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Зв'язок між інтелектуальним капіталом і створеною доданою вартістю 

підтверджується в роботах різних дослідників (Kimura H., Cruz Basso L., 

Nogueira S., de Barros L. [2, с. 4]; Drez J. M., Ochoa M. L., Prieto M. B., Santidrian 

A. [3, с. 351]), а також багатьох інших. 

Розглянуті вище фактори, що впливають на величину доданої вартості, 

носять різнобічний характер. Вони є універсальними і впливають на діяльність 

всіх підприємств різних форм власності і розмірів. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АГРОБІЗНЕСУ 

 

Всесвіт побудований на основі закону єдності та боротьби 

протилежностей, що символізує й провокує рух і розвиток систем. Стійкість 

систем забезпечується за рахунок багатоманітності видів та функцій елементів 

– багато організмів забезпечують виконання однієї функції цілісної системи 

(синонімія – одне й те саме повторюється багато разів – надлишковість, – 
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здатність забезпечуючи цілісність та стійкість системи вищого порядку, що 

складається з систем нижчого порядку), кожен елемент системи спроможний 

реалізовувати багато функцій (амоністичність – по аналогії з філологією, 

залежність значення ввід контексту – рухливість, гнучкість – здатність 

забезпечує мобільність системи, її здатність до пристосування). Формування 

простору на основі хвильових процесів, передача енергії та інформації в часі 

наочно демонструє просторово-часову субстанцію, що визначає стан та 

розвиток систем, якими вона скеровує. Фактично діяльність системи 

суспільство в умовах просторово-часового функціонування має ознаки: 1) 

мовної подібності (солетонне збудження елементів системи – стійкі енерго-

інформаційні хвилі, у яких не лінійність та дисперсія врівноважені, на рівні 

торсіонних полів вони володіють здатністю зчитувати інформацію з інших 

елементів системи та транслювати її у внутрісистемний простір та за межі 

біосфери – як функціональний прояв ноосфери, описаний В.І. Вернадським); 2) 

голографічність – система «людське суспільство» діє на основі образних 

структур (мова – теж образна структура) – соціуму, як і біосистемі, потрібна 

інформація, щоб сформувати свою чотиривимірну структуру (просторово-

часову), – це реалізується за рахунок голографічної пам’яті (система, що 

забезпечує розвиток, наприклад, генетичний код, є «голограмою» – системою 

векторів, які дозволяють системі «соціум» та її елементам, – людині, родині, 

народу, нації, країні, наднаціональному утворенню, правильно орієнтуватися в 

межах загальної планетарної системи, всесвіту тощо); 3) змішуваність 

(entangle) – квантова нелокальність або телепортація енерго-інформаційного 

стану та/або простору. Найбільший прояв вона має в родових та екологічних 

поселеннях [1]. Практика їх діяльності є формою прямого народовладдя, 

публічного управління та адміністрування. Відповідно до ст. 3 Конституції 

України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека є 

найвищою соціальною цінністю в Україні, а держава відповідає перед людиною 

за свою діяльність; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави [2]. Наразі в Україні функціонує низка 

поселень нового типу на кшталт біосферних, лісосадів, зелених сіл, 

агромістечок, екологічних поселень, поселень родових садиб, екополісів, міст 

ХХІ ст. Найбільшу частку з них (понад 80 %) на території України становлять 

родові поселення, покликані сприяти оздоровленню населення, підвищенню 

продовольчої та економічної безпеки мешканців, примноженню природно-

ресурсного території (рис. 1), які реалізують понад 150 видів самозайнятості та 

підприємницької активності, в тому числі у сфері органічного виробництва, 

безвідходної життєдіяльності, екологічного будівництва, насінництва, 

садівництва, ягідництва, грибництва тощо. 
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Рис. 1. Проект родової садиби (а) та план родового поселення (б) 

На відміну від міст, які є інтенсивними споживачами ресурсів 

утвореними поза межами території та продуцентами відходів, Родові 

поселення, навпаки є системоутворюючими механізмами, що складаються 

переважно з молоді (середній вік поселенців 35±5 років), яка веде здоровий 

спосіб життя, схильна вкладати інвестиції та впроваджувати інновації [3–8].  

Організація родових поселень дозволяє розширити спектр зайнятості на 

сільських територіях, в тому числі через впровадження інноваційних та 

наукомістких технологій. Формування мережі населених пунктів на сільських 

територіях на принципах «Родової садиби» сприятиме зміцненню сімейних 

цінностей, відродження роду, родової пам'яті. Через п’ятдесят років вартість 

земельної ділянки під родовою садибою становитиме 2 млн. доларів. Створення 

родового поселення як колективу однодумців розвиватиме творчу активність, 

громадську свідомість та відповідальність мешканців територій.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

ТА В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Дослідження можливих сценаріїв розвитку ринку праці з урахування 

потреб перетворень вибору векторів розвитку національної економіки було 

зосереджено саме на виявленні основних драйверів формування економіки 

знань у регіональних та національних проявах. Особлива концентрація уваги 

була направлено на важливі характеристики економіки країни – це 

спроможність збереження та створення робочих місць при орієнтації на важелі 

знаннєвого розвитку у всіх сферах суспільної діяльності. Це одна з 

найважливіших характеристик країни, яка оцінюється поряд з 

макроекономічними показниками валового внутрішнього та регіонального 

продуктів. Дослідження торкнулися процесів зайнятості населення України та 


