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СЕкціЯ № 2

інноваційний розвиток  
та конкурентоспроможність  

економіки України

Марченко о. С.,
д.е.н., проф., національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого, 
кафедра економічної теорії

тЕхНолоГіЧНі заСади Нової ЕкоНоМіки  
МаСової СПівПраці

нова економіка масової співпраці є системою економічних відносин 
з продукування, розподілу, обміну і споживання різноманітних послуг 
на базі залучення через інтернет ресурсів великої кількості людей та їх 
безпосередній участі у послуговій діяльності у якості продуцентів і спо-
живачів різних послуг. вона є сегментом сучасної сфери послуг, альтер-
нативним щодо діяльності її організацій.

Базової технологією нової економіки масової співпраці є краудсор-
синг (від англійського crowd-source-using — використання джерел ре-
сурсів «натовпу»), спрямований на забезпечення оптимальної комбінації 
і використання різноманітних ресурсів людей («натовпу») для досягнен-
ня певних цілей: виробничих, соціальних, культурних та ін..

Масова співпраця здійснюється шляхом використання інтернет-плат-
форм (майданчиків) — інтернет-сайтів, що забезпечують зв’язок поста-
чальників і споживачів послуг. Головними видами інтернет-майданчиків 
масової співпраці є такі:

– обмінні інтернет-платформи, на базі яких здійснюється обмін пев-
них споживчих і розподільчих послуг між великою кількістю людей. 
наприклад, створений у франції у 2006 році сайт Blablacar, користува-
чами якого є щомісячно понад 400 тис. осіб, забезпечує встановлення 
зв’язків водіїв, які мають вільні місця у машинах, і потенційних пасажи-
рів. Зараз діяльність цього обмінного сайту поширюється на італію, іс-
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панію, велику Британію, німеччину, Польщу, а кожні 20 секунд він ре-
єструє нового клієнта. сайт Rbnb, заснований у 2008 році у каліфорнії, 
допомагає у оренді тимчасово вільних квартир. «З дня заснування він 
вже розмістив понад 10 млн. осіб. Пропонує на постійній основі триста 
тисяч ліжок у цілому світі. За дві хвилини на ньому можна знайти кім-
нату на ніч, скажемо на Хрещатику в києві по сорок євро за ніч, або 
ж ліжко-місце по 14 євро. також є пропозиції з Полтави, Cум… і так 
практично у будь-якій країні світу» [1];

– інтернет-платформи інтелектуального краудсорсингу, що забезпе-
чують мобілізацію знань великої кількості людей для розв’язання певних 
проблем у різних галузях життєдіяльності суспільства. наприклад, кра-
удсорсингова платформа DesignContest.ru, яка діє у сша, росії і україні, 
забезпечує проведення конкурсів на розробку будь-якого графічного 
дизайну, починаючи від логотипу, закінчуючи дизайном сайту і фірмовим 
стилем. у конкурсі може прийняти участь дизайнери проекту з різних 
країн світу [2].

– краудфандингові інтернет-платформи, через які здійснюється зби-
рання коштів великої кількості людей для фінансування різноманітних 
проектів. краудфандингова платформа є віртуальним фінансовим посе-
редником, який наближує один до одного авторів, розробників проектів 
та потенційних інвесторів. За рівнем спеціалізації краудфандингові 
платформи розділяють на відкриті, яким притаманна орієнтація на ши-
року інтернет-спільноту без територіальних, галузевих та професійних 
обмежень, і нішеві, діяльність яких спрямована на окремі галузі, регіони, 
групи учасників, напрями фінансування тощо.

світовим лідером є міжнародна краудфандингова платформа 
Kickstarter, завдяки посередництву якої у 2011 році було запущено понад 
27 тисяч проектів та зібрано майже 10 млн. дол.[3]. в україні діють на-
ціональні краудфандингові платформи: «велика ідея», (biggggidea.com.), 
яка зараз сприяє запуску художнього журналу про україну «La Boussole» 
[4]; «спільнокошт», завдяки якій отримали підтримку такий проект як 
Громадське телебачення;

– краудлендингові інтернет-платформи, що забезпечують кредиту-
вання фізичних осіб фізичними особами. наприклад, загальний обсяг 
персональних кредитів, отриманих користувачами краудлендинго-
вої платформи Prosper Marketplace, станом на жовтень 2014 року досяг 
2 млрд. дол. [5].

функціями інтернет-платформ масової співпраці є: а) інформаційно-
комунікаційна — надання учасникам співпраці інформації з питань по-
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питу на певні послуги та їх пропозиції, забезпечення зв’язків продуцен-
тів і споживачів послуг; б) маркетингова — просування послуг. але 
треба підкреслити, що, як стверджує а. Гіймоль, усі ці інтернет-ресурси 
мають водночас і більшу амбіцію: просувати новий стиль поведінки: 
етичніший, екологічніший, не такий споживацький [1].

розвиток нової економіки масової співпраці через інтернет сприяє 
глобалізації соціально-економічної ролі людини у сучасному світі.
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коНкУрЕНтоСПроМожНіСтЬ  
охороНи здоров’Я в УкраїНі

визначення конкурентоспроможності охорони здоров’я в україні 
є актуальним. По-перше, суспільне здоров’я прямо впливає на конкурен-
тоспроможність національної економіки; по-друге, сама охорона здоров’я 
може стати привабливим сегментом для іноземних споживачів та інвес-
тицій, посідаючи гідне місце на глобальному ринку. Перший аспект 
докладно висвітлює з 2005 р. всесвітній економічний форум. це неуря-


