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інформаційних моделей для об’єктного, процесного, ситуаційного аналізу, також 

використовуються принципи системного аналізу. Це ще раз доводить складність управління 

інформацією. 

Таким чином проблема управління інформацією недостатньо досліджена в сучасній 

науці. Але необхідність управляти інформацією зростає з кожним роком. Неоднозначність 

поняття «інформація», зростання її об’ємів потребує від науковців нових рішень щодо цієї 

проблеми. Зараз ця проблема активно досліджується в рамках інформаційного менеджменту. 
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ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

FACTORS FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT FORMATION FOR THE 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS IN UKRAINE 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

Анотація. Досліджено фактори формування збалансованого середовища для розвитку інноваційного 

бізнесу в Україні. Зроблено комплексний аналіз факторів збалансованого середовища в нашій країні, 

згрупувавши компоненти Індексу процвітання (PI) згідно обраних критеріїв PEST (STEEPLE).Зокрема, 

виокремлено та оцінено політико-правові, економічні та соціо-культурні фактори, а також фактори 

навколишнього середовища. 

Abstract. The factors of formation of a sustainable environment for the development of innovative business in 

Ukraine are studied. A comprehensive analysis of the factors of sustainable environment in our country, grouping 

the components of the Prosperity Index (PI) according to the selected criteria PEST (STEEPLE). In particular, 

political, legal, economic and socio-cultural factors, as well as environmental factors are identified and assessed. 

Аннотация. Исследованы факторы формирования сбалансированного среды для развития 

инновационного бизнеса в Украине. Сделан комплексный анализ факторов сбалансированной среды в 
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нашей стране, сгруппировав компоненты индекса процветания (PI) согласно выбранных критериев PEST 

(STEEPLE). В частности, выделены и оценены политико-правовые, экономические и социокультурные 

факторы, а также факторы окружающей среды. 

Сучасність ставить нові виклики перед суспільством та бізнесом. Зокрема, посилення 

динамізму соціально-економічних сфер життя зумовило виникнення наукових дискусій 

стосовно середовища, оптимального для функціонування бізнесу в умовах сьогодення. Так, 

поряд із низкою економічних факторів, зростає значення факторів формування збалансованого 

середовища. Зростає значення соціальних факторів та факторів навколишнього середовища. 

Набуває актуальності дослідження теоретичних та прикладних аспектів наведених питань, 

оцінка впливів усього спектру факторів збалансованості суспільства на розвиток 

інноваційного бізнесу. 

Аналітичним центром зі штаб-квартирою в Лондоні Legatum Institute розраховується 

Індекс процвітання (Prosperity Index (PI)). Також у Великій Британії на базі Фонду нової 

економіки (New Economics Foundation (NEF)), починаючи з 2006-го року, розраховується 

Міжнародний індекс щастя (Happy Planet Index (HPI)). Починаючи з 2012-го року, у Великій 

Британії розраховуються Індекс ефективності національних систем освіти (Global Index of 

Cognitive Skills and Educational Attainment) та Рейтинг національних систем вищої освіти 

(U21 Ranking of National Higher Education Systems), які визначаються компанією Pearson та 

міжнародною мережею університетів Universitas 21 відповідно[1 - 4]. 

Проблеми збалансованості та сталого розвитку сучасного суспільства набули свого 

поширення також у працях низки вітчизняних авторів [5 - 8]. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування факторів формування збалансованого 

середовища для розвитку інноваційного бізнесу в Україні, використовуючи компоненти 

Індексу процвітання (PI) згідно обраних нами критеріїв PEST (STEEPLE). 

Вирішення цього питання знайшло своє відображення У рамках підходу «за межами 

ВВП», конкретизованого фахівцями Інституту Легатум (Legatum Institute), який знаходиться у 

Великий Британії, виокремлюється Індекс процвітання (PI) в основі якого лежить питання 

диференціації природи добробуту. Згідно критеріїв Індексу процвітання (PI) маємо підстави 

для аналізу економічних та соціальних компонентів. В контексті дослідження, вважаємо за 

доцільне згрупувати компоненти Індексу процвітання (PI) згідно обраних нами критеріїв PEST 

(STEEPLE) аналізу для обґрунтування сценаріїв збалансованого людського розвитку в Україні 

(рис. 1). 

Згідно методології PEST-аналізу прийнято виокремлювати чотири групи факторів: 

політико-правові, економічні, соціо-культурні та технологічні фактори. Його розширена 

модифікація STEEPLE-аналіз передбачає виокремлення соціально-демографічного, 

технологічного, економічного, навколишнього середовища (природного), політичного, 

правового та етнічного факторів. В контексті нашого дослідження фінансових механізмів 

забезпечення збалансованого людського розвитку та поєднання критеріїв PEST-аналізу та 

його модифікації виокремлюємо політико-правові, економічні, соціо-культурні фактори та 

фактор навколишнього середовища. 

З огляду на критерії Індексу процвітання (PI) до групи політико-правових факторів 

відносимо субіндекси державної влади, безпека та охорони, особистої свободи. Відповідно, 

різні сценарії збалансованого людського розвитку можливі за рахунок змін у вітчизняному та 

міжнародному соціальному законодавстві, формування правової основи для стимулювання 

соціального підприємництва в країні. До економічних факторів належать економічна якість та 

бізнес-середовище. Відповідно, сценарії збалансованого людського розвитку формуються за 

рахунок формування сприятливого середовища для соціального підприємництва на 

державному рівні, перегляду системи заохочень до такої діяльності. Соціо-культурні фактори 

є ключовими для збалансованого людського розвитку. Адже, вони об’єднують освіту, здоров’я 

та соціальний капітал. В основі їх трансформацій лежать зміни у системі базових цінностей, 

перегляд ролі науки у суспільстві. процеси соціально-економічного розвитку. Це спричинило 
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їх диверсифікацію. Базою формування сценаріїв збалансованого людського розвитку є зміни 

в освіті, медицині та культурній сфері, зміни рівня та якості життя. Субіндекс навколишнього 

середовища поєднуємо з аналогічним фактором. В контексті збалансованого людського 

розвитку вони слугують додатковими факторами, які формують передумови для прогресивних 

трансформацій соціо-культурних факторів. Наприклад, доступ до якісної води та стабілізація 

рівня забруднення повітря впливають на здоров’я нації. 

 

Політико-правові фактори. 

1. Зміни у законодавчій базі з соціальних 

питань. 

2. Дії, направлені на поєднання політичних 

та соціальних пріоритетів. 

3. Зміни у міжнародному соціальному 

законодавстві. 

4. Інтеграція національної економіки до 

міжнародних організацій, які просувають 

ідеї збалансованого людського розвитку. 

5. Вибори до законодавчих та виконавчих 

органів влади (зміни у векторах соціальної 

політики). 

6. Державне регулювання в соціальній 

сфері та становлення пріоритетів 

людського розвитку на державному рівні. 

Економічні фактори. 

1. Перегляд структури видатків державного 

та місцевого бюджетів в частині їх 

зростання на соціальні цілі. 

2. Дії для зниження рівня інфляції та 

безробіття. 

3. Перегляд механізмів та важелів 

податкового тиску. 

4. Перегляд нормативів соціальних витрат 

бізнесу. 

5. Перегляд системи економічних стимулів 

для соціального підприємництва. 

Соціо-культурні фактори. 

1. Зміни існуючої системи базових 

цінностей у суспільстві. 

2. Зміни рівня та якості життя. 

3. Зміни в освіті. 

4. Зміна ставлення до наукових розробок. 

5. Зміна ставлення до праці та відпочинку. 

6. Зміни в медицині. 

7. Зміни в культурній сфері. 

Фактори навколишнього середовища. 

1. Зміни рівня забрудненості повітря.  

2. Зміни в структурі енергозабезпечення. 

3. Зростання доступу населення до якісної 

питної води. 

4. Заходи щодо збереження густоти зелених 

насаджень. 

Рис. 1. - Комплексний аналіз факторів збалансованого середовища для розвитку 

інноваційного бізнесу в Україні (за результатами аналізу критеріїв PI) 

 Джерело: узагальнено авторами 

 

Загалом, процвітання економіки України можливе не лише у випадку врахування 

слабких сторін, але й за рахунок систематичної уваги до компонентів, які формують 

максимальний спектр переваг національної економіки. Зокрема, однією із базових компонент 

розвитку економіки України є освітня компонента, яка має властивість формувати імпульс для 

посилення інших компонент збалансованого людського розвитку. Отже, на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку України з метою розробки стратегічних програм 

максимізації впливів «сильних компонентів» людського розвитку національної економіки та 

стабілізації її «слабких сторін», виникає потреба їх чіткої диференціації. 
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ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

(СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

INNOVATIVE SOLUTIONS IN ECONOMIC MANAGEMENT BY DIVERSIFICATION 

OF SERVICE ENTERPRISE ACTIVITY (STRATEGIC ASPECT) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Анотація. Розкрито пропозиції щодо формування системи економічного управління диверсифікацією 

діяльності сервісного підприємства, які полягають у формуванні системи економічних метрик для 

відстеження ходу диверсифікації діяльності сервісного підприємства та виділення субстратегій 

диверсифікації в залежності від розвиненості окремих груп цих метрик. Узагальнено вихідні умови 

моделювання системи економічного управління диверсифікацією діяльності сервісного підприємства. 

Abstract. Proposals are formulated for the formation of a system of economic management of diversification of 

the activity of a service enterprise, which consist in the formation of a system of economic metrics to track the 

progress of diversification of the activity of a service enterprise and the allocation of diversification substrates 

depending on the development of individual groups of these metrics. The initial conditions for modelling the 

economic management system for the diversification of the service enterprise are determined. 

Аннотация. Раскрыто предложения по формированию системы экономического управления 

диверсификацией деятельности сервисного предприятия, которые заключаются в формировании системы 

экономических метрик для отслеживания хода диверсификации деятельности сервисного предприятия и 

выделение субстратегий диверсификации в зависимости от развитости отдельных групп этих метрик. 

Обзор исходные условия моделирования системы экономического управления диверсификацией 

деятельности сервисного предприятия. 
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