризиках управління);
• яку стратегію має застосовувати організація К для досягнення результату R? (фокус робиться на стратегії розвитку);
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• наскільки сталою і ефективною буде стратегія S або програма P протягом 10-річного часового горизонту (виходячи з критерію Z)? (фокус робиться на стратегії або програмі);
• якою має бути мета організації K і як вона
повинна бути досягнута протягом найближчих
15 років? (фокус робиться на баченні).
Вибір методології: У цьому дослідженні
скористаємося двома методами, які Уряд Великобританії найчастіше використовує для розробки сценаріїв [7]. Це:
А. Методика «двох осей»;
Б. Методика «гілки».
Для того, щоб досягти успіху в сценарному
плануванні, сценарії має бути розроблено відповідно до певних принципів:
• правдоподібності;
• внутрішньої узгодженості;
• вони мають розроблятися на основі строгого природничо-наукового аналізу;
• переконливості.
Важливо зазначити, що з метою уникнення попадання в «пастку трьох сценаріїв», таких
як: «статус-кво сценарій», «ідеальний сценарій»
і «найгірший сценарій»: для зменшення ризиків
«крайні» варіанти відкидаються. Замість цього,
важливо вивчити весь спектр правдоподібних
передбачень, кожне з яких має як позитивні, так
і негативні аспекти. Це допоможе ідентифікувати ризики та забезпечити надійніший спосіб тестування стратегії.

Особливості обраних методів побудови сценаріїв. Сценарії, які розробляються з допомогою
метода «двох осей» як правило, використовуються на високому рівні форсайту (хоча згодом
можуть бути додані і додаткові шари аналізу).
Ця методика особливо підходить для передбачення на середньостроковому та довгостроковому часових горизонтах. Сценарії, розроблені
з використанням цієї методики, як правило, охоплюють часові горизонти 10–20 років.
Метод «гілки» підходить для розробки сценаріїв для переломних моментів, які відомі заздалегідь (наприклад, вибори, референдуми і таке
інше). Цей метод найкраще працює на короткострокових часових горизонтах, зазвичай, до
п’яти років.
2.3.2. Метод «двох осей»
Цей метод широко використовувався компанією Shell. Метод генерує чотири принципово
відмінні (інколи суперечливі) сценарії, кожен
з яких відноситься до конкретної області інте
ресів (географічної чи тематичної) шляхом розміщення головного фактора, що впливає на досліджуване майбутнє, на кожну з двох осей, які
перетинаючись створюють чотири квадранти
(рис. 2.2).
Фактори, вибрані для осей повинні бути
«суттєво впливовими», «дуже невизначеними»,
щоб гарантувати, що чотири квадранти, визначені їх перетином є суттєво відмінними. Ці

Сценарій 3
«Нові повноваження,
нові альянси»
Внутрішня

Поява нових
повноважень

Дуже швидко
Сценарій 1
«Нова багатополярність»
Зовнішня
Соціально-економічно-політична відкритість

Сценарій 4
«Егоїстичний священик»

Сценарій 2
«Збереження старого
порядку»
Повільніше

Рис. 2.2.
Сценарії розвитку майбутнього глобального співтовариства
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квадранти далі беруться за основу сценаріїв, що
розробляються, відображаючи вплив інших подій та трендів у додаток до тих, які представлені
на двох осях.
Цей метод належним чином підходить для
того, щоб представити багату картину потенційного майбутнього в різних аспектах: коли досвідчений сценарист (або режисер) займається
на заключному етапі цієї роботи творенням сценаріїв, то отриманий набір таких сценаріїв може
бути дуже переконливим, навіть для не фахової аудиторії. Щоб переконатися, що розроблені сценарії заслуговують на довіру, мають бути
проведені спеціальні семінари, які повинні спиратися на добре документовані докази та аналіз.
При цьому шляхом проведення кваліфікованої
панелі остаточні сценарії повинні бути переглянуті для забезпечення внутрішньої узгодженості
та послідовності. Вказаний процес, як правило,
складається з серії семінарів, але може бути проведений протягом одноденної або декілька-денної сесії.
Основні складові цієї процедури такі:
• Визначити проблему (завдання) і часовий
горизонт (до початку семінару);
• На основі відповідних досліджень та аналізу, визначити рушійні сили (драйвери), тенденції і потенційні події, пов’язані з масштабами та
завданням. Розбити учасників семінару на секційні групи;
• Отримати кластери (драйвери) з усіх груп
(на пленарному засіданні);
• Визначити (за допомогою керівництва семінару) принципові кластери (драйвери) (як
правило, 6–12);
• Розставити пріоритети кластерів для виявлення тих, які мають найбільший вплив і які є
найбільш невизначеними (обговорення на групі,
голосування);
• Вибрати, на основі раніше визначених пріоритетів драйверів, дві сценарні вісі, які генерують чотири відповідні сценарні квадранти (шляхом проведення пленарного засідання);
• Виконати розробку характеристик для
кожного із сценаріїв (у відповідних групах для
кожного з сценаріїв);
• Виконати написання сценаріїв в оповідній
(описовій) формі (після семінару).
Після написання сценаріїв має бути проведено «ретроспективну експертизу» для визна-
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чення специфічних точок протягом часу просування цих сценаріїв. Ці точки потім можуть виступати як дані моніторингу, що будуть відігравати роль індикатора наявності чи відсутності
подій, що розгортаються таким чином, щоб це
відповідало сценарію.
Приклад застосування метода «двох осей».
У рис. 2.2 наведено приклад генерування чотирьох сценаріїв розвитку глобального співтовариства з використанням метода «двох осей» [7].
2.3.3.	Метод «гілки»
Метод «гілки» може бути використано для
розробки ряду потенційних версій розвитку подій в майбутньому (ф’ючерсів) з використанням причинно-наслідкової логіки. Починаючи
з проблеми (питання) поточного стану (точка
«Зараз»), важливі події ідентифікуються у систематичний, послідовний спосіб та їх потен
ціальні наслідки відображаються на так званій
«гілковій», розгалуженій діаграмі. Різні (відмінні між собою) сценарії розробляються з використанням метода «гілки», як показано на рис. 2.3.
Цей метод встановлює значну вагу певним
подіям заздалегідь. Наприклад, коли для розроблених сценаріїв взято до уваги інші фактори,
ці сценарії матимуть тенденцію бути детермінованими до певної міри шляхом вибору подій та
поворотних пунктів. Тому метод особливо підходить для розгляду впливу суттєвих подій, таких як вибори або референдуми. Успіх залежить
від ретельного та всеосяжного вивчення відповідних питань і подій з самого початку.
Зауважимо, що зазвичай процедура «гілки»
має здійснюватися шляхом проведення двох або
трьох семінарів, але може бути повністю виконана в рамках одноденної сесії.
Основні компоненти цієї процедури наведені нижче (багато з них аналогічні процедурі
«двох осей»):
• Визначити завдання і часові горизонти
сценаріїв (до початку семінару);
• На основі проведення відповідних досліджень та аналізу, ідентифікувати драйвери,
тренди та ключові події, що мають відношення
до завдання на побудову сценаріїв (у контактних групах);
• Вибрати обмежене число ключових подій
і можливих результатів, на яких доцільно зосередитися (в ході пленарного засідання);
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Майбутнє України,
Горизонт 2020 рік
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2016

«Спірна самостійність»

Мінські угоди
продовжуються
Зараз
Мінські угоди
не продовжуються

Рис. 2.3.

«Відділення по лінії
розмежування»
«Продовження військового конфлікту»

Україна: сценарії розвитку до 2020 року

• Побудувати діаграму у вигляді гілки, ґрунтуючись на ключових подіях і потенціальних результатах (наслідках) для кожної події;
• Визначити простори сценаріїв, ґрунтуючись на чітких, правдоподібних результатах;
• Розробити характеристики для кожного із
сценаріїв (в окремих групах для кожного сценарію);
• Виконати написання сценаріїв в описовій
формі з використанням засобів візуалізації та
моделювання (після завершення семінару).
Приклад. Розробка чотирьох можливих сценаріїв, з використанням метода «гілки», на основі всебічної мирної угоди (ВМУ, Мінські протоколи) і можливих конституційних змін в Україні
(рис. 2.3).
2.3.4. Оцінювання ефективності суспільних
перетворень (масштабу реформ)
Будемо вважати,
що суспільні перетворення
"
(реформи) |R| будуть настільки ефективними,
наскільки вектор соціальної активності суспіль"
ства S буде за напрямом наближатися до вектора
"
дій влади G) і наскільки буде високою синергія
суспільства. Під синергією суспільства будемо
розуміти додаткову суспільну активність (суспільну енергію), яка створюється від взаємодії
громадян країни та різноманітних утворень громадян і може бути позитивною, коли суспільство усвідомлює, що успіхи породжують нові
успіхи і негативною, коли невдачі призводять до
втрати надії людей на позитивні зміни і, як наслідок, породжують нові невдачі.

" "
Нехай α є кутом між векторами S і G, а KS —
коефіцієнтом синергії суспільства. Як правило синергія суспільства є нелінійною характеристикою від кута α. Граничними значеннями
кута α є α = 0 коли напрями вказаних двох векторів співпадають (максимальні суспільні перетворення, максимальна синергія суспільства)
і α = 180 коли їх напрями протилежні (відсутність будь яких суспільних перетворень, створюється негативна суспільна енергія і виникає
революційний стан суспільства).
Зазначимо, що для різних станів суспільства,
які можуть змінюватися від втоми і апатії до
суспільного підйому і оптимізму, коефіцієнт синергії суспільства KS може набувати різних значень. В нашому дослідженні будемо розглядати
наступний ряд значень коефіцієнта синергії суспільства KS = [0.25; 0.5; 0.75; 1.0].
Зазначимо, що при α = 90 вектор дій влади
і вектор соціальної активності суспільства будуть ортогональними. Це означатиме, що при
α = 90 влада і суспільство будуть діяти незалежно одне від одного.
Нехай норми обох векторів дорівнюють оди" "
ниці |G| = |S| = 1 .
"
Тоді норму результуючого вектора |R| (вектора суспільних перетворень), яка буде відповідати масштабам суспільних перетворень, визначимо за формулою:
" " "
" "
|R| = |G| + |S| cos α + KS (|G| + |S|)2 cos α ; α ! [0.180].
Масштаб суспільних перетворень будемо оцінювати експертним шляхом з допомогою шкали
Міллера (1, ..., 7). Виберемо крок дискретизації
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Оцінювання ефективності суспільних перетворень

Кут
відхилення α

Приклади:
Нехай експерти оцінили п’ять значень
" "кута
відхилення зазначених двох векторів G і S, відповідно балами: а) 7 (α = 0); б) 5.5 (α = 45);
в) 4 (α = 90); г) 2.5 (α = 135); д) 1 (α = 180). Тоді
при KS = 0.5 з таблиці відповідності 2.4. маємо
(рис. 2.4): "
а) α = 0; |R| = 4 — максимальні суспільні перетворення;
"
б) α = 45; |R| = 3.121 — високі суспільні перетворення;
"
в) α = 90; |R| = 1 — суспільство і влада діють
незалежно одна"від однієї, стан суспільної апатії;
г) α = 135; |R| = -1.121 — спад соціально-економічних характеристик
суспільства;
"
д) α = 180; |R| = 2 — критичний стан соціально-економічних характеристик суспільства, виникає революційний стан в країні.

Таблиця 2.4.

Шкала
Міллера

цієї шкали 0.5. При цьому значення шкали Міллера 7 відповідає повній підтримці суспільством
дій влади, а значення 1 означає, що суспільство
повністю не підтримує дії влади.
Переведемо значення шкали Міллера в зна"
чення кута відхилення вектора дій влади G та
в значення норми вектора суспільних перетво"
рень |R| для різних значень коефіцієнта синергії
суспільства KS відповідно до розрахункової таб
лиці (табл. 2.4):
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|R | = -1.121

G
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Рис. 2.4.
Ефективність суспільних перетворень (масштаб реформ)
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G

д) α = 180; |R | = -2;
відсутність будь-яких
суспільних перетворень,
виникає революційний стан
суспільства
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3. Дельфі- та SWOT-аналіз
соціально-економічної системи України
3.1. Формалізація головної цілі
соціально-економічного
розвитку України до 2025 року
Форсайт і сценарії соціально-економічного
розвитку України до 2020 і 2030 років мають випливати з головної цілі (цілей) цього розвитку.
Виходячи з величезних економічних і суспільних втрат, які зазнала Україна протягом часу
своєї незалежності, і особливо протягом останніх
двох з половиною років, ця ціль (цілі), з одного
боку повинна бути досить високою і амбітною,
спрямованою не на наздоганяння, а на випередження інших країн, а з іншого боку, головна
ціль (цілі) соціоально-економічного розвитку
України має бути реалістичною і досяжною.
Будемо розглядати цю ціль (цілі) в рамках
концепції сталого (збалансованого) розвит
ку [1]. Важливою проблемою на шляху втілення
вказаної концепції є формування системи вимірювання (метрики) для кількісного та якісного
оцінювання цього надзвичайно складного процесу. Головні вимоги до зазначеної системи —
її інформаційна повнота й адекватність подання
взаємопов’язаних компонент сталого розвитку (безпекової, економічної, екологічної, со
ціальної).
Методологія кількісного оцінювання та аналізу процесів сталого розвитку, яка викладена в роботі [1] і використовується в цьому дослідженні, включає модель сталого розвитку
у вигляді алгебраїчної «згортки» високої розмірності, поєднану з оцінками, отриманими з застосуванням формальних статистичних методів
та методів експертного оцінювання.
Згідно з цією методологією, процес сталого
(збалансованого) розвитку будемо характеризувати двома основними складовими: безпекою
життя людей (Csl) і якістю життя людей (Cql).
Ґрунтуючись на цій концепції, узагальнену
міру сталого розвитку можна подати за допомогою кватеріона:

{Q} = jwSlCSl + wql Cql ( I ec , I e , I S )

(3.1)

Кватеріон {Q} містить скалярну складову
jCSl, яка описує безпеку життя людей і векторну
складову Cql , Евклідова норма якої проектується на ідеальний вектор з координатами (1; 1; 1).
Ця складова описує якість життя людей у просторі трьох вимірів: економічного (Iec), екологічного (Ie) і соціального (Is). При цьому j набуває
значення дійсної одиниці для нормального, регулярного стану розвитку суспільства при Csl > 0,
і значення уявної одиниці, коли суспільство
переходить в некерований стан, або в стан конфлікту (втрата функцій держави) (Csl = 0):

На поточному відрізку часу втрати функцій
держави має місце в анексованому Криму, в захопленій сепаратистами частині Донбасу, в окремих районах Волинської, Рівненської і Житомирської областей, де добувається бурштин.
Ознаки некерованості час від часу виникають
в прикордонних районах Закарпатської області, в основі яких лежать прояви контрабанди на
митниці цього регіону.
Вагові коефіцієнти wSl і wql в формулі (3.1)
використані з метою вирівнювання масштабів компонент безпеки і якості життя (для оцінювання сталого розвитку регіонів України:
wSl =

( 11 )
3

−1

≈ 0, 45, wql = 1.00).

Таким чином, під індексом сталого розвитку
окремих регіонів країни, чи держави в цілому
будемо розуміти кількісну міру сталого розвитку, яка враховує безпеку та якість життя людей
і для випадку Csl > 0 обчислюється як норма кватеріону {Q}:

{Q}

(

= wSl2 C Sl2 + wql2 I e2 + I ec2 + I S2

)

(3.2)
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Для кожної країни евклідову норму радіус
вектора якості життя людей ( ) подамо у такому вигляді:
.

(3.3)

Тоді кількісну міру якості життя людей визначимо як проекцію норми цього вектора
на ідеальний вектор з координатами (1; 1; 1),
рис. 3.1:
.

(3.4)

Кут відхилення α радіус вектора
від
ідеального вектора (1, 1, 1) визначають через
значення вимірів Iec, Ie, Is у такий спосіб:

0 ≤ α ≤ arccos

1
3

.

(3.5)

Отже, проекція норми радіус вектора
на
ідеальний вектор (1, 1, 1) характеризує якість
життя людей, а просторове положення вектора
у системі координат (Iec, Ie, Is) характеризує
міру «гармонійності» сталого розвитку.
Зазначимо, що за умови наближення кута α
до 0, ступінь гармонізації сталого розвитку зростатиме. Тобто, рівновіддаленість вектора
від
кожної з координат (Iec, Ie, Is) буде відповідати
найбільшій гармонійності сталого розвитку. Наближення цього вектора до однієї з координат
буде вказувати на пріоритетний розвиток за відповідним виміром і нехтування двома іншими.

Iec
Сql
Економічний
вимір

(1,1,1)

α

C ql

Ie

Is
Соціальноінституційний
вимір

Рис. 3.1.
КОМПОНЕНТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ (Сql)
І СТУПІНЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ (G =1–α)
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Екологічний
вимір

Назвемо величину G = 1–α ступенем гармонізації сталого розвитку. Вона зростатиме у разі
наближення G до 1 і зменшуватиметься у разі
наближення G до 0.
Отже, компонента якості життя — інтегрована оцінка, яка враховує сумісно усі три виміри сталого розвитку, і тим самим відображає
взаємозв’язок між трьома нероздільними сферами розвитку суспільства: економічною, екологічною та соціальною. Ступінь гармонізації
сталого розвитку відображає баланс між його
економічним, екологічним та соціально-інституціональним вимірами.
При цьому економічна складова компоненти
якості життя сталого розвитку України полягає
в зростанні добробуту населення країни (вимірюється в обсягах сукупного ВВП) при оптимальному використанні обмежених ресурсів
і застосуванні матеріало — та енергозберігаючих
технологій. З огляду екології, соціально-економічний розвиток України має забезпечити життєздатність біологічних і фізичних систем та їх
спроможність самооновлюватися та адаптуватися до різноманітних змін, замість збереження
в деякому статичному стані. Соціальна складова
орієнтована на людський розвиток, збереження стабільності суспільних і культурних систем,
зменшення напруження в суспільстві та кількості соціальних конфліктів.
Сумарний вплив сукупності загроз на різні
регіони країни і країну в цілому будемо оцінювати за допомогою компоненти безпеки життя
людей Csl як складової індексу сталого розвитку
у формулі (3.1).
Введемо такий формалізм — кожному регіону (області) країни j поставимо у відповідність
вектор:
(3.6)
з координатами
, які характеризують
ступінь прояву відповідних загроз. Розрахуємо
для кожного регіону значення компоненти безпеки життя Csl, яке є нормою Мінковського вектора загроз :
.

(3.7)

Зазначимо, що в більшості практичних випадків параметр p вибирають рівним 2. При цьому збільшення цього параметра збільшує відгук
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(чутливість) моделі на зміни кожної зі складових вектора, і навпаки, його зниження згладжує
(загрублює) цю чутливість. Тому на основі аналізу вихідних даних щодо загроз, які приймаються до уваги, доцільно параметр p збільшити
з 2 до 3, щоб підвищити чутливість моделі до деяких загроз, які мають менші порівняно з іншими кількісні значення, але які важливі, виходячи
зі свого змісту.
Введемо також значення вразливості регіону (області) країни до сукупності загроз, яке є
оберненою величиною до компоненти безпеки
життя Сsl:
(3.8)
I vul = 3 n − C Sl
Таким чином, компонента безпеки життя —
інтегрована оцінка, яка враховує сумарний вплив
сукупності загроз на сталий розвиток регіонів
(областей) України, а індекс вразливості регіону
(області) до впливу сукупності загроз відображає
ступінь наближення цього регіону одночасно до
усіх загроз у просторі, який визначається нормою Мінковського.
Використання наведеної моделі оцінювання
сталого розвитку потребує визначення індексів, які кількісно характеризують якість життя

30 000 000

25 000 000

20 000 000

людей за економічним, екологічним та соціальним вимірами та показників, які характеризують
загрози. Зрозуміло, що, з одного боку, такі оцінки повинні ґрунтуватися на даних про широкий
спектр явищ різної природи. З іншого боку, такі
оцінки повинні бути інтегрованими, тобто характеризувати певну сторону життєдіяльності
людини, як цілісну систему.
Аналізуючи приклади країн, які мали найбільш стрімкий соціально-економічний розвиток за останні 30 років, бачимо, що до них належать 3 країни, члени «Великої двадцятки». Це
Китай, США та Індія, рис 3.2.
Лише ці три країни спромоглися подвоювати
свій ВВП кожне десятиріччя протягом останніх 30 років, зберігаючи стабільність суспільних
і культурних систем та забезпечуючи життє
здатність власної біосфери і її спроможність самооновлюватися. Досягнення вказаної головної
цілі цими трьома країнами протягом останніх
30 років дозволило їм з значним відривом віддалятися від решти країн «Великої двадцятки»
(рис. 3.2).
Тому, Україна на даному історичному етапі
свого розвитку має і може повторити досвід вказаних трьох світових лідерів.

МЕТА УКРАЇНИ: Зростання ВВП не менш ніж в 2 рази
за 10 років і доведення його до рівня 400–500 $ млрд
УКРАЇНА, 2013: 183 $ млрд
2015: 177 $ млрд
(World Bank, WEF 2016)
«ВЕЛИКА ДВАДЦЯТКА» ВВП
за ПКС, $ млрд (World Bank)

КИТАЙ

США
15 000 000
ІНДІЯ

10 000 000

ЯПОНІЯ

5 000 000

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0

Рис. 3.2.
Велика двадцятка, ВВП, млрд дол.,
Джерело: Світовий банк 2015
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Виходячи з цього головну ціль соціальноекономічного розвитку України на найближчі
10 років сформулюємо наступним чином: «До
2025 року подвоїти свій ВВП і довести його до
400–500 $ млрд, зберігаючи стабільність своїх
суспільних і культурних систем та забезпечуючи
життєздатність власної біосфери і її спроможність самооновлюватися».
Підставами для цього є якісний людський капітал України, це 42 мільйонне, високоосвічене
населення (за даними ООН, індекс освіченості
в Україні дорівнює 0.94). Країна розташована
на берегах Чорного і Азовського морів, має надзвичайно родючі чорноземи для сільськогосподарських застосувань, потужну газотранспортну
мережу. В транзитному відношенні вона уявляє
собою «шовковий шлях» для енергетичного,
культурного і товарного транзиту між Сходом
і Заходом.
Стратегічно важливим завданням для України є забезпечення на кожному відрізку часу
сталого (збалансованого) розвитку за випереджаючим принципом, за умови досягнення миру і
порозуміння в країні і мінімізації сукупності загроз, які впливають на її розвиток.
3.2. Дельфі-аналіз головних
факторів, які впливають
на соціально-економічний
розвиток України
В цьому розділі експерти групи А, на основі застосування Дельфі-аналізу, визначили три
групи факторів, які безпосередньо впливають на
соціально-економічний розвиток України:

• група головних гальмуючих факторів;
• група драйверів (двигунів) соціально-економічного розвитку;
• група управлінських факторів, що визначають швидкість та ефективність реформування
країни.
3.2.1. Дельфі-аналіз головних
гальмуючих факторів
соціально-економічного
розвитку України
Застосувавши метод Дельфі експерти групи А
визначили п’ять головних чинників (перепон),
які в найбільшій мірі гальмують розвиток економіки України на часових горизонтах до 2020
і 2030 років (табл. 3.1).
B1. Першим чинником цієї групи є частка
тіньового сектора в економіці країни, яка за
оцінками експертів протягом останніх трьох років стабільно трималася на рівні 50–52 % і дещо
знизилася до 47 % в 2016 році. Така ситуація
стала можливою в результаті вкрай невдалої
податкової реформи 2011–2012 років, що практично паралізувало мале і середнє підприємництво в країні, і відсутності ефективної реформи
податкової системи після Революції гідності.
Як наслідок, суттєво знизилося надходження до
бюджету, тому, що практично половину обсягу обігових коштів було виштовхнуто у тіньову
економіку.
B2. Другим чинником, тісно пов’язаним
з попереднім, є масштаб корупції в Україні.
За висновками експертів групи А (які щільно
корелюють з висновками західних експертів)
повний масштаб корупції в 2015 досяг рекорд-

Таблиця 3.1.
Топ-5 критичних чинників, що гальмують розвиток економіки України
на часових горизонтах до 2020 і 2030 років

Рік

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

B1. Частка тіньової економіки (%)

50

50

52

47

40

34

30

25

15

B2. Масштаб корупції (% від ВВП)

13.2

13.9

14.0

13.1

11.0

9.2

7.4

6.6

4.0

B3. Пенсійне навантаження на бюджет
(% від ВВП)

4.2

3.9

4.0

7.5

8.0

7.4

6.0

4.8

3.1

B4. Обслуговування державного боргу
(% від ВВП)

7.6

4.19

8.69

7.4

6.2

4.7

3.1

2.9

3.0

B5. Енергомісткість ВВП України
(кг.н.е./дол. США)

0.36

0.34

0.338

0.328

0.318

0.309

0.299

0.28

0.18

Чинник
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ної позначки — 14 % від ВВП, або приблизно
$30 млрд на рік. В результаті початку активних дій по боротьбі з корупцією, цей показник
в 2016 році почав повільно знижуватися до позначки 13.1 % від ВВП. Політична та економічна
нестабільність, ньзький рейтинг кредитної платіжлспроможності та надвисокий рівень корупції
країни призвели до відтоку $12 млрд інвестицій
лише за 2014 рік. За оцінками експертів групи А
до 2020 року з цих же причин недоотримання зовнішніх інвестицій Україною досягне $150 млрд.
B3. Третім важливим чинником знижен
ня видатків державного бюджету є суттєве
зростання дефіциту пенсійного фонду. Протягом останнього року він зріс з 4 % (50 млрд грн)
до 7 % (148 млрд грн) від ВВП. Цей дефіцит покривається з бюджету країни. Нині в Україні понад 14 млн пенсіонерів, на 90 пенсіонерів припадає 100 осіб, що сплачують пенсійні внески.
У 2025 році 1 працюючий утримуватиме 1 пенсіонера, а у 2050 році вже буде 125 пенсіонерів
на 100 працюючих. У зв’язку з цим назріла необхідність радикальних змін у пенсійному законодавстві України з метою удосконалення солідарної системи (першого рівня пенсійної системи)
та запровадження накопичувальної системи
загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування (другого рівня пенсійної системи)
з поступовим переважним переходом до другого
рівня пенсійної системи [2].
B4. Четвертим чинником зниження ви
датків бюджету країни є обслуговування
державного боргу. Найбільші платежі перед
МВФ та власниками державних облігацій України, припадали на 2015 рік за позики, отримані ще у 2008–2010 рр. [3], що змусило Україну
вдатися до реструктуризації боргу з зовнішніми
кредиторами. Ця болісна і політично вкрай небажана процедура для України призвела до падіння довіри до неї, як надійного позичальника
з наступним падінням рейтингу кредитної платіжоспроможності України до рівня технічного
дефолту (Restricted default).
Для послаблення боргового тиску на бюджет
та платіжний баланс, а також створення умов
для економічного зростання, Україна була поставлена в кабальні умови: необхідністю укладання з кредиторами договорів про відтермінування на 4 роки та зниження виплат в обмін
боргових зобов’язань країни на її активи (сплата частини ВВП за умови його зростання вище

3 %). Тобто Україна, як держава-боржник, за відомою схемою [4] фактично викупила частину
свого боргу із дисконтом, а кредитор отримав
право на матеріальні або фінансові ресурси країни, вартість яких буде значно більшою за поточну ринкову вартість боргових зобов’язань.
B5. І нарешті, п’ятим критичним чинни
ком гальмування розвитку економіки України
експерти вважають енергомісткість валово
го внутрішнього продукту. Цей показник характеризує рівень витрат паливно-енергетичних
ресурсів на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту. Україна задовольняє свої
потреби в природних енергоресурсах за рахунок
власного їх видобутку приблизно на 45 %. При
цьому енергомісткість ВВП в Україні в 3–5 разів вища, ніж в економічно розвинених країнах.
Тому, енергозбереження для України є не тільки
вирішальним, але й найдешевшим джерелом задоволення власних потреб в енергоносіях. Адже
питомі капітальні витрати на енергозбереження
набагато нижчі витрат на збільшення видобутку
та виробництва енергоносіїв [5].
На думку експертів, без усунення цих перепон, шляхом системних реформ, принципово неможливо говорити про підйом економіки країни
і її прискорений розвиток. Зниження негативного впливу цих перепон в першу чергу дозволить
суттєво знизити видаткову частину бюджету
України (знизити зайві витрати при фінансуванні економіки України) без погіршення соціальних умов населення країни.
3.2.2. Виявлення головних драйверів
майбутньої економіки України
з використанням методу Дельфі
У цьому підрозділі експертами групи А виконано комплекс робіт з передбачення (форсайту) головних драйверів розвитку майбутньої
економіки України, на середньостроковому (до
2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах.
Комплекс робіт з форсайту структури майбутньої економіки України було виконано в два
етапи, які відповідали двом турам експертизи:
1. Форсайт структури майбутньої економіки
України на основі застосування методу Дельфі
(перший тур експертизи);
2. SWOT-аналіз виявлених кластерів економіки України з метою побудови сценаріїв її подальшого розвитку (другий тур експертизи).
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На першому турі експертизи, відповідно
до методу Дельфі [6] було сформовано групу
експертів (експерти групи А) у складі 25 осіб
з досвідом роботи на вищому рівні урядування або з досвідом створення системного бізнесу
міжнародного та загальнонаціонального масштабу (колишні і діючі урядовці України, засновники та власники крупних компаній, вчені,
громадські та державні діячі. Головні критерії,
які висувалися до експертів групи А полягали
в високій професійності цих експертів і політичній незаангажованості. (Остання вимога диктувалася необхідністю отримання якомога більш
об’єктивних експертних оцінок).
Виконавши комплекс робіт з передбачення
структури майбутньої економіки України експерти групи А прийшли до консенсусного висновку, що на часових горизонтах до 2020 року
і до 2030 року Україна може досягти успіху
в міжнародному розподілі праці, виходячи з її

географічного розташування, наявного людського потенціалу та природних ресурсів, розвиваючи наступні кластери економіки (табл. 3.2).
При цьому обов’язково має здійснюватися
поступовий перехід на технології 5-го та 6-го
технологічних укладів за кожним з наведених
кластерів.
Діаграми передбачення структури майбутньої
економіки України на середньостроковому (до
2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах наведено на рис. 3.3.
Експертами групи А також виконано передбачення сумарних доходів до бюджету України
в результаті врахування роботи нових кластерів
економіки України, представлених у табл. 3.2. Результати цього передбачення наведено в табл. 3.3.
Аналіз цих результатів показує, що за умови
включення до економіки України нових високо
технологічних кластерів (табл. 3.2) дефіцит бюд
жету України поступово буде зменшуватися і

Таблиця 3.2.
Головні кластери майбутньої економіки України та пріоритетність їх вкладу в загальне зростання

№

Кластер економіки

Внесок
в загальне
зростання
економіки
(%)
2020 рік

Внесок
в загальне
зростання
економіки
(%)
2030 рік

Оцінка внеску Оцінка внеску
в загальне
в загальне
зростання
зростання
економіки
економіки
за шкалою
за шкалою
Міллера (1–7) Міллера (1–7)
2020 рік
2030 рік

Часовий
інтервал
зростання
кластера
економіки
(роки)

D1

Аграрний сектор

19

24

7.0

7.0

2015–2020

D2

Військово-промисловий
комплекс

15

17

4.0

6.0

2015–2030

D3

Інформаційно-комунікаційні
технології

9

12

3.7

4.5

2015–2025

D4

Створення нових речовин
і матеріалів, нанотехнології

5

8

3.25

4.0

2020–2025

D5

Нова енергетика

5

8

3.25

4.0

2017–2025

D6

Високотехнологічне
машино-, приладобудування

5

7

3.0

3.75

2020–2030

D7

Розвиток транзитної
інфраструктури

5

7

3.0

3.75

2020–2030

D8

«Науки про життя»
(біомедична інженерія, клітинна медицина, фармація)

2

7

2.0

3.75

2017–2030

D9

Туризм

2

5

2.0

3.0

2017–2025

35

5

7

3.75

2015–2030

Інші кластери (переважно
D10 низькотехнологічні
та сировинні)
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2016–2020 рр.

Аграрний
сектор,
19 %

Інші кластери,
35 %

Військовопромисловий
комплекс,
15 %
Туризм,
2%
«Науки про життя»,
2%
Розвиток транзитної
інфраструктури,
5%
Високотехнологічне
машино-, приладобудування,
5%

Інформаційно-комунікаційні
технології,
9%
Створення нових речовин
і матеріалів,нанотехнології,
5%
Нова енергетика,
5%

Туризм,
5%

2020–2030 рр.

Інші кластери,
5%
Аграрний
сектор,
24 %

«Науки про життя»,
7%
Розвиток транзитної
інфраструктури,
7%
Високотехнологічне
машино-, приладобудування,
7%

Військовопромисловий
комплекс,
17 %

Нова енергетика,
8%
Створення нових
речовин і матеріалів,
нанотехнології,
8%

Інформаційно-комунікаційні технології,
12 %

Рис. 3.3.
Діаграми передбачення структури майбутньої економіки України

Таблиця 3.3.
Передбачення сумарних доходів до бюджету України від роботи нових кластерів економіки України

Рік

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2030

Потреби в фінансуванні (млрд дол. США)

49.1

49.2

53.2

55.0

57.0

62.0

78.0

Дохідна частина бюджету (млрд дол. США)

26.1

26.6

28.4

29.6

30.9

35.7

50.3

Дефіцит бюджету (млрд дол. США)

-23.0

-22.6

-24.8

-25.4

-26.1

-31.1

-27.7

Включення нових кластерів економіки

D1–D3

D1–D3

D1–D3,
D5, D6,
D8, D9

D1–D3,
D5, D6,
D8, D9

Сумарний внесок кластерів
до бюджету України (млрд дол. США)

15.7

21.2

29.4

32.7

Показник

D1–D3,
D5, D6, D1–D10 D1–D10
D8, D9
35.1

34.3

70.3
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в 2020 році економіка досягне сталого стану (самодостатності), а на відрізку часу 2020–2030 роки
вона може мати поступальний сталий розвиток.
3.2.3.	Група управлінських факторів,
які визначають швидкість
та ефективність реформування країни
В цьому підрозділі наведені результати Дельфі-аналізу експертів групи А швидкості та ефективності реформування країни. Для виявлення
факторів реформування країни експерти скористалися так званим «інверсним методом», відповідно до якого на першому етапі дослідження
ідентифікувалися головні втрачені можливості
влади після «Революції гідності». Враховуючи

що усі дані (фактори, індекси, індикатори),
що використовуються в цьому дослідженні, на
етапі їх компьтерної обробки приводяться до
безрозмірних величин, нормованих в діапазоні [0–1], то експерти визначили інверсні величини до втрачених можливостей влади (Lost
Opportunities, LO) як управлінські фактори влади (Governance, G), які відповідають швидкості
та ефективності реформування країни. Таким
чином, j-й управлінський фактор влади визначається як: Gj = [1–LOj].
Дельфі аналіз головних втрачених можливостей влади після Революції гідності (Lost
Opportunities, LO) дав групу Топ 10 цих факторів наведені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4.
Топ 10 втрачених можливостей після Революції гідності

№
LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6

LO7

LO8

LO9

L10
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Втрачені можливості
Відсутність стратегічного бачення перетворень
в країні

Оцінка масштабу втрат

Втрата довіри населення країни і міжнародного
співтовариства до України
14 % від ВВП в 2015 році, 13.1 % від ВВП
Неспадаюча корупція
в 2016 році
Tіньова економіка
50 % від ВВП в 2015 році, 47 % від ВВП в 2016 році
Вкрай невдала фіскальна політика, що згубно діє на Зменшення загальної кількості податків з 22 до 9
малий і середній бізнес; можливість ведення бізнесу не послабило податковий тягар, оскільки ці 9 виявипогіршилася, навіть у порівнянні з часами Януковича лися поєднаними з попередніми 22
Відтягує з економіки України приблизно один
Контрабанда на митниці
річний бюджет
Повільна і несистемна дерегуляція економіки,
Державні витрати обсягом 43 % від ВВП ведуть
без скоординованого плану її розвитку та зростання
до розбалансування та стагнації економіки
державних витрат
Реформування Нафтогазу України не завершено
(проведена перша стадія реформування тарифної
політики з 3-х запланованих, вживання газу
Затягування цього процесу ставить під загрозу
в промисловості скорочено на 31 % за рахунок
стабільність і енергетичну безпеку країни
зменшення виробничих потужностей, вживання газу
населенням скорочено на 33 %)
Що робить його роботу незкоординованою, часом
Не проведено реформу держапарату
хаотичною і неефективною
Валютні резерви є недостатніми для стабілізації
В зв’язку з обвалом курсу гривні і значним підвиекономіки, дефіцит бюджету не зменшено, невдащенням тарифів на комунальні послуги українці
лим рефінансуванням банків та іншими помилковизбідніли в 2.5–3 рази
ми діями, фінансового блоку уряду економіка
не виведена з нестабільного стану
Падіння промислового виробництва після
Революції гідності досягло 20 %; зменшення
Продовжується деіндустріалізація економіки
набору в університети в 2015 році на 50 % на фізикраїни, послаблення вітчизняної фундаментальної
ків, на 30 % на інженерів, на 20 % на математиків
і прикладної науки та природничої і інженерної
і практичний розвал професійно-технічної освіти
освіти
шляхом передачі її місцевим органам влади унеможливлює високотехнологічний розвиток України
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Група з 10 наведених головних факторів
(табл. 3.4) стримуює економічний і соціальний
розвиток країни і знижує довіру людей до влади
та позбавляє їх надії на європейське майбутнє
України, що з’явилася після «Революції гідності». За оцінками експертів на кінець 2015 року,
початок 2016 року це явище суттєво поглибило
розкол між владою і суспільством і зробило вектори їх активності практично ортогональними
(оцінка за шкалою Міллера дорівнює 4, кут відхилення вектора дій влади і вектора соціальної
активності суспільства дорівнює 90 градусів,
табл. 2.4). В цьому випадку має місце випадок,

коли суспільство і влада діють незалежно один
від одного і поглиблюється суспільна апатія населення країни.
Вказана загроза може бути усунута лише
проведенням владою рішучих реформ в країні,
які затрималися вже на два роки, пояснення людям сутності цих реформ і їх наслідків з метою
формування атмосфери громадської підтримки
перетворень, а не громадського супротиву.
Разом з тим експерти відзначають, що протягом 2015 року та першої половини 2016 року,
під великим зовнішнім тиском з боку європейських та американських партнерів, і під тиском

Таблиця 3.5.
Топ-10 реформ після «Революції гідності»

№

Назва реформи

Наслідки реформи

R01

За рахунок часткового реформування тарифної
політики Нафтогазу, Україні вдалося майже пов
ністю позбавитися від монополії Газпрому Росії

Україна з 2017–2018 років вже зможе обходитися
без російського газу і самостійно формувати енергетичну політику

R02

Вдалося відновити Українську Армію

За 2.5 роки поновлено ВПК України (9-те місце в світі
за експортом зброї) і створено армію, яка входить
до 30 кращих армій світу

R03

Розпочато системні реформи в Міністерстві
внутрішніх справ (створення сучасної патрульної
служби, переатестація співробітників МВС
з залученням громадськості)

Реформа МВС має найбільшу довіру населення
і втілює надії на подальше реформування країни
за європейською моделлю

R04

Розроблено законодавчу базу, створено нові
структури по боротьбі з корупцією, активно
розпочато цю роботу

Населення починає спостерігати реальні кроки влади
по боротьбі з корупцією на нижньому і середньому
рівнях державного управління

R05

Підготовлено законодавчу і нормативну базу
до подальшої приватизації великих державних
підприємств

Політика держави в цих питаннях не зрозуміла людям
і викликає гострі дискусії

R06

Досягнуто відносної стабілізації національної
валюти

Якщо в 2014 році гривня обвалилася майже в 3 рази,
то в 2015 році її падіння до курсу долара склало 16 %,
в 2016 очікуване падіння не перевищить 10 %

R07

Розроблено законодавчу базу, яка відповідає
вимогам Євросоюзу для отримання безвізового
режиму Україні

Суспільство очікує рішення Євросоюзу з цього питання, що суттєво вплине на оптимістичні, чи песимістичні
настрої людей стосовно свого європейського майбутнього

R08

Вирівняно зовнішньо-торговий баланс України

В 2015 році він склав $0.6 млрд, в 2016 очікуване
зростання складає $5 млрд

R09

Верховною Радою України прийняито закон
про судову реформу

Суспільство реагує переважно позитивно на майбутнє
України, як правової держави

R10

Відмінено податок на пенсії, суттєво зменшено акциз
на вживані імпортні автомобілі, що на тлі суттєвого
Зроблено перші кроки, спрямовані на зменшення
підвищення тарифів на комунальні послуги, дещо знисоціальної напруги в суспільстві
жує соціальну напругу, приблизно вдвічі зросла кількість робочих місць в різних секторах економіки
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громадянського суспільства влада України почала повільно проводити дуже потрібні країні реформи. До Топ-10 з них можна віднести
(табл. 3.5):
В той же час українське суспільство станом
на першу половину 2016 року вважає ці реформи повільними безсистемними і недостатніми, і
спрямовує свої зусилля на пришвидшення необхідних перетворень в країні.
3.3. SWOT-аналіз головних кластерів
економіки України
На другому турі експертизи формується група експертів Б у кількості 25 осіб, до якої входять
фахівці високого рівня за кластерами економіки
(табл. 3.2). Для кожного кластера економіки експертами групи Б визначаються найбільш важливі фактори (індикатори), які уявляють собою
відповідно сильні, слабкі фактори (індикатори)
розвитку кластера економіки, можливості та загрози для його подальшого розвитку. Ці дані
призначені для подальшого SWOT-аналізу та
розробки сценаріїв розвитку економіки України
на середньостроковому (до 2020 року) та довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах.
Послідовно,
для
кластерів
економіки
(табл. 3.2) наведемо результати експертизи, виконаної експертами групи Б.

D1. Кластер економіки України
«Аграрний сектор»
На думку експертів групи А та експертів групи Б цієї панелі аграрний сектор, за умови його
модернізації та переозброєння технологіями
5–6 технологічних укладів, може забезпечувати найбільший внесок до економіки України на
рівні 19 % до 2020 року і 24 % до 2030 року. Передумовами для цього є:
• сприятливий клімат України;
• на території України, яка обіймає приблизно 0.5 % земної суші, знаходиться біля 20 % світових чорноземів;
• наростаюча харчова криза у світі;
• давні, глибинні традиції населення Укра
їни у сфері аграрного виробництва.
На відміну від минулорічного дослідження («Форсайт 2015»), в дослідженні «Форсайт 2016» аграрний сектор України розглядається як такий, що складається з двох великих
складових: рослинництво і тваринництво.
Експерти панелі «Аграрний сектор» виконали SWOT-аналіз для кожної з цих складових для
середньострокового горизонту (до 2020 року)
і для довгострокового часового горизонту (до
2030 року). Результати SWOT-аналізу для складової аграрного сектора «рослинництво» представлені в табл. 3.6.

Таблиця 3.6.
Аграрний сектор (рослинництво)

Сильні сторони

2020

2030

AGRR.S1

Висока природна родючість грунту

7

7

AGRR.S2

Високий потенціал виробництва рослинницької продукції

6

6

AGRR.S3

Потужна система магістральних каналів зрошення

5

6

AGRR.S4

Зональне наукове забезпечення рослинництва

5

5

AGRR.W1 Втрати потенційної родючості ґрунту

4

2

AGRR.W2 Відсутність інфраструктури для отримання доданої вартості продукції рослинництва

6

2

AGRR.W3 Розбудова сировинно-орієнтованої інфраструктури

5

2

AGRR.W4 Відсутність дієвої кредит-системи

6

2

Слабкі сторони

Можливості
AGRR.O1

Впровадження біоадаптивних технологій

3

5

AGRR.O2

Відновлення та розширення зрошувальних систем

2

5
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Продовження табл. 3.6
Можливості

2020

2030

AGRR.O3

Активізація підприємницької діяльності

3

6

AGRR.O4

Розвиток біоекономіки (біопаливо тощо)

1

6

AGRR.T1

Погіршення аграрної політики

7

4

AGRR.T2

Монополізація, знищення фермерства

5

1

AGRR.T3

Відсутність програми імпортозаміщення

5

2

AGRR.T4

Відтік висококваліфікованих кадрів та науковців

6

3

Загрози

В табл. 3.7, 3.8 представлені матриці впливів
сильних і слабких характеристик на можливості
і загрози для розвитку рослинництва на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) відповідно. Бачимо, що сильні

характеристики можуть підсилити (зробити
більш ймовірними) можливості і послабити
(зробити менш ймовірними) загрози і, навпаки
слабкі характеристики можуть послабити можливості і підсилити загрози.

Таблиця 3.7.

AGRR.S1 Висока природна родючість ґрунту
AGRR.S2
AGRR.S3
AGRR.S4
AGRR.W1
AGRR.W2
AGRR.W3

Високий потенціал виробництва
рослинницької продукції
Потужна система магістральних
каналів зрошення
Зональне наукове забезпечення
рослинництва
Втрати потенційної родючості
ґрунту
Відсутність інфраструктури
для отримання доданої вартості
продукції рослинництва
Розбудова сировинно-орієнтованої
інфраструктури

AGRR.W4 Відсутність дієвої кредит-системи

AGRR.T4
Відтік висококваліфікованих
кадрів та науковців

Відсутність програми іипорто
AGRR.T3
заміщення

AGRR.T2
Монополізація, знищення
фермерства

AGRR.O4
Розвиток біоекономіки
(біопаливо тощо)

Погіршення аграрної політики AGRR.T1

AGRR.O3
Активізація підприємницької
діяльності

Загрози

AGRR.O2
Відновлення та розширення
зрошувальних систем

Впровадження біоадаптивних
AGRR.O1
технологій

Можливості

Матриця впливів для аграрного сектору (рослинництво)
на середньостроковому (до 2020 року) часовому горизонті

0.833 1.000 0.833 0.833

0.833 0.833 0.833 0.667

0.833 0.833 0.694 0.694

0.694 0.694 0.556 0.556

0.667 0.667 0.556 0.556

0.444 0.333 0.333 0.222

0.667 0.667 0.556 0.556

0.444 0.111 0.222 0.222

0.333 0.417 0.333 0.333

0.500 0.500 0.333 0.500

0.278 0.278 0.278 0.278

0.833 0.694 0.694 0.833

0.333 0.222 0.222 0.222

0.667 0.556 0.556 0.556

0.417 0.278 0.139 0.139

0.833 0.694 0.694 0.694
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Таблиця 3.8.

AGRR.S1 Висока природна родючість ґрунту

AGRR.T2

AGRR.T3

AGRR.T4

Монополізація, знищення
фермерства

Відсутність програми іипорто
заміщення

Відтік висококваліфікованих
кадрів та науковців

AGRR.O4
Розвиток біоекономіки
(біопаливо тощо)

AGRR.T1

AGRR.O3
Активізація підприємницької
діяльності

Погіршення аграрної політики

AGRR.O2
Відновлення та розширення
зрошувальних систем

Загрози

AGRR.O1
Впровадження біоадаптивних
технологій

Можливості

Матриця впливів для аграрного сектору (рослинництво)
на довгостроковому (до 2030 року часовому горизонті

0.833 1.000 0.833 0.833

0.833 0.833 0.833 0.667

AGRR.S2

Високий потенціал виробництва
рослинницької продукції

0.833 0.833 0.694 0.694

0.694 0.694 0.556 0.556

AGRR.S3

Потужна система магістральних
каналів зрошення

0.833 0.833 0.694 0.694

0.556 0.417 0.417 0.278

AGRR.S4

Зональне наукове забезпечення
рослинництва

0.667 0.667 0.556 0.556

0.444 0.111 0.222 0.222

AGRR.W1

Втрати потенційної родючості
ґрунту

0.111 0.139 0.111 0.111

0.167 0.167 0.111 0.167

0.056 0.056 0.056 0.056

0.167 0.139 0.139 0.167

0.083 0.056 0.056 0.056

0.167 0.139 0.139 0.139

0.083 0.056 0.028 0.028

0.167 0.139 0.139 0.139

Відсутність інфраструктури
AGRR.W2 для отримання доданої вартості
продукції рослинництва
AGRR.W3

Розбудова сировинно-орієнтованої
інфраструктури

AGRR.W4 Відсутність дієвої кредит-системи
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Результати SWOT-аналізу для складової аграрного сектора «тваринництво» представлені
в табл. 3.9–3.11.
Таблиця 3.9.
Аграрний сектор (тваринництво)

Сильні сторони

2020

2030

AGRT.S1

Значні кормові ресурси

5

5

AGRT.S2

Забезпеченість вітчизняними генетичними ресурсами

4

3

AGRT.S3

Висока ємність внутрішнього ринку

6

6

AGRT.S4

Наявність зовнішніх ринків збуту та зростаюча потреба у продуктах тваринництва

6

7

Слабкі сторони
AGRT.W1

Застарілі технологічні і технічні умови організації виробництва, що обумовлює його
високу енергоємність і високий рівень собівартості виробленої продукції

4

6

AGRT.W2

Низька реалізація генетичного потенціалу продуктивності тварин

5

6

AGRT.W3

Ведення більшості галузей тваринництва переважно в діапазоні натурального
виробництва в особистих селянських господарствах, що унеможливлює
застосування сучасних технологій виробництва

4

6

AGRT.W4

Низька інвестиційна привабливість галузі та зниження купівельної спроможності
населення

5

7

Можливості
AGRT.O1

Досягнення високої продуктивності тварин і показників продуктивності праці

6

6

AGRT.O2

Знаходження нових ринків збуту

6

5

AGRT.O3

Модернізація виробництва з глибокою переробкою продукції

4

6

AGRT.O4

Розвиток промислового крупнотоварного виробництва з одночасним державним
Симулюванням кооперативної форми виробництва фермерськими і особистими
селянськими господарствами

3

5

Загрози
AGRT.T1

Розширення імпорту тваринницької продукції

4

5

AGRT.T2

Розширення імпорту генетичних ресурсів

3

5

AGRT.T3

Зменшення основних виробничих фондів у галузях виробництва і Переробки продукції тваринництва та суттєвої залежності від кон’юнктури зовнішніх ринків

2

5

AGRT.T4

Загроза продовольчої безпеки країни

2

6
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Таблиця 3.10.

0.083

0.083

0.167

0.333 0.417 0.250 0.250

AGRT.S3

Висока ємність внутрішнього
ринку

0.139

0.417

0.417

0.417

0.694 0.694 0.486 0.556

Наявність зовнішніх ринків збуту
AGRT.S4 та зростаюча потреба у продуктах тваринництва

0.417

0.694

0.556

0.417

0.139 0.139 0.556 0.417

Застарілі технологічні і технічні
умови організації виробництва,
що обумовлює його високу
AGRT.W1
енергоємність і високий рівень
собівартості виробленої продукції

0.292

0.333

0.417

0.333

0.292 0.250 0.333 0.250

Низька реалізація генетичного
AGRT.W2 потенціалу продуктивності
тварин

0.333

0.333

0.444

0.444

0.444 0.444 0.444 0.389

Ведення більшості галузей тваринництва переважно в діапазоні натурального виробництва
AGRT.W3 в особистих селянських господарствах, що унеможливлює
застосування сучасних технологій виробництва

0.333

0.333

0.250

0.250

0.333 0.333 0.333 0.250

Низька інвестиційна приваблиAGRT.W4 вість галузі та зниження купівельної спроможності населення

0.222

0.444

0.333

0.444

0.333 0.333 0.444 0.444
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AGRT.T4

0.333

Загроза продовольчої безпеки країни

Забезпеченість вітчизняними
генетичними ресурсами

AGRT.T3

AGRT.S2

Зменшення основних виробничих фондів
у галузях виробництва і переробки

0.000 0.000 0.000 0.000

AGRT.T2

0.111

Розширення імпорту генетичних ресурсів

0.000

AGRT.T1

0.000

Розширення імпорту тваринницької
продукції

0.556

RT.S1

Загрози

Розвиток промислового крупнотоварного
AGRT.O4
виробництва

AGRT.O3
Модернізація виробництва з глибокою
переробкою продукції

AGRT.O2
Знаходження нових ринків збуту

Значні кормові ресурси

Можливості

Досягнення високої продуктивності тварин і показників продуктивності праці

AGRT.O1

Матриця впливів для аграрного сектору (тваринництво) на середньостроковий горизонт
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Таблиця 3.11.

0.056

0.056

0.111

0.222 0.278 0.222 0.222

AGRT.S3

Висока ємність внутрішнього
ринку

0.417

0.417

0.417

0.556

0.694 0.694 0.486 0.556

Наявність зовнішніх ринків збуту
AGRT.S4 та зростаюча потреба у продуктах тваринництва

0.667

0.667

0.667

0.667

0.167 0.167 0.667 0.500

Застарілі технологічні і технічні
умови організації виробництва,
що обумовлює його високу
AGRT.W1
енергоємність і високий рівень
собівартості виробленої продукції

0.486

0.556

0.694

0.556

0.486 0.417 0.556 0.417

Низька реалізація генетичного
AGRT.W2 потенціалу продуктивності
тварин

0.417

0.417

0.556

0.556

0.556 0.556 0.556 0.486

Ведення більшості галузей тваринництва переважно в діапазоні натурального виробництва
AGRT.W3 в особистих селянських господарствах, що унеможливлює
застосування сучасних технологій виробництва

0.556

0.556

0.417

0.417

0.556 0.556 0.556 0.417

Низька інвестиційна приваблиAGRT.W4 вість галузі та зниження купівельної спроможності населення

0.333

0.667

0.500

0.667

0.500 0.500 0.667 0.667

AGRT.T4

0.222

Загроза продовольчої безпеки країни

Забезпеченість вітчизняними
генетичними ресурсами

AGRT.T3

AGRT.S2

Зменшення основних виробничих фондів
у галузях виробництва і переробки

0.000 0.000 0.000 0.000

AGRT.T2

0.111

Розширення імпорту генетичних ресурсів

0.000

AGRT.T1

0.000

Розширення імпорту тваринницької
продукції

0.556

RT.S1

Загрози

Розвиток промислового крупнотоварного
AGRT.O4
виробництва

AGRT.O3
Модернізація виробництва з глибокою
переробкою продукції

AGRT.O2
Знаходження нових ринків збуту

Значні кормові ресурси

Можливості

Досягнення високої продуктивності тварин і показників продуктивності праці

AGRT.O1

Матриця впливів для аграрного сектору (тваринництво) на довгостроковий горизонт
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D2. Кластер економіки
«Військово-промисловий комплекс»
За радянських часів військово-промисловий
комплекс України (ВПК) в частині розгалуженості та різноманіття виробничої бази, наукового супроводження, системи підготовки кадрів,
фінансового забезпечення був одним з найбільш
конкурентоспроможних у світі. Наприклад,
у компоненті ядерного озброєння (стратегічні
та тактичні ракети з ядерними боєголовками,
стратегічна авіація з ядерними боєголовками на
борту) Україна була третьою країною світу, вона
мала надпотужну стратегічну авіацію, розвинуті
системи протиракетної оборони, зенітної зброї,
броньованої техніки та багато іншого.
За часів незалежності Україна відмовилася
від ядерного потенціалу та від розвитку влас-

ного ВПК, активно розпродаючи озброєння, яке
у величезній кількості залишилося на території
країни від часів СРСР. Незважаючи на стійку
тенденцію деградації системи національної безпеки України протягом усього періоду своєї незалежності, за продажем зброї на зовнішні ринки вона і до поточного моменту часу входить до
10-ти найбільших експортерів світу.
Військовий конфлікт 2014–2016 років на
Сході України змусив політичну еліту держави
та все суспільство надшвидкими темпами здійснити мобілізацію людських ресурсів, виробничих можливостей, освіту та науку в напряму
відродження власних збройних сил і ВПК на
новій організаційній та технологічній основі.
У табл. 3.12–3.14 наведені головні SWOT-харак
теристики нового тренду розвитку ВПК України.

Таблиця 3.12.
Військово-промисловий комплекс

Сильні сторони

2016
2020

2030

MIS.S1

Наявність науково-технічного потенціалу

4

5

MIS.S2

Розгалуженість і різноманіття виробничої бази

5

5

MIS.S3

Потужна ресурсна база за принципово новими напрямами розвитку ВПК
(уранова руда, кольорові метали, титанова губка та інші)

4

4

MIS.S4

Пріоритетність політики держави щодо розвитку ВПК

5

5

Слабкі сторони
MIS.W1

Низький рівень державного управління і координації

5

3

MIS.W2

Низька якість кадрового складу на верхньому рівні управління військами

5

3

MIS.W3

Застаріла виробнича база та інфраструктура

6

5

MIS.W4

Часткова втрата сегментів ВПК

5

3

Можливості
MIS.O1

Підвищення рівня підготовки науково-технічного і військово-командного складу ВПК

3

5

MIS.O2

Перспектива розширення міжнародної кооперації та вступу України до НАТО

4

5

MIS.O3

Створення озброєння на нових принципах

3

5

MIS.O4

Розвиток медичних та фармацевтичних послуг і технологій для Збройних сил України

3

5

MIS.O5

Формування і розвиток потужної політики національної безпеки

3

5

Загрози
MIS.T1

Ескалація військово-політичної конфронтації Росії проти України

6

3

MIS.T2

Зростання конкуренції на зовнішніх ринках

4

4

MIS.T3

Послаблення політичної та економічної підтримки України з боку США
та країн Євросоюзу

4

3
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Таблиця 3.13.

MIS.T2

MIS.T3
Послаблення політичної та економічної підтримки України з боку США та країн Євросоюзу

MIS.O5
Формування і розвиток потужної політики національної безпеки

Зростання конкуренції на зовнішніх ринках

MIS.O4
Розвиток медичних та фармацевтичних послуг
і технологій для Збройних сил України

MIS.T1

MIS.O3
Створення озброєння на нових принципах

Ескалація військово-політичної конфронтації
Росії проти України

MIS.O2
Перспектива розширення міжнародної кооперації та вступу України до НАТО

Загрози

MIS.O1
Підвищення рівня підготовки науково-технічного
і військово-командного складу ВПК

Можливості

Матриця впливів для ВПК на середньостроковому (до 2020 року) часовому горизонті

MIS.S1

Наявність науково-технічного
потенціалу

0.333 0.333 0.250 0.167 0.167

0.083 0.250 0.167

MIS.S2

Розгалуженість і різноманіття
виробничої бази

0.111 0.222 0.222 0.222 0.222

0.222 0.222 0.222

MIS.S3

Потужна ресурсна база за принципово новими напрямами розвитку
ВПК (уранова руда, кольорові
метали, титанова губка та інші)

0.167 0.250 0.250 0.167 0.167

0.167 0.250 0.167

MIS.S4

Пріоритетність політики держави
щодо розвитку ВПК

0.333 0.333 0.444 0.222 0.333

0.333 0.333 0.222

MIS.W1

Низький рівень державного управління і координації

0.333 0.333 0.444 0.222 0.222

0.444 0.222 0.444

MIS.W2

Низька якість кадрового складу
на верхньому рівні управління
військами

0.222 0.222 0.111 0.111 0.222

0.444 0.111 0.222

MIS.W3

Застаріла виробнича база та інфраструктура

0.417 0.417 0.556 0.139 0.278

0.556 0.556 0.278

MIS.W4

Часткова втрата сегментів ВПК

0.222 0.111 0.111 0.000 0.111

0.333 0.222 0.111
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Таблиця 3.14.

MIS.T2

MIS.T3
Послаблення політичної та економічної підтримки України з боку США та країн Євросоюзу

MIS.O5
Формування і розвиток потужної політики національної безпеки

Зростання конкуренції на зовнішніх ринках

MIS.O4
Розвиток медичних та фармацевтичних послуг
і технологій для Збройних сил України

MIS.T1

MIS.O3
Створення озброєння на нових принципах

Ескалація військово-політичної конфронтації
Росії проти України

MIS.O2
Перспектива розширення міжнародної кооперації та вступу України до НАТО

Загрози

MIS.O1
Підвищення рівня підготовки науково-технічного
і військово-командного складу ВПК

Можливості

Матриця впливів для ВПК на довгостроковому (до 2030 року) часовому горизонті

MIS.S1

Наявність науково-технічного
потенціалу

0.444 0.444 0.333 0.222 0.222

0.111 0.333 0.222

MIS.S2

Розгалуженість і різноманіття
виробничої бази

0.111 0.222 0.222 0.222 0.222

0.222 0.222 0.222

MIS.S3

Потужна ресурсна база за принципово новими напрямами розвитку
ВПК (уранова руда, кольорові
метали, титанова губка та інші)

0.167 0.250 0.250 0.167 0.167

0.167 0.250 0.167

MIS.S4

Пріоритетність політики держави
щодо розвитку ВПК

0.333 0.333 0.444 0.222 0.333

0.333 0.333 0.222

MIS.W1

Низький рівень державного управління і координації

0.167 0.167 0.222 0.111 0.111

0.222 0.111 0.222

MIS.W2

Низька якість кадрового складу
на верхньому рівні управління
військами

0.111 0.111 0.056 0.056 0.111

0.222 0.056 0.111

MIS.W3

Застаріла виробнича база та інфраструктура

0.333 0.333 0.444 0.111 0.222

0.444 0.444 0.222

MIS.W4

Часткова втрата сегментів ВПК

0.111 0.056 0.056 0.000 0.056

0.167 0.111 0.056
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D3. Кластер економіки
«Інформаційно-комунікаційні
технології»
Розвиток економіки багатьох країн світу, а в майбутньому і України, значною мірою
характеризується зростанням кластера ІКТ.
У глобальному вимірі обсяг переданої та обробленої засобами ІКТ інформації зростає пропорційно зростанню ВВП. За умов збереження
вартості 1 біта інформації на постійному рівні
C(1) = 1.5 · 10–6, обсяг виробленої інформації кожні 5 років збільшується практично в 2 рази.
Загальні витрати на послуги ІКТ на світовому ринку в 2014–2015 роках сягали до 2 трлн
дол. щорічно. Світовий приріст кластера ІКТ сягає 7 % на рік, а її структурна частка від сукупного ВВП світу сьогодні перевищує 4 %.
Основні тенденції в галузі ІКТ, пов’язані
з формуванням глобальної, національних і корпоративних ІТ-інфраструктур, консолідацією
ресурсів у центрах оброблення даних (ЦОД),
розвитком хмарних технологій, впровадженням сервіс-орієнтованого підходу, розробленням
програмних систем на основі клієнт-серверних
і web-орієнтованих архітектур, поширенням компонентно-базованого підходу.
Вже зараз ІКТ кластер економіки України,
переважно за рахунок найменш прибуткової
компоненти аутсорсер (outsourcing), забезпечує
надходження до економіки України біля 2 млрд
доларів США на рік. Експерти вважають, що
для більш суттєвого зростання цього кластера,
необхідно здійснити модернізацію і розвиток
його інфраструктури за наступними напрямами:
1. Завершення модернізації національної мережі зв’язку України (повна цифровізація мережі) (вартість проекту — 2 млрд грн, часовий інтервал зростання кластера економіки 2020 р.).
2. Створення проблемно-орієнтованих цент
рів обробки даних (ЦОД) в Україні та початок
формування ринку інформаційно-телекомунікаційних послуг (ІТ-інфраструктура, інструменти
розроблення і застосування як сервіс, сервіси
контенту та ін.).
3. Впровадження мереж зв’язку наступного
покоління (NGN) на основі IP-технології (вартість проекту — 50 млрд грн, часовий інтервал
зростання кластера економіки 2030 р.).

4. Розвиток транспортних мереж нових поколінь (DWDM, MPLS) на магістральних первинних мережах:
• глобальної інформаційної інфраструктури
(GII) (вартість проекту — 100 млрд грн,
часовий інтервал зростання кластера економіки 2030 р.);
• національної інформаційної інфраструктури (NII) (вартість проекту — 70 млрд грн,
часовий інтервал зростання кластера економіки 2020 р.);
• регіональної інформаційної інфраструктури (RII) (вартість проекту — 30 млрд грн,
часовий інтервал зростання кластера економіки 2020 р.);
• місцевої інформаційної інфраструктури
(МАN) (вартість проекту — 25 млрд грн,
часовий інтервал зростання кластера економіки 2020 р.).
5. Розвиток мереж широкосмугового доступу (NGN):
• корпоративних (вартість проекту — 20 млрд
грн, часовий інтервал зростання кластера
економіки 2020 р);
• квартирного доступу (вартість проекту —
10 млрд грн, часовий інтервал зростання
кластера економіки 2020 р.).
6. Розвиток стандарту 3G, 4G, LTE (вартість
проекту — 15 млрд грн, часовий інтервал зростання кластера економіки 2020 р.)
7. Експерти також вважають, що обсяг інвестицій для сталого розвитку ІКТ кластера повинен складати не менше 6 % ВВП (100–120) млрд
грн/рік. У цьому випадку він може забезпечити
надходження до економіки України на рівні 9 %
від ВВП на рік.
Відповідно до методики проведення другого туру експертизи експерти панелі ІКТ застосували SWOT метод для цього кластера і отримали результати для середньострокового (до
2020 року) і для довгострокового (до 2030 року)
часових горизонтів (табл. 3.15–3.17).
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Таблиця 3.15.
Інформаційно-комунікаційні технології

Сильні сторони

2016
2020

2030

ITT.S1

Висока якість вищої ІТ-освіти і створення комплексів «Освіта-Бізнес», що об’єднують
ВНЗ та бізнес

6

6

ITT.S2

Якість науково-дослідних інституцій

3

3.5

ITT.S3

Широкий доступ до ІТ-ресурсів

6

6

ITT.S4

Широке впровадження стандартів мобільного зв’язку 2G/3G/-4G, LTE

4

4

ITT.S5

Підвищення рівня доступності споживача до інформаційних сервисів за рахунок
уніфікації методів подання інформації, включаючи 3D візуалізацію (голограми)

4

4.5

ITT.S6

Інформатизація суспільства

5

5.5

ITT.S7

Розвиток середнього бізнесу в ІКТ

5

6

ITT.S8

Євроінтеграція і доступ до загальних ресурсів

4

5

Слабкі сторони
ITT.W1

Відсутність відповідного державного замовлення на ІКТ та підтримки високотехнологічного виробництва (програмно-апаратних систем, власного українського програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем)

4.5

4

ITT.W2

Невідповідність законодавства України та галузевих стандартів сучасному рівню розвитку ІКТ

5.5

5

ITT.W3

Інституціональний розрив між університетською освітою, академічною наукою
та реальними потребами світового виробництва та розробки ІКТ

4.7

4.3

ITT.W4

Забезпечення інформаційної безпеки на рівні ІК-мереж та користувачів, мінімізація
можливості несанкціонованого доступу

3.8

3

ITT.W5

Поширення сучасних технологій та послуг на всю територію країни

4.5

5

ITT.W6

Глобальні виклики економіки

5

4

ITT.W7

Відсутність взаємодії між учасниками ринку і стандартів

4.5

4

ITT.W8

Залежність від зовнішнього технічного забезпечення

5.5

5

ITT.O1

Зростання потенціалу бізнесу в кластері ІКТ (зареєстровано до 1700 приватних
ІТ-компаній http://jobs.dou. ua/companies/, вітчизняних і з іноземними інвестиціями, не враховуючи фрілансерів, які виконують ІТ-замовлення самостійно), створено
ряд професійних асоціацій в галузі ІКТ

5.5

6

ITT.O2

Зростання світового ринку ІКТ і потреб ринку праці в спеціалістах з ІКТ

5.5

6

ITT.O3

Наявність значного потенціалу кваліфікованих ІТ-спеціалістів

5.1

5.6

ITT.O4

Світова тенденція до зростання річного обігу коштів в ІКТ

5

5.5

ITT.O5

Наявність ІТ-спеціалістів

5.5

6

Можливості
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Продовження табл. 3.15
Можливості
ITT.O6

Можливість створювати власне технічне забезпечення

4.5

5.5

ITT.O7

Мотивація і зростання добробуту населення

4.5

5

ITT.O8

Потреба у формуванні і розвитку ІТ-суспільства

4

6

Загрози
ITT.T1

Недосконале законодавство в області оподаткування ІТ-компаній

5.2

4

ITT.T2

Зменшення або стабілізація держзамовлення на ІТ-спеціальності

4.5

3

ITT.T3

Недостатні технічні потужності, технологічне відставання

4.5

3.5

ITT.T4

Дуже низький річний держбюджет у ІКТ-сфері, відсутність реально фінансуємих державою програм підтримки ІКТ, відсутність стимулювання вузівської та академічної
ІТ-наука

5

4

ITT.T5

Рівень розвитку світової економіки

3.5

4.5

ITT.T6

Глобалізація і наявність монополій

4.5

4

ITT.T7

Перерозподіл фахівців — виїзд провідних ІТ-фахівців

3

2.5
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Недостатні технічні потужності, технологічне відставання

ITT.T2

Зменшення або стабілізація держзамовлення на ІТ-спеціальності

ITT.T1

Недосконале законодавство в області
оподаткування ІТ-компаній

0.083 0.083 0.167

ITT.T3

0.083 0.083 0.167 0.083

Дуже низький річний держбюджет
у ІКТ-сфері, відсутність реально фінансуємих державою програм підтримки ІКТ

0.083 0.083 0.083

ITT.T4

0.083 0.083 0.333 0.083

Рівень розвитку світової економіки

0.069 0.000 0.139

ITT.T5

0.278 0.278 0.556 0.139

Глобалізація і наявність монополій

0.056 0.028 0.111

ITT.T6

0.111 0.167 0.139 0.056

Перерозподіл спеціалістів — виїзд провідних ІТ-фахівців

0.139 0.556 0.347 0.278

ITT.T7

0.278 0.278 0.417
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Можливість створювати власне технічне
забезпечення

ITT.O5 Наявність ІТ-спеціалістів
ITT.O4

Світова тенденція до зростання річного
обігу коштів в ІКТ

ITT.O3

Наявність значного потенціалу кваліфікованих ІТ-спеціалістів

ITT.O2

Зростання світового ринку ІКТ і потреб
ринку праці в спеціалістах з ІКТ

ITT.O1

Зростання потенціалу бізнесу
в кластері ІКТ

0.208 0.083 0.167 0.000 0.167 0.167 0.083 0.250

ITT.O6

0.167 0.167 0.167 0.000 0.083 0.083 0.083 0.083

Мотивація і зростання добробуту населення

0.625 0.139 0.417 0.000 0.417 0.278 0.556 0.556

ITT.O7

0.278 0.056 0.167 0.000 0.222 0.278 0.194 0.167

Потреба у формуванні і розвитку
ІТ-суспільства

0.694 0.139 0.694 0.000 0.694 0.556 0.556 0.417

ITT.O8

Можливості

ITT.S5

ITT.S4

ITT.S3

ITT.S2

ITT.S1

Висока якість вищої
ІТ-освіти і створення
комплексів
«Освіта-Бізнес»,
що об’єднують ВНЗ
та бізнес
Якість науково-дослідних
інституцій
Широкий доступ
до ІТ-ресурсів
Широке впровадження
станда-ртів мобільного
зв’язку 2G/3G/-4G, LTE
Підвищення рівня доступності споживача до
інформаційних сервисів
за рахунок уніфікації методів подання інформації,
включаючи 3D візуалізацію (голограми)

Матриця впливів для ІКТ на середньостроковому (до 2020 року) часовому горизонті

Таблиця 3.16.

Загрози

Недостатні технічні потужності, технологічне відставання

ITT.T2

Зменшення або стабілізація держзамовлення на ІТ-спеціальності

ITT.T1

Недосконале законодавство в області
оподаткування ІТ-компаній

0.000 0.000 0.000

ITT.T3

0.500 0.250 0.125 0.125

Дуже низький річний держбюджет
у ІКТ-сфері, відсутність реально фінансуємих державою програм підтримки ІКТ

0.000 0.000 0.194

ITT.T4

0.194 0.389 0.583 0.486

Рівень розвитку світової економіки

0.083 0.083 0.083

ITT.T5

0.208 0.208 0.250 0.167

Глобалізація і наявність монополій

0.111 0.111 0.444

ITT.T6

0.278 0.333 0.333 0.278

Перерозподіл спеціалістів — виїзд провідних ІТ-фахівців

0.222 0.278 0.222 0.222

ITT.T7

0.056 0.056 0.222

3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

Зростання світового ринку ІКТ і потреб
ринку праці в спеціалістах з ІКТ

ITT.O1

Зростання потенціалу бізнесу
в кластері ІКТ

0.625 0.125 0.250 0.000 0.125 0.125 0.125 0.250

ITT.O2

Невідповідність законодавства України та галузеITT.W2
вих стандартів сучасному
рівню розвитку ІКТ

Наявність значного потенціалу кваліфікованих ІТ-спеціалістів

0.486 0.097 0.389 0.000 0.389 0.292 0.292 0.292

ITT.O3

Відсутність відповідного
державного замовлення
на ІКТ та підтримки високотехно-логічного виробITT.W1 ництва (програмно-апаратних систем, власного
українського програмного
забезпечення інформаційно-комунікаційних систем)

Світова тенденція до зростання річного
обігу коштів в ІКТ

0.333 0.083 0.250 0.000 0.250 0.125 0.208 0.333

ITT.O4

Євроінтеграція і доступ
до загальних ресурсів

ITT.O5 Наявність ІТ-спеціалістів

ITT.S8

Можливість створювати власне технічне
забезпечення

0.556 0.111 0.333 0.000 0.222 0.222 0.222 0.222

ITT.O6

Розвиток середнього бізнесу в ІКТ

Мотивація і зростання добробуту населення

ITT.S7

ITT.O7

0.444 0.111 0.333 0.000 0.333 0.167 0.278 0.556

Потреба у формуванні і розвитку
ІТ-суспільства

Інформатизація
суспільства

ITT.O8

ITT.S6

Загрози

Продовження 1 табл. 3.16

Можливостіі
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ITT.O8
Потреба у формуванні і розвитку
ІТ-суспільства

ITT.O7
Мотивація і зростання добробуту населення

ITT.O6
Можливість створювати власне технічне
забезпечення

ITT.O5 Наявність ІТ-спеціалістів

ITT.O4
Світова тенденція до зростання річного
обігу коштів в ІКТ

ITT.O3
Наявність значного потенціалу кваліфікованих ІТ-спеціалістів

ITT.O2
Зростання світового ринку ІКТ і потреб
ринку праці в спеціалістах з ІКТ

ITT.O1
Зростання потенціалу бізнесу
в кластері ІКТ
0.313 0.000 0.000 0.000 0.125 0.375 0.125 0.000

Недосконале законодавство в області
оподаткування ІТ-компаній

ITT.W8

ITT.T1

0.389 0.097 0.194 0.000 0.097 0.097 0.097 0.097

Зменшення або стабілізація держзамовлення на ІТ-спеціальності

ITT.W7

ITT.T2

0.556 0.333 0.333 0.222 0.333 0.111 0.333 0.333

Недостатні технічні потужності, технологічне відставання

ITT.W6

ITT.T3

0.389 0.097 0.097 0.000 0.194 0.097 0.243 0.243

Дуже низький річний держбюджет
у ІКТ-сфері, відсутність реально фінансуємих державою програм підтримки ІКТ

ITT.W5

ITT.T4

0.156 0.000 0.078 0.000 0.000 0.000 0.078 0.078

Рівень розвитку світової економіки

ITT.W4

ITT.T5

0.000 0.000 0.250 0.125

0.097 0.097 0.194 0.097

0.111 0.278 0.278 0.278

0.097 0.097 0.194 0.097

0.078 0.078 0.156 0.078

0.000 0.000 0.125

0.000 0.000 0.097

0.222 0.111 0.222

0.000 0.000 0.194

0.000 0.000 0.078

0.000 0.000 0.308

Глобалізація і наявність монополій

0.103 0.103 0.206 0.103

ITT.T6

0.308 0.103 0.411 0.000 0.360 0.103 0.103 0.206

Перерозподіл спеціалістів — виїзд провідних ІТ-фахівців

ITT.W3

ITT.T7

Інституціональний розрив між університетською
освітою, академічною
наукою та реальними потребами світового виробництва та розробки ІКТ
Забезпечення інформаційної безпеки на рівні
ІК-мереж та користувачів,
мінімізація можливості несанкціонованого доступу
Поширення сучасних технологій та послуг на всю
територію країни
Глобальні виклики економіки
Відсутність взаємодії
і стандартів
Залежність від зовнішнього технічного забезпечення

Продовження 2 табл. 3.16

3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

Загрози

Можливості

Недостатні технічні потужності, технологічне відставання

ITT.T2

Зменшення або стабілізація держзамовлення на ІТ-спеціальності

ITT.T1

Недосконале законодавство в області
оподаткування ІТ-компаній

0.097 0.097 0.194

ITT.T3

0.097 0.097 0.194 0.097

Дуже низький річний держбюджет
у ІКТ-сфері, відсутність реально фінансуємих державою програм підтримки ІКТ

0.083 0.083 0.083

ITT.T4

0.083 0.083 0.333 0.083

Рівень розвитку світової економіки

0.069 0.000 0.139

ITT.T5

0.278 0.278 0.556 0.139

Глобалізація і наявність монополій

0.069 0.035 0.139

ITT.T6

0.139 0.208 0.174 0.069

Перерозподіл спеціалістів — виїзд провідних ІТ-фахівців

0.139 0.556 0.347 0.278

ITT.T7

0.278 0.278 0.417

3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

Можливість створювати власне технічне
забезпечення

ITT.O5 Наявність ІТ-спеціалістів
ITT.O4

Світова тенденція до зростання річного
обігу коштів в ІКТ

ITT.O3

Наявність значного потенціалу кваліфікованих ІТ-спеціалістів

ITT.O2

Зростання світового ринку ІКТ і потреб
ринку праці в спеціалістах з ІКТ

ITT.O1

Зростання потенціалу бізнесу
в кластері ІКТ

0.243 0.097 0.194 0.000 0.194 0.194 0.097 0.292

ITT.O6

0.167 0.167 0.167 0.000 0.083 0.083 0.083 0.083

Мотивація і зростання добробуту населення

0.625 0.139 0.417 0.000 0.417 0.278 0.556 0.556

ITT.O7

0.347 0.069 0.208 0.000 0.278 0.347 0.243 0.208

Потреба у формуванні і розвитку
ІТ-суспільства

0.694 0.139 0.694 0.000 0.694 0.556 0.556 0.417

ITT.O8

Можливості ті

ITT.S5

ITT.S4

ITT.S3

ITT.S2

ITT.S1

Висока якість вищої
ІТ-освіти і створення
комплексів
«Освіта-Бізнес»,
що об’єднують ВНЗ
та бізнес
Якість науково-дослідних
інституцій
Широкий доступ
до ІТ-ресурсів
Широке впровадження
станда-ртів мобільного
зв’язку 2G/3G/-4G, LTE
Підвищення рівня доступності споживача до
інформаційних сервисів
за рахунок уніфікації методів подання інформації,
включаючи 3D візуалізацію (голограми)

Матриця впливів для ІКТ на довгостроковому (до 2030 року) часовому горизонті

Таблиця 3.17.

Загрози

65

Недостатні технічні потужності, технологічне відставання

ITT.T2

Зменшення або стабілізація держзамовлення на ІТ-спеціальності

ITT.T1

Недосконале законодавство в області
оподаткування ІТ-компаній

0.000 0.000 0.000

ITT.T3

0.444 0.222 0.111 0.111

Дуже низький річний держбюджет
у ІКТ-сфері, відсутність реально фінансуємих державою програм підтримки ІКТ

0.000 0.000 0.167

ITT.T4

0.167 0.333 0.500 0.417

Рівень розвитку світової економіки

0.111 0.111 0.111

ITT.T5

0.278 0.278 0.333 0.222

Глобалізація і наявність монополій

0.139 0.139 0.556

ITT.T6

0.347 0.417 0.417 0.347

Перерозподіл спеціалістів — виїзд провідних ІТ-фахівців

0.250 0.313 0.250 0.250

ITT.T7

0.063 0.063 0.250

3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

Зростання світового ринку ІКТ і потреб
ринку праці в спеціалістах з ІКТ

ITT.O1

Зростання потенціалу бізнесу
в кластері ІКТ

0.556 0.111 0.222 0.000 0.111 0.111 0.111 0.222

ITT.O2

Невідповідність законодавства України та галузеITT.W2
вих стандартів сучасному
рівню розвитку ІКТ

Наявність значного потенціалу кваліфікованих ІТ-спеціалістів

0.417 0.083 0.333 0.000 0.333 0.250 0.250 0.250

ITT.O3

Відсутність відповідного
державного замовлення
на ІКТ та підтримки високотехно-логічного виробITT.W1 ництва (програмно-апаратних систем, власного
українського програмного
забезпечення інформаційно-комунікаційних систем)

Світова тенденція до зростання річного
обігу коштів в ІКТ

0.444 0.111 0.333 0.000 0.333 0.167 0.278 0.444

ITT.O4

Євроінтеграція і доступ до
загальних ресурсів

ITT.O5 Наявність ІТ-спеціалістів

ITT.S8

Можливість створювати власне технічне
забезпечення

0.694 0.139 0.417 0.000 0.278 0.278 0.278 0.278

ITT.O6

Розвиток середнього бізнесу в ІКТ

Мотивація і зростання добробуту населення

ITT.S7

ITT.O7

0.500 0.125 0.375 0.000 0.375 0.188 0.313 0.625

Потреба у формуванні і розвитку
ІТ-суспільства

Інформатизація
суспільства

ITT.O8

ITT.S6

Загрози

Продовження 1 табл. 3.17

Можливості
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ITT.O8
Потреба у формуванні і розвитку
ІТ-суспільства

ITT.O7
Мотивація і зростання добробуту населення

ITT.O6
Можливість створювати власне технічне
забезпечення

ITT.O5 Наявність ІТ-спеціалістів

ITT.O4
Світова тенденція до зростання річного
обігу коштів в ІКТ

ITT.O3
Наявність значного потенціалу кваліфікованих ІТ-спеціалістів

ITT.O2
Зростання світового ринку ІКТ і потреб
ринку праці в спеціалістах з ІКТ

ITT.O1
Зростання потенціалу бізнесу
в кластері ІКТ
0.278 0.000 0.000 0.000 0.111 0.333 0.111 0.000

Недосконале законодавство в області
оподаткування ІТ-компаній

ITT.W8

ITT.T1

0.333 0.083 0.167 0.000 0.083 0.083 0.083 0.083

Зменшення або стабілізація держзамовлення на ІТ-спеціальності

ITT.W7

ITT.T2

0.417 0.250 0.250 0.167 0.250 0.083 0.250 0.250

Недостатні технічні потужності, технологічне відставання

ITT.W6

ITT.T3

0.444 0.111 0.111 0.000 0.222 0.111 0.278 0.278

Дуже низький річний держбюджет
у ІКТ-сфері, відсутність реально фінансуємих державою програм підтримки ІКТ

ITT.W5

ITT.T4

0.111 0.000 0.056 0.000 0.000 0.000 0.056 0.056

Рівень розвитку світової економіки

ITT.W4

ITT.T5

0.000 0.000 0.222 0.111

0.083 0.083 0.167 0.083

0.083 0.208 0.208 0.208

0.111 0.111 0.222 0.111

0.056 0.056 0.111 0.056

0.000 0.000 0.111

0.000 0.000 0.083

0.167 0.083 0.167

0.000 0.000 0.222

0.000 0.000 0.056

0.000 0.000 0.275

Глобалізація і наявність монополій

0.092 0.092 0.183 0.092

ITT.T6

0.275 0.092 0.367 0.000 0.321 0.092 0.092 0.183

Перерозподіл спеціалістів — виїзд провідних ІТ-фахівців

ITT.W3

ITT.T7

Інституціональний розрив між університетською
освітою, академічною
наукою та реальними потребами світового виробництва та розробки ІКТ
Забезпечення інформаційної безпеки на рівні
ІК-мереж та користувачів,
мінімізація можливості несанкціонованого доступу
Поширення сучасних технологій та послуг на всю
територію країни
Глобальні виклики економіки
Відсутність взаємодії
і стандартів
Залежність від зовнішнього технічного забезпечення

Продовження 2 табл. 3.17

3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

Загрози

Можливості
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3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

D4. Кластер економіки «Нові речовини,
матеріали, нанотехнології»
Як відзначили експерти цієї панелі, кластер
«Нові речовини, матеріали, нанотехнології» має
хорошу перспективу (до 5 % внеску в ВВП) за
рахунок того, що вартість 1 кілограма нових матеріалів в тому числі наноматеріалів, на один,
два порядки вища ніж вартість основного конструкційного матеріалу сталі (тонна сталі коштує від 200 до 1000 доларів, а кілограм нових
матеріалів коштує від 350 до 10000 доларів).
При цьому Україна має величезні ресурси
у використанні нових речовин і матеріалів на
внутрішньому ринку. Наприклад, зараз на душу

населення в Україні використовується тільки
150–180 кг сталі, тоді як в економічно розвинених 850–900 кг.
Разом з тим, як зазначили експерти цієї панелі, окремі наноматеріали мають негативний
вплив на живу природу і генетичний код людини, що вимагає подальшого глибокого вивчення
цієї проблеми.
Результати другого туру експертизи для кластера «Нові речовини, матеріали, нанотехнології»
для середньострокового (до 2020 року) і довгострокового (до 2030 року) часових горизонтів
наведені в таблицях 3.18–3.20).

Таблиця 3.18.
Кластер економіки «Нові речовини, матеріали, нанотехнології»

Сильні сторони

2016
2020

2030

NTS.S1

Наявність промислових потужностей виробництва основних конструкційних матеріалів
(сталі, чавуну, алюмінію, титану тощо)

5

6

NTS.S2

Наявність сировинної бази

6

6

NTS.S3

Наявність кадрового потенціалу

4

4.5

Слабкі сторони
NTS.W1

Моральна та фізична зношеність основних фондів та застарілі технології

5

4

NTS.W2

Високий рівень конкуренції на світовому ринку

6

6

NTS.W3

Відсутність споживача металопродукції в середині країни
(машинобудування, транспорт, енергетика тощо)

7

5

NTS.W4

Висока енергоємність продукції

4

4

NTS.W5

Відсутність замкнутого циклу виробництва прокату

4

4

Можливості
NTS.O1

Досягнення світового рівня в області нових матеріалів та нанотехнологій

3.5

4.5

NTS.O2

Висока додана вартість на нових матеріалах і технологіях

7

6

NTS.O3

Ємність ринку нових матеріалів переважає ємність ринку сталі в 2–4 рази

4

6

NTS.O4

Нові матеріали та технології потребують мінімальних капітальних затрат, трудових,
енергетичних та інших ресурсів

5

6

NTS.O5

Революційне підвищення якості життя та якості навколишнього середовища

2.5

5

Загрози
NTS.T1

Відсутність виробництва технологічного устаткування

6

3

NTS.T2

Висока конкуренція з іноземними компаніями щодо нанопродуктів та нових матеріалів

5.5

3

NTS.T3

Адміністративні бар’єри, корупція

6

2

NTS.T4

Недостатній рівень захисту інтелектуальної власності

6

3

NTS.T5

Нанобезпека

7

2
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Матриця впливів для кластера «Нові речовини, матеріали, нанотехнології»
на середньостроковому (до 2020 року) часовому горизонті

Таблиця 3.19.

NTS.O4
Нові матеріали та технології потребують мінімальних капітальних
затрат, трудових, енергетичних
та інших ресурсів

NTS.O3
Ємність ринку нових матеріалів
переважає ємність ринку сталі
в 2–4 рази

NTS.O2
Висока додана вартість на нових
матеріалах і технологіях

NTS.O1
Досягнення світового рівня в області нових матеріалів та нанотехнологій

Можливості
0.083

NTS.W4 Висока енергоємність продукції

0.000

0.833

Відсутність споживача металопродукції
NTS.W3 в середині країни (машинобудування,
транспорт, енергетика тощо)

Відсутність замкнутого циклу виробництва
прокату

0.417

Високий рівень конкуренції
на світовому ринку

NTS.W2

NTS.W5

0.500

Моральна та фізична зношеність основних
фондів та застарілі технології

NTS.W1

0.333

Революційне підвищення якості
життя та якості навколишнього
середовища

NTS.S3 Наявність кадрового потенціалу

NTS.O5

0.000 0.000

0.083 0.083

0.667 0.667

0.486 0.347

0.444 0.500

0.250 0.333

0.000

0.000

0.167

0.000

0.556

0.333

0.556

0.000

0.000

0.000

0.000

0.444

0.250

0.278

Відсутність виробництва технологічного устаткування

0.417 0.694

NTS.T1

0.556

Висока конкуренція з іноземними
компаніями щодо нанопродуктів
та нових матеріалів

NTS.S2 Наявність сировинної бази

NTS.T2

0.417 0.000

0.250 0.417

0.833 0.000

0.556 0.694

0.444 0.444

0.208 0.250

0.417 0.417

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

0.417 0.417 0.000

0.222 0.000 0.000

0.333 0.250 0.333

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

Адміністративні бар’єри, корупція

0.000 0.222

NTS.T3

0.333

Недостатній рівень захисту інтелектуальної власності

0.000

NTS.T4

0.111 0.167

Нанобезпека

0.111

NTS.T5

Наявність промислових потужностей виробNTS.S1 ництва основних конструкційних матеріалів
(сталі, чавуну, алюмінію, титану тощо)
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Матриця впливів для кластера «Нові речовини, матеріали, нанотехнології» на довгостроковому (до 2030 року) часовому горизонті

Таблиця 3.20.
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NTS.O4
Нові матеріали та технології потребують мінімальних капітальних
затрат, трудових, енергетичних
та інших ресурсів

NTS.O3
Ємність ринку нових матеріалів
переважає ємність ринку сталі
в 2–4 рази

NTS.O2
Висока додана вартість на нових
матеріалах і технологіях

NTS.O1
Досягнення світового рівня в області нових матеріалів та нанотехнологій

Можливості
0.083

NTS.W4 Висока енергоємність продукції

0.000

0.556

Відсутність споживача металопродукції
NTS.W3 в середині країни (машинобудування,
транспорт, енергетика тощо)*

Відсутність замкнутого циклу виробництва
прокату

0.417

Високий рівень конкуренції
на світовому ринку

NTS.W2

NTS.W5

0.375

Моральна та фізична зношеність основних
фондів та застарілі технології

NTS.W1

0.389

Революційне підвищення якості
життя та якості навколишнього
середовища

NTS.S3 Наявність кадрового потенціалу

NTS.O5

0.000 0.000

0.083 0.083

0.444 0.444

0.486 0.347

0.333 0.375

0.292 0.389

0.000

0.000

0.111

0.000

0.417

0.389

0.556

0.000

0.000

0.000

0.000

0.333

0.292

0.278

Відсутність виробництва технологічного устаткування

0.417 0.694

NTS.T1

0.556

Висока конкуренція з іноземними
компаніями щодо нанопродуктів
та нових матеріалів

NTS.S2 Наявність сировинної бази

NTS.T2

0.417 0.000

0.250 0.417

0.556 0.000

0.556 0.694

0.333 0.333

0.243 0.292

0.417 0.417

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

0.417 0.417 0.000

0.167 0.000 0.000

0.389 0.292 0.389

0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

Адміністративні бар’єри, корупція

0.000 0.278

NTS.T3

0.417

Недостатній рівень захисту інтелектуальної власності

0.000

NTS.T4

0.139 0.208

Нанобезпека

0.139

NTS.T5

Наявність промислових потужностей виробNTS.S1 ництва основних конструкційних матеріалів
(сталі, чавуну, алюмінію, титану тощо)
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D5. Кластер економіки «Нова енергетика»
Результати другого туру експертизи для кластера «Нова енергетика» наведені в табл. 3.21–3.23.
Таблиця 3.21.
«Нова енергетика»

Сильні сторони

2016
2020

2030

ENG.S1

Наявність розгалуженої енергетичної інфраструктури

5

6

ENG.S2

Надійність системи енергопостачання

3.5

5

ENG.S3

Наявність транзитної інфраструктури

4

5

ENG.S4

Рівень енергетичного машинобудування

3.5

4.5

ENG.W1 Моральна та фізична зношеність

6

4

ENG.W2 Залежність від імпорту енергоносіїв

4.5

3

ENG.W3 Великі втрати енергії при виробництві та транспортуванні

5

4

ENG.W4 Невідповідність енергетичної системи України світовим стандартам

3.5

2

ENG.W5 Послаблення вертикалі управління

4

2

Слабкі сторони

Можливості
ENG.O1

Високий потенціал відновлювальної енергетики

3

4

ENG.O2

Експортний потенціал електроенергії

4.5

5

ENG.O3

Підвищення енергоефективності економіки

3.5

5

ENG.O4

Інноваційний розвиток галузі

3

4.5

ENG.O5

Диверсифікація імпорту енергоносіїв

4

5

Загрози
ENG.T1

Висока ймовірність техногенних аварій в енергетичній системі

5

4

ENG.T2

Наявність різних форм власності як фактор нескоординованності
енергетичної системи

6.5

5

ENG.T3

Нівеляція механізмів ринкового ціноутворення в енергетиці

5

3

ENG.T4

Високий вплив політичної складової на поставки енергоносіїв

5

3
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Таблиця 3.22.

ENG.T2

ENG.T3

ENG.T4

Нівеляція механізмів ринкового ціноутворення
в енергетиці

Високий вплив політичної складової на поставки енергоносіїв

ENG.O5
Диверсифікація імпорту енергоносіїв

Наявність різних форм власності як фактор нескоординованності енергетичної системи

ENG.O4
Інноваційний розвиток галузі

ENG.T1

ENG.O3
Підвищення енергоефективності

Висока ймовірність техногенних аварій в енергетичній системі

ENG.O2
Експортний потенціал електроенергії

Загрози

ENG.O1
Високий потенціал відновлювальної енергетики

Можливості

Матриця впливів для кластера економіки «Нова енергетика» на середньостроковому (до 2020 року)
часовому горизонті

ENG.S1

Наявність розгалуженої
енергетичної інфраструктури

0.444 0.556 0.333 0.444 0.500

0.444 0.111 0.111 0.111

ENG.S2

Надійність системи енергопостачання

0.174 0.313 0.000 0.139 0.139

0.313 0.243 0.139 0.069

ENG.S3

Наявність транзитної інфраструктури

0.000 0.417 0.083 0.375 0.375

0.167 0.250 0.250 0.333

ENG.S4

Рівень енергетичного машинобудування

0.347 0.069 0.278 0.313 0.069

0.347 0.069 0.069 0.139

ENG.W1

Моральна та фізична зношеність основних фондів

0.278 0.486 0.417 0.556 0.278

0.694 0.139 0.278 0.278

ENG.W2

Залежність від імпорту
енергоносіїв

0.097 0.292 0.097 0.097 0.000

0.146 0.243 0.292 0.486

Великі втрати енергії
ENG.W3 при виробництві та транс
портуванні

0.111 0.111 0.222 0.000 0.000

0.111 0.111 0.222 0.111

Невідповідність енергетичENG.W4 ної системи України світовим стандартам

0.208 0.278 0.139 0.278 0.208

0.208 0.139 0.208 0.139

0.167 0.292 0.292 0.292 0.292

0.333 0.083 0.375 0.375

ENG.W5
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Таблиця 3.23.

ENG.T2

ENG.T3

ENG.T4

Нівеляція механізмів ринкового ціноутворення
в енергетиці

Високий вплив політичної складової на постав
ки енергоносіїв

ENG.O5
Диверсифікація імпорту енергоносіїв

Наявність різних форм власності як фактор не
скоординованності енергетичної системи

ENG.O4
Інноваційний розвиток галузі

ENG.T1

ENG.O3
Підвищення енергоефективності

Висока ймовірність техногенних аварій в енер
гетичній системі

ENG.O2
Експортний потенціал електроенергії

Загрози

ENG.O1
Високий потенціал відновлювальної енергетики

Можливості

Матриця впливів для кластера економіки «Нова енергетика» на довгостроковому (до 2030 року)
часовому горизонті

ENG.S1

Наявність розгалуженої
енергетичної інфраструк
тури

0.556 0.694 0.417 0.556 0.625

0.556 0.139 0.139 0.139

ENG.S2

Надійність системи енерго
постачання

0.278 0.500 0.000 0.222 0.222

0.500 0.389 0.222 0.111

ENG.S3

Наявність транзитної інфра
структури

0.000 0.556 0.111 0.500 0.500

0.222 0.333 0.333 0.444

ENG.S4

Рівень енергетичного маши
нобудування

0.486 0.097 0.389 0.438 0.097

0.486 0.097 0.097 0.194

ENG.W1

Моральна та фізична зноше
ність основних фондів

0.167 0.292 0.250 0.333 0.167

0.417 0.083 0.167 0.167

ENG.W2

Залежність від імпорту
енергоносіїв

0.056 0.167 0.056 0.056 0.000

0.083 0.139 0.167 0.278

Великі втрати енергії
ENG.W3 при виробництві та транс
портуванні

0.083 0.083 0.167 0.000 0.000

0.083 0.083 0.167 0.083

Невідповідність енергетич
ENG.W4 ної системи України світо
вим стандартам

0.083 0.111 0.056 0.111 0.083

0.083 0.056 0.083 0.056

0.056 0.097 0.097 0.097 0.097

0.111 0.028 0.125 0.125

ENG.W5

Послаблення вертикалі
управління
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D6. Кластер економіки «Високотехнологічне машино- приладобудування»
Результати експертних досліджень для цього кластера економіки наведено в табл. 3.24–3.26.
Таблиця 3.24.
Кластер економіки «Високотехнологічне машино- приладобудування»

Сильні сторони

2016
2020

2030

THE.S1

Наявність потужних національних науково-виробничих структур машинобудівного
комплексу

4

5

THE.S2

Рівень конкурентоспроможних конструкторських розробок та дослідних зразків
виробів світового рівня

3

4

THE.S3

Рівень металургійного комплексу та матеріалознавства в Україні

4

4.5

THE.S4

Рівень підготовки науково-інженерних кадрів

4

4.5

Слабкі сторони
THE.W1

Моральна та фізична зношеність основних фондів

5

4

THE.W2

Низький рівень міжнародної кооперації (залежність від імпорту приладів, систем
та комплектуючих)

6

4

THE.W3

Невідповідність структурування підприємств кластера умовам вільної конкуренції
на внутрішньому та зовнішньому ринках

6

5

THE.W4

Високий рівень відносної собівартості одиниці продукції (культура та продуктивність
праці, енерго- та матеріалоємкість)

5.5

4.5

Можливості
THE.O1

Глобалізація та спеціалізація в наукоємному машинобудуванні

3.5

4.5

THE.O2

Експортний потенціал продукції машинобудування

2

3

THE.O3

Інноваційний розвиток машинобудівного комплексу

2

3

THE.O4

Підвищення енергоефективності технологій машинобудування

2.5

4.5

THE.O5

Система держпреференцій виробникам наукоємного машинобудування

2

5

THE.T1

Недосконалість системи довготривалого кредитування виробників та споживачів про6
дукції машинобудування

3

THE.T2

Не визначені державні пріоритети по відношенню до наукоємного машинобудування

6

3

THE.T3

Не відповідність кадрового забезпечення машинобудівного комплексу з кваліфікованих робітничих професій

6.5

4

THE.T4

Рівень внутрішнього ринку продукції машинобудування

6.5

4

Загрози
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Матриця впливів для кластера економіки «Високотехнологічне машино- приладобудування» на середньостроковому (до 2020 року)
часовому горизонті

Таблиця 3.25.

Експортний потенціал продукції
машинобудування

THE.O1
Глобалізація та спеціалізація
в наукоємному машинобудуванні

Можливості
0.500

Високий рівень відносної собівартості одиниці проTHE.W4 дукції (культура та продуктивність праці, енерго- та
матеріалоємкість)

0.417

0.139

Низький рівень міжнародної кооперації (залежність
від імпорту приладів, систем та комплектуючих)

0.444

Невідповідність структурування підприємств класTHE.W3 тера умовам вільної конкуренції на внутрішньому
та зовнішньому ринках

THE.W2

THE.W1 Моральна та фізична зношеність основних фондів

0.333

Рівень підготовки науково-інженерних кадрів

THE.O2

THE.S4

Інноваційний розвиток машинобудівного комплексу

0.000

THE.O3

Рівень металургійного комплексу та матеріалознавства в Україні

Підвищення енергоефективності
технологій машинобудування

THE.S3

THE.O4

0.222

Система держпреференцій виробникам наукоємного машинобудування

Рівень конкурентоспроможних конструкторських
розробок та дослідних зразків виробів світового
рівня

THE.O5

THE.S2

0.500 0.375 0.500 0.125

0.139 0.278 0.000 0.000

0.556 0.556 0.417 0.556

0.444 0.556 0.444 0.000

0.250 0.292 0.167 0.167

0.167 0.250 0.250 0.167

0.222 0.250 0.222 0.111

Недосконалість системи довготривалого кредитування виробників
та споживачів продукції машинобудування
0.438

0.556

0.417

0.444

0.250

0.000

0.111

0.500

0.417

0.556

0.333

0.083

0.000

0.111

0.125

0.278

0.278

0.111

0.417

0.000

0.056

0.438

0.556

0.139

0.444

0.000

0.083

0.222

0.333

THE.T1
0.250

Не визначені державні пріоритети
по відношенню до наукоємного
машинобудування
0.167

THE.T2

0.250

Не відповідність кадрового забезпечення машинобудівного комплексу з кваліфікованих робітничих
професій

0.333 0.333 0.417 0.250

THE.T3

0.417

Рівень внутрішнього ринку продукції машинобудування

Наявність потужних національних науково-виробничих структур машинобудівного комплексу

THE.T4

THE.S1
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Матриця впливів для кластера економіки «Високотехнологічне машино- приладобудування» на довгоостроковому (до 2030 року)
часовому горизонті

Таблиця 3.26.
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Експортний потенціал продукції
машинобудування

THE.O1
Глобалізація та спеціалізація
в наукоємному машинобудуванні

Можливості
0.389

Високий рівень відносної собівартості одиниці проTHE.W4 дукції (культура та продуктивність праці, енерго- та
матеріалоємкість)

0.250

0.111

Низький рівень міжнародної кооперації (залежність
від імпорту приладів, систем та комплектуючих)

0.333

Невідповідність структурування підприємств класTHE.W3 тера умовам вільної конкуренції на внутрішньому
та зовнішньому ринках

THE.W2

THE.W1 Моральна та фізична зношеність основних фондів

0.389

Рівень підготовки науково-інженерних кадрів

THE.O2

THE.S4

Інноваційний розвиток машинобудівного комплексу

0.000

THE.O3

Рівень металургійного комплексу та матеріалознавства в Україні

Підвищення енергоефективності
технологій машинобудування

THE.S3

THE.O4

0.333

Система держпреференцій виробникам наукоємного машинобудування

Рівень конкурентоспроможних конструкторських
розробок та дослідних зразків виробів світового
рівня

THE.O5

THE.S2

0.389 0.292 0.389 0.097

0.111 0.222 0.000 0.000

0.333 0.333 0.250 0.333

0.333 0.417 0.333 0.000

0.292 0.340 0.194 0.194

0.194 0.292 0.292 0.194

0.333 0.375 0.333 0.167

Недосконалість системи довготривалого кредитування виробників
та споживачів продукції машинобудування
0.340

0.444

0.250

0.333

0.292

0.000

0.167

0.389

0.333

0.333

0.250

0.097

0.000

0.167

0.097

0.222

0.167

0.083

0.486

0.000

0.083

0.340

0.444

0.083

0.333

0.000

0.097

0.333

0.444

THE.T1
0.333

Не визначені державні пріоритети
по відношенню до наукоємного
машинобудування
0.222

THE.T2

0.333

Не відповідність кадрового забезпечення машинобудівного комплексу з кваліфікованих робітничих
професій

0.444 0.444 0.556 0.333

THE.T3

0.556

Рівень внутрішнього ринку продукції машинобудування

Наявність потужних національних науково-виробничих структур машинобудівного комплексу

THE.T4

THE.S1
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D7. Кластер економіки «Розвиток транзитної інфраструктури»
Вигідне транспортно-географічне та геополітичне розташування на шляху основних транзитних потоків, наявність розвинутої мережі
транспортних комунікацій зумовлює значний
транзитний потенціал України. Вона входить до
20 країн-лідерів за експортом транспортних послуг і нині експорт транспортних послуг є суттєвою складовою експортного потенціалу України
(частка транспортних послуг становить 60 % загального експорту послуг). Зокрема, до 2013 року
Україна отримувала до 5 % внеску в ВВП від
експорту транспортних послуг (8–10 млрд дол.
США).
Цей показник може бути збільшено за умов
повного використання її транзитного потенціалу.

Зокрема, технологічні потужності національної
транспортної інфраструктури дають можливість
щороку перевозити залізницями, внутрішніми
водами, автомобільним транспортом та переробляти у портах понад 60–70 млн тонн продукції і доставляти трубопровідним транспортом
близько 200 млн тонн транзитних вантажів.
Однак наявний транзитний потенціал Укра
їни до військового конфлікту на Сході використовувався на 65–70 %, а на транспорті загального користування (без трубопроводів) — лише
на 50 %. Зараз цей сектор економіки обвалився
більш ніж вдвічі, особливо після блокування
Росією експорту України до Казахстану, Китаю та інших країн Азії. Результати експертних досліджень для цього кластера наведені
в табл. 3.27–3.29.

Таблиця 3.27.
Кластер економіки «Розвиток транзитної інфраструктури»

2016
Сильні сторони

2020

2030

TRI.S1 Вигідне транспортно-географічне розташування

6

5.5

TRI.S2 Розвинена і розгалужена транспортна інфраструктура

5

5.5

TRI.S3 Розвиток залізничного, морського та трубопровідного транспорту

4.5

4

TRI.S4 Розвиток логістичного ринку

4.5

5

TRI.W1 Низька якість транспортної інфраструктури

6.5

6.5

TRI.W2 Високий рівень зношеності основних засобів

6

6

TRI.W3 Низька якість перевезень та сервісу

5

5

TRI.W4 Недостатній розвиток інтермодальних перевезень, логістичних терміналів та хабів

5

5.5

TRI.O1 Розбудова міжнародних транспортних коридорів

5

4.5

TRI.O2 Зростання обсягів торговельних потоків між Європою та Азією

4

4.5

TRI.O3 Висока частка транспортних послуг у структурі експорту послуг

4

4.5

4.5

4.5

TRI.T1 Геополітичні чинники, протекціоністські заходи країн-сусідів

6

6

TRI.T2 Монополізація та низький рівень розвитку ринку перевезень

5

5

Слабкі сторони

Можливості

TRI.O4

Розвиток будівельної індустрії для потреб будівництва нової транспортної інфраструктури
Загрози

TRI.T3

Розбалансування транспортної системи, недостатній рівень інтегрованості у транспортні
6
системи європейських країн

TRI.T4 Недостатня адаптація національного законодавства до міжнародних норм і стандартів

4.5

5.5
4
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Таблиця 3.28.

TRI.T4

TRI.T3

TRI.T2

0.694

0.556

0.417

0.556

0.139

0.278

0.417

TRI.S2

Розвинена і розгалужена
транспортна інфраструктура

0.444

0.444

0.333

0.556

0.444

0.444

0.333

0.222

TRI.S3

Розвиток залізничного, морського та трубопровідного
транспорту

0.389

0.486

0.486

0.292

0.389

0.194

0.292

0.389

TRI.S4

Розвиток логістичного
ринку

0.292

0.389

0.194

0.097

0.194

0.389

0.194

0.486

TRI.W1

Низька якість транспортної
інфраструктури

0.458

0.764

0.611

0.000

0.153

0.306

0.611

0.306

TRI.W2

Високий рівень зношеності
основних засобів

0.278

0.694

0.417

0.000

0.139

0.556

0.694

0.278

TRI.W3

Низька якість перевезень та
сервісу

0.333

0.556

0.444

0.111

0.222

0.556

0.556

0.444

TRI.W4

Недостатній розвиток інтермодальних перевезень,
логістичних терміналів
та хабів

0.444

0.556

0.556

0.444

0.333

0.444

0.556

0.444
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Недостатня адаптація національного законодавства до міжнародних норм і стандартів

0.694

Розбалансування транспортної системи,
недостатній рівень інтегрованості у транспортні
системи європейських країн

Монополізація та низький рівень розвитку
ринку перевезень

Вигідне транспортно-географічне розташування

Загрози

Геополітичні чинники, протекціоністські заходи
країн-сусідів

TRI.T1

TRI.O4
Розвиток будівельної індустрії для потреб
будівництва нової транспортної інфраструктури

TRI.O3
Висока частка транспортних послуг у структурі
експорту послуг

TRI.O2
Зростання обсягів торговельних потоків між
Європою та Азією

TRI.S1

Можливості

Розбудова міжнародних транспортних кори
дорів

TRI.O1

Матриця впливів для кластера економіки «Розвиток транзитної інфраструктури»
на середньостроковому (до 2020 року) часовому горизонті
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Таблиця 3.29.

TRI.T4

TRI.T3

TRI.T2

0.625

0.500

0.375

0.500

0.125

0.250

0.375

TRI.S2

Розвинена і розгалужена
транспортна інфраструктура

0.500

0.500

0.375

0.625

0.500

0.500

0.375

0.250

TRI.S3

Розвиток залізничного, морського та трубопровідного
транспорту

0.333

0.417

0.417

0.250

0.333

0.167

0.250

0.333

TRI.S4

Розвиток логістичного
ринку

0.333

0.444

0.222

0.111

0.222

0.444

0.222

0.556

TRI.W1

Низька якість транспортної
інфраструктури

0.458

0.764

0.611

0.000

0.153

0.306

0.611

0.306

TRI.W2

Високий рівень зношеності
основних засобів

0.278

0.694

0.417

0.000

0.139

0.556

0.694

0.278

TRI.W3

Низька якість перевезень та
сервісу

0.333

0.556

0.444

0.111

0.222

0.556

0.556

0.444

TRI.W4

Недостатній розвиток інтермодальних перевезень,
логістичних терміналів
та хабів

0.500

0.625

0.625

0.500

0.375

0.500

0.625

0.500

Недостатня адаптація національного законодавства до міжнародних норм і стандартів

0.625

Розбалансування транспортної системи,
недостатній рівень інтегрованості у транспортні
системи європейських країн

Монополізація та низький рівень розвитку
ринку перевезень

Вигідне транспортно-географічне розташування

Загрози

Геополітичні чинники, протекціоністські заходи
країн-сусідів

TRI.T1

TRI.O4
Розвиток будівельної індустрії для потреб
будівництва нової транспортної інфраструктури

TRI.O3
Висока частка транспортних послуг у структурі
експорту послуг

TRI.O2
Зростання обсягів торговельних потоків між
Європою та Азією

TRI.S1

Можливості

Розбудова міжнародних транспортних кори
дорів

TRI.O1

Матриця впливів для кластера економіки «Розвиток транзитної інфраструктури»
на довгостроковому (до 2030 року) часовому горизонті
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D8. Кластер економіки «Науки про життя»
(біомедична інженерія, клітинна медицина, фармація)
На першому етапі експерти цієї панелі надали глобальний розподіл розвитку наук про життя (рис. 3.4) та визначили структуру цього кластера (рис. 3.5) [13–17].
Americas

EMEA

Asia Pacific

Рис. 3.4.
Глобальний розподіл розвитку наук про життя

ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я

ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЛЮДИНА

НАУКА І ОСВІТА

Рис. 3.5.
Загальна структура кластера
«науки про життя»

Експерти також визначили структуру ринку
праці для цього кластера:
1. Фармацевтична і медична промисловість.
2. Виробництво електромедичного інструментарію.
3. Виробництво медичного обладнання і матеріалів.
4. Випробувальні лабораторії.
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5. Медичні діагностичні лабораторії.
6. Дослідження і розвиток (наука і освіта).
На думку експертів кластер «Науки про життя» до 2020 року має сформуватися в Україні як
система наступних взаємопов’язаних складових:
1. Освіта
Знання, розроблені установами (університетами, коледжами та лабораторіями), які призначені для підтримки цікавості, і пошуку відповідей на фундаментальні наукові питання.
Тим не менш, знання виникає також від ефектів
росповсюдження від цих установ до інших (тобто відкриття знання може призвести до комерційних можливостей і побудови вищих знань,
патентів, постановки юридичних питань та руху
фінансів). Ці спеціалізовані знання також створють значні можливості надання медичної допомоги, якхо вони передаються і розвиваються
в медичній практиці (наприклад, від стенду до
ліжка). Талант підживлюється установами, через заохочення і підтримку навчання і розвиток
людського знання, навичок та можливостей. Талант, необхідний для проведення досліджень
у державних, так і приватних установ. Це також
єдине продовження цілеспрямованих і строго
регульованих режимів професійної акредитації
(тобто спеціалізовані медичні і медико-інженернінавички).
2. Промислова база
Кластер повинен підкріплюватися промисловою базою, яка складається з усталеного бізнесу,
що прямо і побічно підтримують розвиток кластера. Пряма підтримка приходить від існуючих
приватних компаній у даному секторі (наприклад, у випадку наук про життя: фармацевтика, медичні пристрої, діагностика і т. д.), які забезпечують знання про те, як комерціалізувати
продукти, тим самим прискорюючи зростання.
Непряма підтримка включає в себе підприємства, які здатні забезпечити інші необхідні носії
комерціалізації, такі як капітал, бізнес-експертизи, послуг, мереж та довіри. Створення промислової бази, безумовно, виклик в секторі наук про
життя що потребує комплексних нормативних
вимог та фінансові ризики, пов’язані з певними
видами підгалузей.
3. Інфраструктура та фінансування
Інфраструктура включає в себе державні та
приватні установи сектора, де дослідження проводяться (наприклад, лабораторії) і в системи
надання медичної допомоги, де дослідження
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перевіряються на практиці або в клінічних випробуваннях. Фінансування може стосуватися
як прямих капіталовкладень (наприклад, державних субсидій і позик програми), або шляхом створення сприятливих умов для відкриття
стартапів та комерціалізації (наприклад, податкові стимули). Венчурний капітал (наприклад,
приватний акціонерний капітал, інвестиції) потрібно для розвиток інфраструктури підтримки
і дослідження по шляху до комерціалізації.
4. Система підтримки / вирівнювання
суб’єктів
Кластери вимагають екосистеми або мережу
окремих осіб та організацій, які готові підтримувати розвиток ідей і продуктів за рахунок використання своїх наявних ресурсів і зв’язків. Така

екосистема може бути досягнута за допомогою
формальних можливостей залучення, або через
взаємодію, що виникає для забезпечення потужності розвитку. Можливості об’єднання зусиль
новаторів і бізнес-спільноти повинні існувати не
тільки на комерційних підставах, але і для підвищення обізнаності навколо конкретних ініціатив — це створює імпульс для руху. Це дуже
важливо, щоб всі основні зацікавлені сторони
були вирівняні в усіх зусиллях кластера розвитку що є, по суті, активною співпрацею.
В табл. 3.30–3.32 наведені результати другого туру експертизи кластера «Науки про життя»
для середньострокованого (до 2020 року) і для
довгострокованого (до 2030 року) часових горизонтів.

Таблиця 3.30.
Кластер економіки «Науки про життя» (біомедична інженерія, клітинна медицина, фармація)

2016
Сильні сторони

2020

2030

BES.S1

Наявність науково-освітніх шкіл в галузях медичних і біологічних технологій

2.7

4.7

BES.S2

Високі темпи розвитку бізнесу в галузі

2.3

4.5

BES.S3

Розгалуженість вітчизняних фармацевтичних компаній

2.5

5

BES.S4

Технічна залежність та рівень оснащення закладів охорони здоров’я

2.3

4

Слабкі сторони
BES.W1

Відсутність матеріально-технічної бази медичних біотехнологій
(висока імпортозалежність)

6.5

4

BES.W2

Низька конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг

5

2.5

BES.W3

Відсутність вітчизняної медичної промисловості (медтехніки і біоматеріалів)

6

3

BES.W4

Незбалансованість державної політики і потреб суспільства

6

3

Можливості
BES.O1

Перехід на євро стандарти і технічні регламенти в ОЗ

2.5

4.5

BES.O2

Легалізація обігу коштів в галузі

2.5

5

BES.O3

Вплив світових тенденції розвитку Life Sciences на стан цього напрямку в Україні

2.5

4

BES.O4

Висока потреба ринку медичних та фармацевтичних послуг та технологій

3

5

BES.O5

Інтеграція в міжнародні проекти та програми в галузі біології та медицини

3.5

5

Загрози
BES.T1

Монополізація галузі в цілому

2.2

4.7

BES.T2

Затримка у створенні системи страхової медицини

5.3

3.2

BES.T3

Незбалансованість економіки країни і потреб суспільства в отриманні медичних
та фармацевтичних послуг

6

3.5
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Таблиця 3.31.

Наявність науково-освітніх шкіл
BES.S1 в галузях медичних і біологічних
технологій

BES.T1

BES.T2

BES.T3

Монополізація галузі в цілому

Затримка у створенні системи страхової
медицини

Незбалансованість економіки країни і потреб
суспільства в отриманні медичних та фармацевтичних послуг

BES.O5
Інтеграція в міжнародні проекти та програми
в галузі біології та медицини

Загрози

BES.O4
Висока потреба ринку медичних та фармацевтичних послуг та технологій

BES.O2
Легалізація обігу коштів в галузі

Вплив світових тенденції розвитку Life Sciences
BES.O3
на стан цього напрямку в Україні

BES.O1
Перехід на євро стандарти і технічні регламенти в ОЗ

Можливості

Матриця впливів для кластера економіки «Науки про життя»
(біомедична інженерія, клітинна медицина, фармація) на середньостроковому (до 2020 року)
часовому горизонті

0.146 0.000 0.189 0.047 0.213

0.165 0.094 0.094

BES.S2

Високі темпи розвитку бізнесу
в галузі

0.137 0.090 0.144 0.036 0.126

0.137 0.072 0.098

BES.S3

Розгалуженість вітчизняних фармацевтичних компаній

0.125 0.042 0.083 0.042 0.167

0.167 0.083 0.083

Технічна залежність та рівень
BES.S4 оснащення закладів охорони
здоров’я

0.090 0.000 0.181 0.108 0.181

0.072 0.065 0.134

Відсутність матеріально-технічBES.W1 ної бази медичних біотехнологій
(висока імпортозалежність)

0.336 0.153 0.489 0.015 0.688

0.611 0.611 0.611

Низька конкурентоспроможність
вітчизняних товарів і послуг

0.222 0.111 0.111 0.000 0.444

0.333 0.111 0.333

Відсутність вітчизняної медичної
BES.W3 промисловості (медтехніки і біоматеріалів)

0.278 0.139 0.417 0.000 0.556

0.556 0.139 0.417

0.417 0.694 0.556 0.000 0.625

0.556 0.694 0.722

BES.W2

BES.W4
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Таблиця 3.32.

Наявність науково-освітніх шкіл
BES.S1 в галузях медичних і біологічних
технологій

BES.T1

BES.T2

BES.T3

Монополізація галузі в цілому

Затримка у створенні системи страхової
медицини

Незбалансованість економіки країни і потреб
суспільства в отриманні медичних та фармацевтичних послуг

BES.O5
Інтеграція в міжнародні проекти та програми
в галузі біології та медицини

Загрози

BES.O4
Висока потреба ринку медичних та фармацевтичних послуг та технологій

BES.O2
Легалізація обігу коштів в галузі

Вплив світових тенденції розвитку Life Sciences
BES.O3
на стан цього напрямку в Україні

BES.O1
Перехід на євро стандарти і технічні регламенти в ОЗ

Можливості

Матриця впливів для кластера економіки «Науки про життя» (біомедична інженерія, клітинна медицина,
фармація) на довгостроковому (до 2030 року) часовому горизонті

0.319 0.000 0.411 0.103 0.463

0.360 0.206 0.206

BES.S2

Високі темпи розвитку бізнесу
в галузі

0.369 0.243 0.389 0.097 0.340

0.369 0.194 0.263

BES.S3

Розгалуженість вітчизняних фармацевтичних компаній

0.333 0.111 0.222 0.111 0.444

0.444 0.222 0.222

Технічна залежність та рівень
BES.S4 оснащення закладів охорони
здоров’я

0.208 0.000 0.417 0.250 0.417

0.167 0.150 0.308

Відсутність матеріально-технічBES.W1 ної бази медичних біотехнологій
(висока імпортозалежність)

0.183 0.083 0.267 0.008 0.375

0.333 0.333 0.333

Низька конкурентоспроможність
вітчизняних товарів і послуг

0.083 0.042 0.042 0.000 0.167

0.125 0.042 0.125

Відсутність вітчизняної медичної
BES.W3 промисловості (медтехніки і біоматеріалів)

0.111 0.056 0.167 0.000 0.222

0.222 0.056 0.167

0.167 0.278 0.222 0.000 0.250

0.222 0.278 0.289

BES.W2

BES.W4

Незбалансованість державної
політики і потреб суспільства
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D9. Кластер економіки «Туризм»
Незважаючи на втрату одного з найпривабливіших туристичних регіонів, яким є Крим,
експерти цієї панелі вважають, що Україна ще
має досить різноманітний і потужний за географічними і культурними ознаками туристичний потенціал. До привабливих туристичних
місць в Україні відносяться Київ і Чернігів, як
пам’ятки древньої Східнослов’янської культури, Львів, Прикарпаття, Закарпаття, Кам’янецьПодільський, як пам’ятки Західноєвропейської

культури, Одеса, як полікультурне європейське
місто і багато інших. Україні бракує лише розвиненої інфраструктури туризму, хорошого сервісу,
відповідної освіти і культури у цій сфері. Але усі
ці слабкі місця можна подолати за умови цілеспрямованого розвитку цього кластера економіки, який потенційно може приносити країні до
5 % від ВВП. Результати експертних досліджень
для цього кластера наведені в табл. 3.33–3.35.

Таблиця 3.33.
Кластер економіки «Туризм»

2016
Сильні сторони

2020

2030

TUS.S1

Різноманіття культур та історичних пам’яток

5

5

TUS.S2

Географічне положення (погранична країна між Сходом і Заходом)

5

5

TUS.S3

Гостинність та доброзичливість людей

3

4

TUS.S4

Вишукана та різноманітна кухня

3

5

Слабкі сторони
TUS.W1

Низький рівень державної підтримки туризму

6

3

TUS.W2

Низький рівень безпеки (злочинність)

6

4

TUS.W3

Недостатній рівень розвитку інфраструктури туризму та погана екологія

5.5

4

TUS.W4

Високий рівень корупції

6

3.5

Можливості
TUS.O1

Різноманіття культур та історичних пам’яток

3

4

TUS.O2

Географічне положення (погранична країна між Сходом і Заходом)

2

3

TUS.O3

Розвиток менеджменту туризму та підсилення державної підтримки

3

4

TUS.O4

Гостинність та доброзичливість людей

3

4

Загрози
TUS.T1

Низький рівень освіти людей в сфері туристичного сервісу

4.5

3

TUS.T2

Високий рівень злочинності і корупції

6

4

TUS.T3

Низька якість та нестабільність державного управління

6

4

TUS.T4

Низький рівень медичного обслуговування

6

4
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Таблиця 3.34.

TUS.T1

TUS.T2

TUS.T3

TUS.T4

Низький рівень освіти людей в
сфері туристичного сервісу

Високий рівень злочинності
і корупції

Низька якість та нестабільність
державного управління

Низький рівень медичного обслуговування

TUS.O4

0.333 0.333

0.222

0.222

0.222 0.333 0.333 0.222

Географічне положення
TUS.S2 (погранична країна між Сходом
і Заходом)

0.222 0.222

0.222

0.333

0.111 0.333 0.333 0.111

Гостинність та доброзичливість
людей

0.111 0.111

0.056

0.111

0.056 0.111 0.056 0.056

0.056 0.000

0.056

0.111

0.000 0.000 0.000 0.000

TUS.S1

TUS.S3

TUS.S4 Вишукана та різноманітна кухня

Загрози

Гостинність та доброзичливість
людей

TUS.O3

TUS.O2
Географічне положення (погранична країна між Сходом
і Заходом)

Різноманіття культур та історичних пам’яток

Можливості

Розвиток менеджменту туризму
та підсилення державної підтримки

TUS.O1
Різноманіття культур та історичних пам’яток

Матриця впливів для кластера економіки «Туризм» на середньостроковому (до 2020 року)
часовому горизонті

TUS.W1

Низький рівень державної
підтримки туризму

0.278 0.000

0.139

0.139

0.139 0.139 0.139 0.139

TUS.W2

Низький рівень безпеки
(злочинність)

0.278 0.139

0.278

0.139

0.139 0.278 0.278 0.139

Недостатній рівень розвитку
TUS.W3 інфраструктури туризму
та погана екологія

0.125 0.250

0.250

0.250

0.125 0.125 0.250 0.125

TUS.W4 Високий рівень корупції

0.417 0.417

0.417

0.417

0.278 0.417 0.278 0.278
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Таблиця 3.35.

TUS.T1

TUS.T2

TUS.T3

TUS.T4

Низький рівень освіти людей в
сфері туристичного сервісу

Високий рівень злочинності
і корупції

Низька якість та нестабільність
державного управління

Низький рівень медичного обслуговування

TUS.O4

0.333 0.333

0.222

0.222

0.222 0.333 0.333 0.222

Географічне положення
TUS.S2 (погранична країна між Сходом
і Заходом)

0.222 0.222

0.222

0.333

0.111 0.333 0.333 0.111

Гостинність та доброзичливість
людей

0.167 0.167

0.083

0.167

0.083 0.167 0.083 0.083

0.111 0.000

0.111

0.222

0.000 0.000 0.000 0.000

TUS.S1

TUS.S3

TUS.S4 Вишукана та різноманітна кухня

Загрози

Гостинність та доброзичливість
людей

TUS.O3

TUS.O2
Географічне положення (погранична країна між Сходом
і Заходом)

Різноманіття культур та історичних пам’яток

Можливості

Розвиток менеджменту туризму
та підсилення державної підтримки

TUS.O1
Різноманіття культур та історичних пам’яток

Матриця впливів для кластера економіки «Туризм» на довгостроковому (до 2030 року)
часовому горизонті

TUS.W1

Низький рівень державної
підтримки туризму

0.111 0.000

0.056

0.056

0.056 0.056 0.056 0.056

TUS.W2

Низький рівень безпеки
(злочинність)

0.167 0.083

0.167

0.083

0.083 0.167 0.167 0.083

Недостатній рівень розвитку
TUS.W3 інфраструктури туризму
та погана екологія

0.083 0.167

0.167

0.167

0.083 0.083 0.167 0.083

TUS.W4 Високий рівень корупції

0.208 0.208

0.208

0.208

0.139 0.208 0.139 0.139

3.4. SWOT-аналіз економіки України
як цілісної системи
Відповідно до методики проведення комплексу робіт з форсайту (розділ 2), це дослідження проведемо за трьома вимірами — економічним, екологічним і соціальним з метою цілісного
відображення поточного стану соціоекономічного розвитку України в координатах сталого розвитку [6].
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3.4.1. Якісний аналіз SWOT-характеристик
економіки України
А. Економічний вимір
У період істотного економічного спаду, маючи на меті поступово вивести Україну з критичного становища експертною групою А визначено
основні важелі впливу на економічний складник соціоекономічного розвитку України, які за
методом SWOT-аналізу поділено на сильні та
слабкі фактори розвитку, а також можливості та
загрози цьому розвиткові.
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Результати SWOT-експертизи економічного виміру на середньостроковому та довгостроковому
часових горизонтах наведено в табл. 3.36.
Таблиця 3.36.
SWOT-експертиза економічного виміру

Кількісні значення за шкалою Міллера (1–7)
до 2020 року + (до 2030 року)
Сильні фактори
(індикатори)

Кількісні
значення

Слабкі фактори
(індикатори)

Кількісні
значення

S1

Наявність багатогалузевої інфраструктури

5
(6)

W1

Недосконалість податкової
системи

4.5
(3)

S2

Наявність освіченого працездатного людського капіталу

6
(6)

W2

Низький рівень свободи бізнесу

5–6
(3)

S3

Сировинно-ресурсна база для
атомної, відновлюваної енергетики та точного приладобудування

4
(4)

W3

Низький рівень ВВП на душу
населення

5.5
(4)

S4

Вигідне географічне розташування в євразійському просторі

3.5
(3.5)

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи

6
(4)

W5

Втомленість США, Євросоюзу
і міжнародних фінансових
організацій від України

4
(2)

W6

Імпортозалежність

5
(5)

W7

Висока енергомістскість ВВП

Фактори, що визначають
можливості розвитку

Кількісні
значення

Фактори, що визначають
загрози розвитку

6
(4.5)
Кількісні
значення

O1

Розвиток зовнішньоекономічної
діяльності

4
(5)

T1

Зростання енергетичної залежності

O2

Розвиток високотехнологічного
промислового виробництва

3
(4)

T2

Погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків

3.5
(3.5)

O3

Покращення інвестиційної привабливості

3
(4)

T3

Зростання фінансово-економічної залежності

5.5
(6)

O4

Реформування економіки
(комплекс реформ)

5
(6)

T4

Подальше розбалансування
структури економіки країни

5
(3)

Проаналізуємо фактори, наведені в табл. 3.36.
Сильні (Strengths) фактори (індикатори),
що впливають на розвиток економічного складника, є такі:
S1. Наявність
багатогалузевої
інфраструктури (військово-промисловий комплекс,
авіакосмічна промисловість, судно-, енергой машинобудування, гірнича промисловість,
транспортне машинобудування), що є основою

3.5
(5)

для перебудови економіки за кластерним принципом. На середньострокову перспективу вплив
фактора оцінюється в 5 балів з 7, а на довгострокову, що враховує можливість його подальшого
розвитку — 6 з 7.
Зазначене підтверджується тим, що найбільш
вагомим для української економіки є саме промисловий сектор, оскільки його внесок до валового внутрішнього продукту за останні п’ять
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років становить близько 15–20 % (для порівняння: в Німеччині цей показник у середньому за
останні п’ять років становив 23 %; у Франції —
20 %; в Польщі — 33 %; у Румунії — 43 %; в Туреччині — 27 %) [12]. Але, незважаючи на те, що
частка доданої вартості промислового сектору у
ВВП України і його внесок до експорту тривалий час скорочувалися, завдяки багатогалузевій
інфраструктурі Україна ще й досі залишається
важливим промисловим виробником у міжнародному поділі праці.
Так, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру, обсяг експорту
Україною основних видів озброєнь у 2015 році
склав 323 млн дол., що забезпечило їй 11-те місце в світовому рейтингу експортерів озброєнь.
За підсумками п’яти років (2011–2015 роки)
Україна посіла 9-те місце в рейтингу з обсягом
експорту 3.686 млрд дол. [13].
Також у авіакосмічній промисловості Україна входила до лідерів «космічного клубу» і до
2014 року здійснювала 8 % загальної кількості
пусків ракет-носіїв у світі та займала п’яте місце у світі після США, Росії, Китаю та країн ЄС
(в 2015 — пусків не було).
Щодо суднобудування, то експорт морських
суден у 2015 році склав 102.1 млн дол. А загалом
на частку машинобудування у загальному обсязі
реалізованої промислової продукції в 2015 році
припадало 6.9 % [14].
S2. Наявність освіченого працездатного
людського капіталу. Незважаючи на те, що за
часів незалежності України освітній ценз її населення істотно знизився, на сьогодні країна ще
має досить високі позиції за рівнем вищої освіти
(34 позиція зі 140 країн), а також відносно високі показники охопленості молоді середньою
освітою (14 позиція) та якості освіти (46 позиція) [15]. За часткою охоплення молодого населення відповідного віку вищою школою починаючи з 1995 року спостерігається постійна
позитивна динаміка. Починаючи з 2003 року
значення показника стало перевищувати аналогічні як для Польщі, Франції, Італії (порівнювані
країни), так і для Європейського Союзу в цілому.
У 2012 році в Україні рівень охоплення складав
близько 80 %, що на 13 % вище показника ЄС.
Вітчизняна наука має значні напрацювання
та відповідний потенціал для того, аби у стислі
терміни істотно наростити масштаби і практичну віддачу досліджень за багатьма актуальними
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напрямами сучасної математики, фізики, хімії,
біології. У 2013 році на потреби вищої освіти
було спрямовано 2.1 % ВВП, що підтримує ринок праці в Україні випускниками вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації
на 59.2 % [16].
S3. Сировинно-ресурсна база для атомної,
відновлюваної енергетики та точного приладобудування. Україна має досить розвинуту індустріальну базу, яка характеризується потужним
ресурсним потенціалом. Зокрема, в Україні є
найбільші в Європі запаси урану (17 родовищ).
Їх загальний обсяг становить понад 1.8 % світових запасів [17]. Також Україна володіє значним
потенціалом розвитку відновлюваної енергетики та використання альтернативних видів палива. Загальний потенціал відновлюваної енергетики оцінюється у 98 млн т умовного палива
за рік. Наразі частка енергії, добутої за рахунок
альтернативних джерел, становить близько 3 %.
Передбачається збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному балансі
встановлених потужностей до рівня 12.6 % до
2030 року, що становить близько 8 ГВт [18]. Потенціал розвитку вітрогенерації в Україні, за різними оцінками, може досягати 10–15 ГВт [18].
Можливий економічний потенціал розвитку
сонячної генерації в Україні становить близько
4 ГВт. Але з огляду на зниження собівартості
будівництва сонячних електростанцій внаслідок
розвитку технологій цільовий рівень їх встановленої потужності в Україні до 2030 р. може значно перевищити ці показники.
Україна має значний потенціал розвитку
біоенергетики на основі сільськогосподарських
культур, відходів деревини, торфу, палива з біомаси, твердих побутових відходів, біогазу, що зумовлено особливостями клімату та потенціалом
аграрного сектору. Потенційна встановлена потужність у сегменті біоенергетики може становити 10–15 ГВт тепла і 1–1.5 ГВт електроенергії.
Для розвитку альтернативної енергетики
важливими є запаси метану вугільних шахт. Потенціал використання запасів газу метану вугільних родовищ оцінюється в обсязі 8 млрд куб.
метрів у 2020 році та 16 млрд куб. метрів
у 2030 році [19].
Також поміж сильних факторів, що впливають на розвиток економічного складника,
особливе місце відводиться точному приладобудуванню. Його ресурсне забезпечення харак-

3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

теризується наявністю покладів рідкісних та
рідкоземельних металів (тантал, ніобій, літій,
цирконій, гафній), розсіяних елементів (реній,
золото, срібло). Мінерально-сировинна база
України є достатньо вагомою у світовому вимірі.
У надрах нашої країни виявлено майже 20 тис.
родовищ, з яких 8290 родовищ за 98 видами мінеральної сировини мають промислове значення. З видобутком і використанням корисних копалин пов’язано 48 % промислового потенціалу
країни (особливо в точному приладобудуванні)
і до 20 % її трудових ресурсів [19]. Ці показники
наближаються до показників розвинутих країн
з потужною гірничодобувною промисловістю.
S4. Вигідне географічне розташування
в євразійському просторі. За площею території
(30 місце у світі), кількістю населення (44 позиція) та за природно-ресурсним потенціалом
(близько 5 % світових запасів корисних копалин) Україна належить до найбільших країн
у Європі. До того ж країна має вигідне транс
портно-географічне розташування: «перехрестя» найкоротших шляхів із країн Європи до Азії,
а також із країн Балтії до Чорноморського регіо
ну. Основу становлять міжнародні транспортні
комунікації: залізниця, автомагістралі, нафто- та
газопроводи, аеросполучення, морська та річкова інфраструктури, а також лінії електропередач
(ЛЕП) і телекомунікації. Саме транспортні коридори набувають вагомого значення у середньо- та довгостроковій перспективі.
Про розвинуту інфраструктурну та географічну переваги України свідчать такі факти.
Протяжність мережі автомобільних доріг становить 169.5 тис. кілометрів, її щільність 281 кілометр на 1 тис. кв. кілометрів. Протяжність
мережі залізничних колій становить 21.7 тис.
кілометрів. За довжиною мережі залізниць
Україна займає третє місце в Європі. Її щільність 35.9 кілометрів на 1 тис. кв. кілометрів. За
цим показником Україна входить до першої десятки країн світу, хоча дещо відстає від Польщі,
Франції та Німеччини. Кількість діючих залізниць — 6, кількість діючих аеропортів цивільної
авіації — 22 аеропорти (із них статус міжнародного мають 13), кількість діючих морських портів — 13. Протяжність магістральних газопроводів — 39800 км. Система підземних сховищ газу
складається з тринадцяти сховищ загальною активною місткістю понад 32 млрд куб. м. Загальна пропускна здатність ГТС України становить

на входi — майже 288 млрд куб. м на рiк, а на
виходi — 178.5 млрд куб. м на рік, у т. ч. близько 142 млрд куб. м на рік — у напрямку країн
Європи [20].
Слабкі (Weaknesses) фактори (індика
тори), що стримують розвиток економічного
складника:
W1. Недосконалість податкової системи, як
слабка сторона економіки України, характеризується 117 місцем з 173 країн світу за рівнем податку на прибуток та значною кількістю податкових платежів (96 позиція серед 188 країн) [21].
Податкова система України характеризується
також низкою інших системних вад. Це постійна
еволюція податку на додану вартість і податку
на прибуток підприємств; часті зміни розмірів
ставок мита та акцизів, досить високі тарифи
відрахувань у державні цільові фонди соціального спрямування. Так, середньозважена ставка
оподаткування доходів підприємств в Україні
в 2015 році становила 52.2 % проти 38.7 % в країнах Східної Європи та Центральної Азії та 41.5 %
у країнах ОЕСР, а середня тривалість процедури
сплати податків — 350 годин проти 201 годин
у країнах Східної Європи та Центральної Азії та
181 годин у країнах ОЕСР [21].
За різними оцінками тіньовий сегмент економіки в Україні становить близько 40 % ВВП,
тобто близько 53 мільярдів доларів. Це ті гроші,
з яких не сплачуються податки. Сумарна податкове навантаження в Україні становить 52.2 %
від прибутку/доходу. Тобто в разі повної детінізації економіки, держбюджет додатково отримає близько 28 мільярдів доларів на рік. Якщо
припустити, що всі ці «детінізованние податки»
були б розподілені виключно на зарплати бюджетникам — лікарям, вчителям, держслужбовцям, яких в Україні близько 3 мільйонів чоловік,
і пенсіонерам, яких близько 13.4 млн — то на
одну людину доведеться додаткових 141 долар
в місяць. В такому випадку середній доход українського «бюджетника» теоретично став би не
в 5, а тільки в 2 рази менше польського [22].
Також домінування політичного запиту над
об’єктивною оцінкою фінансових ресурсів держави генерує надмірно «оптимістичні» плани
бюджетних видатків, що зумовлювало необґрунтоване зростання обсягу коштів, стягнутих з підприємницького сектору, та нарощування державного боргу.
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Фінансова слабкість місцевих та регіональних бюджетів внаслідок високого рівня бюд
жетної централізації надає податковій системі
України додаткових вад. Зростає залежність
місцевих бюджетів від трансфертів із Державного бюджету. Власні доходи місцевих бюджетів
у 2015 році сягнули 120.46 млрд грн, а субвенції
та дотації — 173.98 млрд грн. Таким чином, якщо
на 2014 рік вага трансфертів у доходах бюджету була 54.9 %, то в 2015 році вона становила
59.1 % [23]. Показово, що у 2015 році у 6 з 25 регіонів частка трансфертів з державного бюджету
в доходах місцевих бюджетів перевищила 70 %,
у 11 регіонах вона становила від 60 до 70 %,
у 6 регіонах — від 50 до 60 %, і лише в 2 регіонах — менше 50 % [24].
W2. Низький рівень свободи бізнесу. За даними рейтингу легкості ведення бізнесу «Doing
Business-2016», підготовленого Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією за
даними 190 країн, Україна посідає 83 місце, знаходячись за цим показником між Саудівською
Аравією і Брунеєм. Показово, що протягом року
Україна піднялася на 13 позицій — ключовою
реформою, яка цьому сприяла, стало спрощення реєстрації бізнесу. Для порівняння: Польща
обіймає 25 місце, Білорусь — 44, Молдова — 52,
Російська Федерація — 51 місце [25].
Складність та неоднозначність тлумачення
положень законодавчих та підзаконних актів,
репресивна структура податкової системи пригнічують підприємницьку ініціативу малого
й середнього бізнесу, сприяючи тінізації економічних процесів — у 2014 році рівень тіньової
економіки склав 41.0 % від обсягу офіційного
ВВП України. Для порівняння: в середньому по
країнах ЄС він становив 18.3 % від ВВП, при
цьому найбільший показник був у Болгарії —
30.6 % [26]. Це відобразилося також у значенні
індексу економічної свободи, за яким Україна
посіла у 2016 році 162 місце з 178 країн, знаходячись за рівнем між Соломоновими островами
та Демократичною республікою Конго [27].
W3. Низький рівень ВВП на душу насе
лення. У цінах 1990 року рівень ВВП на одну
особу у докризових 2011–2012 роках складав
трохи менше 80 % ВВП рівня ВВП 1990 р. Якщо
у попередні роки (1990–2008 роки) ці показники поступово зростали з майже 50 %-вого
значення у перші роки незалежності до 83.3 %
у 2007–2008 роках, то в наступні два роки цей
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показник суттєво зменшився [14]. Таким чином, межа стартового рівня ВВП з початку становлення України як незалежної держави так
і не була досягнута. У 2013 році за рівнем ВВП
на душу населення Україна в рейтингу Світового банку посіла 139-е місце з 226 країн, що
надали інформацію — на одного українця припадало 4029.7 доларів. У 2014 році цей показник
склав 3082.5 дол. і відповідно позиція знизилася
до 150-го місця з 218 країн. Україна потрапила
в групу країн з валовим доходом, нижчим за середній, посівши позицію вище ніж Зімбабве та
Гондурас, але нижче Болівії та Республіки Конго (до найнижчої категорії належать держави,
в яких валовий дохід на душу населення становить менш як 1035.0 доларів) [28].
Навіть за умови створення ідеальних умов
і «українського економічного дива» (наприклад,
ВВП країни за прикладом Китаю і Японії буде
рости не більше, ніж на 12 % щорічно) — в такому випадку українці зможуть розраховувати
тільки на додаткових 200–300 доларів в рік [22].
W4. Недосконалість фінансово-кредитної
системи. Причинами критичного стану фінансового сектору України є її інституційна слабкість і неналежний рівень реалізації економічних реформ вже впродовж значного періоду.
Такий стан у державі характеризується низкою
показників. Так, за рейтингом неспроможності держав світу Україна обіймала у 2015 році
83 місце із 178 країн [29]. В тому числі за індексом «Бідність і економічний занепад» — 114 місце, за індексом «Легітимність влади» — 145 місце, а за індексом «Апарат безпеки» — 149. Усі ці
показники безпосередньо визначають низький
рівень функціонування фінансово-кредитної
системи. Відплив депозитів із банків за підсумками 2014 року став найбільшим після кризового 2009 року. Обсяг депозитів у національній
валюті протягом 2014–2015 років зменшився
на 8.0 % — до 388.7 млрд грн. Обсяг депозитів
в іноземній валюті за цей період знизився на
42.9 % — до 19.4 млрд дол. США. За період 2014–
2015 років зафіксовано зменшення залишків за
кредитами, наданими в національній валюті, на
26.4 % —до 439.3 млрд грн. Залишки за кредитами в іноземній валюті за окреслений період
скоротилися на 38.0 % — до 23.9 млрд дол. США
(у доларовому еквіваленті) [30].
Окрім зниження рівня вітчизняних банківських кредитних ресурсів, що негативно
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відображається на функціонуванні, насамперед,
реального сектору економіки, недосконалість
структури та правил функціонування вітчизняної фінансово-кредитної системи відображається на стабільності функціонування банківської
системи в цілому. Кількість діючих банків протягом 2014–2015 років зменшилась на 35 %: на
початок 2014 року діяло 180 банків, на початок
2015 року — 163, на початок 2016 року — 117.
Процес зменшення їх кількості діючих банків
продовжується — станом на 01.03.2016 року їх
кількість складає 114 [31]. Загальний обсяг додаткового капіталу, необхідного для функціо
нування банківської системи України, може
сягнути 170 млрд грн, або 12 % ВВП. Оскільки
джерелом його фінансування є кредити НБУ під
заставу державних боргових зобов’язань, цей канал, збільшуючи розміри внутрішнього боргу, є
додатковим складником «боргового зашморгу».
Також в Україні має місце негативна і нетрадиційна для світової фінансової системи
тенденція до зростання облікової ставки НБУ
та відсоткових ставок за кредитами та депозитами у кризові для економіки періоди. У період
з квітня 2014 року до березня 2015 року облікова ставка НБУ зросла з 9.5 % до 30 % (пізніше,
в серпні 2015 року її було зменшено до 27.0 %,
з вересня 2015 року і до теперішнього часу вона
складає 22.0 %) [32]. Подібний прецедент вже
був в Україні в 1992–1996 роках в період гострої
кризи та галопуючої інфляції, що призвело до
падіння ВВП майже на 60 %. Таким чином, недосконалість фінансово-кредитної системи відобразилась на макроекономічних показниках
України, що відповідно позначилося на виконанні бюджетних показників, і кумулятивний
ефект банківської кризи, за оцінками фахівців,
протягом 2014–2016 років може перевищити
100 млрд грн, а це 7.1 % ВВП.
W5. Втомленість США, Євросоюзу і міжнародних фінансових організацій від України.
Зовнішні союзники України, в першу чергу
США, країни Євросоюзу і міжнародні фінансові
організації починають розчаровуватися повільними, безсистемними і недостатніми реформами
країни, високим рівнем корупції, тіньової економіки та олігархізації влади. За таких умов затримуються процеси європейської інтеграції, як
це було яскраво продемонстровано голандським
референдумом в квітні 2016 року, відтерміновується надання Україні безвізового режиму та

затрмується надання Україні чергових траншів
кредиту МВФ.
W6. Імпортозалежність. Україна є надзвичайно залежною від торгівлі із зовнішнім світом, в першу чергу — від імпорту енергоресурсів
з Російської Федерації. Імпортозалежність, тобто частка імпорту у ВВП у середньому за останні п’ять років (2011–2015 рр.) становила 53.2 %
ВВП. Для порівняння: в Німеччині цей показник складає 39 %; у Франції — 30.5 %; в Польщі — близько 46.2 %; в Румунії — близько 41 %;
в Туреччині — близько 32.2 % [28]. За період
з 2011 року частка імпорту у ВВП дещо зменшувалася — з 56.4 % в 2011 році до 53.2 % в 2013.
Суттєве скорочення імпорту відбулося протягом
2014–2015 років — в 2014 імпорт товарів скоротився на 27.4 % — до 61.7 млрд дол., в 2015 році —
на 31.1 % до 37.5 млрд дол. Відтак, у 2015 році
таке зниження відбулось за рахунок скорочення
імпорту: енергоресурсів — на 25.2 %, мінеральних продуктів — на 15.2 %, продовольчих товарів та продукції сільського господарства — на
42.6 %, металів та виробів з них — 39.8 %, виробів із каменю, скла та кераміки — 36.9 % [33].
Частка імпорту з Російської Федерації зменшилась з 27.4 % у 2013 році до 20.6 % у 2014 і 19.9 %
в 2015 році. Водночас, частка імпорту з країн ЄС
у 2015 році становила 35.1 % [34].
Таким чином, Україна має суттєвий рівень
імпортозалежності. Позбавитися цієї залежності
у сучасному глобалізованому світі неможливо.
Країни в межах інтеграційних процесів, кооперації та спеціалізації здійснюють свою виробничо-комерційну діяльність з урахуванням свого
ресурсного забезпечення, міжнародного поділу
праці тощо. Тому необхідно оптимізувати експортно-імпортну діяльність, враховуючи ресурсний потенціал країни.
W7. Висока енергомісткість ВВП. Поступово, впродовж десятків років, знижується енергомісткість та підвищується енергоефективність
світового ВВП [35]. На початок 2013 року середньосвітове значення енергомісткості склало
близько 0.16 кг нафтового еквіваленту на 1 долар ВВП (кг н.е./дол.). На той період значення
цього показника для України було 0.36 кг н. е./
дол., що в 2.25 рази перевищувало середньосвітове, а порівняно з країнами Євросоюзу — майже у 3 рази.
Високий рівень енергомісткості ВВП України
зумовлений кількома факторами. По-перше, це
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спотворена структура ВВП, значна частка якого
формується у ресурсо- та енергомістких галузях (чорна металургія, хімічна промисловість,
паливно-енергетичний комплекс та видобування корисних копалин). По-друге, низька енергоефективність у секторі трансформації енергії
(теплова електроенергетика та виробництво
теплової енергії), постачання енергії (транс
портування і розподіл електричної та теплової
енергії). Середня ефективність використання
вугілля в тепловій електроенергетиці України є
майже в 2–3 рази нижчою, ніж у країнах Євросоюзу, а втрати електроенергії в мережах — вищі
в 2 рази, ніж у Німеччині та США. По-третє, високі питомі витрати енергії домогосподарствами
та інституційним сектором на опалення та гаряче водопостачання. В Україні середнє питоме
річне енергоспоживання житлового фонду України становить близько 270 кВт·рік/м2, що майже вдвічі перевищує показники країн Європи із
близькими кліматичними умовами.
Водночас, показники енергомісткості та енергоефектовності пов’язані зі стабільністю постачання паливно-енергетичної сировини, власні
можливості забезпечення якою в Україні залишаються обмеженими. Так, видобуток сирої нафти в Україні у 2015 р. становив 1.8 млн т, що
дає змогу задовольнити менше 20 % потреб внут
рішнього ринку. Обсяги видобутого в Україні
природного газу задовольняють лише потреби
населення (частка якого у загальному внутрішньому споживанні газу становить менше половини). Немає в Україні і власного виробництва
пального для атомних електростанцій. Навіть
враховуючи втрату частини Донбасу, основою
внутрішнього енергетичного потенціалу України
залишається вугілля (47 % власного виробництва енергетичних матеріалів) [36].
Один зі шляхів зниження рівня енергомісткості ВВП — це коригування структури кінцевого споживання енергії в Україні, де природний
газ у загальній структурі споживання (2014 рік)
використовується на 34.1 %, вугілля — на 14.9
(а у 2012 р. — 32.7 %), сира нафта та нафтопродукти — на 16.5, електроенергія — на 18.0, теплоенергія — на 14.5, а біопаливо — тільки на
2 % [37].Тоді як у країнах ЄС та США ці пропорції, відповідно: газ — 23.9 % / 27.9 %, вугілля — на 17.9 % / 19.9 %, а відновлювана енергетика –12.1 % / 6.3 % [37].
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Фактори, що визначають можливості
(Opportunities) розвитку економічного складника, є такими:
O1. Розвиток зовнішньоекономічної діяль
ності. Глобалізаційні процеси в сучасному світі передбачають суттєве розширення зовнішньоекономічної діяльності. Важливість цього
фактора для України підтверджується тим, що
загальний обсяг зовнішньої торгівлі в структурі валового внутрішнього продукту України
протягом останніх п’яти років становив більше
ніж 95 % (для порівняння, в Німеччині цей показник становить більше 60 %; у Франції — майже 45 %; у Польщі — більше 77 %) [28]). Частка
експорту в структурі ВВП України становить
49.2 % і зменшується впродовж останніх п’яти
років. У 2014 році експорт товарів скоротився
з 65 млрд дол. до 55.6 млрд, у 2015 — до 38.1 млрд
дол. [14], що обумовлено призупиненням виробничих потужностей і руйнуванням виробничої
і транспортної інфраструктури на Сході країни;
зниженням цін на світових ринках; протекціоністськими заходами країн — торговельних партнерів (в основному, Росії, а також інших членів
Митного союзу); проблемами з отриманням сировини для виробництва експортованої продукції (зокрема, в хімічній та нафтопереробній промисловості); збереженням експортних обмежень
в Україні. Обсяг імпорту в 2014 році скоротився
з 85 до 61.7 млрд дол., в 2015 році — до 37.5 млрд
дол. що було обумовлено в основному послабленням реального ефективного обмінного курсу гривні (на 24.9 % в 2014 році, на 43.3 % в 2015)
і скороченням внутрішнього попиту (оборот роздрібної торгівлі знизився за 2014 рік — на 8.6 %,
за 2015 рік — на 20.7 %, промислове виробництво
скоротилося відповідно за 2014 рік — на 10.7 %,
за 2015 рік — на 13 % [14].
Довготривале від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі держави несе в собі наразі багато загроз,
головна з яких — пошук і забезпечення зовнішніх боргових ресурсів для вирівнювання платіжного балансу, що в основному здійснюється за
рахунок зовнішніх запозичень. Але це потенційно може спричинити й можливість зростання,
якщо зовнішньоекономічну діяльність зосередити на високотехнологічному промисловому виробництві.
O2. Розвиток високотехнологічного промислового виробництва. Найбільшу додану
вартість забезпечує розробка, виробництво,
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реалізація та обслуговування високотехнологічної продукції. Але в Україні близько 58 % виробленої продукції припадає на нижчий — третій
технологічний уклад (виробництво будівельних
матеріалів, чорну металургію, суднобудування,
оброблення металу, легку, деревообробну і целюлозно-паперову промисловість). Водночас в обсязі випуску продукції п’ятий і шостий технологічні уклади складають усього 4 %.
За рівнем технологічності українська промисловість відстає на третину від середніх показників ЄС. Частка високотехнологічного експорту в загальному експорті товарів переробної
промисловості в Україні становить лише 6 %,
в той час, як в прогресивних країнах цей показник становить 20–49 % (Великобританія — 22 %,
Швейцарія — 26 %, Франція — 25 %, Республіка Корея — 26 %, Малайзія — 44 %, Сінгапур —
45 %, Філіппіни — 49 %) [22].
Це досить низький показник для країни, яка
з 1981 до 1995 року мала одну з кращих позицій
у світі за науковим кадровим потенціалом.
У 2014 р. частка виконавців наукових досліджень і розробок (дослідників, техніків і допоміжного персоналу) у загальній кількості
зайнятого населення становила 0.50 %, у тому
числі дослідників — 0.32 %. За даними Євростату, найвищою ця частка була у Фінляндії (3.20 %
і 2.28 %), Данії (3.20 % і 2.18 %), Швейцарії
(2.66 % і 1.37 %), Норвегії (2.56 % і 1.81 %) та
Словенії (2.27 % і 1.34 %); найнижчою — у Румунії (0.46 % та 0.30 %), Кіпру (0.71 % та 0.50 %),
Болгарії (0.74 % та 0.52 %) та Туреччині (0.74 %
та 0.63 %) [14].
Крім того, Україна посідає 4 місце у світі за
кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів [22].
Науковий потенціал України певною мірою
визнається світовим співтовариством, адже підприємства, наукові установи та освітні заклади
беруть активну участь у високотехнологічних
проектах. Зазначене характеризується високою
позицією (24 з 134) за грантами технічної співпраці. Тому розвиток вітчизняного високотехнологічного виробництва на основі переорієнтації
промисловості на п’ятий і шостий технологічні
уклади та мотивоване використання вітчизняного наукового потенціалу є суттєвою можливістю
піднесення економічного складника сталого розвитку.
У 2014 році питома вага загального обсягу витрат на НДДКР у ВВП становила 0.66 %,

у тому числі за рахунок коштів державного бюд
жету — 0.26 %. За даними Євростату, частка обсягу витрат на наукові дослідження та розробки
країн ЄС-28 у ВВП становила 2.01 %. Більшою
за середню частка витрат на дослідження та
розробки була у Фінляндії — 3.31 %, Швеції — 3.3 %, Данії — 3.06 %, Німеччині — 2.85 %,
Австрії — 2.81 %, Словенії — 2.59 %, Франції —
2.23 %, Бельгії — 2.28 %; меншою — у Чорногорії, Румунії, Кіпрі, Латвії та Болгарії (від 0.38 %
до 0.65 %) [14].
O3. Покращення інвестиційної привабливості. До головних проблем, що сформували
низьку оцінку інвестиційної привабливості для
України, належать: різкі зміни зовнішньополітичної орієнтації держави наприкінці 2013 року;
відсутність надійної системи гарантування захисту прав інвесторів та акціонерів; ускладнений
доступ підприємств до отримання кредитних ресурсів через несприятливі умови кредитування;
високі відсоткові ставки та ризики банківського
сектора; значний рівень податкового навантаження. Як свідчення цього, на початку 2015 року
рейтингове агентство «Moody’s» [38] знизило
довгостроковий суверенний кредитний рейтинг
України з Caa3 до «високо спекулятивного» Ca,
що лише на один щабель вище від рівня дефолту,
і супроводило його вкрай негативним прогнозом.
В листопаді 2015 року Moody’s знову підвищило
суверенний рейтинг України до Саа3 і змінило
прогноз з негативного на стабільний. Рішення
було прийнято через досягнення прогресу в процесі реструктуризації державного боргу України.
Агентство «Fitch Ratings» визначило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті
до «переддефолтного»рівня CCC [39].
«Standard & Poor’s» визначило суверенні
рейтинги України на рівні «В-/В» зі стабільним
прогнозом рейтингів. Рейтинг України за національною шкалою — uaBBB-. За класифікацією
«Standard & Poor’s», рейтинг B відображає істотно недостатній рівень кредитоспроможності
та означає, що емітент облігацій платоспроможний, але несприятливі економічні умови найімовірніше негативно вплинуть на його можливості
та готовність проводити виплати за боргами.
Варто зазначити, що Україна була досить
інвестиційно привабливою до 2014 року (обсяг ПІІ в Україну — 57 млрд дол.). Однак нагромаджений обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну впродовж 2015 року скоротився
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з 45.7 млрд дол. до 43.4 млрд дол. При цьому
обсяг ПІІ з України практично не зазнав змін:
у 2014 році — 6.3 млрд дол., а в 2015 — 6.2 [14].
Для запобігання погіршенню інвестиційної привабливості України відбулося ухвалення значної
кількості нормативно-правових актів, які істотно змінили правове підґрунтя підприємницького та інвестиційного клімату в країні. Проте
реалізація справжніх реформ поступово уповільнилася і гальмувалася, що викликало загальне
руйнування перших позитивних очікувань віт
чизняних та іноземних підприємств щодо перспектив бізнес-клімату й інвестиційної приваб
ливості України. Тому подальше реформування
інвестиціного та інших майданчиків для проривних технологій є важливою можливістю розвитку економічного складника.
O4. Реформування економіки (комплекс
реформ). Розбалансованість статей доходів і витрат у держбюджеті країни показує необхідність
комплексного реформування економіки. Опосередковано можна визначити ефективність
економіки обсягом ВВП (за ПКС): у 2015 році
маємо 50 позицію серед 230 країн, що досліджуються, і 148 місце по ВВП (за ПКС) на одну особу [40]. За індексом якості регулювання (Regu
latory Quality) мали на 2013 рік 150 позицію
з 215, а за індексом ефективності роботи уряду
(Government Effectiveness) — 147 позицію [41].
Наразі існує велика можливість розвитку
саме економічного складника за рахунок впровадження комплексу реформ на основі вже наявного секторального реформування — лібералізація цін, відносини у сфері торгівлі та малої
приватизації. Натомість недостатність реформ
чи їх відсутність спостерігаються в низці системно важливих сфер, з-поміж яких: використання природних ресурсів, транспортна галузь,
система державної допомоги, житлово-комунальна сфера, фінансовий сектор, енергетика,
аграрний комплекс, соціальна сфера тощо. Також спостерігається поверховість реформ щодо
спрощення дозвільної системи і сфери ліцензування. Як наслідок, виникає диспропорційність
фінансових та ресурсних потоків, що не лише
погіршує підприємницький клімат, а й дискредитує стратегію реформ зокрема та політику
держави загалом. Тому комплексне реформування економіки країни є не тільки основною
можливістю розвитку економічного складника,
а й зростання довіри до держави.
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Фактори, що визначають загрози (Threats)
розвитку економічного складника, є такими:
T1. Зростання енергетичної залежності.
Головними причинами енергетичної залежності
України була історично сформована фактична
монополія Російської Федерації щодо постачання природного газу, вугілля та тепловидільних
елементів для ядерної енергетики. Залежність
економіки України від енергопостачання з Росії призвела до загострення енергетичної кризи
протягом останніх років. Багато в чому вона стала результатом нереформованості та корумпованості економіки. Так, лише за 20012–2014 роки
негативний вплив збитковості діяльності НАК
«Нафтогаз» України на розмір фіскального дефіциту збільшився з 0.5 % ВВП у 2012 році до
більш ніж 8 % ВВП у 2014 році, тобто у 16 разів.
У 2014 році сума докапіталізації НАК «Нафтогаз» України за рахунок держбюджету досягла
104 млрд грн — більше 25 % доходів бюджету [42]. Але згідно зі Звітом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за 6 місяців
2015 року НАК «Нафтогаз України» знизив рівень збитковості в 7 разів до 4.5 млрд грн, у тому
числі, завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулось у рамках переходу до ринкових цін на природний газ. (піврічний результат НАКу не враховує списання
безнадійної заборгованості, яке відбудеться наприкінці року) [43].
Теоретично, поставки енергетичного вугілля можуть здійснюватися з Польщі, Колумбії,
США, Австралії, Індонезії та В’єтнаму. Однак
очевидно, що ціна імпортованого вугілля суттєво
перевищує середню собівартість українського,
яка коливається на рівні 1500–1650 грн за тонну.
За оцінками експертів, ціна тонни імпортованого
з Південно-Африканської республіки антрациту
з НДС та витратами на доставку до ТЕС становила близько 110–120 дол. США за тонну.
Енергетична залежність України характеризується також 73-м місцем з 122 країн світу за
експортом палива (3.4 % від експорту товарів в
2014 році) та 17 місцем з 130 країн світу за імпортом палива (16.5 % від імпорту товарів в
2014 році). До того ж національна економіка є
досить енерговитратною — енергомісткість вітчизняної економіки є однією з найвищих у світі.
T2. Погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків. На сучасному етапі рівень динамічності зовнішніх ринків досить суттєвий. Уповільнення
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попиту на імпорт з боку розвинених економік
та поступове зниження конкурентноздатності
економік, що розвиваються, вплинули на зниження обсягів приросту світової торгівлі у 2013–
2014 роках, що відображається на показниках
економічного виміру розвитку України. За статисткою, українська економіка приблизно в однакових пропорціях (близько 30 % експорту та
валютних надходжень від експорту) залежить
від кон’юнктури ринків розвинутих країн та країн СНД.
Так, хоча у 2014 р. Євросоюз став головним
торговельним партнером України, обсяги експорту та імпорту між Україною та ЄС зменшилися до 86.6 % від обсягів 2013 року (44 297.4 млн
дол. США) (в 2015 — 25 697 млн дол. США, що
на 26.49 % менше ніж в 2014 (34 958.8 млн дол.
США). В 2015 році спостерігалося зниження експорту за всіма групами, крім таких: живі тварини,
продукти тваринного походження (+18.1 %); маса
з деревини або з інших волокнистих целюлозних
матеріалів (+1.3 %); вироби з каменю (+23.4 %);
промислових товарів (+1.7 %); вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат
(+231.4 %). Серед імпортних європейських товарів найсуттєвіше зниження відбувається у таких групах: продукція хімічної промисловості
(-30.5 %); готові харчові продукти (-35.1 %); продукти рослинного походження (-46 %); деревина
і вироби з неї (-53.7 %); механічне обладнання
(-30.1 %); перли натуральні (-76.9 %) тощо [44].
Протягом 2015 найсуттєвіше зниження відбулося у таких сферах: виробів мистецтва, предметів
колекціонування та антикваріату (на 95.8 %);
перли натуральні або культивовані (на 75.9 %);
деревина і вироби з деревини (на 53.7 %).
Погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків
СНД сталося, по-перше, внаслідок циклічного економічного спаду в регіоні, по-друге, внаслідок падіння попиту на український експорт
через політику імпортозаміщення цих країн;
по-третє, через запровадження заходів протек
ціонізму та жорсткого економічного тиску з боку
деяких з цих країн. Основне скорочення зовнішньої торгівлі у 2015 році припало на країни
СНД. Експорт зменшився на 51.3 %, імпорт —
на 57.8 %. Сальдо торгівлі з СНД з від’ємного
(-0.41 млрд дол.) у першому кварталі 2014 року
перетворилось на додатне (0.15 млрд дол.) [45].
Суттєву роль у погіршенні кон’юнктури зов
нішніх ринків для України відіграло розірвання

торговельних відносин з Російською Федерацією, які, за підсумками 2014 року, в загальному обсязі експорту товарів та послуг з України
становили 20.4 %, в загальному обсязі імпорту
в Україну — 22.6 %. У 2015 році обсяги зовнішньої
торгівлі товарами та послугами України з Російською Федерацією становили 15 990.9 млн дол.
США і зменшилися у порівнянні із 2014 роком
на 10 902.2 млн дол. США або на 40.5 %. Торгівля товарами (без врахування послуг) у 2015 році
становила 12 315.1 млн дол. США і зменшилася
у порівнянні з 2014 роком на 10 183.1 млн дол.
США, або на 45.3 % [44].
Найбільших втрат зазнали металургійна галузь — більше 1.6 млрд дол. на рік, виробництво металопродукції — 0.9 млрд дол.,
труб — 0.5 млрд дол., електронного приладобудування — 0.3 млрд дол. Втрати агропромислового комплексу оцінені на рівні 0.6 млрд дол. на
рік [46] від припинення експорту в Росію м’яса,
молока та овочів. Однак, збільшення році обсягів експорту продукції до країн Європейського
Союзу дозволило частково перекрити втрати на
російському напрямку.
T3. Зростання фінансово-економічної залежності.
Загальна сума державного та гарантованого
державою боргу України на 31 грудня 2015 року
становила 65.488 млрд дол, що на 6.19 %, або
на 4.324 млрд дол, нижче показника на початок
року. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті на
цю дату становила 1.572 трлн грн, що на 42.78 %,
або на 470.932 млрд грн, більше показника на
початок року [47].
Окрім того, Російська Федерація може суттєво ускладнити українські сподівання реструктурувати зовнішні борги. Так, на 31 січня
2016 року сума боргу України перед РФ становила 3.075 мільярда доларів. У 2013 році Мінфін
РФ викупив за рахунок коштів ФНБ дворічні
українські євробонди. Україна обслуговувала цей борг до грудня 2015 року, коли Київ наклав мораторій на виплату останнього купона на
75 мільйонів доларів і погашення всієї суми заборгованості [48].
У свою чергу, Росія вирішила звернутися
до суду — позов до України, поданого в інтере
сах Росії компанією The Law Debenture Trust
Corp. в англійський суд, щоб стягнути з України
всю суму боргу за євробондами, яка становить
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3.075 мільярда доларів, а також відшкодувати
витрати, пов’язані з подачею позову в міжнародний суд. У позовній заяві повідомляється,
що станом на 16 лютого, коли був поданий позов, Україна була винна Росії 3 млрд 114 млн
633 тис. доларів (при ставці 8 %) або 3 млрд
99 млн 771 тис. доларів (за ставкою 5 %). При
цьому позивач просить суд призначити додаткову компенсацію на користь Росії понад суми
боргу та накопичених відсотків) [49].
Таким чином, критичних значень виміру набуває фінансово-економічна залежність від Росії.
Усе це ускладнюється тим, що Росія має значний
вплив у банківському секторі. Російські дочірні
банки володіють в Україні активами на суму понад 6 млрд дол., що опосередковано ставить під
контроль Росії значну частину банківського сектору України. Присутність Росії в банківському
секторі України дає російському уряду ще одну
можливість впливати на фінансово-економічну
залежність України.
T4. Подальше розбалансування структури
економіки країни. За роки незалежності в Україні відбулося формування вразливої структури
економіки зі значними галузевими диспропорціями, переорієнтацією на сектори з низьким рівнем технологічної переробки і суттєвою залежністю від попиту на зовнішніх ринках. Економіка
України все більше характеризується ресурсо- та
енергомісткістю виробництва, надмірним екстенсивним розвитком добувної промисловості,
відсталістю агропромислового сектору, низьким рівнем інноваційного виробництва, відставанням розвитку інфраструктури, відірваністю
фінансового сектору від реальної економіки,
неефективним функціонуванням секторів, що
забезпечують суспільний розвиток.
Українській економіці за останні 24 роки стали притаманні такі тенденції розбалансування
структури економіки країни: скорочення частки сільського та лісового господарства з 25.5 %
до 10.5 %; падіння переробної промисловості до
13.8 % у 2013-му, яка в 1990 році становила майже третину всього ВВП; стрімке зростання частки фінансового сектору до 5 % і сектору торгівлі
до 18.2 % (більш ніж у 3.5 рази) [14]. Більшість
сучасних господарських зв’язків Україна успадкувала від зовнішньоекономічних зв’язків СРСР.
Тому вкрай необхідним вважається реструктуризація цих господарських зв’язків з переорієнтацією галузевого розподілу на кластерний підхід.
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Б. Соціальний вимір
Для формування тренду соціального складника експертами групи А за основу було взято
методологію визначення Індексу неспроможності держав (The Fragile States Index) [29], який
розраховується з 2005 року Фондом миру (The
Fund for Peace) при ООН. Під час його складання показники усіх держав, охоплених дослідженням, аналізувалися за допомогою системного інструменту оцінки конфліктів (Conflict
Assessment System Tool). Аналіз проводився
на підставі 12 критеріїв, так званих показників
«неспроможності» держави, які об’єднані в три
групи: соціальні, економічні та військово-політичні.
Для загальної оцінки стану країни експерти
піддали аналізу здатність п’яти ключових державних інститутів (політичного керівництва,
армії, поліції, судової системи і цивільних служб)
забезпечити безпеку держави та її громадян.
Експерти проаналізували всю сукупність інформації для кожної країни і розрахували підсумковий індекс за шкалою від 0 (найвищий
ступінь стабільності — максимально низькі ризики й загрози) до 10 (найменший ступінь стабільності — максимально високі ризики й загрози). Загальний результат — сума всіх показників
(максимальна — 120 балів) стала визначальною
під час складання рейтингу.
На основі наведеної інформації за головний
тренд, який відображає соціальний складник,
було обрано індикатор «Політична та соціальна нестабільність». Для обґрунтування вибору
тренду, який може виступати індикатором соціальної сфери, експерти виходили із того, що
соціальна сфера є сферою розгортання процесів у суспільстві, які стосуються раціональних
форм життєдіяльності людини й реалізуються
в комфортних умовах праці та відпочинку, матеріальних та нематеріальних результатах діяльності людини, умов для навчання, виховання
та наукової діяльності — розвитку повноцінної
особистості, соціальної активності та діяльності
соціальних інститутів, відтворення населення та
стану системи охорони здоров’я.
Насамперед, у соціальній сфері головним
чином відображаються змістові характеристики соціальної політики держави, реалізується
функція соціального захисту й забезпечення соціальних прав людини. Саме тому ефективне й
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результативне функціонування соціальної сфери є одним із головних завдань на сучасному
етапі забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.
Факторами, які формують обраний тренд
«Політична та соціальна нестабільність» і впливають на його зміну, були відібрані такі, що ві
дображають наслідки та ефективність діяльності
основних соціальних інститутів, а також фактори, що відображають рівень соціальної активності, та фактори, що вказують на наявність довготривалої соціальної нестабільності (відповідно
дають змогу прогнозувати настання ситуації «соціального вибуху»). Зазвичай настання ситуації
соціального вибуху пов’язане із досягненням
критичного рівня соціальної роз’єднаності, різким падінням рівня життя населення в цілому
або його окремої верстви, наслідками чого може
бути виникнення масового незадоволення населення власним становищем та розгортання різноманітних форм соціальних протестів.
Наведений тренд спирається на правило,
згідно з яким вважається: чим меншим є показник, тим меншими є ризики виникнення політичної та соціальної нестабільності, і навпаки.
Для виконання індикаторної функції та дотримання перерахованих умов до цього тренду
були включені:
— показники, що відображають ефективність роботи основних соціальних інститутів:
• рівень довіри до уряду;
• рівень довіри до армії;
• рівень довіри до політичних партій;
• рівень довіри до міліції;
• рівень довіри до місцевих органів влади;
• рівень довіри до суддів;
• дисфункціональність правоохоронних
структур.
— показники, що відображають стан політичної ситуації:
• оцінка стану критичності політичної
ситуації;
• рівень готовності брати участь у протестних акціях.
— показники, що відображають вплив економічної ситуації на розвиток соціальної сфери:
• рівень незадоволеності власним становищем;
• рівень корупції;

• соціальна нерівність.
Також до факторів, які впливають на тренд,
відносять:
— показники людського капіталу
• якість людського капіталу.
— показники ефективності державного апарату:
• наявність соціальної інфраструктури;
• дезорганізація державного управлінського апарату;
• реформування соціальної та управлінської сфери держави;
• втрата суверенності.
— інші показники:
• рівень соціальних комунікацій;
• рівень розповсюдженості «соціальних»
хвороб.
• демографічний спад;
• розвиток базових елементів громадянського суспільства;
• перехід до європейських стандартів
якості життя;
• посилення терористичної активності.
На наступному етапі з перерахованих показників експертами було визначено групу індикаторів, які є відповідно сильними й слабкими
факторами (індикаторами), можливостями та
загрозами для подальшого розвитку соціального
складника (табл. 3.37).
Наведемо короткий опис фінальних факторів, що були використані експертами в SWOTекспертизі соціального складника.
Сильні (Strengths) фактори (індикатори),
що впливають на розвиток соціального складника, є такими:
S7. Якість людського капіталу. Людський
капітал — це найважливіша складова частина
сучасного продуктивного капіталу, яка представлена властивим людині багатим запасом
знань, розвинених здібностей, визначених
інтелектуальним і творчим потенціалом. Основним чинником існування і розвитку людського
капіталу є інвестиції в людський капітал [50].
Оскільки реалізація комплексу заходів оптимізації людського капіталу вимагає системного
підходу на всіх рівнях функціонування соціальних інститутів (у першу чергу, інститутів освіти
та сім’ї) у короткостроковій перспективі, експертну оцінку визначено у 3.5 бали. У довгостроковій перспективі тривала системна робота над
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Таблиця 3.37.
SWOT-експертиза соціального виміру

Кількісні значення за шкалою Міллера (1–7)
до 2020 року + (до 2030 року)
Сильні фактори
(індикатори)

Кількісні
значення

Слабкі фактори
(індикатори)

Кількісні
значення

S7

Якість людського капіталу

4
(5)

W9

Рівень корупції

6
(3)

S8

Рівень соціальних комунікацій

3.5
(5)

W10

Рівень розповсюдженості
«соціальних» хвороб

5
(3)

S9

Наявність соціальної інфраструктури

3.5
(5)

W11 Демографічний спад

6
(4.5)

W12 Соціальна нерівність

6
(5)

W13 Рівень заробітної плати

6
(4)

W14 Рівень безробіття населення

5
(3)

W15 Споживання населення

6
(4)

W16 Вартість життя

6
(3)

W17 Забезпеченість житлом

5
(3)

Фактори, що визначають
можливості розвитку

Кількісні
значення

Фактори, що визначають
загрози розвитку

Кількісні
значення

O9

Реформування соціальної та управлінської сфери держави

3.5
(5)

T8

Посилення терористичної активності

O10

Розвиток базових елементів
громадянського суспільства

3.5
(5)

T9

Дезорганізація державного управлінського апарату

6
(4.5)

O11

Перехід до європейських стандартів якості життя

3
(4.5)

T10

Втрата суверенності

6
(4.5)

O12

Розвиток системи охорони
здоров’я

4 (5)

T11

Дисфункціональність правоохоронних структур

6
(4)

T12

Обсяги тіньової економіки

6
(3)

T13

Ризики та безпека життя

5
(3)

поліпшенням цього фактора дає можливість підвищити експертну оцінку до 5 балів.
S8. Рівень соціальних комунікацій. Під соціальними комунікаціями необхідно розуміти
таку систему суспільної взаємодії, яка включає
визначені шляхи, способи, засоби, принципи
встановлення і підтримання контактів на основі професійно-технологічної діяльності, що
спрямована на розробку, впровадження, організацію, удосконалення, модернізацію відносин
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4.5
(4)

у суспільстві, які складаються між різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у ролі
ініціаторів спілкування найчастіше виступають
соціально-комунікаційні інститути, служби,
а з другого — організовані спільноти (соціум,
соціальні групи) як повноправні учасники соціальної взаємодії» [51]. Охоплення соціальних
груп мережею соціальних комунікацій підвищує як індивідуальний, так і загальнодержавний соціальний капітал.
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S9. Наявність соціальної інфраструктури.
Основним призначенням соціальної інфраструктури є створення умов для розвитку виробництва
і життєдіяльності населення, тому до неї відносять об’єкти, які забезпечують загальні умови
для ефективної трудової діяльності, формування
фізично та інтелектуально розвинутого, соціально активного індивіда. Соціальна інфраструктура
передбачає наявність закладів охорони здоров’я,
місць відпочинку та навчання, доступного простору для людей з обмеженими фізичними можливостями, дорожньої інфраструктури тощо.
Слабкі (Weaknesses) фактори (індикато
ри), що впливають на розвиток соціального
складника.
W9. Рівень корупції. Цей показник є одним з найважливіших факторів і проблем функціонування системи державного управління
в Україні. По суті, корупція є серйозною перешкодою суспільному розвитку в Україні. Корупцією сьогодні пронизані всі без винятку
гілки влади на всіх її рівнях (від центрального
до місцевого). Міжнародна організація Trans
parency International визначає корупцію «як
зловживання наданими повноваженнями для
отримання приватної вигоди». Хоча це визначення і є лаконічним, але воно поєднує у собі
три важливі елементи: по-перше, це зловживання повноваженнями; по-друге, це повноваження,
надані у приватному або публічному секторах;
і по-третє, це зловживання повноваженнями
для отримання приватної вигоди, тобто не лише
для вигоди особи, яка зловживає, а й для вигоди
членів його/її сім’ї або друзів [52]. За останніми
даними CPI, у 2014 році для України було визначено 142 місце серед 175 країн.
W10. Рівень розповсюдженості «соціальних» хвороб. Соціально небезпечні хвороби на
державному рівні слід розглядати як об’єкт державної політики. Систему соціально небезпечних хвороб, яка має відповідну сукупність взаємозалежних елементів та функціонує у сфері
соціальних відносин, можна розглядати як таку,
що належить до розряду складних систем та має
всі необхідні атрибути, які притаманні їх структурній композиції: вхід, вихід (мету), внутрішнє
середовище, зв’язок із зовнішнім середовищем
тощо [53].
Державне регулювання у сфері запобігання соціально небезпечним хворобам у період

трансформаційних суспільних змін, яких зазнала Україна за роки незалежності, виявилось не
досить ефективним через низку об’єктивних та
суб’єктивних чинників; застосування застарілих методів адміністративно-командного стилю управління та вузькогалузевих підходів загальмували розробку ефективної міжвідомчої
стратегії формування державної відповіді на виклики соціально небезпечних хвороб; стан віт
чизняної законодавчої бази щодо забезпечення
державного регулювання викликами соціально
небезпечних хвороб не відповідає вимогам євроінтеграційного курсу держави та потребує подальшого вдосконалення.
W11. Демографічний спад. Важливою передумовою економічного, інтелектуального, політичного розвитку будь-якої країни є демографічний фактор як самостійна складова частина
фундаменту, на якому тримається суспільство,
елемент кореневої системи, що живить усе суспільне дерево. Він відображає в собі взаємозв’я
зок темпів та пропорцій суспільного розвитку
з кількісними та якісними характеристиками
населення (його чисельністю, статево-віковою,
сімейною структурами, а також з динамікою
народжуваності, смертності, міграцій, станом
здоров’я, розселенням, професійноосвітньою
структурою тощо). Населення є суб’єктом суспільного розвитку, носієм усіх соціальних відносин і відтворюється на розширеній чи звуженій основі [54].
W12. Соціальна нерівність — певні положення в суспільстві, за яких окремі соціальні
групи мають різний соціальний статус, належать
до різних суспільних класів або соціальних кіл.
Соціальна нерівність є підставою стратифікації суспільства і сприймається як основна його
властивість. Загострення соціальної нерівності
зазвичай призводить до соціального вибуху.
Причини бідності населення можна було б
знайти в феноменальній нерівності розподілу
активів в Україні, що за даними Credit Suisse
Global Wealth Databook 2015 становить рекордні
для світу 91.6 % (де 100 % — це максимальний
рівень нерівності, коли всі активи в руках однієї
людини) [22].
W13. Розмір заробітної плати є індикатором, що визначає загальний життєвий рівень
працівників. Від її рівня, частки у валовому
внутрішньому продукті залежить також розвиток економіки загалом. Достойна заробітна
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плата є основою добробуту працівника і стабільності економіки [55].
W14. Рівень безробіття населення — відно
шення кількості безробітних до кількості економічно активного населення [56]. Cуспільство
намагається оптимально використовувати ресур
си з метою реалізації виробничого потенціалу.
Наявність безробіття в суспільстві свідчить про
низький рівень використання трудових ресурсів.
Безробіття справляє на людину сильний психологічний вплив, тому його високий рівень здатен
впливати на здоров’я нації в цілому, а також збільшити рівень криміногенності в суспільстві. Іншими негативними наслідками можуть стати зниження доходів населення, загострення відносин
в сім’ях, соціальна напруженість у суспільстві.
W15. Споживання населення — це процес
задоволення потреб матеріальними і духовними благами. Саме споживання породжує мотивацію до праці. Воно передбачає використання
суспільного продукту для задоволення певних
потреб і є кінцевою ознакою суспільного відтворення [57]. Cпоживання і виробництво активно
впливають один на одного. Основне призначення виробництва — задоволення споживання.
Рівень споживання, його динаміка і структура
багато в чому визначають життя людини. Саме
споживання населення є суттю соціально орієнтованої ринкової економіки.
W16. Вартість життя — це виражена в грошовій формі кількість матеріальних благ і послуг, які фактично споживаються населенням.
Вартість життя можна визначити як сукупність
витрат, які робить людина, сім’я чи група населення для придбання товарів і послуг, які необхідні для забезпечення життєдіяльності та відновлення працездатності [58].
W17. Забезпеченість житлом — показник
рівня соціальної захищеності громадян, забезпечення громадян придатною для проживання
житловою площею, якою вони володіють або
мають у безстроковій оренді.
Фактори, що визначають можливості
(Opportunities) розвитку соціального складника, є такими:
O9. Реформування соціальної та управлінської сфери держави — це цілеспрямована
діяльність державного апарату щодо кардинального перетворення визначених сфер держави, результатом якої мають бути якісні зміни
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в системі органів влади всіх рівнів з урахуванням змін в об’єктах управління. Реформування
як цілісний процес має складатися з обґрунтованої програми дій, яка спрямована на ініціацію
цілісного процесу вирішення системних проблем соціальної сфери з метою унеможливити їх
виникнення у майбутньому.
O10. Розвиток базових елементів громадянського суспільства — розвиток політичних
партій, сім’ї, громади, профспілок, церкви, недержавних ринкових інституцій, союзів підприємців, трудових колективів, засобів масової
інформації, органів місцевого самоврядування
з метою захисту прав людини.
O11. Перехід до європейських стандартів
якості життя передбачає подолання розриву
в рівні та якості життя між Україною та країнами — членами ЄС, що насамперед залежить від
можливості соціально-економічної політики
держави вирішити ці завдання. Для підвищення
рівня життя населення необхідною є розбудова
держави за сучасними світовими соціальними
стандартами, які закріплено в конвенціях МОП,
Європейській соціальній хартії, Європейському
кодексі соціального забезпечення [59].
O12. Розвиток системи охорони здоров’я —
збереження та зміцнення здоров’я населення,
продовження періоду активного довголіття
і тривалості життя людей; створення правових,
економічних та управлінських механізмів реалізації конституційних прав громадян України на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування; забезпечення гарантованого рівня
надання безоплатної кваліфікованої медичної
допомоги у визначеному законодавством обсязі;
формування керованого ринку платних медичних послуг, сприяння діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності, створення умов
для задоволення потреб населення в медичних
послугах; ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних ресурсів;
солідарна участь держави, працедавців, терито
ріальних громад та окремих юридичних і фізичних осіб у фінансуванні послуг з надання громадянам медичної допомоги [60].
Фактори, що визначають загрози (Threats)
розвитку соціального складника, є такими:
T8. Посилення терористичної активності —
збільшення кількості терористичних актів та
замахів щодо їх вчинення. Сьогодні тероризм

3. Дельфі- та SWOT-аналіз соціально-економічної системи України

перетворився в одну з найнебезпечніших глобальних проблем сучасності, серйозну загрозу
безпеці та сталому розвитку всього світового
співтовариства. Як кримінальне явище тероризм — це дії, вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або
здійснення впливу на ухвалення рішень органами влади, а також погроза вчинення зазначених
дій в цих цілях. З точки зору впливу на соціальний складник, тероризм є злочином, головною
метою якого є громадська безпека, а саме — життя і здоров’я громадян, об’єкти інфраструктури,
природне середовище, інформаційне середовище, органи державного управління, державних і
громадських діячів тощо.
T9. Дезорганізація державного управлінського апарату — неузгодженість та неефективність роботи на всіх рівнях виконавчої влади.
Так, на прикладі України можна говорити про
неузгодженість між функціонуванням Кабінету
Міністрів; міністерствами, державними комітетами та іншими підвідомчими Кабінету Мініс
трів органами виконавчої влади на місцевому
або територіальному рівні.
T10. Втрата суверенності — втрата незалежності, самостійності в зовнішніх і внутрішніх
справах країни. У теорії суверенітет являє собою повновладдя держави на своїй території —
у цьому виявляється його внутрішній аспект —
і незалежність від будь-якої іншої держави як
у внутрішніх, так і в зовнішніх справах — так
проявляється зовнішній аспект суверенітету. Суверенітет у міжнародно-правовому сенсі
охоплює обидва аспекти. Власне, для самої країни суверенітет передбачає обов’язок суверена
забезпечувати громадянський мир у країні.
T11. Дисфункціональність правоохоронних
структур. За визначенням Р. К. Мертона, соціальна діяльність чи інститут має дисфункції
тоді, коли деякі з його наслідків перешкоджають
іншій його діяльності чи іншому інституту [61].
Відповідно, дисфункціональність правоохоронних структур проявляється у порушенні забезпечення законності й правопорядку, коли не
здійснюється захист прав та інтересів громадян,
соціальних груп, суспільства і держави; у браку попередження, припинення правопорушень,
якщо застосування державного примусу або заходів громадського впливу до осіб, які порушили
закон та правопорядок, не виконуються або виконуються не повною мірою. Дисфункціональність

правоохоронних структур характеризується зловживанням влади та корумпованістю.
T12. Обсяги тіньової економіки — відображення розповсюдження неврахованої економічної діяльності в статистичних показниках.
Тіньова економіка в Україні — сукупність видів
економічної діяльності, заборонених законодавством України, або тих, які з різних причин не
враховані в офіційній статистиці. До основних
інструментів тінізації фінансових потоків належать мінімізація податкових зобов’язань, ухилення від оподаткування, виведення коштів за
межі України, легалізація доходів, одержаних
злочинним шляхом, та порушення бюджетних
видатків [62].
T13. Ризики та безпека життя — сукупність
факторів, що впливають на розвиток держави
в контексті забезпечення безпеки життя людей
від внутрішніх та зовнішніх загроз. При цьому
загрози розглядаються як результати протиріч,
що формуються у суспільстві, і характеризуються сукупністю несприятливих умов і факторів,
які проявляються в різноманітних сферах життєдіяльності людини і наслідки яких можуть спричиняти шкоду для людини та суспільства. Усунення глобальних загроз суспільства можливе
лише через ухвалення випереджувальних щодо
настання загрози рішень на світовому рівні.
В. Екологічний вимір
Територія України характеризується значним
природно-ресурсним потенціалом, зокрема на
Україну припадає більше третини популяційного
біорізноманіття Європи. Генетичне різноманіття
та чорноземи є складниками національного багатства. Проте висока ресурсо- та енергомісткість
економіки й значна антропогенна освоєність території призводять до посилення негативних
тенденцій, пов’язаних з техногенним навантаженням на довкілля.
Індикатором тренду для екологічного виміру сталого розвитку визначено екологічний дисбаланс, за який у цьому дослідженні прийнято
відношення екологічного сліду України до біоємності, виражених у глобальних гектарах.
Екологічний слід об’єкта (людини, міста, країни, регіону або людства) — це кількісна оцінка
біологічно продуктивних земель та акваторій,
які цей об’єкт використовує з метою отримання
споживаних ресурсів й поглинання емітованих
обсягів двоокису карбону.
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Така оцінка «потреб» є порівнюваною з біоємністю об’єкта або обсягом доступних біологічно
продуктивних земель, які охоплюють орні землі,
пасовища, ліси, рибопромислові акваторії тощо.
Екологічна перевитрата виникає у разі, коли «попит» на екосистемні ресурси перевищує здатність
екосистеми генерувати споживані ресурси, що
наражає на ризик життєпідтримувальні системи.
У 1991 році значення екологічного дисбалансу становило 2.1, у 2012 році — 1.2 [63], проте
умовою екологічної стійкості є довготривале неперевищення значення екологічного сліду біоємності території, тобто екологічний дисбаланс
повинен мати значення менше одиниці.
Результати застосування експертами групи А
SWOT-методу для визначення екологічного

виміру подано у вигляді табл. 3.38 з огляду на
два вищезазначені часові горизонти, де кількісні
значення в дужках наведено для довгострокового (до 2030 року) горизонту.
В основу Піраміди форсайту експертами
введено індикатори екологічного виміру сталого розвитку, які розроблено на основі класичної
моделі «тиск — стан — реакція». Проте формування матриці найважливіших факторів виміру
вимагає модифікування зазначених показників
та введення додаткових індикаторів, які відображають сильні й слабкі сторони виміру, можливості та загрози його розвитку.
Наведемо аналіз та обґрунтування вибраних
експертами індикаторів (табл. 3.38).

Таблиця 3.38.
SWOT-експертиза екологічного виміру

Кількісні значення за шкалою Міллера (1–7)
до 2020 року + (до 2030 року)
Сильні фактори (індикатори)

Кількісні
значення

Слабкі фактори (індикатори)
Високий рівень забруднення атмосферного повітря

Кількісні
значення
3.5
(2.5)

S10

Привабливі агрономічні умови

5
(4.5)

S11

Високий рівень біологічного
та ландшафтного різноманіття

5
(5)

W19 Низька якість питної води

S12

Сприятливі природно-кліматичні
умови

4
(4)

W20

Екологічно небезпечна розораність
земель

5.5
(4.5)

W21

Високий рівень екодеструктивного
антропогенного впливу на довкілля

3.5
(3)

W22

Нераціональне поводження з відходами, викидами та скидами

W23

Значна карбонова інтенсивність економіки

Фактори, що визначають
можливості розвитку
O13
O14

O15
O16
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Відновлювана енергетика як частка виробництва енергії
Впровадження сталих технологій
енерго- і ресурсокористування
та збереження
Комплексне законодавче забезпечення впровадження політики
сталого розвитку
Збільшення інвестування
у «зелену» економіку

W18

4.5
(3.5)

5
(3.5)
5
(4)

Низький рівень природоохоронного
W24 законодавства, екологічної свідомості
суспільства та екологізування бізнесу

5
(3)

Фактори, що визначають
загрози розвитку

Кількісні
значення

Кількісні
значення
4
(5)

T14

4
(5)

T15

4
(6)

T16

4
(6)

T17

Погіршення стану екосистем у результаті антропогенної діяльності
Негативний вплив на довкілля зов
нішніх уражаючих чинників техногенного походження
Недостатнє втілення комплексу заходів з поліпшення екологічного стану
Азовського і Чорного морів
Біотична інвазія

3
(3)
3
(3.5)
2
(3)
1
(2)
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Сильні (Strengths) фактори (індикатори),
що впливають на розвиток екологічного складника, є такими:
S10. Привабливі агрономічні умови. Зменшення обсягів використання добрив та посилення деградаційних процесів ґрунтового покриву
(ерозія, підкислення, підтоплення тощо) призвели до постійного зниження родючості ґрунтів України, а екологічна стабільність землекористування залишається нестійкою. Проте орні
та пасовищні землі розташовано в сприятливих
природнокліматичних умовах для вирощування
основних сільськогосподарських рослин і розведення тварин. Ці землі становлять більше двох
третин національної біоємності. Масиви чорноземів переважають у складі орних земель України, тобто загалом земельний фонд держави характеризується високою біопродуктивністю. За
показником біоємності станом на 2012 рік у розрахунку на одну особу Україна посідала 51 позицію серед 150 країн світу [64].
S11. Високий рівень біологічного та ландшафтного різноманіття. Територія України
охоплює унікальні лісові, лісостепові, степові та
приморські природні комплекси, генофонд рослин і тварин України є високорізноманітним.
З метою збереження біорізноманіття в Україні
створено чотири біосферних заповідники й майже сімдесят природних заповідників і національних природних парків. Загалом площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду
становить 6.15 % загальної площі території
України [65]. Проте така частка є замалою, про
що свідчить позиція України за комплексним
показником охорони біорізноманіття — 130 місце серед 180 країн світу [66], а також те, що площа заповідних територій у розрахунку на одну
особу в Європі є майже вчетверо більшою, ніж
в Україні.
S12. Сприятливі природно-кліматичні умови. Клімат у національному контексті є водночас
ресурсом і ризиком, фактором опірності й фактором уразливості. Природно-кліматичні умови України сприятливі для розвитку сільського
господарства, промисловості та інфраструктури,
життя і відпочинку населення. Тривалість вегетаційного періоду рослин становить щонайменше 190 днів (північний схід). Сприятливі
кліматичні умови для сезонних видів відпочинку зберігаються в Україні протягом 10–11 місяців, зокрема можна виділити територіальні

комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами. Проте різноманітність клімату України, особливості місцерозташування
створюють умови для виникнення стихійних метеорологічних явищ катастрофічного характеру,
наявності як перезволожених, так і посушливих
районів.
Слабкі (Weaknesses) фактори (індикато
ри), що впливають на розвиток екологічного
складника:
W18. Високий рівень забруднення атмосферного повітря. Низька якість атмосферного
повітря є загрозою здоров’ю людей. Дві третини населення держави мешкає на територіях, де
стан атмосферного повітря не відповідає нормативам і рівень його забруднення є стабільно високим. Частка населення, на яке значимо
впливає забруднення повітря пилоподібними
частками розміром менше 2.5 мкм, становила
в 2012 році 22 %, що відповідає 131 місцю зі
178 країн світу. Значення індексу забруднення
атмосфери для України в 2014 році становило
7.1 умов. од., що відповідає високому рівню забруднення атмосферного повітря.
W19. Низька якість питної води. Якість
питної води оцінено як відсоток досліджених
проб води з розподільних мереж систем централізованого питного водопостачання та з джерел
децентралізованого водопостачання, які відповідали санітарним нормам за санітарно-хімічними
та бактеріологічними показниками. Поверхневі
води є основним джерелом питного водопостачання в Україні, проте більшість водних об’єктів
є або забрудненими, або дуже забрудненими. Це,
зокрема, а також застарілі технології водопідготування і незадовільний стан водопровідних
мереж є причиною того, що в 2008–2012 роках
показник якості питної води коливався у межах від 86 % до 88 %. Тобто одна сьома населення
країни постійно використовує питну воду з місцевих джерел, яка не відповідає національним
нормативним вимогам.
W20. Екологічно небезпечна розораність
земель. Сільськогосподарська освоєність земельного фонду країни є надзвичайно високою
і становить більше 70 %, що не відповідає критеріям екологічної сталості. Дегуміфікацією вражено 43 % загальної площі, а екологічна стабільність землекористування є нестійкою. Посівні
площі основних сільськогосподарських культур
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у 2013 році становили 47 % території України
та загальна розораність сягнула 54 %, що майже удвічі більше, ніж значення цього показника
для інших європейських країн. Україна посіла
у 2012 році 3 місце у п’ятірці країн світу з найбільшою часткою орних земель у загальній площі території країни (більше 0.5).
W21. Високий рівень екодеструктивного
антропогенного впливу на довкілля. Індикатор
побудовано за допомогою агрегування таких показників, як викиди забруднювальних речовин
в атмосферне повітря стаціонарними і пересувними джерелами, загальне відведення забруднених зворотних вод без очищення (% обсягу відведення забруднених зворотних вод) та наявність
й утворення відходів І–IV класів небезпеки,
зокрема, відходів І–ІІІ класів небезпеки. За даними Держкомстату в 2013 році обсяги викидів
забруднювальних речовин в атмосферу становили 6.7 млн т (5.2 млн т у 2014 році) або близько
150 кг у розрахунку на одну особу, обсяги відведення зворотних вод — 7722 млн м3, нагромаджено 15 млрд т відходів І–IV класів небезпеки, зокрема, 13 млн т — І–ІІІ класів небезпеки.
W22. Нераціональне поводження з відходами, викидами та скидами. Проблема відходів
в Україні є складною, зокрема коли йдеться про
утилізування та видалення твердих побутових
відходів. Загальні обсяги утворення і нагромадження відходів протягом останніх років зростають, тоді як обсяги утилізації складають менше
третини від загального обсягу утворюваних відходів.
W23. Значна карбонова інтенсивність економіки. Індикатор карбонової інтенсивності оцінено за допомогою викидів двоокису карбону
в атмосферу стаціонарними джерелами в розрахунку на млн грн ВВП, які становили
в 2013 році 136 т / млн грн ВВП. Варто зазначити, що у 2013 році Україна знаходилась на
22 місці за обсягами викидів CO2 серед 219 країн
і територій [67].
W24. Низький рівень природоохоронного законодавства, екологічної свідомості суспільства та екологізування бізнесу. Відсутність Національної стратегії сталого розвитку,
ефективної національної системи екологічного
керування, дієвих економічних механізмів екологоорієнтованого трансформування економіки
країни, широкого залучення усіх зацікавлених
у процедури обговорювання й ухвалювання
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рішень щодо заходів природоохоронного спрямування призводить до поглиблення деградації довкілля, загострення екологічних проблем,
стагнації у сфері розвитку заповідної справи,
ресурсо- і енергозбереження, керування відходами, зменшення енергомісткості й шкідливості
виробництв.
Слабкі фактори екологічного виміру пов’яза
ні з забрудненням атмосферного повітря і джерел
водопостачання, зростанням загроз, пов’язаних
з відходами, високою антропогенною освоєністю
території, а також низьким рівнем екологізування усіх сфер життя.
Фактори, що визначають можливості
(Opportunities) розвитку екологічного складника, є такими:
O13. Відновлювана енергетика як частка
виробництва енергії. Напрямок нетрадиційних
і відновлюваних джерел енергії характеризується значним потенціалом розвитку. Загальний
обсяг річного технічно досяжного енергетичного потенціалу основних видів відновлюваних
джерел енергії в Україні наразі є еквівалентним
65 млн т н.е. або 80 млрд м3 природного газу, що
становить близько 50 % річних енергетичних
потреб України. Станом на 1 січня 2015 року
в Україні встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики, яким надано «зелений»
тариф на електроенергію, становить 1462.2 МВт,
з яких у 2014 році було впроваджено 280.6 МВт.
Зазначеними об’єктами в 2014 році вироблено
2.01 млрд кВт·год. електроенергії, що на 32 %
більше, ніж у 2013 році.
O14. Впровадження
сталих
технологій
енерго- і ресурсокористування та збереження.
Викликом трансформаційним процесам національної економіки є низький рівень її ресурсота енергоефективності, повільне впровадження
енергоощадних технологій. Хоча енергоінтенсивність ВВП України зменшилась удвічі за останню майже чверть століття, проте значення цього
показника залишається учетверо вищим, ніж
для країн ЄС. Упровадження ресурсоефективних, енергоощадних і низькоемісійних технічноорганізаційних рішень сприятиме підвищенню
опірності держави до таких загроз національній
безпеці, як енергозалежність, виснажливе природокористування, забруднення довкілля та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
характеру.
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У Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України
на період до 2020 року» відзначено, що техногенне навантаження на довкілля в Україні у кілька
разів перевищує відповідні показники в розвинутих країнах світу. Підвищення рівня екологічної безпеки передбачає впровадження новітніх
чистіших технологій, інноваційних проектів,
енергоефективних і ресурсозберігальних технологій, маловідходних та екологічно безпечних
технологічних процесів. Захист довкілля на усіх
рівнях повинен зазнати разючих змін у наступні
роки, змістивши наголос до попередження забруднення. Маловідходне та низькоемісійне виробництво вимагає впровадження і застосування
цілої низки методів і заходів задля забезпечення
сталого та економічно життєздатного майбутнього нації. Тут стратегії та підходи «зеленої»
промисловості пропонують практичні шляхи досягнення економічного зростання і сталого розвитку.
O15. Комплексне законодавче забезпечення упровадження політики сталого розвитку.
Україні необхідно вирішити багато законодавчих та інституційних питань зі створення системи інструментів екологічної політики задля
попередження забруднення навколишнього
середовища та зменшення негативного антропогенного впливу на довкілля. Ухвалення Національної стратегії сталого розвитку як основи
державного зростання, розбудовування механізмів соціально-екологічної відповідальності на
усіх рівнях, упровадження послідовної, виваженої та відповідальної кліматичної політики, формування дієвої законодавчо-правової компоненти державної системи екологічного керування
і оподаткування уможливлять зміцнення і зростання національного екосистемного потенціалу
та конкурентноздатності.
O16. Збільшення інвестування в «зелену»
економіку. Україна як країна учасниця Конференції ООН зі сталого розвитку 2012 року визнала необхідність подальшого просування принципів сталого розвитку на усіх рівнях, а отже, стає
на інноваційний шлях розвитку задля досягнення пріоритетів сталості. У підсумковому документі цього заходу зазначено, що одним з інструментів забезпечення сталого розвитку є «зелена»
економіка, яка сприятиме стійкому економічному зростанню, соціальному залученню, покращенню людського добробуту й збільшенню

зайнятості, разом із забезпеченням нормального
функціонування екосистем, підвищенням ресурсоефективності, зменшенням обсягів відходів.
Еко-інновації відіграють ключову роль у трансформуванні вітчизняної економіки в «зелену»
економіку, зокрема, у трансформуванні вітчизняної промисловості. Підхід ресурсоефективного і чистішого виробництва, мислення життєвого циклу й замикання виробничих потоків
на основі еко-інновацій, зокрема, є тими інструментами, які дають змогу мінімізувати антропогенний екодеструктивний вплив на довкілля та
убезпечити здоров’я нації за прогресивного економічного розвитку. Вигоди від стимулювання
еко-інноваційної діяльності охоплюють зменшення викидів парникових газів й адаптування
до змінювання клімату, забезпечення робочими
місцями, уповільнення деградування довкілля,
реагування на зростаючу нестачу води, енергота інших ресурсів, виключення з виробничого
процесу небезпечних речовин. Впровадження
екологічно безпечних технологій, еко-інновацій
вітчизняними підприємствами збільшує ефективність використання матеріалів і енергії, покращує продуктивність і, таким чином, конкурентоздатність.
Сформовані фактори, які визначають можливості розвитку виміру, спрямовано на подолання національних проблем захисту довкілля
й енерго- та ресурсозбереження.
Фактори, що визначають загрози (Threats)
розвитку екологічного складника, є такими:
T14. Погіршення стану екосистем у результаті антропогенної діяльності. На думку
дослідників Стокгольмського центру з питань
опірності, граничні значення трьох з дев’яти
планетарних систем нині перевищено, а саме —
рівень втрати біорізноманіття, змінювання клімату та порушення нітрогенового кругообігу.
Регіональні та локальні екологічні «кордони»,
звісно, значно відрізняються, проте в Україні,
як і в усьому світі, основну екосистемну загрозу становить діяльність людини, спрямована на
знищення природного середовища. Негативні
тенденції, пов’язані з розорюванням земель, порушенням цілісності та зменшенням природних
комплексів, забудовуванням і забрудненням значних територій, нагромадженням відходів тощо,
створюють серйозні загрози для екосистем і здо
ров’я нації.
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T15. Негативний вплив на довкілля зовніш
ніх уражувальних чинників техногенного походження. На перенавантаженість території України власними джерелами небезпеки виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного характеру
(промислові та енергетичні об’єкти, нагромаджені відходи, гідротехнічні споруди та інше), що
ускладнює стан техногенної безпеки в державі,
накладається також ризик аварій та катастроф
на території країн-сусідів, які можуть негативно вплинути на забезпечення безпеки населення і територій нашої держави. Транскордонні
техногенно-екологічні загрози, у першу чергу,
пов’язані з аварійними скидами в транскордонні річки та річки басейнів р. Дунай, р. Дністер,
р. Дніпро та інших. Особливу небезпеку, за ймовірними наслідками, можуть становити аварії на
АЕС (Росія, Литва).
Україна є відносно малоуразливою до планетарної кліматичної динаміки, проте чутливою до
неї і вже тепер відчуває впливи змінювання клімату, до яких необхідно адаптуватись. Перезволоження Карпатського регіону й опустелювання
південно-східного регіону як одні з майбутніх
наслідків нових кліматичних умов високоймовірно призводитимуть до загострення окремих
кризових явищ у сільскому господарстві, сфері
водозабезпечення та інших.
T16. Недостатнє втілення комплексу заходів з поліпшення екологічного стану Азовського й Чорного морів. За індексом здоров’я морів
та океанів, який розроблено дослідниками На
ціонального центру екологічного аналізу й синтезу (США) та який відображає стан морських
екосистем у контексті сталого споживання їхніх
ресурсів, Україна посідає 96 місце серед 236 країн і територій з 67 балами зі 100 можливих. Проте короткостроковий прогноз експертів є невтішним — зменшення потенціалу на 9 балів з огляду
на теперішній стан і тенденції, антропогенне навантаження й природну опірність. Азово-Чорноморський регіон є надважливим для майбутньої
економіки України та водночас — найуразливішим регіоном України щодо змінювання клімату
та техногенного навантаження. Окрім майбутніх
«кліматичних» проблем морів, варто вказати
на теперішню напружену ситуацію, пов’язану
з забрудненням морського середовища і, як
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наслідок, — евтрофікацією шельфових вод, критичним станом рибного промислу, втратою біорізноманіття, наявністю у межах водоохоронної
зони значних обсягів відходів.
T17. Біотична інвазія. Поширення інвазивних видів у природних, агро- та урбоекосистемах посилюється за сприятливих для них умов.
Неаборигенні види можна розглядати як загрозу біологічного забруднення. Наприклад, привнесення інвазивних організмів до екосистем
Азовського і Чорного морів призводить до пригнічення відтворення місцевих флори та фауни.
Активізування фітоінвазій негативно впливає на
антропогенні і природні угруповання, становить
загрозу здоров’ю людей, а адвентивні рослини
з високою інвазійною здатністю — природнозаповідним територіям.
Збереження і відтворення екосистем, невиснажливе природокористування, трансформування соціально-економічних механізмів, упровадження чистіших технологій є складниками
стратегій «зеленого» зростання задля покращення якості та безпеки життя. Сформована система факторів дає змогу охарактеризувати екологічний вимір розвитку в контексті екологічних
сталості, безпеки й урядування і специфічних
природних компонент та аспектів.
Фактори, що визначають загрози виміру, охоплюють як загальнолюдську, так і національну
проблематику, проте кожен фактор тим чи іншим чином пов’язаний з екологічними межами.
3.4.2.	Оброблення даних SWOT-експертизи
для економіки України,
як цілісної системи
Для оброблення даних SWOT — експертизи
за економічним, екологічним і соціальним вимірами виконаємо наступні формальні процедури.
На основі експертних оцінок прояву факторів
(сильних сторін — S, слабких сторін — W, можливостей — O та загроз — T) будемо розраховувати нормовані значення оцінок за формулою:

де Fi — нормоване значення експертної оцінки fi,
яка дана в шкалі Міллера з діапазоном Smin, Smax.
Ці оцінки наведено в табл. 3.39–3.42.

0.67
0.67
0.50

S10 Привабливі агрономічні умови

Високий рівень біологічного
та ландшафтного різноманіття

Сприятливі природно-кліматичні
умови

S11

S12

0.42

0.42

S8 Рівень соціальних комунікацій

Наявність соціальної інфраструктури

0.50

S7 Якість людського капіталу

S9

0.67

0.67

Валова продукція сільського господарства

S5

S6 Зовнішнє кредитування

0.42

Вигідне географічне положення
в євразійському просторі

0.50

Сировинно-ресурсна база для
S3 атомної, відновлюваної енерге
0.50
тики та точного приладобудування

0.50

0.67

0.58

0.67

0.67

0.67

0.83

0.83

0.42

10

7

3

9

12

5

6

2

11

8

1

Кількісне
значення

S4

0.83

0.83

Наявність освіченого працездатного людського капіталу

S2

0.25

0.33

0.44

0.28

0.16

0.42

0.39

0.56

0.24

0.29

0.69

11

8

7

6

10

4

5

1

12

9

1

Кількісне
значення
0.25

0.33

0.39

0.44

0.26

0.56

0.49

0.69

0.24

0.29

0.69

0.56

10

11

3

8

12

6

3

3

8

6

1

2

0.25

0.22

0.44

0.28

0.16

0.33

0.44

0.44

0.28

0.33

0.56

0.50

Кількісне
значення

3

11

12

7

5

10

5

1

1

9

8

1

4

0.25

0.22

0.39

0.44

0.26

0.44

0.56

0.56

0.28

0.33

0.56

0.50

Кількісне
значення

0.44

Ранг

2030

11

9

4

8

12

6

5

2

10

7

1

3

Ранг

2020

0.25

0.28

0.44

0.28

0.16

0.37

0.42

0.50

0.26

0.31

0.62

0.47

12

9

7

6

11

5

4

1

10

8

1

3

Ранг

2030

Інтегрована оцінка

Кількісне
значення

3

Ранг

2020

Підсилення можливостей

0.25

0.28

0.39

0.44

0.26

0.50

0.52

0.62

0.26

0.31

0.62

0.53

Кількісне
значення

0.83

0.67

Наявність багатогалузевої інфраструктури

S1

Ранг

2030

Компенсація загроз
2020

2020 2030 Ранг

Фактор

Нормоване
значення
прояву
фактора

ID

Характеристики сильних сторін

Таблиця 3.39.
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108
0.17

0.83

Втомленість США, Євросоюзу і міжнародних фінансових організацій
0.50
від України

0.83
0.67

Недосконалість фінансово-кредитної
системи

Імпортозалежність

Висока енергомісткість ВВП

Витрати Освіта

Рівень корупції

Рівень розповсюдженості
«соціальних» хвороб

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10
0.83
0.83
0.83

W11 Демографічний спад

W12 Соціальна нерівність

W13 Рівень заробітної плати

0.33

0.83

0.67

0.50

0.75

Низький рівень ВВП на душу насе
лення

W3

0.50

0.67

0.58

0.33

0.33

0.17

0.58

0.67

0.50

0.33

0.75

Низький рівень свободи бізнесу

0.33

W2

0.58

1

11

15

10

3

23

8

13

13

4

2

7

5

Кількісне
значення
0.83

0.37

0.28

0.41

0.65

0.15

0.42

0.33

0.33

0.56

0.75

0.44

0.49

6

1

5

12

11

8

24

6

3

19

3

1

14

7

7

0.50

0.30

0.19

0.20

0.26

0.08

0.29

0.33

0.11

0.33

0.50

0.19

0.28

8

Кількісне
значення

5

Ранг

9

9

9

19

1

22

3

16

9

3

2

6

8

9

Ранг

2020

0.42

0.42

0.42

0.31

0.65

0.22

0.56

0.39

0.42

0.56

0.63

0.50

0.44

11

Кількісне
значення

4

Ранг

2030

10

4

7

20

9

24

2

3

22

4

1

13

10

12

Ранг

2030

Підсилення загроз

0.25

0.33

0.29

0.16

0.26

0.11

0.39

0.39

0.14

0.33

0.42

0.22

0.25

13

Кількісне
значення

3

2030

2020

Компенсація можливостей

2

11

15

13

3

22

6

14

12

4

1

7

8

14

Ранг

2020

0.66

0.39

0.35

0.36

0.65

0.19

0.49

0.36

0.38

0.56

0.69

0.47

0.46

15

2

6

12

17

9

24

4

3

22

5

1

13

7

16

Ранг

2030

Інтегрована оцінка

Кількісне
значення

Недосконалість податкової системи

2

1

2020

Нормоване
значення
прояву
фактора

0.40

0.32

0.25

0.18

0.26

0.10

0.34

0.36

0.13

0.33

0.46

0.21

0.26

17

Кількісне
значення

W1

Фактор

ID

Характеристики слабких сторін

Таблиця 3.40.
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0.50

0.33

0.67
0.67

Нераціональне поводження з відхо
дами, викидами та скидами

Значна карбонова інтенсивність економіки

W22

W23

Низький рівень природоохоронного
W24 законодавства, екологічної свідомості 0.67
суспільства та екологізування бізнесу

0.42

0.33

0.42

Високий рівень екодеструктивного
антропогенного впливу на довкілля

W21

0.58

0.75

0.42

Екологічно небезпечна розораність
земель

0.58

0.25

0.33

0.33

0.50

0.33

4

W20

W19 Низька якість питної води

0.42

0.67

W17 Забезпеченість житлом

Високий рівень забруднення атмо
сферного повітря

0.83

W16 Вартість життя

W18

0.83

W15 Споживання населення

3
0.67

2

W14 Рівень безробіття населення

1

Продовження табл. 3.40

19

16

19

24

17

18

22

19

5

8

12

5

0.22

0.28

0.22

0.10

0.25

0.24

0.17

0.22

0.49

0.42

0.37

6

19

10

18

23

12

17

22

19

14

9

16

7

0.11

0.21

0.14

0.08

0.19

0.17

0.10

0.11

0.19

0.25

0.19

8

9

16

18

23

15

21

24

20

3

9

7

9

0.42

0.39

0.33

0.21

0.41

0.29

0.19

0.31

0.56

0.42

0.44

11

16

7

16

19

6

16

23

21

13

10

13

12

0.21

0.29

0.21

0.17

0.32

0.21

0.11

0.15

0.22

0.25

0.22

13

18

16

19

24

17

20

23

21

5

9

10

14

0.33

0.34

0.28

0.16

0.34

0.27

0.18

0.27

0.52

0.42

0.41

15

19

10

18

21

8

16

23

20

13

11

15

16

0.17

0.25

0.18

0.13

0.26

0.19

0.11

0.13

0.21

0.25

0.20
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110
0.67

0.33
0.42
0.42
0.33

Реформування економіки
(комплекс реформ)

Валовий внутрішній продукт номінальний

Обсяги реалізованої промислової продукції

Роздрібний товарооборот підприємств

Середня заробітна плата

Реформування соціальної та управлінської
сфери держави

Розвиток базових елементів громадянського
суспільства

Перехід до європейських стандартів
якості життя

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

0.50

0.83

0.83

Комплексне законодавче забезпечення упро0.50
вадження політики сталого розвитку

O15

O16 Збільшення інвестування у зелену економіку

0.67

0.50

Впровадження сталих технологій енергоі ресурсокористування та збереження

O14

0.67

0.50

0.67

0.58

0.67

0.67

0.67

0.83

0.50

Відновлювана енергетика як частка виробництва енергії

0.50

0.67

0.33

0.33

0.83

0.50

0.50

O13

O12 Розвиток здоров’я

0.33

Покращення інвестиційної привабливості

O3

0.17

0.33

Розвиток високотехнологічного промисло
вого виробництва

O2

7

15

5

4

6

13

3

12

11

2

14

16

1

7

7

Кількісне
значення
0.17

0.10

0.19

0.22

0.17

0.14

0.23

0.14

0.16

0.30

0.12

0.07

0.37

0.17

0.17

0.17

4

15

5

2

10

13

2

10

5

5

14

15

1

8

8

10

Ранг

0.35

0.19

0.32

0.37

0.30

0.26

0.37

0.30

0.32

0.32

0.21

0.19

0.46

0.31

0.31

0.30

Кількісне
значення

7

Ранг

6

2

6

2

5

12

8

8

15

1

11

16

4

14

13

10

Ранг

2020

0.29

0.36

0.29

0.36

0.30

0.17

0.24

0.24

0.06

0.39

0.19

0.04

0.33

0.12

0.15

0.20

Кількісне
значення

0.67

2030

2030

3

1

9

5

5

11

10

8

15

4

12

16

2

12

12

7

Ранг

2030

Сталість до впливу
з боку слабких сторін

0.59

0.66

0.47

0.52

0.52

0.45

0.47

0.50

0.33

0.56

0.33

0.17

0.60

0.33

0.33

0.51

Кількісне
значення

0.50

2020

2020

Чутливість до впливу
з боку сильних сторін

7

8

4

3

6

12

5

9

15

2

13

16

1

14

11

10

Ранг

2020

0.23

0.22

0.24

0.29

0.23

0.15

0.24

0.19

0.11

0.34

0.15

0.06

0.35

0.14

0.16

0.18

2

10

7

3

6

11

5

9

12

4

15

16

1

13

13

8

Ранг

2030

Інтегрована оцінка

Кількісне
значення

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності

Фактор

Нормоване
значення
прояву
фактора

0.46

0.38

0.39

0.44

0.40

0.35

0.42

0.39

0.33

0.43

0.27

0.18

0.53

0.32

0.32

0.39

Кількісне
значення

O1

ID

Характеристики можливостей

Таблиця 3.41.
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0.33

0.50
0.83

0.58
0.83

Подальше розбалансування структури
економіки країни

Експорт

Обсяги виконаних наукових і науково-технічних робіт

Hi-Tech експорт, %

Посилення терористичної активності

Дезорганізація державного управлінського
апарату

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T11

Дисфункціональність
правоохоронних структур

T10 Втрата суверенності

0.83

Зростання фінансово-економічної залежності 0.75

0.83

0.83

0.83

0.67

0.50

0.58

0.58

0.50

0.50

0.50

0.17

0.42

T3

0.42

Погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків

0.67

T2

0.42

1

4

1

6

15

11

13

7

5

9

10

Кількісне
значення
0.60

0.46

0.60

0.45

0.15

0.25

0.22

0.44

0.46

0.35

0.26

6

4

6

2

4

14

14

17

10

1

7

3

7

0.36

0.36

0.42

0.36

0.15

0.15

0.05

0.19

0.43

0.33

0.39

8

Кількісне
значення

5

Ранг

2

4

1

11

8

8

10

6

5

14

12

9

Ранг

2020

0.50

0.42

0.54

0.24

0.35

0.35

0.25

0.42

0.42

0.12

0.23

11

Кількісне
значення

4

Ранг

2030

8

7

3

6

8

4

15

5

1

13

2

12

Ранг

2030

Чутливість до впливу
з боку слабких сторін

0.13

0.13

0.19

0.14

0.13

0.15

0.06

0.14

0.32

0.09

0.26

13

Кількісне
значення

3

2030

2020

Сталість до впливу
з боку сильних сторін

2

4

1

8

10

9

13

6

5

11

12

14

Ранг

2020

0.55

0.44

0.57

0.36

0.27

0.30

0.24

0.43

0.44

0.26

0.25

15

5

6

3

4

14

12

17

10

1

7

2

16

Ранг

2030

Інтегрована оцінка

Кількісне
значення

Зростання енергетичної залежності

2

1

2020

Нормоване
значення
прояву
фактора

0.27

0.27

0.33

0.27

0.14

0.15

0.05

0.17

0.38

0.24

0.33

17

Кількісне
значення

T1

Фактор

ID

Характеристики загроз

Таблиця 3.42.
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112
0.17

0.00

Недостатнє реалізування комплексу заходів
T16 з поліпшення екологічного стану Азовського
і Чорного морів

T17 Біотична інвазія

0.33

0.33

Погіршення стану екосистем в результаті
антропогенної діяльності

Негативний вплив на довкілля зовнішніх
T15 уражувальних чинників техногенного походження

T14

0.67

T13 Ризики та безпека життя

3
0.83

2

T12 Обсяги тіньової економіки

1

Продовження табл. 3.42

0.17

0.33

0.42

0.33

0.33

0.33

4

17

16

12

14

7

3

5

0.00

0.11

0.24

0.19

0.44

0.54

6

16

10

8

13

12

9

7

0.11

0.19

0.27

0.16

0.19

0.22

8

17

16

15

13

7

2

9

0.00

0.06

0.09

0.14

0.37

0.50

11

17

15

14

12

10

10

12

0.02

0.06

0.09

0.11

0.11

0.11

13

17

16

14

15

7

3

14

0.00

0.09

0.18

0.17

0.41

0.52

15

16

13

8

15

11

9

16

0.08

0.14

0.20

0.14

0.15

0.17
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Також на основі результатів експертного оцінювання причинно-наслідкових зв’язків між
факторами сформуємо матриці впливу, які за
дають:
— нормовані значення впливу сильних сторін, які підвищють вірогідність реалізації
можливостей — таблиця (табл. 3.43)
;
— нормовані значення впливу сильних сторін, які знижують вірогідність реалізації
загроз — таблиця (табл. 3.44)
;
— нормовані значення впливу слабких сторін, які знижують вірогідність реалізації
можливостей — таблиця (табл. 3.45)
;
— нормовані значення впливу слабких сторін, які підвищують вірогідність реалізації
загроз — таблиця (табл. 3.46)
.
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0.11 0.39
0.06
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0.19 0.17
0.22
0.33
0.26
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S6

0.33
Зовнішнє кредитування

S5

0.44

0.08
0.11
0.06
0.22 0.06
0.17
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0.17
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0.24

0.17
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0.29
0.08 0.33
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0.21
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0.33 0.44
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0.33
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Реформування соціальної
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Розвиток базових елементів
громадянського суспільства

0.50

O11
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Таблиця 3.43.
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0.14
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0.14
0.13
0.03 0.15
0.00
0.07
0.00
0.14
0.07

-0.03 0.14

0.08
0.17
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Рівень соціальних
комунікацій

Розвиток зовнішньоекономічної
діяльності

S8

O2

Розвиток високотехнологічного
промислового виробництва

0.33 0.04

O3

Покращення інвестиційної
привабливості

0.25

O4

Реформування економіки
(комплекс реформ)

0.29

O5

Валовий внутрішній продукт
номінальний

0.21 0.14

O6

Обсяги реалізованої
промислової продукції

0.08

O7

Роздрібний товарооборот
підприємств

0.17

O8

Середня заробітна плата

0.08

O9

Реформування соціальної
та управлінської сфери держави

0.08

O10

Розвиток базових елементів
громадянського суспільства

0.08

O11

Перехід до європейських стандартів
якості життя

0.17

O12

Розвиток системи охорони здоров’я

0.08

O13

Відновлювана енергетика
(гідроенергетика й мала гідроенергетика,
вітрова й сонячна енергетика,
біопаливо та відходи) як частка
виробництва енергії

O1

Комплексне законодавче забезпечення
упровадження політики
сталого розвитку
Впровадження сталих технологій
енерго- і ресурсокористування
та збереження

Якість людського
капіталу

Збільшення інвестування
в зелену економіку

S7
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0.07

0.11

0.14

Вигідне географічне розташування в євразійському
просторі

Валова продукція сільського
0.11
господарства
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Якість людського капіталу

S3

S4

S5

S6
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0.04
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0.38

Сировинно-ресурсна база
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здатного людського капі0.14
талу

Зростання енергетичної
залежності
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0.17

0.28
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0.04 0.42
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0.56 0.17

0.24 0.03

0.29 0.17

0.49 0.69

0.33 0.13

0.39 0.11

0.11 0.11

0.07 0.10
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0.69 0.21
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0.11 0.00

0.28 0.06

0.21 0.07

0.13 0.00

0.28 0.28

0.11 0.11

Зростання фінансовоекономічної залежності
0.11

T4
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0.33

T7

Hi-Tech експорт, %

0.28

T8

Посилення терористичної
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T2

T17

0.04

0.11

0.28

0.17

0.13

0.14

0.22

Біотична інвазія

S1

T12 T13

Обсяги тіньової економіки

T1

Матриця впливу сильних сторін на реалізацію загроз (Інтегральний фактор впливу IST = 0.170)

Таблиця 3.44.
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Недосконалість фінан0.35
сово-кредитної системи
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Втомленість США,
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громадянського суспільства

0.49

O11
Перехід до європейських стандартів
якості життя

0.34

O12
Розвиток системи охорони здоров’я

0.24

O13

Відновлювана енергетика
як частка виробництва енергії

0.29

O14

Впровадження сталих технологій
енерго- і ресурсокористування
та збереження

Недосконалість податкової системи

O15

Комплексне законодавче
забезпечення упровадження
політики сталого розвитку

W1

O16

Збільшення інвестування
у зелену економіку

O1

Матриця впливу слабких сторін на реалізацію можливостей (Інтегральний фактор впливу IWO = 0.150)

Таблиця 3.45.
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W20
0.00

Екологічно небезпечна
розораність земель

0.00

Високий рівень забрудW18 нення атмосферного
повітря
0.00

0.00

W17 Забезпеченість житлом

Низька якість питної
води

0.28

W16 Вартість життя

W19

0.28

0.11

Рівень безробіття населення

W14

W15 Споживання населення

0.28

Рівень
заробітної платині

0.07

W12 Соціальна нерівність

W13

0.07

O1

Розвиток зовнішньоекономічної
діяльності

W11 Демографічний спад

O2
Розвиток високотехнологічного промислового виробництва
0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

0.21

0.06

0.28

0.00

0.00

0.25

0.00

0.00

0.06

0.28

0.28

0.04

0.32

0.07

0.07

0.25

0.00

0.00

0.06

0.21

0.21

0.11

0.19

0.07

0.00

0.25

0.00

0.00

0.17

0.19

0.32

0.11

0.23

0.14

0.14

0.13

0.00

0.00

0.17

0.28

0.42

0.15

0.28

0.07

0.28

0.19

0.00

0.00

0.11

0.35

0.42

0.22

0.35

0.07

0.21

0.19 0.06

0.00 0.00

0.00 0.00

0.11 0.22

0.23 0.21

0.42 0.42

0.37 0.15

0.83 0.23

0.23 0.14

0.07 0.14

0.00

0.00

0.00

0.07

0.14

0.42

0.15

0.09

0.37

0.00

0.06

0.05

0.03

0.15

0.49

0.28

0.19

0.37

0.23

0.14

0.00 0.00

0.05 0.05

0.03 0.03

0.19 0.06

0.28 0.14

0.28 0.07

0.19 0.00

0.37 0.07

0.09 0.00

0.14 0.00

0.00

0.24

0.17

0.06

0.14

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.19

0.19

0.14

0.22

0.14

0.21

0.11

0.28

0.00

0.07

0.00

0.24

0.17

0.06

0.07

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

O3

Покращення інвестиційної
привабливості

0.00

O4

Реформування економіки
(комплекс реформ)
0.00

O5

Валовий внутрішній продукт
номінальний
0.41 0.00

O6

Обсяги реалізованої
промислової продукції
0.15

O7

Роздрібний товарооборот
підприємств
0.17

O8

Середня заробітна плата
0.06 0.11

O9

Реформування соціальної
та управлінської сфери держави

0.06

O10

Розвиток базових елементів
громадянського суспільства

0.06

O11
Перехід до європейських стандартів
якості життя

0.06

O12
Розвиток системи охорони здоров’я

0.06

O13

Відновлювана енергетика
як частка виробництва енергії

0.06

O14

Впровадження сталих технологій
енерго- і ресурсокористування
та збереження

0.06

O15

Комплексне законодавче
забезпечення упровадження
політики сталого розвитку

0.00

O16

Збільшення інвестування
у зелену економіку

Рівень розповсюджеW10 ності «соціальних»
хвороб

Продовження табл. 3.45
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120

0.11
0.22
0.11
0.00 0.11
0.11
0.06
0.00 0.00
0.11
0.06
0.17
0.00
0.00
0.00
0.06
Низький рівень
природоохоронного
законодавства, екоW24
логічної свідомості
суспільства та екологізування бізнесу

0.06
0.28
0.06
0.00 0.17
0.06
0.06
0.17 0.00
0.11
0.17
0.17
0.06
0.06
W23

Значна карбонова
0.00
інтенсивність економіки

0.06

0.06
0.22
0.11
0.03 0.06
0.03
0.00
0.00 0.06
0.00
0.00
0.00
0.11
0.00
0.00
Нераціональне повоW22 дження з відходами,
викидами та скидами

0.00

0.07

Розвиток зовнішньоекономічної
діяльності

0.10

O2

Розвиток високотехнологічного промислового виробництва

0.07

O3

Покращення інвестиційної
привабливості

0.03 0.07

O4

Реформування економіки
(комплекс реформ)

0.07

O5

Валовий внутрішній продукт
номінальний

0.03

O6

Обсяги реалізованої
промислової продукції

0.00 0.03

O7

Роздрібний товарооборот
підприємств

0.00

O8

Середня заробітна плата

0.03

O9

Реформування соціальної
та управлінської сфери держави

0.07

O10

Розвиток базових елементів
громадянського суспільства

0.03

O11

Перехід до європейських стандартів
якості життя

0.00

O12

Розвиток системи охорони здоров’я

0.00

O13

Відновлювана енергетика
як частка виробництва енергії

0.00

O14

Впровадження сталих технологій
енерго- і ресурсокористування
та збереження

Високий рівень еко
деструктивного антроW21
погенного впливу
на довкілля

O16
O15

Комплексне законодавче
забезпечення упровадження
політики сталого розвитку

Продовження табл. 3.45

Збільшення інвестування
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0.00 0.00

Рівень розповсюдженості
«соціальних» хвороб

W10

0.42 0.21

0.28 0.23

Рівень корупції

W9

W13 Рівень заробітної платні

0.11 0.06

Витрати Освіта

W8

0.42 0.21

0.56 0.14

Висока енергомісткість ВВП

W7

W12 Соціальна нерівність

0.39

0.33 0.22

Імпортозалежність

W6

0.42 0.14

0.33

Втомленість США, Євросоюзу
і міжнародних фінансових орга- 0.17 0.08
нів від України

W5

W11 Демографічний спад

0.56

0.42 0.28

Недосконалість фінансовокредитної системи

W4

0.28

0.28

0.35

0.08

0.42

0.17

0.42

0.50

0.38 0.25

Низький рівень ВВП на душу
населення

Зростання енергетичної залежності

W3

T2
Погіршення кон’юнктури зовнішніх
ринків
0.38

T3
Зростання фінансово-економічної
залежності

Низький рівень свободи бізнесу 0.13 0.19

T4
Подальше розбалансування структури економіки країни

W2

T5

Експорт

0.28

0.35

0.35

0.17

0.51

0.17

0.42

0.33

0.33

0.56

0.63

0.31

0.28 0.30

0.21 0.14

0.21 0.42

0.06 0.06

0.28 0.28

0.22 0.13

0.28 0.24

0.00 0.22

0.42 0.29

0.42 0.28

0.50 0.38

0.38 0.38

0.28 0.21 0.35

0.21 0.35 0.23

0.21 0.28 0.28

0.06 0.22 0.22

0.19 0.42 0.65

0.14 0.03 0.06

0.14 0.00 0.07

0.00 0.11 0.11

0.42 0.08 0.25

0.42 0.14 0.56

0.38 0.25 0.25

0.41 0.13 0.13

0.14 0.35

0.28 0.28

0.19 0.21

0.22 0.22

0.51 0.60

0.03 0.03

0.07 0.00

0.22 0.11

0.08 0.25

0.14 0.42

0.19 0.13

0.25 0.38

0.39 0.28 0.17

0.30 0.28 0.10

0.31 0.28 0.14

0.17 0.31 0.00

0.60 0.56 0.21

0.06 0.06 0.03

0.42 0.28 0.28

0.33 0.22 0.00

0.33 0.21 0.13

0.56 0.56 0.14

0.38 0.38 0.19

0.50 0.31 0.13

0.07

0.07

0.00

0.00

0.03

0.00

0.07

0.00

0.04

0.00

0.06

0.06

0.07

0.00

0.00

0.00

0.14

0.00

0.07

0.00

0.17

0.07

0.06

0.06

0.07

0.07

0.00

0.00

0.03

0.00

0.07

0.06

0.02

0.00

0.09

0.06

0.00

T6
Обсяги виконаних наукових і науково-технічних робіт
0.00

T7

Hi-Tech експорт, %

0.00

T8
Посилення терористичної активності
0.44 0.24 0.10

T9

Дезорганізація державного
управлінського апарату
0.29 0.29

T10

Втрата суверенності

0.32 0.10 0.34

T11

Дисфункціональність
правоохоронних структур

0.19 0.24

Обсяги тіньової економіки

0.32

T12 T13

Ризики та безпека життя

0.27

T14
Погіршення стану екосистем в результаті антропогенної діяльності

0.10 0.19

T15
Негативний вплив на довкілля
зовнішніх уражувальних чинників
техногенного походження

Недосконалість податкової
системи

T16
Недостатнє реалізування комплексу
заходів з поліпшення екологічного
стану Азовського і Чорного морів

W1

T17

Біотична інвазія

T1

Матриця впливу слабких сторін на реалізацію загроз (Інтегральний фактор впливу IWT = 0.188)

Таблиця 3.46.
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T1
Зростання енергетичної залежності

122

Високий рівень забруднення
атмосферного повітря

0.25
0.28

0.28

0.00 0.06

Нераціональне поводження
W22 з відходами, викидами
та скидами

Значна карбонова інтенсивність
0.39 0.11
економіки

Низький рівень природоохоронного законодавства, екологічW24
0.19 0.17
ної свідомості суспільства
та екологізування бізнесу

W23

0.02

0.00 0.00

Високий рівень екодеструктивW21 ного антропогенного впливу
на довкілля

W20
0.06

0.00

0.00

0.06 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.17

0.56

0.42

Екологічно небезпечна розораність земель

W19 Низька якість питної води

W18

0.06 0.06

T2
Погіршення кон’юнктури зовнішніх
ринків

W17 Забезпеченість житлом

T3
Зростання фінансово-економічної
залежності

0.56 0.21

T4
Подальше розбалансування структури економіки країни

W16 Вартість життя

T5

Експорт

0.28 0.14

T6

Обсяги виконаних наукових
і науково-технічних робіт

W15 Споживання населення

T7

Hi-Tech експорт, %

0.25

0.25

0.22

0.00

0.13

0.00

0.00

0.17

0.56

0.42

0.22 0.17

0.17 0.22

0.22 0.22

0.03 0.03

0.06 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.06 0.06

0.21 0.21

0.21 0.28

0.17 0.17 0.22

0.17 0.11 0.17

0.22 0.22 0.22

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.06

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.06 0.17 0.17

0.21 0.28 0.28

0.21 0.21 0.21

0.17 0.17

0.17 0.22

0.22 0.22

0.00 0.00

0.06 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.17 0.17

0.28 0.28

0.07 0.14

0.22 0.36 0.42

0.22 0.25 0.33

0.28 0.28 0.33

0.00 0.19 0.21

0.00 0.34 0.41

0.00 0.29 0.15

0.00 0.17 0.19

0.17 0.31 0.06

0.28 0.35 0.14

0.07 0.07 0.28

0.28

0.28

0.22

0.14

0.19

0.15

0.10

0.06

0.07

0.21

0.33

0.11

0.17

0.10

0.09

0.10

0.10

0.00

0.07

0.00

0.28

0.11

0.11

0.07

0.03

0.10

0.14

0.00

0.07

0.00

0.00

T8
Посилення терористичної активності
0.00

T9

Дезорганізація державного
управлінського апарату
0.06

T10

Втрата суверенності
0.44 0.44 0.17

T11

Дисфункціональність
правоохоронних структур

0.33 0.33

Обсяги тіньової економіки

0.07 0.24 0.19

T12 T13

Ризики та безпека життя

0.11 0.07

T14
Погіршення стану екосистем в результаті антропогенної діяльності

0.28

T15
Негативний вплив на довкілля
зовнішніх уражувальних чинників
техногенного походження

0.22

T16
Недостатнє реалізування комплексу
заходів з поліпшення екологічного
стану Азовського і Чорного морів

0.44 0.17

T17

Біотична інвазія

W14 Рівень безробіття населення

Продовження табл. 3.46
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На основі даних з табл. 3.43–3.46 для кожного з факторів розраховані інтегральні показники, які надають можливість визначити вплив
сильних і слабких характеристик відповідно
на загрози і можливості. Семантику і формули

розрахунку цих інтегральних показників зведено в табл. 3.47.
У результаті аналізу даних табл. 3.43–3.46
з них були виділені ключові сильні і слабкі фактори (табл. 3.48 і табл. 3.49 відповідно).

Таблиця 3.47.
Формули розрахунку інтегральних факторів впливу

Категорія
показника

Сильні
сторони

Слабкі
сторони

Семантика впливу

Формула

Інтегральний фактор впливу
сильних характеристик на загрози
Інтегральний фактор впливу
сильних характеристик
на можливості
Інтегральний фактор впливу
слабких характеристикна загрози
Інтегральний фактор впливу
слабких характеристик
на можливості
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У табл. 3.48 наведено ключові сильні сторони
за трьома ознаками: за здатністю компенсувати

загрози, за здатністю підсилювати можливості
та за інтегрованою оцінкою.

Таблиця 3.48.
Ключові сильні сторони

Середньостроковий горизонт 2015–2020 роки
ID

Значення
показника

Назва

Довгостроковий горизонт 2015–2030 роки
ID

Назва

Значення
показника

Ключові сильні сторони за здатністю компенсувати загрози
S2

Наявність освіченого працездат
ного людського капіталу

0.69

S2

Наявність освіченого працездат
ного людського капіталу

0.69

S5

Валова продукція сільського
господарства

0.56

S5

Валова продукція сільського
господарства

0.69

S1

Наявність багатогалузевої
інфраструктури

0.44

S1

Наявність багатогалузевої
інфраструктури

0.56

S10 Привабливі агрономічні умови

0.44

S7

Якість людського капіталу

0.56

S7

0.42

S6

Зовнішнє кредитування

0.49

Якість людського капіталу

Ключові сильні сторони за здатністю підсилювати можливості
S2

Наявність освіченого працездат
ного людського капіталу

0.56

S2

Наявність освіченого
працездатного людського капіталу

0.56

S1

Наявність багатогалузевої
інфраструктури

0.5

S5

Валова продукція сільського
господарства

0.56

S5

Валова продукція сільського
господарства

0.44

S6

Зовнішнє кредитування

0.56

S6

Зовнішнє кредитування

0.44

S1

Наявність багатогалузевої
інфраструктури

0.5

S10 Привабливі агрономічні умови

0.44

S7

Якість людського капіталу

0.44

Ключові сильні сторони за інтегрованим показником
S2

Наявність освіченого працездат
ного людського капіталу

0.62

S2

Наявність освіченого працездат
ного людського капіталу

0.62

S5

Валова продукція сільського
господарства

0.5

S5

Валова продукція сільського
господарства

0.62

S1

Наявність багатогалузевої
інфраструктури

0.47

S1

Наявність багатогалузевої
інфраструктури

0.53

S10 Привабливі агрономічні умови

0.44

S6

Зовнішнє кредитування

0.52

S6

0.42

S7

Якість людського капіталу

0.5
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У табл. 3.49 як ключові виділені ті слабкі сторони, які мають найбільший негативний вплив
за здатністю підсилювати загрози, за здатністю

компенсувати можливості та за інтегрованим
показником.

Таблиця 3.49.
Ключові слабкі сторони

Середньостроковий горизонт 2015–2020 роки
ID

Значення
показника

Назва

Довгостроковий горизонт 2015–2030 роки
ID

Назва

Значення
показника

Ключові слабкі сторони за здатністю негативно впливати на можливості
W13 Рівень заробітної плати

0.83

W13 Рівень заробітної плати

0.5

W3

Низький рівень ВВП на душу
населення

0.75

W3

Низький рівень ВВП на душу
населення

0.5

W9

Рівень корупції

0.65

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи

0.33

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи

0.56

W6

Імпортозалежність

0.33

0.33

W12 Соціальна нерівність

W16 Вартість життя

0.3

Ключові слабкі сторони за здатністю підсилювати загрози
W9

Рівень корупції

0.65

W3

Низький рівень ВВП на душу
населення

0.42

W3

Низький рівень ВВП на душу
населення

0.63

W7

Висока енергомісткість ВВП

0.39

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи

0.56

W6

Імпортозалежність

0.39

W7

Висока енергомісткість ВВП

0.56

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи

0.33

0.56

W12 Соціальна нерівність

W16 Вартість життя

0.33

Ключові слабкі сторони за інтегральною оцінкою
W3

Низький рівень ВВП на душу
населення

Низький рівень ВВП на душу
населення

0.69

W3

W13 Рівень заробітної плати

0.66

W13 Рівень заробітної плати

0.4

W9

Рівень корупції

0.65

W6

Імпортозалежність

0.36

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи

0.56

W7

Висока енергомісткість ВВП

0.34

0.52

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи

0.33

W16 Вартість життя

0.46
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У табл. 3.50 (середньостроковий горизонт) та
3.51 (довгостроковий горизонт) наведені ключові можливості, оцінені за інтегрованим показником, який враховує чутливість можливості
до позитивного впливу з боку сильних сторін
та опір до негативного впливу з боку слабких
сторін. Для кожної з ключових можливостей

наведено фактори впливу та його характеристики. Знак «+» в стовпці «Характер впливу»
означає, що відповідний фактор підсилює можливість, а знак «-» — те, що фактор впливу послаблює можливість. Значення ступеня впливу
повинно сприйматися з урахуванням характеру
впливу.

Таблиця 3.50.
Фактори впливу на ключові можливості (середньостроковий горизонт до 2020 року)

O4

Назва

Реформування економіки
(комплекс реформ)

Інтегрована
оцінка

ID

+

S2

Наявність освіченого працездатного
людського капіталу

0.56

W9

Рівень корупції

0.51

W1

Недосконалість податкової системи

0.49

0.35

Назва

Ступінь
впливу

ID

Вплив
Характер
впливу

Фактор

-

S10 Привабливі агрономічні умови

0.44

W15 Споживання населення

0.42

W3

Низький рівень ВВП на душу населення

0.38

S1

Наявність багатогалузевої інфраструктури

0.44

S6

Зовнішнє кредитування

0.39

+

S1

Наявність багатогалузевої інфраструктури

0.39

-

W7

Висока енергомісткість ВВП

0.42

+

S2

Наявність освіченого працездатного
людського капіталу

0.56

+
O7

Роздрібний товарооборот
підприємств

Відновлювана енергетика
O13 як частка виробництва
енергії

0.34
-

0.29

Впровадження сталих техO14 нологій енерго- і ресурсо0.24
користування та збереження

Розвиток базових елементів
O10
0.24
громадянського суспільства

+

-
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Таблиця 3.51.
Фактори впливу на ключові можливості (довгостроковий горизонт до 2030 року)

O4

Назва

Інтегрована
оцінка

Реформування еконо
0.53
міки (комплекс реформ)

Збільшення інвесту
O16 вання у зелену економіку

ID

+

S2

Наявність освіченого працездатного
людського капіталу

0.56

W1

Недосконалість податкової системи

0.28

W6

Імпортозалежність

0.28

W7

Висока енергомісткість ВВП

0.29

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи 0.25

S1

Наявність багатогалузевої інфраструктури

0.56

S6

Прямі іноземні інвестиції

0.49

S10

Привабливі агрономічні умови

0.39

W6

Імпортозалежність

0.33

-

0.46

-

Відновлювана енергеO13 тика як частка виробни- 0.29
цтва енергії

+
+

O7

Роздрібний товарооборот підприємств

Розвиток базових елеO10 ментів громадянського
суспільства

0.34

-

W15 Споживання населення

0.25

W3

Низький рівень ВВП на душу населення

0.25

S2

Наявність освіченого працездатного
людського капіталу

0.56

+

0.24

-

Назва

Ступінь
впливу

ID

Вплив
Характер
впливу

Фактор

W12 Соціальна нерівність

Табл. 3.52, 3.53 містять ключові загрози та
фактори впливу на них. Знак «+» в стовпці «Характер впливу» означає компенсацію загрози

0.30

за рахунок впливу відповідної сильної сторони, а знак «-» — підсилення загрози за рахунок
впливу слабкої сторони.

Таблиця 3.52.
Фактори впливу на ключові загрози (середньостроковий горизонт до 2020 року)

ID

Назва

Інтегрована
оцінка

1

2

3

T9

Дезорганізація державного управлінського
0.57
апарату

Дисфункціональність
T11 правоохоронних
структур

0.55

ID

Назва

Ступінь
впливу

Вплив
Характер
впливу

Фактор

4

5

6

7

-

-

W9

Рівень корупції

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи 0.56

W9

Рівень корупції

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи 0.56

W2

Низький рівень свободи бізнесу

0.65

0.6

0.5
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Продовження табл. 3.52
1

2

T10 Втрата суверенності

T3

3

4

5

+

S2

Наявність освіченого працездатного людського капіталу

0.69

-

W9

Рівень корупції

0.51

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи 0.56

0.44

Зростання фінансово0.44
економічної залежності

6

7

W16 Вартість життя

0.56

Таблиця 3.53.
Фактори впливу на ключові загрози (довгостроковий горизонт до 2030 року)

T3

T9

T1

Назва

Інтегрована
оцінка

Зростання фінансово0.38
економічної залежності

Дезорганізація державного управлінського
0.33
апарату

Зростання енергетичної
0.33
залежності

-

ID

Назва

W6

Імпортозалежність

0.39

W3

Низький рівень ВВП на душу населення

0.33

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи 0.33

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи 0.33

W9

Рівень корупції

0.26

W7

Висока енергомісткість ВВП

0.39

W6

Імпортозалежність

0.33

-

-

W12 Соціальна нерівність
Дисфункціональність
T11 правоохоронних
структур

0.27

T10 Втрата суверенності

0.27

Ступінь
впливу

ID

Вплив
Характер
впливу

Фактор

0.33

W4

Недосконалість фінансово-кредитної системи 0.25

W9

Рівень корупції

0.24

W9

Рівень корупції

0.22

W12 Соціальна нерівність

0.22

-

-

Наведені результати обробки даних експертних досліджень (табл. 3.39–3.53) після їх обробки спеціальними методами потрібні для побудови групи сценаріїв соціально-економічного розвитку України на часових горизонтах до 2020 року і до 2030 року.
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3.5.	Аналіз стану людського
капіталу, необхідного
для досягнення
головної цілі
соціально-економічного
розвитку України
Досягнення головної цілі соціально-економічного розвитку України до 2025 року (розділ 3.1) можливе за виконання декількох умов.
Головні з них такі:
• завершення військового конфлікту на Сході України;
• проведення вкрай активної і компетентної
внутрішньої політики влади на усьому відрізку
часу 2016–2025 роки, таким чином, щоб вектор
суспільної активності населення країни і вектор
дій влади максимально зближалися за напрямами розвитку;
• прийняття Парламентом України низки
законів та проведення ефективної зовнішньої
політики влади, спрямованої на встановлення
привабливих умов для залучення зовнішніх інвестицій в національну економіку і розширення
доступу України до зовнішніх ринків;
• створення в країні критичної маси необхідного людського капіталу, який за своїми знаннями і компетенціями був би здатний здійснити
перетворення, спрямовані на досягнення головної цілі соціально-економічного розвитку Укра
їни до 2025 року (розділ 3.1).
Проведемо дослідження наявного в країні
людського капіталу і динаміки його підготовки
та відтворення на сучасному етапі.
3.5.1.	Аналіз підготовки і відтворення
людського капіталу в Україні
виходячи з головної цілі
соціально-економічного розвитку
держави до 2025 року
Ще на початку 1990-х років промисловість
України «за інерцією» продовжувала випускати
високотехнологічну продукцію, складні машинобудівні комплекси, радіоелектронні прилади та
інше. Ринок праці ще вимагав високопрофесійного, науково орієнтованого людського капіталу.
Через 25 років ситуація корінним чином змінилася. Приватизація переважної більшості
стратегічно важливих підприємств України і відсутність державної політики, спрямованої на високотехнологічний розвиток власної економіки

призвели до нещадної експлуатації її низько технологічного сектору та видобутку і експорту сировинних ресурсів. Нові власники підприємств
були зацікавлені в отриманні зверх прибутків за
рахунок використання отриманої від приватизації промислової інфраструктури колишньої країни, експлуатації дешевої робочої сили, видобутку
і використання на правах приватної власності
національних сировинних ресурсів, забруднення
навколишнього середовища без сплати відповідних штрафів, або модернізації виробництв, як це
прийнято в розвинутих країнах.
За останні 25 років інтелектуально місткі сектори вітчизняної економіки майже повністю деградували, а нові, високотехнологічні з’явилися
за цей час лише в незначних обсягах. Попит на
ринку праці переважно змістився на представників сфери послуг, де виявилися непотрібними
складні наукомісткі знання для створення нових видів техніки, високотехнологічних продуктів, сервісів та технологій, а знадобилися лише
обізнаність з предметною галуззю, певні навич
ки та практичний досвід. За таких умов сфера
передової освіти, науки та інновацій, особливо
у фундаментально-природничій компоненті, почала «заважати» новому ринку праці, власникам
стратегічно важливих підприємств та підконт
рольній їм владі.
Примітивний ринок праці почав позбавляти
молодь і систему вищої освіти відповідних стимулів, що призвело до синдрому непотрібності
наукомістких знань і витіснення кращого людського капіталу з країни. Втрати талановитої
молоді і науковців продуктивного віку в різні
роки незалежності України коливалися від 5 %
до 30 %. Деградуюча економіка потягла за собою зменшення на 40 % підготовку фахівців за
інноваційною, наукоємною моделлю на користь
низькоінтелектуальної, репродуктивної освіти,
що, зрештою, призвело до зниження освітнього
цензу нації і, як наслідок, — до подальшого спаду
економіки та занепаду суспільства. Цей інституціональний конфлікт суттєво заблокував розвиток високотехнологічної економіки та сталого
суспільства (Sustainable Society) і спрямував
вектор руху України до групи країн, економіка
яких почала жорстко залежати від зовнішніх запозичень і таких, що не відбулися.
Процеси деіндустріалізації економіки країни суттєво прискорилися в останні роки, всупереч абсолютно протилежним тенденціям
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в розвинутих країнах світу. За таких умов здобуття складної, наукоємної освіти в Україні, насамперед в фундаментально-природничій та інженерній сферах, почало втрачати сенс.
Не сприйняття студентами складних багатофункціональних і міждисциплінарних знань,
в першу чергу знань з математики, фізики, хімії,
біології, математичного моделювання, системного аналізу, зароджується на етапі отримання
ними середньої освіти, яка у масовому вимірі
суттєво втратила свої якісні характеристики і все
більше відстає від вимог вищої школи та суспільства, особливо в природничому компоненті.
Наприклад, протягом останніх 5 років лише 40 %
студентів першого курсу Київської політехніки,
які мали високі бали ЗНО з фізики, витримують
вимоги університету до цієї дисципліни під час
першої сесії, і відповідно — 50 % з математики.
Сучасні спроби реформувати вищу освіту залишаються «косметичними», оскільки вони не
мають цілісного, міжгалузевого характеру. Вони
жодним чином не пов’язують в єдиному комплексі сектори, що створюють суспільні блага,
товари й послуги — і сектори, що здійснюють
підготовку кадрів, проведення наукових досліджень, тобто ринок праці та систему підготовки
кадрів для нього.

В той же час, добре відомо, що суспільний
прогрес будь якої країни можливий лише за
рахунок створення нею нових, критичних знань
і їх ефективного використання національною
економікою в міжнародній кооперації праці.
Протилежну до цього принципу тенденцію почала демонструвати Україна, особливо протягом
останніх 15 років. На цьому відрізку часу між
вітчизняним ринком праці і системою підготовки кадрів для нього суттєво поглибився розрив,
що призвело до наростаючих диспропорцій між
системою освіти України з одного боку, та потребами економіки і суспільства, з іншого.
Вказані явища мають місце, перш за все, в частині суттєвого скорочення підготовки фахівців
за наукоємною моделлю для високотехнологічної сфери економіки (STEM-освіта: Science,
Technology, Engineering, Mathematics) і одночасно до значного «перевиробництва» кадрів для
невиробничої і обслуговуючої ланок суспільства. Так, середнє зменшення прийому фахівців
за напрямками STEM освіти за останні 8 років
в Україні склало 24.5 %, рис. 3.6.
Вказане зменшення прийому за напрямками
STEM освіти тягне за собою зменшення випуску фахівців цієї групи до 2020 року на 14.5 %,
рис. 3.7.

Динаміка прийому на природничі та інженерні спеціальності ВНЗ України
(напрями STEM освіти)
Середнє зменшення прийому за напрямами
STEM освіти за останні 8 років: 24.5 %
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Рис. 3.6.
Динаміка прийому на напрями STEM освіти з 2007 по 2015 роки
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Випуск за природничими та інженерними спеціальностями ВНЗ України:
динаміка та прогноз
Середнє зменшення випуску за напрямами
STEM освіти за 8 років: -14.5 %
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Рис. 3.7.
Випуск за напрямами STEM освіти, динаміка і прогноз до 2020 року

Ще більше падіння прийому до ВНЗ і випуску фахівців має місце за головними кластерами
економіки України на тих же часових відрізках,
відповідно 25.9 % (рис. 3.8) і 18.4 % (рис. 3.9).

Відсутність сполучення та спільних інтере
сів середньої і вищої ланок освіти ускладнює
якісну роботу ВНЗ і системи освіти в цілому.
Особливого загострення ця проблема набула
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Рис. 3.8.
Динаміка прийому до ВНЗ за головними кластерами економіки України з 2007 по 2015 роки
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Динаміка та прогноз випуску фахівців ВНЗ України за кластерами економіки
Прогнозоване середнє зменшення випуску в 2020 р.
порівняно з 2010 р. складає: -18.4 %
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Рис. 3.9.
Динаміка та прогноз випуску фахівців ВНЗ України за головними кластерами економіки

протягом 2014–2015 років в результаті впровадження МОНом так званої «автоматизованої
процедури вступу до ВНЗ» та формули «гроші
за студентом». За умов дії цих процедур вищі навчальні заклади виявилися повністю виключеними з процесу професійної орієнтації школярів,
узгодження наскрізних програм середньої і вищої освіти, що завдає значної шкоди перш за все
технічним ВНЗ та природничим факультетам
класичних університетів.
Так, планове держзамовлення станом на початок серпня 2015 р. з напряму підготовки «фізика»
виконано по країні на 54 %, з напряму «прикладна
фізика» — на 51 %, з напряму «математика» — на
81 %, з 28 інженерних напрямів, що відповідають структурі базових галузей промисловості
України — в середньому на 70 %, що закладає на
майбутнє велику системну проблему для економіки і безпеки держави. Разом з тим, станом на
2015 рік, провідні технічні університети країни забезпечують запити вказаних базових галузей промисловості на інженерні кадри лише на 70–75 %.
За роки незалежності України набула суттєвої деградації і підготовка вико-кваліфікованих
робітників через систему професійно-технічної освіти. За цей час їх щорічний випуск впав
вдвічі, з 338 тисяч в 1991 році, до 165 тисяч
в 2015 році (табл. 3.54).
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В зв’язку з втратою якості підготовки цієї категорії працівників в Україну зріс в’їзд відповідної категорії робітників з Туреччини, В’єтнаму,
Середньої Азії. Особливих масштабів ці міграційні процеси набули під час підготовки Укра
їни до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012» в 2010–2012 роках. Критичним
для системи професійно-технічної освіти стало
також рішення уряду України від 2015 року про
переведення її фінансування на місцеві бюджети, що загрожує втратою цієї ланки підготовки
кадрів, як такої.
3.5.2.	Вплив людського капіталу
на досягнення головної цілі
соціально-економічного розвитку
України
Виявлені у попередньому параграфі негативні тенденції спричинили наростаюче відставання України від світових процесів у сфері соціально-економічного розвитку. Це відставання
підтверджується рядом об’єктивних показників.
1. За даними національного фонду фундаментальних досліджень США, (http://www.nsf.
gov/statistics/seind15/) в сегменті вищої освіти
і науки Україна за останні 15 років перемістилася з 32-го на 41-ше місце у світі і зараз поступається за сукупними показниками навіть одному
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Таблиця 3.54.

Якісні зміни в системі освіти і науки України
(зміна кількості публікацій з 1999 по 2014 рр.,
3.6 % за рік)
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Рис. 3.10.
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Якісні зміни в системі освіти і науки України
за останні 15 років
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Кембриджському університету. Зокрема, за
швидкістю зміни кількості наукових публікацій
з високим Імпакт фактором за цей час Україна
швидко втрачала свої позиції приблизно з темпом 3.6 % на рік, рис. 3.10.
2. Втрата позицій України у підготовці конкурентоспроможного людського капіталу почала
безпосередньо впливати на зниження конкурентоспроможності країни у світі. Так, за даними
Світового Економічного Форуму, що відбувся
в січні цього року в Давосі [68], співпраця української вищої школи і науки з вітчизняною промисловістю в галузі її високотехнологічного
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Джерело: Science and Engineering Indicators 2014,
National Sciencr Foundation, USA
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/

переозброєння протягом останніх 15 років була
найнижчою в Європі. Цей чинник був одним
з головних, що зумовив падіння конкурентоспроможності України, особливо під час глобальної
економічної кризи. Так, за індексом глобальної
конкурентоспроможності Україна втрачала свої
позиції, переходячи з 67-го місця у 2006 році на
79-те у 2015–2016 роках у списку 140 країн світу [15], рис. 3.11.
3. Виробництво високотехнологічної продук
ції в Україні, яка створюється на основі нових
знань, та її експорт протягом останніх 15 років коливався на рівні 5–6 % (рис. 3.12). Так у 2001 році
частка високотехнологічного експорту в загальному експорті України складала 4.65 %, а в 2014 —
близько 6.5 %, тоді як, наприклад, для Китаю, цей
показник за такий же відрізок часу зростав з 21 %
до 25 % (WEF 2014/2015), рис. 3.12.
Для оцінювання впливу людського капіталу
на досягнення головної цілі соціально-економічного розвитку України експерти групи А ввели
критерії його конкурентоспроможності в міжнародній кооперації праці (табл. 3.55).
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) в січні 2016 року було оголошено про початок поступового переходу людства
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Індекс глобальної
конкурентноспроможності [1–7]

Залежність конкурентоспроможності країн світу від рівня R&D
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Рис. 3.11.
Залежність конкурентоспроможності країн світу від рівня R&D

Джерело: Global Competitiveness Report 2014/2015
http://gcr.weforum.org/gcr2015/
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Таблиця 3.55.
Критерії конкурентоспроможності
людського капіталу і оператор
людського капіталу

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Оператор людського капіталу {H}={H1, …, H6}
(головні критерії конкурентоспроможності
персоналу в міжнародній кооперації праці):

Рис. 3.12.
Китай
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Україна

США

Експорт високотехнологічної продукції
(% від загального експорту)

Джерело: WEF 2014/2015

до «Четвертої промислової революції» [69]. При
цьому було сформульовано рейтинговий список вмінь людей (Skills), які будуть найбільш
затребуваними для здійснення цієї революції
на середньостроковому часовому горизонті до
2020 року в порівнянні з потребами 2015 року
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(табл. 3.56).
Таким чином якість людського капіталу в цьому дослідженні оцінюється з використанням
оператору людського капіталу {H}={H1, …, H6}
(табл. 3.55) і оператора вмінь (компетенцій) людей {Sk}={Sk1, …, Sk10} (табл. 3.56).
Узагальнені показники, які пов’язують спад
соціально-економічного розвитку України і втра-
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1. Ґрунтовна підготовка в галузу фундаментальних
природничих знань;
2. Висока професійна (інженерна) компетентність
за відповідним фахом (функціональна грамотність, World Bank);
3. Сучасні знання та вміння в галузі ІТ;
4. Вільне володіння діловою англійською мовою;
5. Володіння стандартами ЄС/НАТО;
6. Володіння базовим управлінськими, юридич
ними та економічними знаннями

ту якості людського капіталу за період 2000–
2015 років наведені в табл. 3.57.
Важливо зазначити, що за даними світового
банку показник № 7: «Рівень функціональної
грамотності» (компетенції у своїй предметній
області) для людей віком 55–64 роки перевищує цей показник для людей віком 25–34 роки.
Це пояснюється тим, що перша група людей закінчувала ВНЗ в 1974–1985 роки, коли освіта,
особливо природнича та інженерна, була інноваційної і наукоємною, а друга група навчалася
в період її глибокого занепаду (2000–2015 роки).
З використанням даних (табл. 3.57) та операторів людського капіталу {H}={H1,…,H6} і вмінь
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Таблиця 3.56.
Рейтинг вмінь людей (Skills) на часовому горизонті до 2020 року

Затребуваність вмінь людей (Skills)
станом на 2015 рік
Рейтинг
вміння

Вміння (Skill)

Затребуваність вмінь людей (Skills)
станом на 2020 рік
Рейтинг
вміння

Вміння (Skill)

1

Sk1. Комплексне (системне) вирішення
проблем

1

Sk1. Комплексне (системне) вирішення
проблем

2

Sk2. Взаємодія з людьми

2

Sk2. Критичне мислення

3

Sk3. Управління людьми

3

Sk3. Креативність

4

Sk4. Критичне мислення

4

Sk4. Управління людьми

5

Sk5. Вміння вести переговори

5

Sk5. Взаємодія з людьми

6

Sk6. Управління якістю своє праці
і праці інших людей

6

Sk6. Емоційний інтелект (вміння управляти своїми емоціями, розуміти і управляти емоціями
інших людей)

7

Sk7. Клієнтоорієнтованість

7

Sk7. Формування власної думки і вміння
прийняття рішень (Judgment and decisionmaking)

8

Sk8. Формування власної думки і вміння
прийняття рішень (Judgment and
decision-making)

8

Sk8. Клієнтоорієнтованість

9

Sk9. Вміння вислуховувати людей
і активно реагувати (Аctive listening)

9

Sk9. Вміння вести переговори

10

Sk10. Гнучкість розуму (Cognitive flexibility —
обдумування декількох проблем
одночасно і швидке переключення
з однієї на іншу)

10

Sk10. Креативність

Таблиця 3.57.
Взаємозв’язок між спадом соціально-економічного розвитку України і втратою якості
людського капіталу

№
п.п.

Показник

Зміна показника (2000–2015 роки)

1

Загальне місце серед 180 країн (ФФД США)
(поступається Кембриджському університету)

Падіння з 32-го місця в 2000 р.
на 41-ше місце в 2015 р.

2

Зменшення кількості наукових публікацій з високим
імпакт-фактором

3.6 % на рік за останні 15 років

3

Зменшення високотехнологічного експорту

З 5.5 % в 2000 р. до 3.5 % в 2015 р.

4

Рентабельність економіки України

В 3–6 разів нижча у порівнянні з розвинутими країнами

5

Додана вартість продукції економіки (95 % 3.4 уклади)
в порівнянні з економіками 5–6 укладів

На 1–2 порядки нижче

6

Зменшення частки наукоємної підготовки на користь репродуктив- 40 %
ної освіти (World Bank)
(зменшення освітнього цензу нації)

7

Рівень функціональної грамотності (World Bank)

(25–34 рр.) < (55–64 рр.)

8

Як наслідок, рух економіки України до боргового зашморгу
(Зараз «Limited default»)

Консолідований державний борг
перевищує 70% від ВВП
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людей {Sk}={Sk1, …, Sk10} експерти групи А
виконали Дельфі аналіз забезпеченості головних кластерів економіки конкурентоспроможним персоналом (табл. 3.58) виходячи з потреб
його діяльності в міжнародній кооперації праці.
З таблиці 3.58 бачимо, що відповідно до групи критеріїв конкурентоспроможності персоналу в міжнародній кооперації праці, головні
кластери економіки України поки що мають
дуже низький рівень забезпеченості відповідними кадрами, від 3 % для кластера «Науки про

життя», до 35 % для кластера «Інформаційнокомунікаційні технології». Це означає, що для
досягнення головної цілі соціально-економічного розвитку України (розділ 3.1) потрібно, перш
за все подолати значний розрив між наявним
і затребуваним людським капіталом. Вказаний
виклик є досить складним, оскільки потребує
дієвої реформи освіти, підтримки відповідних
науково-педагогічних шкіл, суттєвого скорочення розриву між українським бізнесом, освітою
і наукою.

Табл. 3.58.
Забезпеченість головних кластерів економіки України конкурентоспроможним персоналом

№

Кластер економіки

D1 Аграрний сектор

Внесок
Внесок
Рівень забезпечення
Часовий
в загальне
в загальне
кластера економіки інтервал зросзростання
зростання
конкурентоспротання кластеекономіки, (%) економіки, (%) можним персоналом ра економіки,
2015–2020
2020–2030
(% від потреби)
роки
19.0

24.0

10

2015–2020

D2

Військово-промисловий комплекс

15.0

17.0

15

2015–2030

D3

Інформаційно-комунікаційні
технології

9.0

12.0

25

2015–2025

D4

Нові речовини, матеріали,
нанотехнології

5.0

8.0

20

2020–2025

5.0

8.0

17

2017–2025

D5 Нова енергетика
D6

Високотехнологічне машиноприладобудування

5.0

7.0

20

2020–2030

D7

Розвиток транзитної інфраструктури

5.0

7.0

12

2020–2030

Науки про життя (біомедична
D8 інженерія, клітинна медицина,
фармація)

2.0

7.0

3

2017–2030

D9 Туризм

2.0

5.0

10

2017–2025

D10 Інші кластери

35.0

5.0

10

2015–2030
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4. Корегування сценаріїв
соціально-економічного розвитку
України на середньостроковому
(до 2020 року) і довгостроковому
(до 2030 року) часових горизонтах
У цьому розділі наведемо результати передбачення головних складових 6-го технологічного
укладу на часовому горизонті 2020–2025 років,
отримані на основі експертних оцінок авторитетних міжнародних організацій та науково-освітніх центрів, а також виконаємо корекцію сценаріїв соціально-економічного розвитку України,
отриманих в дослідженні (Форсайт 2015), виходячи з значних змін, які відбулися в політичній, соціальній і економічній сферах України за
останній рік. Нові результати представимо як
новий Форсайт 2016 на середньостроковому (до
2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах з урахуванням головних складових 6-го технологічного укладу, на якому має
ґрунтуватися нова економіка України.
4.1. Передбачення
головних складників
шостого технологічного
укладу на часовому горизонті
до 2020–2025 років
Для передбачення головних складових 6-го
технологічного укладу на часовому горизонті
2020–2025 років скористаємося експертними
висновками таких міжнародних організацій і науково-освітніх центрів: International Council for
Science (ICSU) [1], ЮНІДО (UNIDO — United
Nations Industrial Development Organization) [2]
та провідних вищих навчальних закладів і дослідницьких університетів світу, таких як Uni
versity of Oxford, NISTEP (National Institute of
Science and Technology Policy, Japan), Institute
for Critical Technology and Applied Science (Vir
giniaTech), Wageningen UR (Дослідницький університет, Нідерланди).

Системне узгодження експертних оцінок
цих інтелектуальних центрів стосовно головних
складових 6-го технологічного укладу виконаємо із застосуванням методу Дельфі.
Разом ці міжнародні організації і науковоосвітні центри виділяють технології, що пов’язані
з альтернативною енергетикою, біотехнологіями, інформаційно-комунікаційними технологіями,
наукою про життя, новими матеріалами та іншими, які розглядаються не усіма цими організаціями. Зокрема, досить розширене бачення надає
NISTEP, у перелік пріоритетів якого входять:
• інформація та зв’язок; електроніка; наука
про життя; охорона здоров’я, медичне обслуговування та соціальне забезпечення; сільське
господарство, лісове господарство, рибне господарство і продукти; енергетика та ресурси; навколишнє середовище; нанотехнології та
нові матеріали; виробництво та промислова
інфраструктура; соціальна інфраструктура;
соціальні технології.
На основі звітів «Глобальна технологічна
Революція 2020 року», «World future society»,
«20 найважливіших прогнозів на 2010–
2025 роки», «Technology Foresight towards 2020
in China, the Practice and its Impacts», «European
commission Community research», «Scenarios for
future scientific and technological developments in
developing countries 2005–2015» [3–6] варто визначити можливий розвиток на 2020–2025 роки
таких технологій, як:
• глобальний бездротовий інтернет; телемедицина; хмарні технології; пошукові сервіси; робототехніка та технології штучного
інтелекту; системи безпеки обміну даними
та резервування; кремнієва, біо-, молекулярна, органічна та фотонна радіоелектроніка;
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технології «цифрового будинку»; медицина
мозку; нанобіологія; персоналізована медицина; генетично модифіковані організми; біологічно імітуючі імплантати та протези; стовбурові клітини та регенеративна медицина;
дослідження космосу; моніторинг Землі; ядерні
енергетичні системи; системи водневої енергетики; системи рециркуляції; функціональні
наноструктури; наноматеріали імітаційного
моделювання, нановимірювання та аналізування, технології нанообробки, лиття, виробництва; використання наноструктурованих
покриттів і композиційних матеріалів зі значно підвищеною міцністю, зносостійкістю
і стійкістю до корозії; системи керування та
виробництва знань; інженерія багатофункціональних тканин; передові виробничі технології для розвитку соціальної інфраструктури;
технології модифікації поверхні; технології
комплексного керування водними ресурсами;
технологія запобігання стихійним лихам; технологія нової транспортної системи та безпеки дорожнього руху.
Експертна робота Статистичного управління
США (U.S. Census Bureau) ще у 2000 році визначила перелік наукомістких технологій та товарів:
• біотехнологія; медичні технології; оптоелек
троніка; комп’ютери та телекомунікації;
радіоелектроніка; гнучкі автоматизовані
виробничі модулі; робототехніка; автоматичні транспортні пристрої; нові матеріали;
аерокосмічні технології; озброєння; атомні
технології.
Аналіз біржової діяльності з огляду стратегічного інвестора стосовно інвестиційної привабливості високотехнологічних і наукомістких
технологій на квітень 2015 року дає можливість
стверджувати, що найбільш привабливими є:
• технології, пов’язані з такими сферами діяльності: напівпровідникові технології (графічні процесори, напівпровідникові прилади,
цифрова та аналогова електроніка, домашня
радіоелектронна апаратура); логістичні термінали (великооптові бази, авіаперевезення,
контейнери); легка промисловість (текстиль
з унікальними характеристиками); медичні технології (високотехнологічні палати,
телемедицина); біотехнології (синтетичні
речовини, ГМО); машинобудування (автомобілебудування, роботизовані безпілотні транспортні засоби, приладобудування, прилади
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для друку, лазерні технології, енергетичне
обладнання, термальні процеси); хімічна промисловість (резинові вироби, скляні вироби);
харчова промисловість (інтернет-магазини,
зокрема й доставка за допомогою безпілотників); інформаційно-комунікаційні технології (дистанційний контроль, промисловий
контроль, бізнес-додатки, кабельні технології,
clouds-технології, супутникові технології).
Системне узгодження наведених переліків
головних складових 6-го технологічного укладу,
виконане експертами групи А з використанням
Дельфі-методу, дало змогу отримати результати
передбачення зазначених технологій, які зведено в табл. 4.1.
При створенні і активізації драйверів нової
економіки України, наведених в табл. 3.2 і на
рис. 3.3. необхідно орієнтуватися виключно на
використання технологій 5, 6-го укладів. З цією
метою, в якості орієнтовних технологій, експерти груп А і Б рекомендують враховувати результати форсайту технологій майбутнього, наведені
в табл. 4.1.
4.2.	Методики та вихідні дані
для корегування сценаріїв
За основу цього дослідження (Форсайт 2016)
візьмемо множину з восьми сценаріїв на середньострокову (до 2020 року) і довгострокову (до
2030 року) перспективу, побудованих в дослідженні Форсайт 2015 [7]. В кожен з цих сценаріїв внесемо корекції, виходячи з наступних вихідних даних.
Вихідні дані для коригування сценаріїв.
У якості вихідних даних для коригування сценаріїв соціально-економічного розвитку України
візьмемо такі:
• загальні втрати, які понесла Україна
в 2013–2016 роках (табл. 1.4);
• стан проведення реформ в 2015–2016 роках (табл. 3.5);
• дані про втрачені можливості, помилки, парадокси, суперечності і проблеми, що мали місце
в Україні протягом 2015–2016 років (табл. 3.4);
• наявні дані прямих вимірів, експертних
оцінок і результатів застосування відповідних
методів (розділ 2);
• дані Дельфі-аналізу головних гальмуючих
факторів соціо-економічного розвитку України
(табл. 3.1);
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Таблиця 4.1.
Передбачення головних складників 6-го технологічного укладу до 2020–2025 років

№

Експертна
організація
(документ)/
технології
6-го укладу

ICSU, UNIDO,
University of
Oxford, NISTEP,
Institute for Critical
Technology and
Applied Science
(VirginiaTech),
Wageningen UR

«Глобальна технологічна
Революція 2020 року.
Аналіз», «20 найважливіших прогнозів
на 2010–2025 роки»,
«Scenarios for future
scientific and technological
developments in developing
countries 2005–2015»

Експертна
робота
Статистичного
управління США
(U.S.Bureau of
the Census)

енергетика, альтернативна енергетика та ресурси,
ядерні енергетичні системи, системи водневої енер- атомні технології
гетики

Аналіз
біржової
діяльності

1

Нові енергетичні
технології

2

Біотехнології та сучасні біотехнології, генетично модифіковані організми,
аграрні технології
синтетичні речовини

3

Інформаційно-комунікаційні технології
нового покоління

хмарні технології, глобальний бездротовий інтернет, пошукові сервіси, дистанційний контроль, промисловий контроль, бізнес-додатки, кабельні технології, супутникові технології

4

Науки про життя

телемедицина, нанобіологія, біологічно імітуючі
імплантати, стовбурові клітини

5

Робототехніка

–

6

Нанотехнології та нові
речовини й матеріали

функціональні наноструктури; нановимірювання
та аналізування, композиційні матеріали

7

Радіоелектроніка ново–
го покоління

8

Новітні промислові
технології

цифровий будинок, текстиль з унікальними характеристиками (інженерія багатофункціональних тканин), роботизовані безпілотні транспортні засоби, енергетичне
обладнання для НДЕ, харчова промисловість на основі новітніх технологій

9

Аерокосмічні
технології

–

10

Транспортні
–
та логістичні технології

11

Рециркуляційні
технології

системи рециркуляції води, повторне використання
відходів

–

–

12

Технології поширення
знань

система управління та виробництва знань, резервування масивів даних, запобігання стихійним лихам
та їх попередження

–

–

13

Соціокультурні
технології

передові виробничі технології для розвитку соціаль–
ної інфраструктури

–

–

–

робототехніка та технології штучного інтелекту
–

–
ГМО

телемедицина
–
–

кремнієва, біо-, молекулярна, органічна та фотонна радіо
електроніка, цифрова та аналогова електроніка

дослідження космосу, моніторинг Землі,
безпілотні аерокосмічні технології

–

технологія нової транспортної системи та безпеки дорожнього руху, автоматичні (безпілотні) транспортні пристрої,
логістичні термінали

• дані SWOT-аналізу головних кластерів
(драйверів) економіки України (табл. 3.2);
• група управлінських факторів, що визначають швидкість та ефективність реформування
країни (розділ 3.2.3);
• дані аналізу стану людського капіталу,
необхідного для досягнення головної цілі соціоекономічного розвитку України (розділ 3.4.2);

• висновки експертів груп А і Б, напрацьовані в режимі серії спеціальних семінарів з побудови сценаріїв.
Усього для корегування сценаріїв соціальноекономічного розвитку України на зазначених
часових горизонтах скористаємося наступними
десятьма операторами форсайту (табл. 4.2), які
складаються з 117 індикаторів.
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Для корегування сценаріїв соціально-економічного розвитку України на середньостроковому і довгостроковому часових горизонтах
скористаємося результатами Дельфі і SWOTаналізу (р.р. 3.2, 3.3), методологією сценарного планування, зокрема, методами «Двох осей»
і методом «Гілки» (розділ 2.3).
При цьому під сценарієм будемо розуміти гіпотетичну послідовність взаємопов’язаних подій, яка показує, як за відомих початкових умов,
ймовірної дії сукупності різноманітних факторів
в майбутньому, може послідовно змінюватися
стан досліджуваного об’єкта.
4.3.	Сценарії розвитку
майбутньої економіки України
на середньостроковий період
(до 2020 року)
Новий Форсайт 2016 ґрунтується на дослідженнях, виконаних в 2008 і 2015 роках (Форсайт 2008 [8] і Форсайт 2015 [9]) Світовим цент
ром даних з геоінформатики і сталого розвитку
[http://wdc.org.ua/] і являє собою подальше логічне продовження цих досліджень.
Так, у дослідженні Форсайт 2008 розглядалося три часових відрізки розвитку держави, для
кожного з яких було проведено SWOT-аналіз

і побудовано відповідні сценарії розвитку:
• короткостроковий (до 2010 року) — сценарій «Старі політики»;
• середньостроковий (2010–2020 роки) —
сценарій «Нова генерація»;
• довгостроковий (2020–2050 роки) — сценарій «Швидкий розвиток».
Аналіз подій, що відбулися в Україні на часовому відрізку з 2008 року по 2016 рік показав, що
сценарій «Старі політики» з великим ступенем
збіжності відбувся, тобто «Революція гідності»
2013–2014 років залишила в минулому покоління старих політиків. Після цього розпочався
якісно новий етап розвитку країни, який характеризується поступовим приходом до влади нової генерації політиків, бізнесменів, громадських
діячів, що дає країні великі шанси для подальшого прискореного розвитку, але й приносить
небачені раніше нові випробування і виклики.
З урахуванням цих нових реалій в дослідженні Форсайт 2015, на основі методології сценарного планування та SWOT-аналізу, було побудовано групу з восьми сценаріїв майбутнього
соціально-економічного розвитку: чотири на середньостроковому (до 2020 року) та чотири на
довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. Ці сценарії призначені для використання людьми, що приймають рішення на рівні держави, інституціями громадянського суспільства

Таблиця 4.2.
Оператори форсайту соціально-економічного розвитку України

Позначення
оператора

№

Назва
оператора

Посилання
на оператор

1

{S} = {S1, …, S12}

Оператор сильних факторів економіки України

(табл. 3.39)

2

{W} = {W1, …, W24}

Оператор слабких факторів економіки України

(табл. 3.40)

3

{O} = {O1, …, O16}

Оператор можливостей розвитку економіки України

(табл. 3.41);

4

{T} = {T1, …, T17}

Оператор загроз для розвитку економіки України

(табл. 3.42)

5

{L*} = 1 — {L}

Оператор перетворень (реформ)

(табл. 3.4)

6

{R} = {R1,…,R9}

Оператор позитивних змін за останній рік

(табл. 3.5)

7

{B} = {B1, …, B5}

Оператор критичних чинників, що гальмують (to brake) розвиток економіки України

(табл. 3.1)

8

{D} = {D1, …, D10}

Оператор головних кластерів (драйверів) майбутньої економіки України (табл. 3.2)

9

{H}={H1, …,H6}

Оператор людського капіталу

10 {Sk}={Sk1, …,Sk10} Оператор вмінь (компетентностей) людей
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(табл. 3.55)
(табл. 3.56)
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й міжнародними організаціями з метою розроб
лення раціональної політики та конструктивних
планів соціально-економічного розвитку Укра
їни на зазначених часових горизонтах.
Враховуючи дуже високу соціальну динаміку, яка має місце після «Революції гідності»
на середньостроковому часовому горизонті (до
2020 року), доцільно продовжити побудову групи
сценаріїв соціально-економічного розвитку України і здійснювати періодичну (один раз на рік)
корекцію цих сценаріїв. Цій меті і присв’ячується
наступне дослідження Форсайт 2016.
Виходячи з проведеного SWOT-аналізу (розділи 3.2, 3.3), та множини нових факторів і даних, які з’явилися протягом останнього року,
виконаємо корекцію сценаріїв соціально-економічного розвитку України на середньостроковому відрізку часу (до 2020 року).
Відповідно до результатів Форсайту 2008 [8]
та Форсайту 2015 [9] на середньостроковому
часовому інтервалі в Україні відбуватиметься
поступовий перехід від старих політиків до політиків нової генерації, які виховувалися й отримували освіту за нових соціально-політичних
умов і мають нові демократичні цінності.
Після драматичних подій «Революції гідності» 2013–2014 років, втрати Криму і затяжного
військового конфлікту на Сході України нова
генерація політиків буде менш схильною до
компромісу зі своїми політичними опонентами
і до консолідації з ними навколо домовленостей
про збереження попередньої системи цінностей
і пріоритетів. Цей перехідний період буде супроводжуватися затяжною і гострою політичною
боротьбою між фінансово-політичними групами
старої та нової хвилі. Якісний склад нової генерації політиків сформується не одразу. Протягом
кількох перших років середньострокового відрізку часу до різних гілок влади, на демагогічній
хвилі, буде приходити значна кількість молодих,
амбітних, але часто непрофесійних, несумлінних, непатріотичних і деструктивних політиків.
Лише зростаюча політична культура населення
і активність громадянського суспільства, через
механізм виборів, зможе з часом мінімізувати цю
частку випадкових людей у владі.
Протягом середньострокового періоду будуть спостерігатися високі ризики соціальних
конфліктів, будуть терпіти крах старі політичні альянси, посилюватиметься соціальне розчарування, залишатиметься високою корупція,

матимуть місце прояви тяжких кримінальних
злочинів та тероризму, у зв’язку зі зношеністю енергетичних, транспортних та інженерних
мереж зростатиме кількість техногенних катастроф.
Однак сприятливі умови для виробництва
великої кількості продуктів харчування, хороші
кліматичні умови, високоякісний людський капітал, острівці якісної освіти, науки та культури зберігатимуть відносну стійкість економіки
і суспільства. Соціальний запит на конкурентоспроможні знання і високі професійні компетенції людей також зростатиме. Завдячуючи цьому, будуть забезпечені умови для формування
критичної маси високоосвічених професіоналів,
здатних до проведення суспільних перетворень.
Будуть збудовані нові інституційні засади громадянського суспільства, необхідні для подальшого збалансованого розвитку країни.
Для здійснення корекції групи сценаріїв
можливого соціально-економічного розвитку
України на цьому часовому відрізку, скористаємося методиками побудови сценаріїв [7] та наборами факторів, даних і експертних оцінок, які
визначили експерти груп А і Б (розділи 3.3, 3.4).
Як і в попередньому дослідженні (Форсайт 2015) на першому етапі побудови групи
сценаріїв на середньо строковому часовому горизонті (до 2020 року) поєднаємо методику
SWOT-аналізу з методикою «Двох осей» [7, розділ 2]. Встановимо, що при спільному використанні цих двох методик горизонтальна вісь, яка
має зміст «Активність перетворень» поєднує два
протилежні стани економіки: «Занепад (W) —
Зростання (S)», а вертикальна із змістом «Компетентність перетворень» поєднує протилежні
стани — «Загрози–Можливості» (рис. 4.1).
У цій системі координат, з урахуванням
множин операторів Форсайту, їх індикаторів {S}, {W}, {O}, {T}, {B}, {D}, {L*}, {R}, {H}, {Sk}
(табл. 4.2) та інтегрованих факторів впливу одних характеристик на інші експерти групи А побудували чотири сценарії (рис. 4.1). Групування
експертних оцінок в просторах 4-х квадрантів
метода двох осей наведено на рис. 4.2.
Сценарій 1 «Оптимістичний»:
Формула: {L*, Lpc} " {H} -" {S} " {O} -"

" {D} -" {B}.
Ймовірність 15 %.
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Компетентність перетворень «Загрози – Можливості»

O

Сценарій 3
«Суверенний дефолт»
(ймовірність = 30 %)

{L*, L } → {H} ↓→ {W} → {T} ↑→ {O} ↓→
→ {D} = 0 → {B} = const
pc

W
Сценарій 4
«Колапс»
(ймовірність = 5 %)

{L*, L } → {H} ↓→ {W} → {T} ↑→ {O} ↓→
→{D} = 0 → {B}↑
pc

Сценарій 1
«Оптимістичний»
(ймовірність = 15 %)

{L*, L } → {H} ↑→ {S} → {O} ↑ →
→{D} ↑ → {B} ↓
pc

Активність перетворень «Занепад – Зростання» S

Сценарій 2
«Консервування кризи»
(ймовірність = 50–60 %)

{L*, L } → {H} ↓→ {S} → {T} =
= const → {D} = 0 → {B} = const
pc

T

Рис. 4.1.

Побудова групи сценаріїв на середньостроковому часовому горизонті (до 2020 року)
із застосуванням методик SWOT-аналізу та «Двох осей»

Сценарій 1
«Оптимістичний»

0.6
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Сценарій 2
«Консервування кризи»
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Рис. 4.2.
Групування експертних оцінок в просторах 4-х квадрантів методу «двох осей»
на середньостроковому часовому горизонті (до 2020 року)

Сценарій 2 «Консервування кризи»:
Формула:

Сценарій 3 «Суверенний дефолт»:
Формула:

{L*, Lpc} " {H} ." {S} " {T} = const " {D} =

{L*, Lpc} " {H} ." {W} " {T} -" {O} ." {D} =

= 0 " {B} = const
Ймовірність 50–60 %.

= 0 " {B} = const
Ймовірність 30 %.
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Сценарій 4 «Колапс»:
Формула:

G

{L*, Lpc} " {H} ." {W} " {T} -" {O} ." {D} =

S

= 0 " {B}Ймовірність 5 %.
Проаналізуємо ці сценарії.

а) α = 0; |R | = 4;
максимальні
суспільні перетворення

Сценарій 1 «Оптимістичний» може відбутися за умов, коли вектор суспільної активності населення країни S буде за напрямом
наближатися до вектора дій влади G ) (максимальна підтримка влади суспільством)
і, як наслідок, максимально високою буде позитивна синергія суспільства, рис. 4.3.
В цьому випадку оператор перетворень
(реформ) {L*} і оператор позитивних змін за
останній рік {R} будуть максимально позитивно впливати на підвищення якості людського капіталу {H}, {Sk} і інші бажані зміни
в суспільстві.
Зокрема, множина сильних факторів
{S} = {S1, …, S12} (табл. 3.39) підсилить можливості {O} = {O1, …, O16} (табл. 3.41), одночасно буде включено (активізовано) драйвери економіки {D} = {D1, …, D10} (табл. 3.2)
і мінімізовано дію гальмуючих факторів
{B} = {B1, …, B5} (табл. 3.1), які стримують
розвиток економіки і суспільства. Тобто,
формула цього сценарію така:
{L*, Lpc} " {H} -" {S} " {O} -"

" {D} -" {B}.

|R | = 4

(4.1)

Враховуючи Інтегральний фактор впливу ISO = 0.201 сильних характеристик на підсилення можливостей, бачимо, що кількість
таких характеристик і ступінь їх впливу на
підсилення можливостей є обмеженими. До
таких характеристик можна віднести:
• S1 — наявність багатогалузевої інфраструктури;
• S2 — наявність освіченого, працездатного людського капіталу;
• S6 — зовнішнє кредитування;
• S10 — привабливі агрономічні умови.
Окрім того, на поточному відрізку часу
ефективність державного управління {L*},
{R} є досить низькою, а втомленість США,
Євросоюзу і міжнародних фінансових

Рис. 4.3.
Розташування векторів суспільної активності
населення країни S і дій влади G ) для випадку
«максимальна підтримка влади суспільством»

організацій від України (W5) стала занадто
високою для того, щоб рішуче активізувати
драйвери економіки {D} = {D1, …, D10} і мінімізувати дію гальмуючих факторів {B} =
= {B1, …, B5}. Навпаки, дії влади протягом
2015 року та початку 2016 року були несистемними, непрозорими і спрямованими на
продовження деіндустріалізації економіки
країни, послаблення вітчизняної фундаментальної і прикладної науки та природничої
й інженерної освіти, і як наслідок, на прискорений рух до боргового зашморгу.
Але після зміни уряду в квітні 2016 року
і перших кроків влади, спрямованих на позитивні перетворення країни, переосмислення результатів референдуму в Нідерландах
від 6 квітня 2016 року щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС, результатів голосування Сенату Франції від 8 червня 2016 року
про зняття санкцій з Російської Федерації,
в значній мірі було розвіяно ілюзії українців
на легке майбутнє. Експерти групи А вважають, що ці та ряд інших подій ще більше
консолідували суспільство, підвищили його
очікування щодо гідних перспектив України.
Враховуючи ці обставини, експерти групи А
оцінили ймовірність втілення сценарію 1 на
рівні 15 %.
При цьому експерти вважають, що навіть під час затяжної війни втілення цього
сценарію можливе за умови, коли під тиском
громадянського суспільства України вектор
дій влади G і вектор суспільної активності
людей S будуть спрямовані на здійснення швидких і цілеспрямованих перетворень
в країні. Приклад втілення такого сценарію
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в дуже схожих умовах продемонструвала
країна Ізраїль. Вона, скориставшись єдиним
наявним ресурсом — якісним людським капіталом, з моменту отримання своєї незалежності (14 травня 1948 року) постійно перебувала у стані захисту свого суверенітету і при
цьому спромоглася створити одну з найбільш високотехнологічних економік світу.
Сценарій 2 «Консервування кризи».
Цей сценарій може відбутися за умов, коли
військовий конфлікт на Сході і поточний
перебіг помилок влади і втрат України буде
перманентно продовжуватися, коли кут між
вектором суспільної активності населення
країни S і вектором дій влади G буде коливатися в діапазоні від 45 до 90 градусів (від
уповільнення соціо-економічних перетворень до стану апатії суспільства, рис. 4.4).
В цьому випадку оператор перетворень
(реформ) {L*} і оператор позитивних змін
за останній рік {R} значно послаблять свій
вплив на бажані зміни в суспільстві, перш
за все на якість людського капіталу {H}, {Sk}
аж до повної втрати цього впливу, коли вектори S і G . стають ортогональними (кут
між ними буде наближатися до 90 градусів).

S
|R | = 3.121

G

а) α = 45; |R | = 3.121

S

|R | = 1
G

б) α = 90; |R | = 1;
суспільство і влада діють
незалежно один від одного,
суспільна апатія

Рис. 4.4.
Розташування векторів суспільної активності
населення країни S і дій влади G для сценарію
«консервування кризи», а) α = 45
та б) стан апатії суспільства, α = 90
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При цьому множина сильних факторів
{S} = {S1, …, S12} (табл. 3.39) лише частково знизить можливість втілення множини
загроз {T} = {T1, …, T17} (табл. 3.40) (Інтегральний фактор впливу IST = 0.170), драйвери економіки {D} = {D1, …, D10} (табл. 3.2)
не буде активізовано (за винятком часткової активізації аграрного комплексу, ВПК
та ІКТ-сектору), гальмуючі фактори {B} =
{B1, …, B5} (табл. 3.1) не буде мінімізовано.
За цих умов країна буде у «тліючому режимі» продовжувати хаотичні, безсистемні дії,
тимчасово імітуючи свою життєздатність
і продовжуючи подальше накопичення зовнішніх і внутрішніх запозичень.
Формула сценарію має такий вигляд:
{L*, Lpc} " {H} ." {S} " {T} = const " {D} =
= 0 " {B} = const

(4.2)

Незважаючи на те, що в кінці 2015 року
усі три найавторитетніші рейтингові агенства
в світі Moody’s, Fitch і Standard & Poor’s підвищили на один пункт довгостроковий кредитний рейтинг України, з дефолтного і переддефолтного до ССС, для цього сценарію
практично неминучим буде тривале перебування економіки України в кризовому стані,
який фактично розпочався з часу несплати
Укрексімбанком України 750 млн доларів
США (27 квітня 2015 року) та державою
Україна 500 млн доларів США (23 серпня
2015 року) своїх боргових зобов’язань перед
зовнішніми кредиторами.
Всупереч офіційній позиції України, експерти вважають, що цей стан поглиблюється
помилковим рішенням України, узгодженим
з МВФ, про списання частини свого зов
нішнього боргу весною та влітку 2015 року
в розмірі $15.4 млрд. Відмова вчасно і в пов
ному обсязі сплачувати свої борги при
можливості це робити (технічний дефолт)
підірвало репутацію України як надійного,
передбачуваного партнера, відрізало її від
міжнародних ринків запозичення капіталу,
унеможливило приплив інвестицій у найближчі роки.
Ці обставини підвищили також ризики
суттєвого послаблення великого приватного
бізнесу України, оскільки йому стало дуже
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складно реструктурувати свої зовнішні борги, які сумарно досягли $100 млрд, що поставило цей бізнес на межу корпоративних
дефолтів. Тобто, за оцінками експертів, втрати від рішення України не розраховуватися
вчасно за своїми борговими зобов’язаннями,
щонайменше на порядок перевищують втрачені виграші. При цьому було втрачено шанс
вирішення цієї проблеми за класичною схемою, коли Україна, як держава-боржник, за
угодою з кредитором, з дисконтом зараховує
цей борг як інвестицію кредитора у взаємовигідний проект України, а кредитор отримує інвестиційний пакет, потенційна вартість якого є більшою за поточну ринкову
вартість боргових зобов’язань.
Поодинокими і дуже незначними випадками підтримки України будуть невеличкі позики міжнародних фондів, які будуть
здійснюватися суто політично, а не на основі
економічної доцільності.
У подібних кризових ситуаціях за останні
10–15 років перебували Росія (1998 рік), Італія, Португалія, Ірландія, Ісландія, Іспанія.
Зараз, у зв’язку з суттєвим зниженням ціни
на нафту, в критичному стані опинилася Венесуела. Але ці країни не пішли на технічний
дефолт. Вони у повному обсязі і вчасно сплачували свої боргові зобов’язання, що дозволило їм подолати кризу і перейти до підйому
своїх економік. Україна ж, відмовляючись
вчасно розраховуватися за свої борги, прирікає себе на тривалий економічний і суспільний занепад, у зв’язку з відтоком величезних
обсягів так званих «неполітичних» інвестицій. За оцінками експертів ці втрати до
2020 року перевищують $150 млрд замість
реструктуризованих $15 млрд.
Зокрема, вже за період з 2014 по 2016 рр.
кількість суб’єктів підприємницької діяль
ності скоротилася на 18.3% з 1 млн 370 тисяч до 1 млн 100 тисяч. Серед них, приватних підприємців стало менше на 27.5 %,
фермерських господарств — на 12 %. Також
за цей час з карти України зникло понад
32 % держпідприємств. Кількість іноземних
інвесторів скоротилося в три рази — з більш
ніж 2 тисяч в 2014 році, сьогодні залишилося
лише 676 іноземних компаній [10].

Аналізуючи матрицю впливу групи
сильних факторів {S} = {S1, …, S12} на групу загроз {T} = {Т1, …, Т17} та враховуючи
інтегральний фактор впливу IST = 0.170 експерти вважають, що найважливіші сильні
фактори:
• S1 — наявність багатогалузевої інфраструктури;
• S2 — наявність освіченого, працездатного людського капіталу;
• S6 — зовнішнє кредитування;
• S10 — привабливі агрономічні умови
не в змозі компенсувати такі головні загрози
для України, як:
• Т1 — зростання енергетичної залежності;
• Т2 — погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків;
• Т3 — зростання фінансово економічної
залежності;
• Т4 — подальше розбалансування економіки країни;
• Т7 — незначний Hi-Tech експорт;
• Т8 — посилення терористичної активності;
• Т9 — дезорганізація державного управління;
• Т12 — обсяги тіньової економіки.
У зв’язку з цим експерти групи А оцінили
ймовірність втілення сценарію 2 «Консервування кризи» найбільш високою — 50–60 %
(замість 60–70 % в дослідженні Форсайт
2015). Затягування в часі цього сценарію до
6–8 місяців може суттєво підвищити ризики того, що стрімко зросте недовіра до влади
з боку населення (до 80–90 %). Автоматично дружні країни остаточно розчаруються
в країні у зв’язку з відсутністю реформ економіки, наростанням корупції, злочинності,
тероризму, неспроможністю управлінської
еліти держави здійснювати перетворення.
Після чого політична і фінансова допомога Україні може суттєво знизитися, що призведе до наступного перезавантаження влади (довчасні парламентські вибори і зміна
уряду), яка буде супроводжуватися високим
рівнем дестабілізації суспільства і послідовного виникнення сценаріїв 3 «Суверенний
дефолт» і 4 «Колапс».
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Сценарій 3 «Суверенний дефолт». Цей
сценарій можливий у випадку затягування
в часі військового конфлікту на Сході України і продовження неефективної політики
керівництва держави, за якої кут між вектором суспільної активності населення країни
S і вектором дій влади G буде коливатися
в діапазоні від 90 до 135 градусів (між станами апатії суспільства та рецесією економіки,
рис. 4.5.).
В цьому випадку оператор перетворень
(реформ) {L*} і оператор позитивних змін за
останній рік {R} фактично не будуть впливати на бажані зміни в суспільстві, перш за все
на якість людського капіталу {H}, {Sk} аж до
досягнення від’ємних значень свого впливу,
коли кут між векторами S і G буде наближатися до 135 градусів.
При цьому множина слабких факторів економіки України {W} = {W1, …, W24}
(табл. 3.40) суттєво послабить можливості {O} = {O1, …, O16} (табл. 3.41), драйвери економіки {D} = {D1, …, D10} (табл. 3.2)
не буде активізовано, гальмуючі фактори
{B} = {B1, …, B5} (табл. 3.1) не буде мінімізовано, а попередній стан, що межує між
рейтингом ССС і технічним дефолтом практично заблокує зовнішню політичну і фінансову підтримку України.
Формула цього сценарію така:
{L*, Lpc} " {H} ." {W} " {T} -" {O} ." {D} =
= 0 " {B} = const

S

(4.3)

S
|R | = 1
G

|R | = -1.121

G

б) α = 135; |R | = -1.121;
а) α = 90; |R | = 1;
суспільство
і влада діють незалежно
один від одного,
суспільна апатія

Рис. 4.5.
Розташування векторів суспільної активності
населення країни S і дій влади G для сценарію
«Суверенний дефолт»:
а) стан апатії суспільства, α = 90,
б) стан рецесії економіки, α = 135
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У стані суверенного дефолту (банкрутства) держава зовсім не зможе виконувати
свої внутрішні і зовнішні фінансові зобов’я
зання. Експерти вважають, що перехід України від технічного до суверенного дефолту
відбудеться тоді, коли дефіцит бюджету країни зросте до 13–15 %, а її суверенний борг
перевищить позначку 100 % від ВВП і продовжить своє зростання. За прикладом суверенного дефолту Аргентини 2000-го року можна
очікувати, що суверенний дефолт України
буде супроводжуватися подальшим зниженням вартості гривні (девальвація, інфляція),
припиненням валютних і бюджетних операцій, суттєвим загостренням соціальної напруги. При цьому суверенітет держави практично буде втрачено, а принципові питання
її функціонування, зокрема влаштування
економіки та соціальних інститутів, форми
сплати боргових зобов’язань та інші будуть
врегульовуватися на міжнародному рівні.
Враховуючи інтегральний фактор впливу IWO = 0.157 групи слабких факторів
{W} = {W1, …, W24} на реалізацію можливостей {O} = {O1, …, O16} експерти вважають, що практично усі вказані можливості
будуть повністю заблоковані цими слабкими
характеристиками економіки України. На
підставі цього експерти оцінили ймовірність
втілення сценарію 3 «Суверенний дефолт»
на рівні 30 % (замість 50 % в дослідженні
Форсайт 2015). Якщо вихід із суверенного
дефолту України не буде керованим (за прикладом дефолту Росії 1998 року), то країну
неминуче чекає перехід до наступного сценарію: «Колапс».
Сценарій 4 «Колапс». Цей сценарій може
відбутися за умов найгіршого збігу обставин:
• продовження військового конфлікту
на Сході України;
• некерованості виходу України із суверенного дефолту;
• продовження неефективної політики
держави.
У цьому випадку кут між вектором суспільної активності населення країни S і вектором дій влади G буде коливатися в діапазоні від 135 до 180 градусів (між рецесією
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економіки і революційним станом суспільства, рис. 4.6.
В цьому випадку оператор перетворень
(реформ) {L*} і оператор позитивних змін за
останній рік {R} будуть впливати на бажані зміни в суспільстві, перш за все на якість
людського капіталу {H}, {Sk} з від’ємним
знаком, коли кут між векторами S і G буде
мати тенденцію наближення до 180 градусів.
Формула цього сценарію така:

моги Україні на поточному відрізку часу, позитивні сигнали від нового уряду України
та інтегральні фактори впливу IWO = 0.157;
IWT = 0.196, експерти оцінюють ймовірність
виникнення сценарію 4 «Колапс» на рівні 5 %
(замість 10 % в дослідженні Форсайт 2015).
У разі ж можливого зниження цих позитивних тенденцій через 6–8 місяців (сценарій 2
«Консервування кризи»), ймовірність сценарію «Колапс» зросте до 10–20 %.

{L*, Lpc} " {H} ." {W} " {T} -" {O} ." {D} =
= 0 " {B}-

(4.4)

У стані колапсу, коли держава не буде
в змозі захищати свої кордони, гарантувати безпеку своїм громадянам, припинить
соціальні виплати (пенсії, фінансування
бюджетної сфери тощо) в країні виникне
хаотичний революційний стан з декількома центрами впливу різних сил, включаючи
вплив деструктивних сил. Ця ситуація породить декілька мільйонів біженців як до Росії,
так і до інших країн світу, насамперед до країн Східної Європи, і створить необхідні умови для дезінтеграції країни.
Враховуючи активну позицію провідних
держав світу щодо надання всебічної допо-

S

|R | = -1.121

G

а) α = 135;
|R | = -1.121
S
|R | = -2

G

б) α = 180; |R | = -2;
відсутність будь-яких суспільних перетворень,
виникає революційний стан суспільства

Рис 4.6.
Розташування векторів суспільної активності
населення країни S і дій влади G для сценарію
«Колапс»:
а) рецесія економіки, α = 135,
б) революційний стан суспільства, α = 180

4.4.	Сценарії розвитку майбутньої
економіки України
на довгостроковий період
(до 2030 року)
На думку експертів групи А на цьому
відрізку часу почнуть наростати тектонічні
зміни в глобальному світі. У зв’язку з зростанням населення землі за гіперболічним
законом (особливо в бідних регіонах світу, таких як Африка і Латинська Америка),
зменшенням біологічних ресурсів Землі
(biocapacity), включаючи зменшення запасів вуглеводнів та багатьох інших корисних
копалин, стрімким наростанням нерівності
в отриманні доходів між різними країнами
і групами людей та іншими факторами, світ
почне швидко поляризуватися на дві великі
групи:
1. Розвинуті країни, та ті що йдуть шляхом прискореного розвитку.
2. Бідні, маргінальні країни та країни, що
не відбулися (назвемо цю групу «соціальне
пекло»).
Для України цей відрізок часу буде визначальним і дуже нестійким. Вона, або зможе (за сприятливих обставин) приєднатися
до першої групи країн, або з досить високою
вірогідністю на поточний момент часу скотиться до другої групи.
Застосовуючи «Метод гілки» (р. 2.3.3)
експерти виконали коригування групи сценаріїв розвитку майбутньої економіки Укра
їни на довготерміновий період часу (до
2030 року), розроблених в дослідженні Форсайт 2015 [9], (рис. 4.7). З допомогою методики «Двох осей» було розроблено кожен
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Сценарії групи
(2020–2030)

5 «Збалансований
розвиток»
(3 %)

Сценарії групи
(2015–2020)
1 «Оптимістичний»
(15 %)

6 «Чужа суб’єктність»
(25%)

2 «Консервування
кризи»
(50–60 %)

ЗАРАЗ
2015 р.

2020 р.
4 «Колапс»
(5 %)

3 «Суверенний
дефолт»
(30 %)

7 «Сіра зона»
(15 %), (9 %)

8 «Дезінтеграція»
(3 %), (0.5 %)

2030 р.

Рис. 4.7.
Логіко-структурна схема сценаріїв соціо-економічного розвитку України
на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах

з цих сценаріїв (рис. 4.8). Розташування
«хмар експертних знань» для побудованих
сценаріїв наведено на рис. 4.9.
До цих сценаріїв відносяться:
Сценарій 5. «Збалансований розвиток».
Умовна ймовірність:
P(5) = P(1)*P(5/1) = 20 % / 15 % =
= 0.15*0.2 = 0.03 = 3 %.
Формулою сценарію є:
{L*, Lpc} " {H} -" {S} " {O} -"

" {D} --" {B}.

(4.5)

Сценарій 5 «Збалансований розвиток»
може відбутися за умов, коли на середньостороковому і довгостроковому часових
горизонтах вектор суспільної активності
населення країни S за напрямом буде наближатися до вектора дій влади G (максимальна підтримка влади суспільством) і, як
наслідок, максимально високою буде позитивна синергія суспільства, рис. 2.4(а).
В цьому випадку оператор перетворень
(реформ) {L*} і оператор позитивних змін
за останній рік {R} будуть максимально
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позитивно впливати на підвищення якості
людського капіталу {H}, {Sk} і інші бажані
зміни в суспільстві.
Сценарієм передбачається, що сильні характеристики {S} суттєво підсилять можливості економіки України {O}, набудуть динамічного розвитку драйвери економіки {D}
і будуть мінімізовані гальмуючі фактори {B}.
За цих умов економіка України стане самодостатньою і на часовому інтервалі (2020–
2030 роки) набуде ознак економіки сталого
розвитку.
Враховуючи, що умовна ймовірність
цього сценарію P(5) = 20% / 15% = 3% та
інтегральний фактор впливу ISO = 0.231 є
досить низькими, його досягнення буде надзвичайно важким, але можливим. Прикладом знову може слугувати країна Ізраїль,
яка протягом усієї історії своєї незалежності
(з 1948 року, інколи в супереч вимогам провідних країн світу) постійно захищала свою
суверенність, і при цьому побудувала одну
з найефективніших, високотехнологічних
економік світу.
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{L*, L } → {H} ↓ → {T} ↑→ {O} ↓→
→ {D} = 0 → {B}↑
pc

W

Сценарій 8
«Дезінтеграція»
(умовна ймовірність = 3 %, 0.5 %)

{L*, L } → {H} ↓→ {W} → {T} ↑→ {O} ↓→ {D} =
= 0 → {B}↑
pc

Компетентність перетворень: «Загрози – Можливості»

Сценарій 7
«Сіра зона»
(умовна ймовірність = 15 %, 9 %)

O
Сценарій 5
«Збалансований розвиток»
(умовна ймовірність = 3 %)

{L*, L } → {H} ↑→ {S} → {O} ↑ → {D} ↑↑→ {B} ↓
pc

Активність перетворень: «Занепад – Зростання» S

Сценарій 6
«Чужа суб’єктність»
(умовна ймовірність = 25 %)

{L*, L } → {H} ↓→ {T} = const → {D} =
= 0 → {B} = const
pc

T

Рис. 4.8.

Корегування сценаріїв соціально-економічного розвитку України на довгостроковому часовому
горизонті (до 2030 року)

Сценарій 5
«Збалансований розвиток»
Сценарій 7
«Сіра зона» 0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
0,8

Сценарій 6
«Чужа суб’єктність»
0

0,2

,6

,8
-0

-0,8 ,0
-1

,2

-0
,4

-0
-0

-0,6

,0
-1
,2
-1

Сценарій 8
«Дезінтеграція»

-0,4

0

-0,2

0,

0,0

8
0,
6
0,
4
0,
2
0,

0,4

1,

0,6

Рис. 4.9.
Групування експертних оцінок в просторах 4-х квадрантів методу «двох осей»
на часовому горизонті 2020–2030 роки

Сценарій 6. «Чужа суб’єктність» може
виникнути як наслідок сценарію 2 «Консер
вування кризи».
Умовна ймовірність:
P(6) = P(2)*P(6/2) = 50 % / 50 % =
= 0.5*0.5 = 0.25 = 25 %.

Формула цього сценарію наступна:
{L*, Lpc} " {H} ." {T} = const " {D} =
= 0 " {B} = const

(4.6.)

У зв’язку з пришвидшеною деіндустріа
лізацією країни, послабленням її фунда-
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ментальної і прикладної науки, природничої та інженерної освіти, що відбувається
на державному рівні, особливо протягом
останнього часу, Україна буде втрачати свою
суб’єктність в економіці. Тому цей сценарій буде характеризуватися входженням на
внутрішні ринки України потужних транснаціональних компаній. Вони, володіючи
головними активами України, використовуючи дешеву робочу силу українців, їх територію для захоронення різного роду відходів, включаючи радіоактивні, забруднюючи
навколишнє середовище країни, без відповідних економічних санкцій, будуть вироб
ляти широкий асортимент високоякісних
товарів і послуг та реалізовувати їх в багатих країнах, переважно за межами України
(модель Аргентини).
Сценарій 7 «Сіра зона». Цей сценарій
може виникнути, як результат песимістичного завершення сценаріїв 2 і 3, (деградація
економіки і слабкість громадянського суспільства, як наслідок можливої провальної
політики керівництва держави і неможливості до консолідації її еліти).
Умовна ймовірність проходження Укра
їною траєкторії 0-2-7:
P(0-2-7) = P(2)*P(7/2) = 0.5*0.3 =
= 0.15 = 15 %
Умовна ймовірність проходження Укра
їною траєкторії 0-3-7:
P(0-3-7) = P(3)*P(7/3) = 0.3*0.3 =
= 0.09 =9 %.
Формула сценарію наступна:
{L*, Lpc} " {H} ." {T} -" {O} ." {D} =
= 0 " {B}(4.7)
Головною рисою цього сценарію може
бути рух України до моделі буферної, роздільної зони між Росією і країнами Євросоюзу. Ця зона буде характеризуватися великою бідністю населення, високим рівнем
корупції, злочинності і тероризму, поширенням різноманітних хвороб і іншими ознаками країни, що не відбулася. Країни Євросоюзу у цьому випадку відмежуються від
України міцним кордоном.
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Сценарій 8 «Дезінтеграція». Цей сценарій може виникнути в результаті песимістичного завершення сценаріїв 3 і 4.
Умовна ймовірність проходження Укра
їною траєкторії 0-3-8:
P(0-3-8) = P(3)*P(8/3) = 0.3*0.1 =
= 0.03 = 3 %
Умовна ймовірність проходження Укра
їною траєкторії 0-4-8:
P(0-4-8) = P(4)*P(8/4) = 0.05*0.1 =
= 0.005 = 0.5 %
Формула сценарію наступна:
{L*, Lpc} " {H} ." {W} " {T} -" {O} ."
(4.8)
" {D} = 0 " {B}Задля збереження своєї ідентичності
і створення майбутньої державності в 3-х,
4-х регіонах України можуть сформуватися
більш компактні соціально-етнічні утворення, об’єднані за критеріями спільності культури, історичних традицій, мови. Ці утворення можуть претендувати на отримання
державної незалежності, або на приєднання
до сусідніх держав: Росії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини. Тобто виникне
загроза розпаду України на ряд невеликих,
культурно- і ментально-однорідних країн.
Сценарій неминуче може призвести до виникнення масових громадянських конфліктів на лініях розмежування нових утворень
за встановлення нових кордонів між ними.
В цьому випадку подальше вирішення долі
України перейде в руки міжнародної спільноти на чолі з ООН, Радою Європи та інших
організацій.
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5. Стратегія досягнення Україною
бажаних сценаріїв
соціально-економічного розвитку
та он-лайн платформа її моделювання
і візуалізації
Завданням цього розділу є розробка такої стратегії соціально-економічного розвитку
України, за якої вона була б здатна досягти головну ціль свого розвитку (розділ 3.1), рухаючись
за «Оптимістичним» сценарієм до 2020 року
і за сценарієм «Збалансований розвиток» до
2030 року. Ґрунтуючись на результатах Дельфі
і SWOT аналізу та засадах «Оптимістичного»
сценарію до 2020 року і сценарію «Збалансований розвиток» до 2030 року сформуємо послідовність дій влади і суспільства, які синхронізовано у часі, будуть спрямовані на мінімізацію
Топ 5 гальмуючих факторів (п. 3.2.1), на активізацію головних драйверів економіки України
(п. 3.2.2), на підготовку в необхідних обсягах
і з необхідними компетенціями людського капіталу (п. 3.5), здатного до перетворень визначених головною ціллю соціально-економічного
розвитку України до 2025 року (п. 3.1). Для зручності донесення головних положень стратегії до

людей, що приймають рішення на різних рівнях
управління державою пропонується он-лайн
платформа її моделювання і візуалізації.
5.1. П’ятдесят дій
влади і суспільства,
спрямованих на досягнення
головної цілі соціальноекономічного розвитку України
5.1.1. Послідовність дій влади, спрямованих
на мінімізацію гальмуючих факторів
для соціально-економічного розвитку
України
Послідовність дій влади, спрямованих на мінімізацію Топ-5 гальмуючих факторів для соціально-економічного розвитку України на часовому
відрізку 2016–2020 роки викладемо в табл. 5.1.

Таблиця 5.1.
Послідовність дій влади, спрямованих на мінімізацію гальмуючих факторів
для соціально-економічного розвитку України

№

1
1

Гальмуючий
фактор

2
Частка тіньової
економіки
(% від ВВП)

Кількісне
значення
в 2015/2016
роках

Дії влади (реформи),
спрямовані на мінімізацію
гальмуючих факторів

Час
прове
дення
реформи

3
4
5
52 % / 47 % B1.1. Реформування податкової системи. Екс2016–
перти вважають, що для стрімкого росту еконо- 2020 роки
міки України, податок на прибуток для фізичних
осіб має бути встановлено за прогресивною шкалою в діапазоні від 5 % для низьких прибутків

Очікуване
значення
гальму
ючого
фактора
в 2020 році
6
25 %
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Продовження 1 табл. 5.1
1

2

2

Масштаб
корупції
(% від ВВП)

3

14 % /
13.1 %

4
до 17 % для високих. Для юридичних осіб –
в діапазоні 15–17 %. Податок з обороту – в діапазоні 3–5 %. Податок від доходів, пов’язаних
з володінням нерухомістю має бути встановлено
за ставкою, що не перевищує 15 %. ПДВ має бути
скасовано. Лібералізація податкової системи має
проводитися одночасно з підвищенням відповідальності фізичних і юридичних осіб за порушення податкового законодавства.

5

6

B1.2. Перехід до цивілізованого ринку землі.
2020–
Оскільки ринок землі в сучасній Україні є тіньо- 2030 роки
вим і непрозорим, ця обставина призводить до
вилучення з національної економіки від 15 % до
20 % від ВВП. Ці обставини впритул наблизили
Україну до переходу на цивілізований, підконтрольний державі і прозорий для громадянського суспільства, ринку землі. Такий перехід, який
для умов України може продовжуватися в часі
від 5 до 15 років, потребує системного вирішення
ряду нових проблем:
• створення локальної фінансово кредитної системи для АПК, включаючи земельний банк;
• створення системи страхування для АПК;
• за прикладом Японії, підтримки малих і середніх
фермерських господарств, діяльність яких має
координуватися кооперативними утвореннями;
• перехід АПК на вищі технологічні уклади з метою виробництва якісних продуктів харчування
високих ступеней переробки.

25 %

B2.1. Масштабна лібералізація економіки,
2016–
скасування більшості узгоджувальних інстанцій 2018 роки
в економіці і суспільстві, зменшення кількості
службовців цих ланок від 30 % до 40 %.

4%

B2.2. Введення відкритих в інформаційному
2016–
просторі електронних форм звітності стосов- 2018 роки
но прибутків та видатків державних службовців,
близьких членів їх сімей та осіб, що до них прирівнюються, а в майбутньому і усіх юридичних
і фізичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності.
B2.3. Посилення відповідальності за ухилення
2016–
від публічної звітності про отримані прибутки та 2030 роки
здійснені видатки для осіб, що пов’язані з державною службою, для близьких членів їх сімей,
або до осіб, що до них прирівнюються.
3
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Пенсійне
навантаження
на бюджет
(% від ВВП)

4 % / 4.1 % B3.1. Введення паралельно з солідарною пен
2016–
сійною системою накопичувальної пенсій 2020 роки
ної системи та створення фінансових інститутів
(можливо з участю іноземних учасників) для гарантування та страхування накопичуваних пенсійних вкладів населення.

4.8 %
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Продовження 2 табл. 5.1
1
4

2
Обслуговування
державного
боргу
(% від ВВП)

3
8.69 % /
7.4 %

4
B4.1. Для послаблення боргового тиску на
бюджет та платіжний баланс, а також створення умов для економічного зростання, виконавчим органам влади доцільно досягти укладання
з кредиторами договорів про зміну умов боргу на
умовах зниження виплат та обміну боргових зобо
в’язань країни на її активи;

5
2016 рік

6
2.9 %

B4.2. Шляхом досягнення домовленостей
2016–
з міжнародними кредиторами необхідно за- 2020 роки
безпечити реструктуризацію державної заборгованості з її концентрацією на внутрішні кредитні
ресурси, довгострокові позики із фіксованими
відсотковими ставками, суттєве зменшення гарантованих державою боргів, збереження оптимальних рівнів заборгованості відносно ВВП, використання державних запозичень на інвестування
з метою розвитку національної економіки та орієнтацію на фінансування активних державних видатків [1]
5

Енергомісткість
ВВП України
(кг.н.е./дол.
США)

0.338/0.328 B5.1. Для зменшення енергоємності ВВП
2016–
в Україні і, як наслідок, зниження собівартості 2020 роки
продукції та підвищення її конкурентоздатності
в державі необхідно здійснити низку дій за такими напрямами [2]:
• впровадження системи європейських енергетичних стандартів;
• вдосконалення системи державної експертизи;
• покращення комерційного обліку споживання
енергоресурсів;
• впровадження масштабних ефективних енергетичних та екологічних галузевих проектів;
• зменшення енергоємності продукції за рахунок
модернізації;
• скорочення споживання енергоносіїв (природного газу, нафти, електроенергії тощо);
• підвищення коефіцієнта корисної дії (ККД) обладнання при виробництві, транспортуванні та
споживанні енергетичних ресурсів;
• зниження втрат в електричних, теплових мережах при виробництві й транспортуванні електричної і теплової енергії, а також в житлових
будинках;
• утилізація відходів;
• впровадження альтернативних екологічно чистих джерел енергії та здійснення державної
підтримки цієї програми (заохочення, система
пільг і мотивацій).

0.18

B5.2. Поступовий перехід української еконо
2016–
міки на «інтелектуальні» технології (комп’ю 2020 роки
терні, телекомунікаційні, біогенні та ін.) як менш
енергоємні, більш високорентабельні і екологічно
чисті.
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5.1.2. Послідовність дій влади,
спрямованих на активізацію
кластерів економіки України
Ґрунтуючись на результатах SWOT-аналізу
головних кластерів економіки України (п. 3.2.2),

експерти груп А і Б запропонували послідовність
дій влади (послідовність реформ), які могли б
забезпечити втілення кращих можливостей і локалізацію загроз для кожного кластера. Результати цього дослідження зведені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2.
Послідовність дій влади, спрямованих на активізацію кластерів економіки України

№

1
1

Кластер
економіки

2
Аграрний
сектор

Дії влади (реформи),
спрямовані на активізацію
кластера економіки

Початок
активіза
ції клас
тера еко
номіки

3
4
D1.1. Розробка і втілення прогресивної аграр
2016–
ної політики держави, спрямованої на формуван- 2020 роки
ня конкурентного середовища фермерських господарств малого (до 1000 гектарів землі), середнього
(до десятку тисяч гектарів землі) і великого (десятки і сотні тисяч гектарів землі) масштабу, пере
орієнтація аграрного сектору України переважно на
виробництво високоякісних, органічних продуктів
харчування з високим ступенем переробки, введення прозорого, підконтрольного державі і громадянському суспільству ринку землі, проведення активної і дієвої політики держави на зовнішніх ринках
з метою виходу на них і їх розширення в компоненті
експорту якісних, органічних продуктів харчування
високого рівня переробки.

Очікува
Початко ний вклад
вий обсяг в економі
інвестицій ку України
в 2020 році
5
5–8 млрд
грн

6
19 %

2–3 млрд
грн

15 %

D1.2. Перехід аграрного сектору України на
2016–
технології 5-го, 6-го укладів з метою суттєвого 2020 роки
(в рази) підвищення продуктивності сільськогосподарської праці, зниження її енергомісткості, підвищення доданої вартості і якості продуктів харчування, що виробляються.
D1.3. Створення і широкомасштабне впрова
2016–
дження сучасної системи гідромеліорації, удоб 2018 роки
рення і захисту рослин.
D1.4. Запровадження галузевої фінансово-кре
2016–
дитної системи для аграрного сектора України, 2020 роки
включаючи земельний банк, створення системи
страхування для АПК, суттєве підвищення кредитно-інвестиційного рівня країни в аграрному секторі.
2
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Військовопромисловий
комплекс

D.2.1. Формування і розвиток дієвої політики
2016–
національної безпеки і оборони, спрямованої як 2020 роки
на підвищення обороноздатності держави, так і на
розширення міжнародної кооперації, повний перехід військово-промислового комплексу України на
стандарти НАТО, розширення його присутності на
зовнішніх ринках озброєнь.
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Продовження 1 табл. 5.2
1

2

3
4
D2.2. Створення потужних інноваційно-вироб
2016–
ничих комплексів у сфері оборони, діяльність 2018 роки
яких має ґрунтуватися на органічному поєднанні
науки, виробництва і підготовки кадрів, за координуючої ролі держави, з метою розробки принципово нових видів озброєння.

5

6

Не менше
6 % ВВП
(100–120)
млрд
грн/рік.
У цьому
випадку
ІКТ може
вносити
до 9 %
в загальне
зростання
економіки
України

9%

Не менше
5 % ВВП
(90–100)
млрд
грн/рік.
У цьому
випадку
кластер
може вносити
до 10 %
в загальне
зростання
економіки
України

5%

D2.3. Підготовка управлінців нового типу для На постійзбройних сил України, законодавче закріплення ній основі
пріоритетного фінансування системи національної
безпеки і оборони.
3

Інформаційно- D3.1. Формування нової політики держави
комунікаційні в галузі ІКТ, спрямованої на підтримку власного
технології
високотехнологічного виробництва програмноапаратних систем, українського програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем,
здійснення відповідного державного замовлення
на ІКТ, приведення у відповідність законодавства
України та галузевих стандартів сучасному рівню
розвитку ІКТ, ліквідації інституціонального розриву
між університетською освітою, академічною наукою і національним бізнесом з урахуванням реальних потреб світового виробництва та розробки ІКТ.

2016 рік

D3.2. Завершення модернізації національної
2016–
мережі зв’язку України з метою її повної цифро- 2020 роки
візації та впровадження мереж зв’язку наступного
покоління (NGN) на основі IP-технології, створення
проблемно-орієнтованих центрів обробки даних
(ЦОД) в Україні та початок формування ринку інформаційно-комунікаційних послуг, розвиток транспортних мереж нових поколінь (DWDM, MPLS) на
магістральних первинних мережах, розвиток стандарту Інтернет 3G, 4G, LTE.
4

Нові речовини D4.1. Напрацювання нової політики держави,
і матеріали,
спрямованої на переорієнтацію промисловості
нанотехнології України з виробництва основних конструкційних
матеріалів (сталі, чавуну) на переважне виробництво нових матеріалів в тому числі наноматеріалів, враховуючи що вартість 1 кілограма першої
групи матеріалів на один, два порядки нижча вартості нових матеріалів (тона сталі коштує від $200
до $1000, а кілограм нових матеріалів коштує від
$350 до $10 000), та ту обставину, що ємність ринку нових матеріалів переважає ємність ринку сталі
в 2–4 рази.

2020 рік

D4.2. Започаткування великих інфраструктур
2020–
них проектів в аграрно-промисловому комплек- 2025 роки
сі, в транзитному секторі, в високотехнологічному
машинобудуванні, в енергетиці, у військово-промисловому комплексі, суттєве (в рази) збільшення
споживання металопродукції та нових матеріалів
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Продовження 2 табл. 5.2
1

2

3

4

5

6

на внутрішньому ринку (зараз на душу населення
в Україні використовується тільки 150–180 кг сталі
і нових матеріалів, тоді як в економічно розвинених
країнах 850–900 кг).
D4.3. Втілення програми, спрямованої на
2020–
оновлення основних фондів і технологій мате- 2025 роки
ріалообробної промисловості, зниження її енергомісткості та шкідливого впливу на оточуюче середовище і здоров’я людини, підвищення культури
підприємництва,в тому числі за рахунок підсилення
захисту інтелектуальної власності та управління
нею в процесі комерціалізації нових наукових винаходів у цій сфері.
5

Нова
енергетика

D5.1. Перегляд і внесення змін до Енергетичної
2017–
Не менше
політики України (від 2000 року) з метою збалан- 2020 роки 5 % ВВП
сованого і комплексного використання потенціа(90–100)
лу традиційної, відновлювальної і альтернативної
млрд
енергетики країни на основі концепції європейської
грн/рік.
розумної платформи (Smart platform), росту енерУ цьому
гоефективності та інноваційності галузі, підвищенвипадку
ня ядерної безпеки країни, використання наявного
енергетичекспортного потенціалу електроенергії, диверсифіна галузь
кації імпорту енергоносіїв.
може вносити
D5.2. Широке впровадження в різних регіонах
2017–
до 10 %
України відновлювальної і альтернативної 2025 роки
в загальне
енергетики (сонячної, вітрової, заснованої на тезростання
плових насосах і використанні біологічної сировиекономіки
ни) та здійснення державної підтримки цієї програУкраїни
ми через систему мотивацій і заохочень.
D5.3. Законодавче закріплення особливого ха
рактеру відновлюваних джерел енергії (сонячної та вітрової), що потребують прогнозу погоди,
в правилах роботи енергоринку

2017 рік

D5.4. Розробка та впровадження програми мо
2017–
дернізації енергетичної галузі на основі застосу- 2025 роки
вання нових технологій і рішень для її приведення
до світових безпекових та екологічних вимог і кращих стандартів з енергомісткості ВВП.
D5.5. Здійснення повномаштабного введення
2020–
оптового ринку електроенергії, газу, вугілля.
2025 роки
6
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Високотехно
логічне
машиноприладобуду
вання

D6.1. Напрацювання нової політики держави,
спрямованої на визначення пріоритетів наукоємного машинобудування, його інноваційний розвиток,
розширення внутрішнього ринку споживання продукції високотехнологічного машино- і приладобудування, нарощування експортного потенціалу
продукції машинобудування, зниження енергоємності ВВП технологій машино- приладобудування,
поглиблення процесів глобалізації та спеціалізації

2020 рік

Не менше
90–100
млрд
грн/рік,
що підніме
до 8 %
внесок
цього
кластера

5%
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Продовження 3 табл. 5.2
1

2

3

4

в міжнародній кооперації праці у сфері наукоємного машино- приладобудування.
D6.2. Модернізація підприємств машинобу
2020–
дівного комплексу України з метою подолан- 2025 роки
ня моральної та фізичної зношеності їх основних
фондів, зниження відносної собівартості одиниці
продукції, підвищення культури та продуктивності
праці, зниження енерго- та матеріаломісткості машинобудівних виробництв.

5

6

в еконо
міку
України

5%

Не менше
5 % ВВП
(90–100)
млрд
грн/рік.
У цьому
випадку
транзитний
сектор
може
вносити
до 10 %
в загальне
зростання
економіки
України

5%

50-70
млрд.
грн./рік.
У цьому
кластер
можевносити
до 5 %
в загальне

2%

D6.3. Ліквідація невідповідності кадрового за
2017–
безпечення машинобудівного комплексу представ- 2025 роки
никами висококваліфікованих робітничих професій
шляхом відродження системи професійно-технічної
освіти на державному і галузевому рівнях.
D6.4. Вдосконалення системи дов-готривалого
2017–
кредитування виробників та споживачів продукції 2025 роки
машино- приладобудування.
D6.5. Відновлення внутрішнього ринку продук
2017–
ції машинобудування (в тому числі сільськогос- 2025 роки
подарського) за рахунок імпортозаміщення.
7

Розвиток
транзитної
інфраструк
тури

D7.1. Напрацювання нової політики держави,
спрямованої на розбудову міжнародних транспортних коридорів, підвищення рівня інтегрованості
національного транзитного кластера у транспортні
системи європейських країн, нарощуванню обсягів
торговельних потоків між Європою та Азією, підвищення частки транспортних послуг у структурі
експорту послуг, розвиток будівельної індустрії для
потреб нової транспортної інфраструктури, роз
витку логістичних систем транспортування та пере
везень.

2020 рік

D7.2. Адаптація національного законодавства
в галузі надання транзитних послуг до міжнародних норм і стандартів, інтеграція у транспортні системи європейських країн.

2020 рік

D7.3. Модернізація транспортної інфраструк
2020–
тури з метою зниження рівня зношеності основних 2030 роки
фондів, підвищення якості перевезень та сервісу,
розвитку інтермодальних перевезень, логістичних
терміналів та хабів.
8

Науки про жит
тя, біомедична
інженерія, клі
тинна медици
на, фармація

D8.1. Розробка програми перебудови національ2017–
ної медичної, біологічної і фармацевтичної галузі 2020 роки
відповідно до світових тенденцій розвитку наук про
життя, побудова стратегії її інтеграції в міжнародні
проекти та програми, втілення плану переходу на
європейські стандарти і технічні регламенти в сфері
охорони здоров’я і страхової медицини, створення
вітчизняної індустрії виробництва медтехніки і біоматеріалів.
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Продовження 4 табл. 5.2
1

2

3

4

D8.2. Проведення комплексу заходів з демоно
2017–
полізації медичної і фармацевтичної галузі, лега- 2020 роки
лізації обігу коштів в ній, унеможливленню корупції
в системі державних закупівель медичних і фармацевтичних технологій, приладів і ліків.

5

6

зростання
економіки
України

D8.3. З метою зниження імпортозалежності
2020–
в сфері охорони здоров’я, медичних біотехнологій 2025 роки
і фармації, запровадження інструментів державних
стимулів і мотивацій розвитку власної індустрії в цій
галузі, механізмів її довгострокового кредитування, створення і підтримки системи страхової медицини.
D8.4. Запровадження програми розвитку віт
2017–
чизняної науки, підготовки і перепідготовки кад 2025 роки
рів в галузі охорони здоров’я, медичних біотехнологій, біоінженерії та фармації відповідно до
світових стандартів і вимог у цій сфері людської
діяльності.
D8.5. Перехід на євро стандарти і технічні регла2020–
менти Євросоюзу в охороні здоров’я, інтеграція 2025 роки
в міжнародні проекти та програми в галузі біології
та медицини
9

Туризм

D9.1. Оновлення державної програми розвитку
туризму в Україні (від 1997 року), зорієнтувавши
її на покращення інфраструктури туризму, підвищення культури і сервісу у цій сфері, вдосконалення відповідної освіти, підвищення безпеки туризму,
вдосконалення системи його медичного страхування та обслуговування.

2017 рік

D9.2. Забезпечення підтримки розвитку ме
2017–
неджменту туризму, здійснення комплексу дер- 2020 роки
жавних заходів, спрямованих на зниження корупції
у сфері туризму.
D9.3. Здійснення комплексу заходів, спрямо
2017–
ваних на підвищення рівня міжнародної спів 2025 роки
праці в галузі туризму, широкого інформаційного
і видавничо-поліграфічного супроводження цієї
сфери.
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За умови
інвестиції
в туризм
50–70
млрд
грн/рік,
кластер
може
вносити
до 5 %
в загальне
зростання
економіки
України

2%
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5.1.3. Послідовність дій влади, спрямованих
на підготовку людського капіталу,
виходячи з головної цілі
соціально-економічного розвитку
України до 2025 року
В цьому розділі розглянемо підходи до оцінювання потреб в людському капіталі, необхідному для подолання головних викликів, перед

якими постає Україна на середньостроковому
(до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року)
часових горизонтах і для досягнення головної
цілі соціально-економічного розвитку України до 2025 року. Результати вказаних досліджень, отриманих експертами групи А, наведені
в табл. 5.3.

Таблиця 5.3.
Послідовність дій влади, спрямованих на підготовку людського капіталу,
виходячи з головної цілі соціально-економічного розвитку України до 2025 року

№
1
1

Суспільна потреба
в проведенні реформи
2
Формування бачення
на рівні держави, з яким
рівнем освіти, з якими ком
петенція і в якій кількості
Україна має підготувати
фахівців, необхідних
для досягнення головної
цілі соціально-економічного
розвитку України
до 2025 року

Дії влади (реформи), спрямовані
на підготовку людського капіталу

Час проведення
реформи

3
4
Н1.1. Аналіз головних викликів, перед якими постає 2016–2018 роки
Україна на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах.
Н1.2. Розробка системи критеріїв підготовки і відтворення людського капіталу, здатного на заплановані державою перетворення з метою досягнення головної цілі
соціально-економічного розвитку України до 2025 року.

2016 рік

Н1.3. Виходячи з системи розроблених критеріїв 2016–2017 роки
і з головної цілі соціально-економічного розвитку України до 2025 року, аналіз наявного в країні людського
капіталу, необхідного для здійснення поставленої цілі за
наскрізними рівнями підготовки: загальноосвітня школа,
професійно-технічна підготовка, вища школа).
Н1.4. Оцінка розриву між наявним і необхідним 2016–2017 роки
людським капіталом в загальнонаціональному і секторальному (за кластерами економіки) контекстах.

2

3

Визначення стану і спро
можності науково-педагогіч
них шкіл України здійсню
вати підготовку людського
капіталу, необхідного для
досягнення головної цілі
соціально-економічного роз
витку України до 2025 року

Н2.1. Аналіз стану і спроможності науково-педаго 2016–2017 роки
гічних шкіл України здійснювати підготовку людського капіталу в секторальному (за головними кластерами
економіки) і загальнонаціональному розрізах, необхідного для досягнення головної цілі соціально-економічного розвитку України до 2025 року.

Формування та виконання
програми підготовки люд
ського капіталу, необхідного
для досягнення головної цілі
соціально-економічного роз
витку України до 2025 року

Н3.1. Надання державної підтримки групі базових 2016–2018 роки
науково-педагогічних шкіл (за наскрізними рівнями підготовки: загальноосвітня школа, професійно-технічна
підготовка, вища школа) в забезпеченні їх найсучаснішим навчально-науковим обладнанням, в кадровому
доукомплектуванні (запрошення провідних професорів

Н2.2. Визначення потреб групи базових науково- 2016–2017 роки
педагогічних шкіл України, в контексті поставлених
перед ними завдань, щодо необхідного кадрового, матеріально-технічного і дидактичного забезпечення та
наукового супроводження підготовки фахівців відповідного рівня.
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Продовження 1 табл. 5.3
1

2

3
і вчених з кращих університетів світу) в організації навчально-наукового процесу за прогресивними інноваційними моделями.

4

Н3.2. Розробка та прийняття низки законів і норма 2016–2017 роки
тивних актів, спрямованих на створення привабливого
інноваційного клімату в країні з метою поєднання інте
ресів високотехнологічного бізнесу, освіти, науки, венчурних та інвестиційних фондів, при координуючій дії
влади, для створення в різних регіонах України острівців інноваційного прориву за напрямами, що відповідають головним кластерам економіки держави.
4

Розширення та поглиблення
міжнародної співпраці
України за пріоритетними
напрямами її освітньонаукового та інноваційного
розвитку

Н4.1. Надання методичної і організаційної допо
моги базовим науково-педагогічним школам України
з метою нарощування (в рази) їх участі в європейських
і світових науково-технічних програмах і грантах, в першу чергу в програмі Ґоризонт 2020, Еразмус+, Еразмус
Мундус та інших.

На постійній
основі

Н4.2. Організація і втілення комплексу заходів з покращення вивчення і розширення практичного використання ділової англійської мови, європейських систем
стандартів і стандартів НАТО, європейського законодавства в освітньо-науковому просторі України.

На постійній
основі

5.2. Принципи побудови
та візуалізації стратегії
соціально-економічного
розвитку України
В цьому розділі побудуємо стрічкові діаграми Ганта (Gantt Chart) [3] для ілюстрації плану
(дорожньої карти) втілення 50 дій влади і суспільства, представлених в розділі 5.1. Враховуючи, що цей тип діаграм є одним з ефективних
методів планування і управління проектами,
конкретні дії влади зобразимо у вигляді відповідних відрізків (графічних плашок), розміщених на горизонтальній шкалі часу. Кожен відрізок відповідає окремому завданню або підзадачі
(дії). Завдання і підзадачі, складові плану, будемо розміщувати по вертикалі. При цьому початок, кінець і довжина відрізка на шкалі часу відповідають початку, кінцю і тривалості дії. Там,
де це буде мати сенс, покажемо залежність між
різними діями.
В представленому дослідженні діаграми Ганта
використовуються спільно з табл. 5.1–5.3, тобто
спільно зі списком дій, рядки яких відповідають
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окремо взятій дії, зображеній на діаграмі, а стовпці містять додаткову інформацію про цю дію.
При цьому експерти групи А прийшли до
висновку, що усі дії влади, спрямовані на мінімізацію гальмуючих факторів для соціальноекономічного розвитку України (окрім В1.2)
(табл. 5.1) та усі дії, спрямовані на підготовку
людського капіталу (табл. 5.3) мають розпочинатися невідкладно, вже з 2016 року.
В той же час, експерти групи А прийшли до
консенсусного висновку, що активізацію усіх головних кластерів економіки (табл. 5.2) Україна
не зможе здійснити одночасно, вже з 2016 року
(хоч це було б і дуже бажано). Такий стан справ
обумовлено тим, що протягом найближчих
3–5 років зовнішні інвестиції в економіку Укра
їни практично не будуть здійснюватися через
нестабільність країни. Україна протягом ближчих 4-х років може отримувати лише кредити
МВФ та інших міжнародних фінансових установ. Ці кредити в першу чергу будуть спрямовуватися на обслуговування раніше накопиченого
державного боргу та певного стабілізування економіки.
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Тому, для прискореного розвитку, Україна
має створити стартовий капітал власними силами переважно за рахунок трьох кластерів (які
вже працюють): «Аграрний сектор», «Військовопромисловий комплекс» та «Інформаційно-комунікаційні технології». Потім цей капітал може
бути інвестовано в розвиток інших кластерів
економіки України.
Часову діаграму активізації головних кластерів економіки України на середньостроковому

Висока

D1. Аграрний сектор
D2. Військово-промисловий комплекс
D3. Інформаційно-комунікаційні технології
ВВП України

D4. Створення нових
речовин і матеріалів,
нанотехнології

Середня

Можливість реалізації

та довгостроковому часових горизонтах наведено на рис. 5.1.
При цьому, незважаючи на отримання кредитів від міжнародних фінансових установ, економіка України продовжить своє падіння приблизно до 2017–2020 років, аж поки сумарний
внесок у ВВП від усіх кластерів економіки, який
створюватиметься за рахунок технологій 5–6
технологічних укладів, не перевищить 5–7 %
(рис. 5.2).

D5. Нова енергетика
D6. Високотехнологічне
машино- приладобудування

Низька

D7. Розвиток транзитної інфраструктури
D8. Розвиток наук про людину, біомедична інженерія,
клітинна медицина, фармація
D9. Туризм
2015

Роки
2025

2020

2030

Рис. 5.1.
Часова діаграма активізації головних кластерів економіки України

6-th K-cycle

5-th K-cycle

5-й технологічний уклад
6-й технологічний уклад
(мікроелектроника, Інтернет, комп’ютери, (біомедична інженерія, клітинна медицина,
мобільні комунікації, атомна енергетика,
генетика, фармація, зелена енергетика,
космічні технології)
нові речовини і матеріали, нанотехнології,
наближені до потреб людини
ІКТ і космічні технології

Cost of capital

2003–2009

2017–2020

2045–2050

5–7% від ВВП
Подолання економічної
кризи

Сталий розвиток

Рис. 5.2.
Подолання економічної кризи в Україні
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Виходячи з вищезазначеного ілюстрація дій
влади і суспільства, необхідних для досягнення
бажаних сценаріїв соціо-економічного розвитку
України, наводиться на рис. 5.3–5.5 у вигляді
відповідних діаграм Ганта.
Зазначимо, що сформована послідовність дій
влади (табл. 5.1–5.3) та діаграми Ганта (рис. 5.3–
5.5), що візуально ілюструють цю послідовність
дій, можуть бути використані владою України
для розробки стратегії соціально-економічного
розвитку країни з метою досягнення нею своєї
головної цілі (п. 3.1). При цьому кожна дія (чи
група споріднених дій) може бути втілена владою у вигляді відповідної державної програми,
чи у формі прийняття та виконання низки законів України, Указів Президента України, постанов Уряду.

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
D
D1.1
D1.2
D1.3
D1.4
D2.1
D2.2
D2.3
D3.1
D3.2
D4.1
D4.2
D4.3
D5.1

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
B
B1.1

D5.2
D5.3
D5.4
D5.5
D6.1

B1.2
B2.1
B2.2
B2.3
B3.1

D6.2
D6.3
D6.4
D6.5
D7.1
D7.2
D7.3
D8.1

B4.1
B4.2
B5.1
B5.2

D8.2
D8.3
D8.4
D8.5
D9.1
D9.2
D9.3

Рис. 5.3.
Послідовність дій влади, спрямованих
на мінімізацію гальмуючих факторів
для соціально-економічного розвитку
України
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Рис. 5.4.
Послідовність дій влади, спрямованих
на активізацію кластерів економіки України

5. Стратегія досягнення Україною бажаних сценаріїв соціально-економічного розвитку...

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
H
H1.1
H1.2
H1.3
H1.4
H2.1
H2.2
H3.1
H3.2
H4.1
H4.2
Рис. 5.5.
Послідовність дій влади, спрямованих
на підготовку людського капіталу,
виходячи з головної цілі соціальноекономічного розвитку України
до 2025 року

5.3.	Он-лайн платформа
моделювання
і візуалізації стратегії
соціально-економічного
розвитку України
З метою більш зручного використання отриманих результатів форсайту людьми, що приймають рішення (ЛПР), в цьому розділі пропонуються інструменти (інтерфейси) спрощеної
взаємодії ЛПР та форсайт системи. Ці інструменти розташовані на порталі http://wdc.org.ua/.
Інструменти реалізовано у вигляді вебсервісів у рамках он-лайн платформи. Вона містить ресурси, що забезпечують моніторинг стану
індикаторів, має розвинуті механізми аналізу даних та візуалізації. Набір засобів аналітичної обробки даних створено на основі сучасних інформаційних технологій, що забезпечує їх високу
надійність та зручність у використанні. Кожен

інструмент створено у вигляді окремого сервісу,
що відповідає за роботу того чи іншого алгоритму обробки даних. Розглянемо детальніше запропонований інструментарій.
Як було зазначено в розділі 3, оцінювання
поточного стану соціально-економічного роз
витку України, та стану, досягнутого в результаті
реалізації бажаних сценаріїв в рамках запропонованої стратегії, має здійснюватися з позицій
концепції сталого (збалансованого) розвитку.
Для досягнення цієї мети використовується низка інтерактивних тематичних панелей (dashboard), побудованих на базі он-лайн
платформи СЦД-Україна BI & Analytics Plat
form «DJ» (http://dj-app.herokuapp.com/about/)
і об’єднаних в один web-застосунок (http://djapp.herokuapp.com/app/Ukraine %20in %20Euro
pe. %20SDI %20context/).
Цей застосунок дозволяє в зручній для ЛПР
формі здійснити моделювання та порівняльний
аналіз показників сталого розвитку України
в двох розрізах:
1. В глобальному розрізі, коли індикатори ста
лого розвитку України порівнюються з відповідними індикаторами інших країн Європи і світу;
2. В регіональному розрізі, коли проводиться
моделювання і порівняльний аналіз сталого розвитку регіонів (областей) України.
Результати цього моделювання і порівняльного аналізу необхідні для визначення наближення (чи віддалення) соціально-економічного
розвитку України до бажаних сценаріїв «Оптимістичного» (до 2020 року)» і «Збалансований
розвиток» (до 2030 року).
5.3.1.	Он-лайн моделювання
і порівняльний аналіз
соціально-економічного розвитку
України в глобальному розрізі
Розглянемо роботу інструментарію для онлайн моделювання і порівняльного аналізу со
ціально-економічного розвитку України в глобальному розрізі (в розрізі країн Європи та
Світу). Цей інструментарій дозволяє досліджувати:
• динаміку індексу сталого розвитку для
країн Європи і Світу;
• динаміку компоненти якості життя людей
для країн Європи і Світу;
• динаміку компоненти безпеки життя людей для країн Європи і Світу.
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Так, на рис. 5.6 представлено загальний вигляд тематичної панелі для аналізу динаміки
компоненти якості життя людей країн Європи
(включаючи Україну), що містить інструменти
для аналітичного опрацювання та візуалізації
відповідних даних.
На рис. 5.7 у вигляді карти та в табл. 5.4
представлено результати роботи інструменту

кластеризації країн Європи за Індексом сталого
розвитку.
Таблиця 5.4 Група країн, яка вибрана для порівнянь України за Індексом сталого розвитку
Бачимо, що Україна входить до групи країн
з низьким значенням Індексу сталого розвитку.
Як видно з пелюсткової діаграми, представленої
на рис. 5.8, значення вимірів (соціальний, економічний, екологічний) компоненти якості життя
людей є також низькими.
Дослідження кореляції між значеннями
Індексу сталого розвитку для країн Європи
(рис. 5.9) свідчить про те, що Україна має динаміку соціально-економічного розвитку, яка суттєво відрізняється від відповідної динаміки країн Європи.
В табл. 5.5 наведено групу країн, близьких за
значеннями вимірів Компоненти якості життя
людей.

Кластери країн Європи за індексом сталого розвитку
2015 р.

Рис. 5.7.
Порівняння країн Європи
за Індексом сталого розвитку

Таблиця 5.4
Група країн, яка вибрана для порівнянь України
за Індексом сталого розвитку

Країна

2014 рік
Значення індексу

Група

Рис. 5.6.

Україна

0.39

1

Компонента якості життя людей
для країн Європи

Туреччина

0.53

1
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Кореляція динаміки індексу сталого розвитку
Україна

Туреччина

Індекс екологічного напряму
1.02
0.81
Індекс
сталого
розвитку

0.61
0.41

Компонента
якості життя

0.20

Індекс
соціальноінституціонального
напрямку

Компонента
безпеки
життя

Індекс економічного напряму

Рис. 5.8.

Рис. 5.9.

Показники сталого розвитку для країн
з групи 2

Кореляція значень Індексу сталого розвитку
України і інших країн Європи

Таблиця 5.5.
Група порівнянь України за складовими
Компоненти якості життя людей

Індекс економічного
напряму

Індекс екологічного
напряму

Група

2014
Індекс соціально-інсти
туціонального напрямку

З рис. 5.10 випливає, що, хоча країни з групи порівняння з близькими значеннями Індексу
Компоненти якості життя людей (табл. 5.5) мають схожу структуру Компоненти якості життя
людей, проте суттєво відрізняються за Індексом
економічного виміру.
Як видно з рис. 5.11, Україна за динамікою
змін Компоненти якості життя людей суттєво
відрізняється від інших країн з зазначеної групи
порівняння. Найбільш близькою до неї є Молдова.
Аналогічно до випадків, представлених на
рис. 5.11 можна розглянути групу країн, до якої
входить Україна, за значенням Компоменти безпеки життя людей. До цього кластеру відносяться Туреччина та Україна (рис. 5.12).
Профілі загроз для цієї групи зображено на
рис. 5.13. Бачимо, що їх значення Компоненти
безпеки життя обумовлюється наявністю конфлікту на території країни.
Проведене дослідження показує, що з країн
сусідів України, за значною кількістю індикаторів сталого розвитку, найбільш наближеною є
Молдова. Необхідно зазначити, що Україна показує низькі значення економічного виміру.
Таким чином, за допомогою запропонованого
інструментарію можна оцінювати наближення
(чи віддалення) України до «Оптимістичного»
сценарію та сценарію «Збалансований розвиток». Інструментарій дозволяє також провести

Туреччина

0.53

0.49

0.57

3

Боснія і Герцеґовина

0.39

0.37

0.56

3

Румунія

0.47

0.59

0.58

3

Україна

0.44

0.17

0.49

3

Молдова, Республіка

0.51

0.31

0.64

3

Грузія

0.42

0.7

0.66

3

Литва

0.63

0.76

0.68

3

Албанія

0.53

0.56

0.55

3

Країна

більш детальний аналіз показників країн та їх
регіонів, за окремими індикаторами, провести
оцінювання стратегій та порівняння сценаріїв
розвитку країн в динаміці тощо.
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Grouped Stacked

Індекс екологічного напряму, 2015
Індекс економічного напряму, 2015
Індекс соціально-інституціонального напряму, 2015

Боснія і Герцоґовина
Албанія

0.53
0.49
0.57

Туреччина
0.39
0.37

Боснія і Герцоґовина

Грузія

0.33

0.49

0.17

0.51

0.31

Молдова, Республіка

Молдова, Республіка

0.50

0.44

0.17

Україна

0.62
0.59
0.58

Румунія
Україна

Румунія

Індекс екологічного напряму, 2015
0,77

0.56
0.47

0.64
0.42

Грузія

0.66
0.63

Литва

0.70
0.76

0.68

0.53

Албанія

0.56
0.55

0.0

а)

Туреччина
Литва

0.2

0.4

Індекс соціально-інституціонального напряму, 2015

0.6

0.8

Індекс економічного напряму, 2015

б)

Рис. 5.10.
Значення складових Компоненти якості життя людей для країн з групи порівняння (табл. 5.5):
а) стовпчикова, б) пелюсткова діаграми
Албанія, Компонента якості життя
Україна, Компонента якості життя

Литва, Компонента якості життя
Румунія, Компонента якості життя

Грузія, Компонента якості життя
Молдова, Республіка, Компонента якості життя
Боснія і Герцоґовина, Компонента якості життя

1.23
1.20
1.15
1.10
1.05
1
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0,68
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 5.11.
Динаміка Компоненти якості життя людей для країн з групи порівняння (табл. 5.5)
Компонента безпеки життя людей
2015 р.

Туреччина

Україна

Біологічний баланс
0.98
Інтенсивність конфліктів

Індекс
розповсюдження зброї

Вразливість до глобальних хвороб

0.78
0.59
0.39

Вразливість
природних катаклізмів

0.20
Глобальне потепління

Населення
(Gini коефіцієнт)

Корупція

Державна нестабільність

Енергетична безпека

Дитяча смертність
Доступ до питної води

Рис. 5.12.
Групи порівнянь країн Європи
за Компонентою безпеки життя людей
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Рис. 5.13.
Профілі загроз
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5.3.2.	Моделювання та порівняльний аналіз
показників сталого розвитку
для регіонів (областей) України
Інструментарій, який використовується для
моделювання та порівняльного аналізу показників сталого розвитку в розрізі регіонів (областей) України виконує такі ж операції, як

і аналогічний інструментарій для глобального
аналізу (п. 1.3.1).
На рис. 5.14 наведено загальний вигляд тематичної панелі для аналізу поточного стану
соціально-економічного розвитку регіонів (областей) України з позицій концепції сталого
розвитку.
Панель містить інструменти, які дозволяють:
• визначати групи регіонів (областей),
близьких за значеннями індикаторів сталого
розвитку (рис. 5.15);
Індекс сталого розвитку для регіонів України
2014 р.

0,85

1,33

а)
Регіони України за структурою
компоненти якості життя людей
2014 р.

1,00

4,00

б)
Компонента безпеки життя людей для регіонів України
2014 р.

0,98

1,56

в)

Рис. 5.14.
Тематична панель для аналізу
поточного стану соціально-економічного
розвитку регіонів (областей) України

Рис. 5.15.
Групи регіонів (областей),
близькі за показниками:
а) Індексом сталого розвитку; б) Компонентою якості
життя людей; в) Компонентою безпеки життя людей
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• здійснювати порівняльний аналіз регіонів
(областей) України за Індексом сталого розвитку (компонентами безпеки та якості життя людей і їх складовими);
• знаходити групи регіонів (областей) за
схожою структурою загроз (рис. 5.16) та здійснювати порівняльний аналіз за масштабом їх
проявів.
Таким чином, за Індексом сталого розвитку,
Індексами якості і безпеки життя людей регіони
України можна розділити на чотири групи, як
показано на рис. 5.15а.
До першої групи входить Київ, для нього є
характерним високий рівень значення Індексу
сталого розвитку.
Як видно з рис. 5.17а регіони другої групи
мають високе значення Компоненти безпеки
життя та відносно низький рівень економічного

розвитку. Також можна відзначити, що для різних груп регіонів України економічний розвиток суттєво відрізняється, в той час як екологічна та соціальна складові знаходяться приблизно
на одному рівні.
Як видно з рис. 5.17б регіони третьої групи
мають нижчі значення Індексу сталого розвит
ку від попередньої за всіма індикаторами. Всі
показники регіонів цієї групи близькі за значеннями.
Згідно рис. 5.17в значення індикаторів майже всіх регіонів четвертої групи нижчі відповідних значень індикаторів попередньої групи,
хоча Дніпропетровська область за економічною
складовою випереджує регіони третьої групи. За
складовими Компоненти якості життя та Компонентою безпеки життя дана група є найбільш
розшарованою.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

є)
Рис. 5.16.

ж)

з)

Порівняння регіонів (областей) України за проявами загроз: а) Впливом на змінювання клімату;
б) Зниженням тривалості життя; в) Техногенною небезпекою г) Дефіцитом водних ресурсів; д) Корупцією;
е) Технологічною відсталістю; є) Забрудненням довкілля; ж) Злочинністю; з) Рівнем безробіття
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Волинська
Харківська
Тернопільська

Закарпатська
Хмельницька
Івано-Франківська

Львівська
Чернівецька

Вінницька
Рівненська
Одеська

1.63

1.36

1.30

1.08

Компонента
безпеки
життя

Індекс
екологічного
напряму

0.98
0.65

0.81
0.54

Індекс
екологічного
напряму

0.27

0.33

Індекс
сталого
розвитку

а)

Київська
Черкаська
Полтавська

Індекс економічного напряму

Індекс економічного напряму

Компонента
безпеки
життя

Житомирська
Сумська
Чернігівська

Індекс
сталого
розвитку

Індекс
соціальноінституціонального
напряму
Компонента якості життя

Компонента якості життя

б)

Дніпропетровська
Луганська

Донецька
Миколаївська

Індекс
соціальноінституціонального
напряму

Запорізька
Херсонська

Кіровоградська

Індекс економічного напряму
1.38
1.10

Компонента
безпеки
життя

Індекс
екологічного
напряму

0.83
0.55
0.28

Індекс
сталого
розвитку

в)

Індекс
соціальноінституціонального
напряму
Компонента якості життя

Рис. 5.17.
Регіони за показником сталого розвитку:
а) друга група; б) третя група; в) четверта група

Таким чином, в процесі накопичення даних
в часовому вимірі та щорічного корегування сценаріїв соціально-економічного розвитку України, побудована он-лайн платформа буде постійно вдосконалюватися (навчатися). Це дозволить
підвищувати достовірність скорегованих сценаріїв та уточнювати стратегії розвитку і рекомендації, які надаються людям, що приймають
рішення (ЛПР) в режимі сценарного моделювання на усіх рівнях управління державою.
При цьому тематичні панелі можуть бути налаштованими відповідно до вимог ЛПР і експертів та відображати результати роботи системи
моніторингу виконання сценаріїв, а сам процес

сценарного моделювання може здійснюватися в спеціально створених ситуаційних центрах
(один з таких центрів зараз створюється за проектом НАТО в Інституті прикладного системного аналізу НАН України та МОН України при
НТУУ «КПІ».
Моделювання розбіжностей між вектором
дій влади G і вектором соціальної активності
суспільства S в залежності від дії зовнішніх
і внутрішніх факторів
На рис. 5.18 зображено сімейство залежностей вектора реформ ;R; від кута α між вектором
дій влади G і вектором суспільної активності
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Рис. 5.18.
Залежність вектора реформ |R | від кута між вектором дій влади G і вектором суспільної
активності населення країни S для різних коефіцієнтів синергії Ks

населення країни S для різних коефіцієнтів синергії Ks. Вказані залежності розраховані з використанням формули (розділ 2.3.4):
" " "
" "
|R| = |G| + |S| cos α + KS (|G| + |S|)2 cos α ; α ! [0.180].

Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів (подій) на рівень суспільних перетворень в Україні
та оцінки розбіжностей між напрямами вектора
дій влади G і вектора соціальної активності суспільства S ) представлені в табл. 5.6.

Таблиця 5.6.
Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів (подій) на рівень суспільних перетворень в Україні
(оцінка розбіжності між вектором дій влади G і вектором соціальної активності суспільства S )

Час

Головні фактори
(події)

1

2

16 січня 2014 Прийняття Верховною
Радою низки законів, які
обмежили демократичні
права громадян
28 січня

Відставка Прем’єр-міністра
уряду України

18–22 лютого Кульмінація «Революції
2014
гідності», розстріл
«Небесної сотні»,
втеча Президента України
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Кут α між
Рівень
G іS
суспільних
за шкалою
Розбіжність α між напрямами
Міллера перетворень |R |
вектора дій влади G і вектора
при
значенні
[1–7]
соціальної активності суспільства S
коеф. синергії
1: α = 180;
К=0.5
7: α = 0
3
4
5
1

-2.0

1

-2.0

1

-2.0

|R | = -2

S

α = 180 G

|R | = -2

S

α = 180 G

|R | = -2

S

α = 180 G
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Продовження табл. 5.6
1

2

3

4

27 лютого
2014

Перемога «Революції
гідності», призначення
нового уряду України,
повернення до Конституції
2004 року

7

+4.0

Анексія Криму

4

16 березня
2014

5
α=0 G
|R | = 4

S
+1.0

S
|R | = 1
α = 90

5–15 квітня
2014

Початок військового конфлікту на Сході України

3

-0.5

G

S

α = 120
G

|R | = -0.5
25 травня
2014

Позачергові вибори
Президента України

3.5

+0.224

S

α = 105

|R | = 0.224
26 травня
2014

Початок оборони
Донецького аеропорту,
яка тривала 242 дні

3.5

+0.224

S

α = 105

|R | = 0.224
17 липня 2014 Збиття пасажирського
літака Boeing 777
Малайзійських авіаліній

3.0

-0.5

S

2.5

-1.121

5 вересня
2014

Підписання Мінського протоколу (Мінськ 1)

α = 135

2.0

-1.598

S

|R | = -1.598
2.5

-1.121

Позачергові вибори народних депутатів Верховної
Ради України

G
α = 150
G

S
α = 135
|R | = -1.121

26 жовтня
2014

G

S

|R | = -1.121
19–30 серпня Іловайський котел, втрата
2014
ініціативи на Донбасі, перехід від наступу до оборони

G
α = 120

|R | = -0.5
10–29 серпня Фінансові обмеження
2014
громадян, суттєвий обвал
гривні

G

3.0

-0.5

S
|R | = -0.5

G
α = 120
G
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Продовження табл. 5.6
1
12 лютого
2015

2
Підписання угоди про
перемирр’я Мінськ 2

3

4

2.5

-1.121

5
S
α = 135
G

|R | = -1.121
17–20 лютого Дебальцівський котел
2015

2.0

-1.598

S

α = 150
G

|R | = -1.598
Лютий —
березень
2015

31 серпня
2015

25 жовтня
2015

Продовження падіння банківської системи, пік обвалу гривні до 42 одиниць
за долар США на «Чорному ринку»

2.0

Терористичний акт під
Верховною Радою України, провал змін до конс
титуції України стосовно
децентралізації влади
і розширення прав окупованих територій Донбасу

2.0

Вибори депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів

3.5

-1.598

S

α = 150
G

|R | = -1.598
-1.598
S

α = 150
G

|R | = -1.598
0.224

S

α = 105

|R | = 0.224
Жовтень — Вступ Російської Федерагрудень 2015 ції у військові дії в Сірії,
збільшення потоків біженців до Європи, зниження
уваги Європи і США до
подій в Україні, припинення кредитування України
з боку МВФ
Грудень
2015 —
березень
2016
18 березня
2016

3.0

-0.5
S

α = 120

|R | = -0.5

Суттєве загострення
соціальних проблем
в Україні, вимоги відставки
уряду

2.0

Повернення
Надії Савченко

3.0

-1.598

S

|R | = -1.598
-0.5

S

2.5

-1.121

α = 150
G

G

S
α = 135
|R | = -1.121

172

G

α = 120

|R | = -0.5
6 квітня 2016 Референдум в Нідерландах щодо не підписання
Угоди про асоціацію України з ЄС

G

G
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Продовження табл. 5.6
1

2

14 квітня 2016 Призначення нового уряду
України і його перші обнадійливі заяви

3

4

3.5

+0.224

5
S

α = 120

|R | = -0.5
Червень 2016 Оголошення уряду про
підвищення тарифів на
комунальні послуги

2.0

-1.598

S

|R | = -1.598
23 червня

Референдум у Великобританії про вихід з ЄС.
Послаблення уваги до подій в Україні з боку ЄС

1.5

-1.898

S
|R | = -1.898

15–16 липня Спроба військового пе2016
ревороту в Туреччині.
Зближення позицій Росії
і Туреччини

1.5

21 липня 2016 Вбивство журналіста
Павла Шеремети

1.5

-1.898

S
|R | = -1.898

-1.898

S
|R | = -1.898

22 липня 2016 Рішення Сейму Польщі
про визнання геноцидом
масових вбивств поляків на
Волині

1.5

Липень —
Зростання невизначеності
жовтень 2016 на геополітичній арені
у зв’язку з цьогорічними
виборами президента
США

1.5

-1.898

S
|R | = -1.898

-1.898

S
|R | = -1.898

G
α = 150
G
α = 165
G
α = 165
G
α = 165
G
α = 165
G
α = 165
G
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Список використаних джерел

Висновки
1. Світовим центром даних «Геоінформатика
і сталий розвиток» (http://wdc.org.ua/) Міжнародної Ради з науки (ICSU) при Національному технічному університеті України «Київський
політехнічний інститут» та Інституті прикладного системного аналізу МОН України та НАН
України виконано третє дослідження «Форсайт
та побудова стратегії соціально-економічного
розвитку України на середньостроковому (до
2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах».
Перше дослідження цієї проблеми було виконано Світовим центром даних в 2008 році
(http://wdc.org.ua/sites/default/files/sd2008-fullru.pdf), друге дослідження в 2015 році http://
wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FOR
SIGHT-UA.pdf.
В першому дослідженні було побудовано
три сценарії соціально-економічного розвитку
України:
1. Сценарій «Старі політики (до 2010–
2012 років), коли реальна влада в країні повністю належала політикам «старої хвилі», вихованим в попередній соціальній і політичній
системі. На цьому відрізку часу Україна проходила стадію первинного накопичення капіталу
і формування олігархічного капіталізму.
2. Сценарій «Нова генерація» (2010–
2020 роки). На цьому часовому інтервалі в Україні почав відбуватися перехід від покоління
старих політиків до політиків нової генерації,
які виховувалися і отримували освіту при нових соціально-політичних умовах і мають нові
демократичні цінності. Сценарієм показано, ця
генерація політиків не схильна до компромісу
з своїми політичними опонентами і вибудовує
консолідацію нових політичних сил навколо
загальнодержавних цінностей і пріоритетів. Перехідний період супроводжується інтенсивною
політичною боротьбою між фінансово-політичними партіями і групами старої та нової хвиль.
Протягом цього періоду будуть мати місце високі ризики соціальних конфліктів (що вже
спостерігається), будуть терпіти крах старі
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політичні альянси, буде посилюватися соціальне
розчарування, залишатимуться високими корупція і злочинність.
Однак, сприятливі умови для виробництва
великої кількості якісних продуктів харчування,
хороші кліматичні умови, високоякісний людський капітал, освіта, острівці науки та культури зберігатимуть стійкі, відносно високі надії
людей на майбутнє країни. Соціальний запит
на високоякісні знання та компетенції людей
також зростатиме. Завдяки цьому, буде забезпечено умови для збереження критичної маси високоосвідчених і компетентних людей, здатних
до проведення суспільних перетворень. Будуть
збудовані нові інституціональні засади суспільства, необхідні для наступного швидкого, збалансованого розвитку.
3. Сценарій «Швидкий розвиток» (після
2020 року). У довгостроковій перспективі стратегічний потенціал України і високий рівень
освіченості населення дадуть можливість розвивати людський капітал країни, який стане
базовою перевагою та головною сильною характеристикою («наріжним каменем») нації. Якщо
пріоритетною буде мета виховання конкурентоспроможного у світі молодого покоління українських політиків, бізнесменів, вчених, інженерів
і дипломатів, Україна матиме успіх у першій половині XXI століття.
Належним чином сплановане стратегічне
застосування знань, розвиток науки і технологій створить покоління українців, які зможуть
вивести країну на передові позиції серед країн
Центральної і Східної Європи. Для того, щоб
скористатися цими можливостями Україна повинна мати ряд нових сильних характеристик.
Зокрема, дуже важливим є збереження високого людського потенціалу і виведення його на
якісно новий рівень. Збереження і відновлення інфраструктури, налагодження високотехнологічного виробництва, вкладення коштів
в розвиток високотехнологічних галузей науки,
прояв більшої уваги екологічним показникам
і здоров’ю людини. У той же час інтенсивний

Висновки

розвиток сільського господарства і вихід на лідируючі позиції із забезпечення значної частини
світу якісними, органічними продуктами харчування, а також підняття ролі та вдосконалення
соціальних балансів повинні стати запорукою
успіху в майбутньому і зробити втілення сценарію «швидкого розвитку» реальним.
Виконання другого дослідження (2015 рік)
було обумовлено критичним загостренням протистояння політиків старої і нової хвиль, яке набрало форму революційних подій, втручанням
зовнішніх сил у внутрішні справи держави, що
призвело до втрати частини її території, виникненням військового конфлікту на Сході Укра
їни. За таких умов стало принципово важливим
повторити весь комплекс робіт з передбачення
майбутнього розвитку України.
В цьому дослідженні показано, що після
втрати з під контролю України в 2013–2014 роках газових родовищ Чорноморського шельфу та туристичного комплексу Криму і значної
частини гірничо-добувної, металургійної та хімічної промисловості Донбасу очевидним став
факт, що майбутня економіка країни вже не буде
мати попередньої структури та попереднього характеру низькотехнологічного, сировиннопереробного розвитку.
Тому завданням другого дослідження стало
проведення комплексу робіт з форсайту майбутнього соціально-економічного розвитку України та побудова групи сценаріїв щодо можливих
траєкторій її трансформації.
Третє дослідження (2016 рік) було обумовлено швидкими суспільними змінами в країні
і бурхливими подіями на геополітичній карті
світу протягом останнього року. В досліджені
було відзначено, що відходить в минуле стара
система суспільних відносин, яка до цього ґрунтувалася на олігархічній моделі управління країною, на проявах зневаги до простих громадян
країни, високому рівні корупції, злочинності,
непрозорості і недемократичності інститутів
держави.
Було акцентовано увагу на тому, що краще зрозуміти сутність нових викликів, перед
якими постала Україна, в зв’язку з продовженням військового конфлікту на Сході своєї території, критичним загостренням соціальної і

економічної кризи, бажає і громадянське суспільство України, яке швидко дорослішає і вимагає швидких і очевидних перетворень. Йому
стає зрозумілим, що країна має пройти шлях радикальних перетворень за європейською моделлю, а в міжнародній кооперації праці економіка
України має знайти для себе інші сфери за тими
кластерами економіки, за якими вона має географічні, ресурсні, людські та інші переваги.
Відповідно до цих реалій в третьому дослідженні отримано наступні результати:
• З використанням Дельфі і SWOT методів
аналізу проведено нове широкомасштабне експертне дослідження соціально-економічного
сегмента суспільства;
• сформульовано головну мету його реформування;
• виконано оцінку наявності людського капіталу в країні, спроможного здійснити бажані
перетворення;
• з використанням методів SWOT аналізу,
методу «двох осей» і методу «гілки» здійснено
уточнення 8 сценаріїв соціально-економічного
розвитку України на середньостроковому (до
2020 року) і довгостроковому (до 2030 руку) часових горизонтах;
• ґрунтуючись на результатах Дельфі
і SWOT аналізу вибудовано п’ятдесят головних
дій влади у формі стратегії соціально-економічного розвитку України в середньостроковій
і довгостроковій перспективі;
• ця стратегія розроблялася з огляду на необхідність досягнення Україною головної цілі
свого розвитку, рухаючись за «Оптимістичним»
сценарієм до 2020 року і за сценарієм «Збалансований розвиток» до 2030 року;
• стратегія спрямована на мінімізацію Топ 5
гальмуючих факторів, на активізацію головних
кластерів економіки України, на підготовку в необхідних обсягах і з необхідними компетенціями людського капіталу, здатного до перетворень,
визначених головною ціллю соціально-економічного розвитку України до 2025 року;
• для зручності донесення головних положень стратегії до людей, що приймають рішення
на різних рівнях управління державою запропоновано он-лайн платформу її моделювання і візуалізації.
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А. Д. Гвишиани // World Data Center «Geoinfor
matics and Sustainable Development» [Електрон
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32. Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/
control/uk/publish/ article?art_id=53647
33. Рейтинги импорта товаров в Украину. Рост поставок электроэнергии — в 20,5 раз (инфографика) [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
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тронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukr.
segodnya.ua/economics/enews/eksport-iz-ukrainyprevysil-import-696022.html
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[Електронний ресурс] — Режим доступу : http://
minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
401711&cat_id=397854
43. Айварас Абромавичус: Потенціал прибутковості держпідприємств — не менше 50–70 мільярдів
гривень на рік [Електронний ресурс] — Режим
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