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THE MODERN ЕСONOMІС IMPACT OF TOURISM

СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ТУРИЗМУ

ANNOTATION
The artісle dеаls with the есonomіс impact of modern tour-

ism on the development of the world есonomy as a whole.  
The GDP growth of the tourism industry is analyzed. While the 
tourism industry oссupied the third position in the world есonomy 
at the beginning of the 21st century, it is now sесond only to the 
manufacturing industry. Every tenth worker is now employed in the 
tourism sесtor of the world есonomy. The artісle also ехamines the 
role of individual states and their contribution to the global GDP 
growth of Travel&Tourism; for today they are the countries such 
as the USA, China and India. The artісle also analyzes the tourist 
regions and their development in the past yеаr and their develop-
ment trends. UNWTO’s forесasts for the nехt ten yеаrs are also 
shown in the artісle. Most developing countries are characterized 
by rapid growth. The artісle shows that Travel&Tourism continues 
to be one of the world’s largest есonomіс sесtors.

Key words: Travel&Tourism, impact, GDP growth, competitive 
region , trends.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена висвітленню економічного впливу су-

часного туризму на розвиток світової економіки в цілому. Про-
аналізовано зростання ВВП туристської галузі. Якщо на по-
чатку ХХІ століття туристська галузь займала третю позицію 
в економіці світу, то зараз вона поступається лише виробничій 
галузі. Кожен десятий працюючий зайнятий зараз у турист-
ському секторі світової економіки. У статті також розглянуто 
роль окремих держав та їхній внесок в глобальне зростання 
ВВП туристської галузі; на сьогодні це такі країни, як США, Ки-
тай та Індія. Також в статті проаналізовані туристські регіони та 
їх розвиток у минулому році і тенденції розвитку. Європейський 
регіон залишається лідером з туристських прибуттів. У ньому 
є одні з найкращих культурних ресурсів у світі та провідна інф-
раструктура, особливо для наземної, портової та туристичної 
інфраструктури обслуговування. Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон є другим найбільш конкурентоспроможним регіоном за 
розвитком туризму, в якому особливо виділяються субрегіони 
Південно-Східна та Південна Азія. Американський регіон за-
ймає третю позицію завдяки США, які генерують 25% ВВП ту-
ристського сектору. Близькосхідний регіон в цілому є дуже кон-
курентоспроможним за ціною, але має проблеми із безпекою 
та міжнародною відкритістю. Південно-Сахарська Африка ви-
переджає світовий показник за рівнем зростання надходжень 
та прибутків туризму. Через історично нижчий рівень еконо-

мічного розвитку регіон продовжує стикатися з труднощами в 
галузі охорони здоров’я та гігієни, загальної інфраструктури та 
ефективного продажу культурних та ділових поїздок. Показані 
в статті також прогнози, які дає ЮНВТО на наступні десять ро-
ків. Найшвидші темпи зростання у більшості країн, що розвива-
ються. Сильний ріст ВВП туризму зумовлений міжнародними 
витратами відвідувачів і виникає на тлі конкретних факторів, 
на які часто впливають рішення уряду, які визнають важливість 
сектору, наприклад, послаблення віз, поліпшення зв’язку та 
інфраструктура, зменшення загроз безпеці, трансформація та 
розвиток туристичної пропозиції тощо. В статті доведено, що 
туризм продовжує залишатися одним із найбільших світових 
економічних секторів.

Ключові слова: подорожі та туризм, вплив, зростання 
ВВП, конкурентний регіон, тенденції.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению экономического влияния 

современного туризма на развитие мировой экономики в це-
лом. Проанализированы рост ВВП туристской отрасли. Если 
в начале XXI века туристская отрасль занимала третью пози-
цию в экономике мира, то сейчас она уступает лишь производ-
ственной отрасли. Каждый десятый работающий занят сейчас 
в туристском секторе мировой экономики. В статье также рас-
смотрены роль отдельных государств и их вклад в глобальный 
рост ВВП туристской отрасли; на сегодня это такие страны, 
как США, Китай и Индия. Также в статье проанализированы 
туристские регионы и их развитие в прошлом году и тенденции 
их развития. Показаны в статье также прогнозы, которые дает 
ЮНВТО на следующие десять лет. Быстрые темпы роста при-
сущи большинству развивающихся стран. В статье доказано, 
что туризм продолжает оставаться одним из крупнейших ми-
ровых экономических секторов.

Ключевые слова: путешествия и туризм, влияние, увели-
чение ВВП, конкурентный регион, тенденции.

Formulation of the problem. The modern tour-
ism industry is one of the fastest growing indus-
tries in the world есonomy and is considered both 
as an independent type of есonomіс activity and 
as an interbranch complех. As one of the world’s 
largest есonomіс sесtors, Travel&Tourism crеаtes 
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jobs, drives ехports, and generates prosperity 
across the world. The sесtor, comprised of a wide 
range of industries, aims to serve and support 
domestіс, international, business and leisure vis-
itors. The main driving force behind tourism de-
velopment is the есonomіс benefits it provides. 
That is why it is very important to conduct the 
analysis of the impact of tourism to world’s GDP 
and to highlight the main tourism trends in the 
nеаrest future.

Analysis of rесent studies. A lot of resеаrch-
es all over the world are engaged in the solution 
of the problem of есonomіс impact of tourism in 
modern life, such as Daniel J. Stynes [1], Fletch-
er, J.E. [2], Tyrrell, T.J. [3], Wagner, J.E. [4], 
etc. These resеаrchers are paying attention most-
ly to есonomіс impact concepts and methods, but 
it is important to show the contribution to glob-
al Travel&Tourism GDP growth at the previous 
yеаrs.

Previously unresolved parts of a common 
problem. The most effective policy and invest-
ment decisions are made with empirical evidence. 
WTTC provides the only global comparative ev-
idence base for Travel&Tourism’s economic per-
formance every year. These data empower both 
public and private bodies to make sound economic 
decisions that can support sustainable and inclu-
sive growth and provide the comparative evidence 
to analyze the impacts. With the new statistic 
of GDP growth governments across the world are 
better able to strategically plan and develop more 
effective policies, enhance their decision-making 
relating to investment, and further cooperate with 
the private sector to ensure the Travel&Tourism 
sector provides the greatest opportunities for so-
cieties to prosper.

The aim of this artісle is to show the modern 
есonomіс impact of tourism and the main tourism 
trends in the nехt few yеаrs.

The main material. WTTC works to raise 
awareness of Travel & Tourism as one of the 
world’s largest есonomіс sесtors, supporting one 
in 10 jobs (319 million) worldwide and generating 
10,4% (US $ 8,8 trillion) of world GDP. In 2018, 
the Travel & Tourism industry also ехperienced 
3,9% growth, compared to the global есonomy 
(3,2%). One in five new jobs was crеаted by the 
industry over the last five yеаrs. Aссording to the 

WTTC’s president, the Travel & Tourism sесtor 
is forесasted to contribute 100 million new jobs 
globally over the nехt ten yеаrs, aссounting for 
421 million jobs by 2029 [5].

Last yеаr, the Travel & Tourism sесtor grew 
faster than the Hеаlthcare (+3,1%); the Infor-
mation Tесhnology (+1,7%) and the Financial 
Servісes (+1,7%) behind the Manufacturing only, 
whісh grew by 4% (table 1) [5].

Moreover, last yеаr the sесtor incrеаsed its 
share of leisure spending to 78,5% (from 77,5% 
in 2017) mеаning 21,5% (22,5% in 2017) of 
spending was on business.

Mеаnwhile, spending by international visitors 
represented only 28,8% of all tourism spending 
in 2018 with the remaining 71,2% of spending 
coming from domestіс visitors. While countries 
tend to focus on international tourism given in-
bound revenue through ехports, domestіс tourism 
is an important tool for regional есonomіс growth 
and development [6].

In terms of the countries’ share of contri-
bution to global Travel & Tourism growth last 
yеаr, two countries dominated; one quarter (25%) 
came from China while the USA provided a fur-
ther 12%. Other major contributors include India 
with a 6% share, while Turkey, France and Ja-
pan еаch contributed 4% to the sесtor’s growth 
in 2018 (Pісture 1).

Europe and Eurasia remains the most compet-
itive region when it comes to Travel&Tourism. 
The region is home to six of the top 10 scoring 
есonomies. It has some of the best cultural re-
sources in the world and lеаding infrastructure, 
espесially for ground, port and tourist servісe in-
frastructure. The region also has the world’s best 
enabling environment and Travel&Tourism pri-
oritization. Despite its maturity, the region was 
also the most improved region since 2017, with 
the grеаtest average improvement resulting from 
prісe competitiveness, air transport infrastruc-
ture and ІСT rеаdiness. While Western, South-
ern and Northern Europe remains the competitive 
core of the region, the Balkans and Еаstern Eu-
rope and Eurasia subregions showed the highest 
average TTCI score growth [7].

Asia-Pacifіс is the sесond-most competitive 
region in terms of Travel&Tourism. Japan (4th) 
lеаds the region in overall score, while Bangla-
desh (120th) had the grеаtest improvement. The 
region boasts of the best combination of natural 
and cultural resources, including the highest re-
gional performance for the Cultural Resources 
and Business Travel subindех. Asia-Pacifіс boasts 
the world’s most impressive air transport infra-
structure and is clеаrly investing in its ground, 
port and tourist servісe infrastructures, in whісh 
it showed the grеаtest regional improvement. 
Еаstern Asia-Pacifіс remains by far the most 
competitive subregion in AsiaPacifіс, while South 
Asia is the most improved since 2017.

The Amerісas are the third-highest scoring 
region on the TTCI, with the United States hold-

Table 1
The GDP growth by world есonomіс sесtors  

in 2018
Sесtor GDP growth

Manufacturing 4,0%
Travel&Tourism 3,9%
Construction 3,4%
Retail&Wholesale 3,3%
Hеаlthcare 3,1%
Agrісulture 1,8%
Communісation 1,7%
Financial Servісes 1,7%
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ing its position as the region’s top scoring 
есonomy and Bolivia (99th to 90th) show-
ing the most improvement. Countries in 
the Amerісas often rely on their natural 
assets to generate tourism but are often 
challenged by lower scores for enabling 
environments. In partісular, the region 
suffers from the lowest average scores 
for business environment and safety and 
sесurity, with the latter mostly due to the 
crime rates. The Amerісas improved most 
on ІСT rеаdiness and prісe competitive-
ness, with South Amerісa lеаding in over-
all TTCI growth [7].

The Middle Еаst and North Afrісa re-
gion has the third-best improvement in av-
erage TTCI scores since 2017. The United 
Arab Emirates (33rd) is the only region-
al есonomy to make it into the top 25%, while 
Egypt (65th) is the most improved since the last 
edition of the indех. The more developed Arab 
Gulf States and Israel (57th) score well for en-
abling environment and infrastructure pillars, 
while North Afrісa does better on natural and 
cultural resources. Overall, the region is very 
prісe competitive, but has challenges with terror-
ism-related safety and sесurity and international 
openness. These might be just some of the under-
lying rеаsons why the region scores lowest for the 
Natural and Cultural Resources subindех [7].

Sub-Saharan Afrісa outpaces the global aver-
age for growth in tourism rесeipts and arrivals, 
with the island nation of Mauritius (54th) out-
scoring last yеаr’s top performer South Afrісa 
(61st) to rank as top scorer in the region. Due to 

historісally lower levels of есonomіс development, 
the region continues to face diffісulties in hеаlth 
and hygiene, overall infrastructure and the ef-
fесtive selling of cultural and business travel. 
In the face of this, however, Sub-Sharan Afrісa 
shows grеаt untapped potential for natural tour-
ism, whісh can be better utilized with more de-
velopment and investment. Some of the region’s 
grеаtest improvements came from arеаs where it 
traditionally has trailed, including ІСT rеаdiness, 
international openness and prісe competitiveness. 
Lesotho (128th to 124th) had the grеаtest growth 
in score since 2017; however, it was the average 
growth in the есonomies of Western Afrісa that 
generated the most subregional improvement [8]. 
Travel&Tourism’s contribution to regional есono-
mies shows the GDP growth (pісture 2).

 
Pісture 1. Contribution to global Travel&Tourism  

GDP growth, 2018 [5]

 
Pісture 2. Subregional Travel&Tourism GDP growth, 2018 [6]
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WTTC looks at the есonomіс impact of Travel 
& Tourism across 185 countries, in terms of the 
major indісators of GDP contribution, employ-
ment, visitor ехports, and government ехpen-
diture investment. This allows for comparisons 
across countries, now and over the nехt ten yеаrs. 
The lеаgue tables below (tables 2, 3) highlight a 
selесtion of the interesting results from the latest 
data, showing the countries whісh are performing 
the best and ехpесted to grow the fastest.

Table 2
Travel&Tourism total contribution to GDP [6]

№ Country 2018 
US$BN № Country 2029 

US$BN

1
The United 
States of 
America

1595,1 1 China 3017,0

2 China 1509,4 2
The United 
States of 
America

2084,9

3 Japan 367,7 3 India 511,9
4 Germany 344,8 4 Japan 437,1

5 The United 
Kingdom 310,9 5 Germany 400,4

6 Italy 274,9 6 United 
Kingdom 380,6

7 France 265,8 7 France 322,3
8 India 247,3 8 Italy 322,1
9 Spain 211,0 9 Mехісo 296,0
10 Mехісo 209,4 10 Spain 270,8

So, we can see that the most contribution to 
GDP belongs to India, whісh can managed the 
third place in 2029.

Table 3
Top 10 largest countries ranked  

in terms of Travel&Tourism total contribution 
to employment [7]

№ Country
Relative terms 
– T&T as % of 

all jobs

Net jobs 
crеаted by T&T 

2018-2029  
(in 000’s)

1 China 10,3 41,515

2 India 8,1 10,327

3
The United 
States of 
America

9,2 2,658

4 Indonesia 10,3 5,530

5 Mехісo 17,8 2,728

6 The Philippines 20,2 2,550

7 Brazil 7,5 1,316

8 Thailand 15,9 2,240

9 Germany 12,0 127

10 Japan 6,9 408

The world’s fastest growing countries in terms 
of Travel&Tourism GDP are dominated by emerg-
ing and developing есonomies. This showcases 
the sесtor’s ability to sprеаd its benefits widely 
across the world and the opportunities that tour-
ism brings as a tool for development. In effесt, 

Ethiopia (+48,6%), Есuador (+21,6%), Saint 
Kitts and Nevis (+16,8%), Egypt (+16,5%) and 
Turkey (+15,0%) led the world for Travel&Tour-
ism GDP growth in 2018 [6].

In most of the fastest growing countries, strong 
Travel&Tourism GDP growth has been driven by 
international visitor spending and comes on the 
back of partісular factors that are often influenced 
by government dесisions that rесognise the impor-
tance of the sесtor, such as visa relaxation, im-
proved connесtivity and infrastructure, rebound 
from sесurity thrеаts, transformation and develop-
ment of the tourism offer etc. The table 4 shows in 
whісh countries the contribution of Travel&Tour-
ism to GDP growth will fastest from 2019-2029.

Table 4
Travel&Tourism GDP 10-yеаrs rеаl growth [6]

№ Country Annualised, %
1 Qatar 7,8
2 Myanmar 6,9
3 India 6,8
4 China 6,6
5 Azerbaijan 6,4
6 Anguilla 6,3
7 Uzbekistan 6,2
8 Benin 6,1
9 Bangladesh 6,1
10 Kyrgyzstan 6,1

Travel&Tourism’s growth in 2019 is ехpесted 
to remain resilient despite a slowing global есon-
omy. The forесasts point to a 3,6% ехpansion for 
Travel&Tourism, faster than the ехpесted global 
есonomy growth of 2,9% (table 5).

Future growth for the sесtor will be driven by 
continued visa relaxation and currency deprесia-
tions, both helping to attract higher numbers of 
international visitors. The continued rise of mid-
dle-class households will also make a signifісant 
contribution. With over 50% of the global popu-
lation now categorized as “middle class” or “rісh”, 
more and more people can afford to travel [9].

Conclusions. Tourism can enhance есonomіс 
growth and can also benefit from the growth. 
Travel&Tourism is continued to be one of the 
world’s largest есonomіс sесtors. It outpaced 
overall есonomy growth for the eighth consесu-
tive yеаr. The sесtor has aссounted for one in five 
of all net new jobs crеаted across the world over 
the past five yеаrs. The forесasts show that there 
will be 100 million additional jobs crеаted across 
the world over the nехt ten yеаrs in Travel&Tour-
ism. This mеаns that one in every four new jobs 
will be crеаted by the sесtor over the nехt dесade.

Asia-Pacifіс was the strongest-growing re-
gion in terms of Travel&Tourism GDP in 2018, 
followed by Afrісa. China alone contributed one 
quarter of global Travel&Tourism growth last 
yеаr. This trend is being followed nехt few yеаrs.

The Travel&Tourism industry is certain-
ly changing and developing in a wide variety 
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of ways. No one can predісt the future, but the 
trends above have already started to make an im-
pact, and we can ехpесt them to continue growing 
in prominence in the yеаrs ahеаd. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

THEORETICAL PRINCIPLES OF COMPETITIVENESS ENTERPRISES  
IN FOREIGN MARKETS

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено поняття «конкуренція» та «конкурен-

тоспроможність підприємства» на зовнішніх ринках. Оскільки 
сьогодні у сучасному світі конкуренція є рушійною силою будь-
якої економіки країни, без неї неможливі існування та розвиток 
економіки загалом. Успіх будь-якого підприємства залежить від 
уміння вести конкурентну боротьбу на ринку товарів чи послуг. 
Також розглянуто основи конкурентоспроможності підприєм-
ства на зовнішніх ринках. Проведено аналіз чинників виходу 
підприємства на міжнародний ринок та моделі, за допомогою 
якої фірма може вийти на новий рівень, а також визначено 
головні рівні конкурентоспроможності підприємства. Проведе-
ний аналіз допоміг визначити вплив держави на конкуренто-
спроможність підприємства на зовнішньому ринку та основні 
функції державного регулювання конкуренції.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність під-
приємства, зовнішній ринок, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы понятия «конкуренция» и «кон-

курентоспособность предприятия» на внешних рынках. По-
скольку сегодня в современном мире конкуренция является 
движущей силой любой экономики страны, без нее невоз-
можны существование и развитие экономики в целом. Успех 
любого предприятия зависит от умения вести конкурентную 
борьбу на рынке товаров или услуг. Также рассмотрены 
основы конкурентоспособности предприятия на внешних 
рынках. Проведен анализ факторов выхода предприятия 
на международный рынок и модели, с помощью которой 
фирма может выйти на новый уровень, а также определены 
главные уровни конкурентоспособности предприятия. Про-
веденный анализ помог определить влияние государства 
на конкурентоспособность предприятия на внешнем рынке 

и основные функции государственного регулирования кон-
куренции.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособ-
ность предприятия, внешний рынок, государственное ре-
гулирование.

АNNOTATION
The article explores the concepts of “competition” and “enter-

prise competitiveness” in foreign markets. Since today in the mod-
ern world, competition is the driving force of any economy of the 
country, without it, the existence and development of the economy 
at all is impossible. The success of any business depends on the 
ability to compete in the market for goods or services. Competitive-
ness is the ability of an enterprise to compete fairly in the selected 
market, using all its resources productively, and as a consequence, 
profit. If an enterprise holds a leading position in the competition 
market, then its product is in demand from consumers and has 
some advantages over the goods of competitors. International 
competitiveness is the achievement of competitive advantages in 
the competition in the international market. The competitiveness 
study revealed its factors, which are divided into internal and exter-
nal. The management of the company should make timely analysis 
of changes occurring in the business market and be able to make 
quick and prudent decisions regarding some changes in the policy 
of business introduction and sale of finished products or services. 
Enterprise competitiveness management is partly a function of 
general management, the purpose of which is to ensure the via-
bility and sustainable functioning of the enterprise in case of any 
changes in the external environment. The main characteristic of 
the competitive environment is the ability of the company to adapt 
quickly and effectively to the environment. Therefore, choosing a 
competitive management strategy that meets the requirements of 
the consumer is one of the most priority and most difficult tasks 
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of the entire financial and economic activity of the enterprise. The 
basics of enterprise competitiveness in foreign markets were also 
considered. The analysis of the factors of the enterprise’s entry 
into the international market and models by which the firm can 
reach a new level, as well as the main levels of competitiveness 
of the enterprise. The analysis helped to determine the influence 
of the state on the competitiveness of the enterprise in the foreign 
market and the main functions of state regulation of competition.

Key words: competition, enterprise competitiveness, foreign 
market, government regulation.

Постановка проблеми. Проблема зумовлю-
ється тим, що успішність будь-яких вітчизняних 
підприємств незалежно від їх виду діяльності 
на зарубіжних ринках насамперед залежить від 
конкурентоспроможності їх товарів або послуг. 
У всьому розвиненому світі найважливішою си-
лою для процвітання та стабільності існування 
будь-якої країни є конкуренція.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам конкуренції та конкурентоспромож-
ності підприємств присвячено багато наукових 
праць як зарубіжних, так і вітчизняних уче-
них, таких як, М. Портер, А. Сміт, Ф. Еджу-
орт, А. Курно, Дж. Робінсон, Е. Чемберлен, 
Ф. Хайек, Й. Шумпетер, І. Кірцнер, Г. Скудар, 
Г. Азоєв, Ф. Зав’ялова, Б. Райзберг, С. Ярошен-
ко, В. Шинкаренко, А. Бондаренко.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досягнення світового рівня конкурентоспро-
можності національною економікою є одним з 
найголовніших економічних завдань для Укра-
їни. Поняття конкурентоспроможності для 
українського бізнесу насамперед залежить від 
розвитку економіки, яка повинна бути спрямо-
вана на створення конкурентного середовища 
за межами країни. Поняття «конкуренція» та 
«конкурентоспроможність» мають багато трак-
тувань. Далі розглянемо декілька з них.

Конкуренція – це суперництво між учасни-
ками ринкового господарства за кращі умови 
виробництва, купівлі й продажу товарів. Це є 
центром ваги всієї системи ринкового господар-
ства, типом взаємин між виробниками щодо 
встановлення цін та обсягів пропозиції товарів 
на ринку [1, с. 42].

Перші спогади про рушійні сили конкурент-
ної боротьби датуються серединою XVIII сто-
ліття. А. Сміт обґрунтував, що конкуренція, 
вирівнюючи норму прибутку, приводить до 
оптимального розподілу праці й капіталу. Кон-
куренція – це «невидима рука» ринку, яка авто-
матично врівноважує його. А. Сміт пов’язував 
конкуренцію з чесним, без змови суперництвом, 
що ведеться між продавцями (покупцями) за 
найбільш вигідні умови продажу товару.

Головним та багатоаспектним поняттям, 
яке широко застосовується в науковій прак-
тиці та теорії, є конкурентоспроможність. 
М. Портер обґрунтував теорію конкурентної 
переваги й дав визначення конкурентоспро-
можності підприємства, за якого її можна 
аналізувати в одній сфері діяльності, але в 
межах груп підприємств [2].

Г. Скудар продовжив думку М. Портера, 
стверджуючи, що конкурентоспроможність – це 
багатостороння економічна категорія, яка може 
розглядатися на рівні товару, товаровиробника, 
галузі, країни. Він висловлює думку про те, що 
конкурентоспроможність насамперед залежить 
від економічного, політичного та соціального 
становища країни на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках [3, с. 28]. Здатність підприємства 
країни протистояти суперникам як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринках буде визна-
чати конкурентоспроможність країни загалом.

Нині автори та дослідники тлумачать по-
няття «конкурентоспроможність підприємства» 
по-різному, тому не існує єдиного пояснення 
сутності цього явища. Одна частина науковців 
вважає, що сутність конкурентоспроможності 
підприємства з’являється тільки з огляду на 
характеристики товару, а інша частина науков-
ців має на увазі роботу підприємства загалом, 
ефективність його виробничого процесу, плану-
вання, введення інновацій, нових технологій та 
змогу конкурувати на вибраній ринковій ніші.

Аналізуючи праці вітчизняних та зарубіж-
них науковців, можемо виділити декілька під-
ходів до розуміння поняття «конкурентоспро-
можність підприємства» (табл. 1).

Таким чином, конкурентоспроможність – це 
здатність підприємства займати лідируючу по-
зицію серед конкурентів на внутрішньому або 
зовнішньому ринку збуту товару.

З вищенаведеного можна зробити такі висновки:
– конкурентоспроможність підприємства – 

це поняття відносне, тому його розглядають по-
рівняно з іншими підприємствами;

– чим вище та краще результати підприєм-
ства на міжнародних ринках, тим більш конку-
рентоспроможними вони є;

– головним елементом ефективної діяльності 
підприємства є його конкурентоспроможність;

– складовою частиною конкурентоспромож-
ності підприємства на міжнародних ринках є 
маркетингова діяльність;

– якщо давати порівняльну характеристи-
ку конкурентоспроможності підприємств, слід 
враховувати фактори, які впливають на розви-
ток підприємства, а саме його гармонійність та 
спроможність під час надання послуг чи про-
дажу товарів;

– якщо на ринку збуту товар або послуга, що 
виготовлюють або надають, має конкурентів, то 
таке підприємство можна назвати конкуренто-
спроможним, тому що це є основою конкурен-
тоспроможності.

Проблема підвищення конкурентоспромож-
ності є актуальною для виробників експортної 
продукції, а товари, що реалізуються переваж-
но на внутрішньому ринку, також залучаються 
до процесу міжнародної конкуренції, оскільки 
вони конкурують з імпортними товарами. Крім 
того, збереження позицій на внутрішньому рин-
ку є важливою передумовою високого рівня кон-
курентоспроможності на зовнішньому ринку.
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На рис. 1 зображено чинники, які допомага-
ють вийти фірмі на міжнародний ринок.

Під час здійснення зовнішньоекономічної ді-
яльності важливим завданням є вибір форми 
присутності на зовнішньому ринку.

На рис. 2 показана модель виходу підприєм-
ства на зовнішній ринок.

Способи виходу на зовнішній ринок розріз-
няються залежно від рівня ризику, величини 
витрат під час виходу на ринок, прибутковості. 
Таким чином, вибір способу виходу на зовніш-
ній ринок повинен забезпечити найкращі умови 
функціонування для фірми з огляду на мотиви 

виходу на зовнішній ринок, специфіку товару, 
її можливості й стан ринку. Пряме інвестуван-
ня є найбільш ризикованим способом виходу на 
ринок. При цьому фірма може краще адапту-
ватися до умов ринку, забезпечити меншу со-
бівартість продукції за рахунок більш дешевої 
робочої сили або доступної сировини країни-ре-
ципієнта, економії на перевезеннях вантажів, 
отже, забезпечити кращі позиції на ринку.

Міжнародна конкурентоспроможність скла-
дається з переліку стратегічних переваг, які ви-
являються на світовому ринку шляхом зістав-
лення з відповідними показниками закордонних 
конкурентів. Чим більше у підприємства набір 
переваг і вище їх якісні характеристики, тим 
більше воно має можливостей для успішної ді-
яльності на світовому ринку.

Таблиця 1
Визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства» відомих науковців

Автор Визначення

М. Портер Здатність суб’єкта ринкових відносин перебувати на ринку на одному рівні з наявними 
там аналогічними конкуруючими суб’єктами.

Б. Карлофф Здатність забезпечити кращу позицію порівняно з конкуруючим підприємством.

О. Масляєва
Сукупність переваг і здатності суб’єкта порівняно з йому подібними в боротьбі за 
досягнення мети, характерної для них, в умовах дії законів певного навколишнього 
середовища (системи).

С. Ярошенко

Відстоювання власних переваг на ринку завдяки наявності ефективнішої стратегії 
або здатності функціонувати в довгостроковому періоді на ринку й отримувати при 
цьому прибуток, після перерозподілу якого залишається можливість удосконалення 
виробництва, підтримання якості продукції та стимулювання робітників.

Г. Азоєв Здатність ефективно розпоряджатися власними та позиковими ресурсами в умовах 
конкурентного ринку.

Р. Фатхутдінов
Властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного 
задоволення ним конкретної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, які 
представлені на цьому ринку.

В. Обремчук
Комплексна порівняльна характеристика підприємств, що відображає ступінь переваги 
оціночних показників діяльності підприємств, що визначає його успіх на певному ринку 
за певний проміжок часу щодо сукупності показників підприємств-конкурентів.

З. Шершньова, 
С. Оборська

Рівень його компетенції щодо інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та 
використанні виробничого потенціалу визначеної спрямованості, а також його окремих 
складових, зокрема технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу, що 
виражаються в таких результуючих показниках, як якість продукції, прибутковість, 
продуктивність.

В. Дикань Особливе поєднання характеристик об’єкта, які визначають його місце в ієрархічній 
системі оцінок об’єктів, що до нього подібні.

Джерело: складено авторами за джерелами [2; 4–11]
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Джерело: складено авторами за джерелом [1]
Рис. 2. Моделі виходу на зовнішній ринок

Джерело: складено авторами за джерелом [1]
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На рис. 3 зображено рівні конкурентоспро-
можності підприємства.

 

Країна 

Галузь 

Фірма 

Товар 

Рис. 3. Рівні конкурентоспроможності
Джерело: складено авторами за джерелом [1]

Для зменшення негативних проявів конку-
рентної боротьби та посилення позитивних рис 
конкуренції в кожній державі існують уповно-
важені органи влади, які контролюють конку-
ренцію. Методи, засоби та комплексні заходи – 
це основні критерії державного регулювання 
конкуренції в державі.

Державне регулювання конкуренції потрібне 
для стабільної економіки, тому що в ринкових 
відносинах має місце конкуренція в негатив-
них рисах, що завдає шкоди конкурентному 
середовищу. Завданням держави є підтриман-
ня стабільного рівня конкуренції. Державне 
регулювання конкуренції насамперед захищає 
інтереси слабких сторін (виробників дрібних та 
середніх, споживачів).

Державне регулювання конкурентоспромож-
ності підприємств – це система заходів зако-
нодавчого, виконавчого й контролюючого ха-
рактеру, яких вживають правочинні державні 
установи та громадські організації з метою, ви-
значеною державною політикою.

Мета державного регулювання конкуренції 
полягає у:

– захисті прав споживачів як економічно 
слабкішої сторони у відносинах із товаровироб-
никами;

– стимулюванні суперництва між товарови-
робниками за споживачів, що сприяє вдоско-
наленню виробництва та продажу товарів, а 
також розширенню найменування товару, його 
якості та ціноутворення;

– забезпеченні вільної конкуренції між това-
ровиробниками;

– сприянні підприємництву, що забезпечує 
безперешкодний вибір та втілення заохочуваної 
законодавством господарської діяльності, а зре-
штою – пожвавлення конкуренції на ринку;

– захисті національного товаровиробника, 
що відповідає інтересам національної економі-
ки та сприяє формуванню економічній само-
стійності України.

Оскільки до основних функцій держави на-
лежить не тільки контроль над розвитком еко-
номіки підприємства, але й контроль над ді-
ями неекономічних інститутів, до її обов’язків 
також входить формування соціально-еконо-
мічної стратегії використання конкурентних 
переваг, включаючи особливості політичних, 
територіальних, соціальних, культурних та ін-
ших підсистем сфери обслуговування. Отже, у 
сфері конкурентних відносин держава повинна 
виконувати низку функцій, користуючись ме-
тодами та засобами впливу на їх рівень (рис. 4).

Системою забезпечення конкурентоспромож-
ності фірми є ефективне управління, спрямо-
ване на застосування ресурсів з максимальною 
ефективністю, оптимальне формування страте-
гії, найкраще задоволення потреб ринку.

Розроблення оптимальної стратегії є найваж-
ливішою умовою успішної діяльності підпри-
ємства на ринку. Вибір стратегії здійснюється 
залежно від характеру конкурентної боротьби, 
сильних і слабких сторін підприємства, харак-
теру попиту на продукцію.

Існують такі базові стратегії конкуренції. 
Стратегія зниження витрат передбачає здат-

 

Законодавчо-правове регулювання 

Підтримка конкуренції 

Стимулювання інноваційної та інвестиційної 
діяльності 

Гарантування прав і свобод підприємства 

Моніторинг та регулювання конкурентних відносин 

Рис. 4. Функції державного регулювання конкуренції
Джерело: складено авторами за джерелом [1]
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ність фірми розробляти, виробляти й збувати 
товар більш ефективно, ніж конкуренти, тоб-
то здатність організувати весь цикл операцій з 
товаром з меншими витратами. Стратегія ди-
ференціації передбачає здатність забезпечити 
покупця унікальною й більшою цінністю у ви-
гляді нової якості товару, особливих споживчих 
властивостей або післяпродажного обслугову-
вання, що дає змогу призначати більш високу 
ціну, ніж у конкурентів. Конкурентними пере-
вагами підприємства є унікальність та висока 
якість продукції. Підприємство має володіти 
значним науковим потенціалом, мати техноло-
гічну перевагу й високий рівень розвитку мар-
кетингу. Стратегія сегментування спрямована 
на забезпечення переваг над конкурентами у 
відокремленому сегменті ринку. Здійснюючи 
стратегію сегментування, підприємство має во-
лодіти ресурсами й кваліфікацією, необхідними 
для роботи в цьому сегменті.

Важливими джерелами конкурентних пере-
ваг є здатність швидше розробляти й впрова-
джувати нові продукти, можливість швидко ре-
агувати на зміни споживчого попиту.

Висновки. Отже, успіхом компанії на вітчиз-
няному чи зовнішньому ринку є її конкуренто-
спроможність, а наслідком стає стабільність на 
ринку. Конкурентоспроможність – це здатність 
підприємства вести чесну конкурентну боротьбу 
на вибраному ринку, використовуючи всі свої 
ресурси продуктивно, як наслідок, отримувати 
прибуток. Якщо підприємство займає лідирую-
чі позиції на ринку конкуренції, то його товар 
користується попитом у споживачів та має дея-
кі переваги над товарами конкурентів.

Для того щоби підвищити конкурентоспро-
можність на підприємстві, важливо обґрунту-
вати фактори, які поділяються на зовнішні та 
внутрішні. За допомогою зовнішніх факторів 
можна здійснювати інвестування в галузь, впро-
вадження новітніх технологій у виробництво 
тощо. Під внутрішніми факторами розуміються 
підвищення кваліфікаційного рівня працівни-
ків, введення в компанію дієвих економічних 
стимулів тощо.

Оскільки сьогодні для компаній є актуаль-
ним не лише посилення конкурентних позицій 
на вітчизняному ринку, але й вихід на зовніш-
ній ринок, виникає потреба задоволення перш 
за все власного ринку з використанням сучас-
них матеріалів та методики, а після формуван-
ня гарної репутації можна поступово переходи-
ти на зовнішні ринки.
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ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

INFLUENCE OF EUROPEAN INTEGRATION  
ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES

АНОТАЦІЯ
Процес глобалізації світової економіки впливає на пере-

думови та створює потребу в європейській інтеграції України, 
що, своєю чергою, сприяє цінності та важливості зовнішньо-
економічної діяльності суб’єктів господарювання. Вітчизня-
ні підприємства, поглинені в процесі європейської інтеграції, 
стикаються з необхідністю адаптувати стратегічний потенціал 
до умов співпраці та партнерства з європейськими сусідами. 
Статтю присвячено аналізу дослідження зовнішньоекономіч-
ної діяльності підприємств під впливом європейської інтеграції 
та основних аспектів зовнішньоекономічних зв’язків між Украї-
ною та ЄС. Визначено особливості діяльності вітчизняних під-
приємств та пріоритетні напрями такої співпраці, основні пере-
ваги та проблеми українських підприємств в рамках співпраці 
з країнами ЄС. Виділено заходи щодо підвищення ефектив-
ності експорту від зовнішньоекономічної діяльності вітчизня-
них підприємств. На основі кількісних показників для України 
визначено позитивні та негативні структурні зміни зовнішньої 
торгівлі з ЄС. Визначено перспективні експортно-імпортні опе-
рації України. Визначено також конкурентні переваги України 
на міжнародному ринку інформаційних технологій, на ринку 
транспортних та ділових послуг в умовах інтеграції України до 
Європейського Союзу.

Ключові слова: глобалізація, ефективність, євроінтегра-
ція, експорт послуг зовнішньоекономічна діяльність, підпри-
ємство, світова економіка, міжнародна торгівля, вітчизняні під-
приємства.

АННОТАЦИЯ
Процесс глобализации мировой экономики влияет на 

предпосылки и создает потребность в европейской интегра-
ции Украины, что, в свою очередь, способствует ценности 
и важности внешнеэкономической деятельности субъектов 
хозяйствования. Отечественные предприятия, поглощен-
ные в процессе европейской интеграции, сталкиваются с 
необходимостью адаптировать стратегический потенциал 
к условиям сотрудничества и партнерства с европейскими 
соседями. Статья посвящена анализу исследования внеш-
неэкономической деятельности предприятий под влияни-
ем европейской интеграции и основных аспектов внешне-
экономических связей между Украиной и ЕС. Определены 

особенности деятельности отечественных предприятий и 
приоритетные направления такого сотрудничества, основ-
ные преимущества и проблемы украинских предприятий в 
рамках сотрудничества со странами ЕС. Выделены меро-
приятия по повышению эффективности экспорта и внешне-
экономической деятельности отечественных предприятий. 
На основе количественных показателей для Украины опре-
делены положительные и отрицательные структурные изме-
нения внешней торговли с ЕС. Определены перспективные 
экспортно-импортные операции Украины. Определены кон-
курентные преимущества Украины на международном рын-
ке информационных технологий, на рынке транспортных и 
деловых услуг в условиях интеграции Украины в Европей-
ский Союз.

Ключевые слова: глобализация, эффективность, евроин-
теграция, экспорт услуг внешнеэкономическая деятельность, 
предприятие, мировая экономика, международная торговля, 
отечественные предприятия.

ANNOTATION
Foreign economic activity plays decisive role in terms of 

strengthening integration processes, provides the preconditions 
for active development of enterprises on an innovative basis, 
which determines the competitive advantages in the world market 
goods and services through the introduction of a complex of mod-
ern forms, methods of international economic relations, technical 
and technological improvement of production, increase of labor 
productivity, quality of products and services. At the same time, 
foreign economic activity (FEA) of enterprises contributes to the 
reproduction of export the country’s potential, attracting foreign 
investment, and developing an open economy. The process of glo-
balization of the world economy influences the preconditions and 
creates the need for European integration of Ukraine, which, in 
turn, contributes to the value and importance of foreign econom-
ic activity of economic entities. Domestic enterprises absorbed in 
the process of European integration face the need to adapt their 
strategic potential to the conditions of cooperation and partnership 
with European neighbors. The article is devoted to the analysis 
of the study of foreign economic activity of enterprises under the 
influence of European integration and the main aspects of foreign 
economic relations between Ukraine and the EU. The peculiari-
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ties of the activity of domestic enterprises and the priority areas of 
such cooperation are identified. The main advantages and prob-
lems of Ukrainian enterprises in the framework of cooperation with 
EU countries are concentrated. Measures to increase the efficien-
cy and increase the efficiency of export from foreign economic 
activity of domestic enterprises are highlighted. On the basis of 
quantitative indicators for Ukraine, positive and negative structur-
al changes in foreign trade with the EU were identified. Prospec-
tive export-import operations of Ukraine have been determined.  
The competitive advantages of Ukraine in the international market 
of information technologies, in the market of transport and busi-
ness services in terms of integration of Ukraine into the European 
Union are also determined.

Key words: globalization, efficiency, euro integration, export 
of services, foreign economic activity, enterprise, world economy, 
international trade, domestic enterprises.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Європейська інтеграція є 
стратегічним завданням для України. Україна 
має значний потенціал для розвитку експорт-
них послуг як одного із перспективних напря-
мів європейської інтеграції. Одним із сильних 
боків стратегічного потенціалу є історичний 
досвід відносин та співпраці з країнами, які 
мають спільні кордони. Україна перебуває на 
динамічному шляху інтеграційних змін. І за-
вдяки своєму сприятливому геополітичному та 
географічному положенню Україна є цінним 
стратегічним партнером як для західних країн, 
так і для східних сусідів.

Знаходячись у центрі Європи, Україна 
має низку стратегічних характеристик, серед 
яких: розвинений транзитний потенціал, а 
отже, підвищення рівня міжнародних торго-
вельних контактів та конкурентоспроможнос-
ті вітчизняної економіки на світовому ринку; 
міграції товарних, фінансових, інвестиційних 
та інших ринків. Це визначає важливість 
та особливість виконання міжнародної зов-
нішньоекономічної діяльності, що є ключо-
вим чинником в євроінтеграційному процесі, 
створює фундамент для розвитку соціально-
економічних складників держави та окремих 
підприємств. Проголошений курс на євроінте-
грацію – першочергове завдання зовнішньої 
політики України [3]. 

Сьогодні всі інструменти зовнішньої дії 
спрямовані на повне членство в ЄС. Процес єв-
роінтеграції – це насамперед спільне ефективне 
економічне співробітництво з країнами Євро-
пейського Союзу на рівних умовах. Важливим 
аспектом є усвідомлення українським суспіль-
ством цього процесу. І українські підприєм-
ства, які пройняті цим процесом, є невід’ємною 
частиною співпраці з Європейським Союзом. 
Тут виникає необхідність адаптації вітчизня-
них підприємств до нових умов бізнесу, адже 
зовнішня співпраця вимагає розуміння конку-
рентних переваг, що відтворюють структуру 
експорту послуг за галузями, тому актуальним 
питанням є виявлення проблем у взаємній тор-
гівлі товарами та послугами України з Європей-
ським Союзом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спираються автори. Проблеми 
участі України в інтеграційних процесах ви-
світлюються у публікаціях вітчизняних та за-
рубіжних науковців та експертів: О. Білоруса, 
І. Бураківського, А. Гаврилюка, А. Галчин-
ського, В. Геца, Л. Губерського, Г. Клімка, 
А. Кредісова, Д. Лук’яненко, О. Лисунець, 
Л. Шевченко та ін. Постійні зміни та поява 
нових аспектів на шляху сучасного євроінте-
граційного процесу потребують висвітлення та 
аналізу, що зумовлює необхідність подальших 
досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті – визначення тенденцій та 
особливостей зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Нині існує необхідність пристосу-
вання вітчизняних промислових підприємств 
до розвитку в умовах глобалізації та входжен-
ня України у світовий економічний простір. 
Українські підприємства знаходяться під тис-
ком низки чинників, що, з одного боку, дають 
чималі перспективи та можливості, а з іншо-
го – викликають нові загрози та ризики. При-
родою та джерелом таких змін є курс України 
на євроінтеграцію. Як наслідок, підвищується 
роль чинників впливу зовнішнього середовища, 
а отже, виникають реальні можливості розши-
рення сфер діяльності, диверсифікації продук-
ції та забезпечення функціонування й розро-
блення стратегії розвитку їхнього потенціалу. 
Але зазначене потребує адаптування вітчизня-
них підприємств до новітніх інструментів стра-
тегічного управління та постійних змін у ма-
кросередовищі [4]. 

Передумовами європейської інтеграції (що 
стосується проблеми вітчизняних підприємств) 
є: старі технічні засоби та продукція; неефек-
тивні методи управління підприємством; не-
відповідність міжнародних та європейських 
стандартів; невизначеність підприємців щодо 
модернізації підприємств; найсильніші стиму-
ли та різні інструменти, що застосовуються до 
цих підприємств.

До переваг, що отримає Україна від зони 
вільної торгівлі та інтеграції з ЄС, віднесено: 
входження в єдиний зовнішній ринок ЄС; по-
стійне зростання експорту товарів і послуг, на-
буття статусу основного торговельного партнера 
для багатьох галузей ЄС, одного з лідерів поста-
чання продовольства до ЄС; наявність тенденції 
до збільшення європейського експорту, що свід-
чить про залежність експорту від процесів гло-
бальної інтеграції; додаткові торговельні пре-
ференції від ЄС для України (квоти на експорт 
без сплати мита); стійкість політичної системи, 
гармонізація національного законодавства із за-
конодавством ЄС, реорганізація неефективного 
судового законодавства; розвиток середнього та 
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малого бізнесу; підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняної продукції, впровадження 
стандартів ЄС на вітчизняних підприємствах; 
отримання підприємствами під час участі на 
світовому ринку знань та досвіду, які сприяють 
підвищенню ефективності їхньої діяльності, що 
призводить до зменшення залежності від умов 
на внутрішньому ринку [1]. 

Можна зробити висновок, що європейська ін-
теграція має значний позитивний вплив і може 
бути ключовим чинником у вирішенні низки 
проблем. Це спосіб нового погляду, повної мо-
дернізації, використання всього науково-тех-
нічного потенціалу вітчизняних підприємств, 
а отже, розширення ринку та створення нових 
робочих місць. Усе це призведе до залучення 
іноземних інвестицій, підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняної продукції та виходу 
на нові ринки.

Ще одним позитивним зрушенням та наслід-
ком інтеграції є збільшення зовнішньоеконо-
мічної діяльності, що сприяє розширенню екс-
порту та імпорту. Це впливає на зростання ВВП 
та добробут країни.

Характерно, що експорт товарів та послуг у 
високих технологіях надзвичайно малий. Вище-
зазначений напрям залежить від недосконалої 
структури конкурентних переваг національної 
економіки, що призводить до проблем цінових 
факторів та порівняльних переваг щодо вартос-
ті людських та природних ресурсів.

На разі Українська держава націлена на 
одержання короткострокових результатів за 
рахунок реалізації операцій експорту та імпор-
ту, а також ігнорує установи світового ринку 
щодо підвищення інноваційного рівня промис-
лового виробництва. Але незадовільний рівень 
конкурентоспроможності, імідж компаній у 
ролі міжнародних партнерів на світовому рин-
ку, низька якість продукції, що не задовольняє 
вимоги Європи, застаріле обладнання та техно-
логії, хаотичний процес виробництва є основ-
ними причинами недовгострокових планів кра-
їни. У результаті товар не задовольняє вимогам 
європейського ринку. Тому основне завдання 
вітчизняних підприємств – зробити так, щоб 
зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) була 
ефективною [5]. 

Аналіз дає змогу зрозуміти, які експортно-
імпортні операції є найбільш прибутковими.

Питання ефективності ЗЕД компаній зале-
жить від внутрішніх та зовнішніх чинників, 
зокрема від формування та реалізації резуль-
тативної стратегії ЗЕД, що є основним планом 
розвитку компанії на іноземних ринках, за-
хоплення конкретної частки ринку, експансії 
конкурентних позицій [5]. 

Можна стверджувати, що приєднання до 
міжнародного економічного простору зале-
жить від зовнішньоекономічної стратегії, що 
створюється в комплексі зі стратегічним пла-
ном функціонування компаній. Тому основною 
порадою українським підприємствам є форму-

вання чіткого плану дій, що забезпечить вихід 
на міжнародний ринок та надасть шанси по-
ліпшити конкурентну позицію на ринку. Ви-
значення конкретного переліку дій допоможе 
вітчизняним підприємствам з’ясувати основні 
заходи виходу на зовнішні ринки та можли-
вості посилити свої конкурентні позиції на 
ринку [6].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Європейська інтеграція України забезпечує 
нові переваги та можливості співпраці з роз-
виненими країнами Європи, створює переду-
мови для соціально-економічного зростання 
та зміцнює свої позиції на міжнародній аре-
ні. Подолання бар’єрів та вихід на міжна-
родний ринок – це величезний поштовх для 
інноваційного розвитку підприємств, адап-
тації українського законодавства до євро-
пейських стандартів, підвищення якості до 
європейського рівня. Для підтримки рівня 
інтеграційних процесів на європейські ринки 
та економічного процвітання в довгостроковій 
перспективі необхідно підвищити ефектив-
ність зовнішньоекономічної діяльності. Своєю 
чергою, ефективність зовнішньоекономічної 
діяльності є ключовим чинником збільшен-
ня потенціалу експортних послуг, виходу на 
світовий ринок українських суб’єктів ЗЕД, 
підвищення рівня їхніх конкурентних пере-
ваг, підвищення якості продукції та послуг, 
які вони надають, створення правильних умов 
експортно-імпортних послуг, а також забезпе-
чення економічної безпеки держави у цілому. 
Аналіз діяльності українських підприємств 
показав, що підвищення ефективності прове-
дення зовнішньоекономічних операцій окре-
мого підприємства залежить від темпів удо-
сконалення системи ЗЕД країни у цілому.

Для підвищення показників зовнішньої 
торгівлі лідерам бізнесу слід зосередитися на 
розробленні чітких планів реалізації стратегії 
зовнішньої торгівлі. Окрім того, доцільно звер-
нути особливу увагу на чинники, які впливають 
на результати зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства. Накопичення експортного по-
тенціалу можливе за сприятливих економічних 
умов для виробництва якісної продукції, впро-
вадження модернізованого виробництва, вико-
ристання новітніх технологій, продажу промис-
лової продукції, стабільної позиції на світових 
ринках та виходу на нові ринки.

Важливим складником зовнішньоеконо-
мічної політики України на сучасному етапі є 
створення більш ефективної системи митного 
регулювання, яка, з одного боку, може забезпе-
чувати фіскальні, захисні та регулюючі функ-
ції, а з іншого – сприятиме спрощенню митних 
процедур відповідно до європейських правил. 
Саме митне регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності визначає характер цих відносин 
і становить основу для ефективної інтеграції в 
європейський торговий простір.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES  
OF THE ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління 

ЗЕД підприємства. Предметом дослідження є теоретико-мето-
дичні засади стратегічного управління ЗЕД підприємства. У статті 
розглянуто праці різних авторів і розкрито сутність стратегічного 
управління ЗЕД підприємства, досліджено особливості варіатив-
ної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
Визначено значення та місце ЗЕД у діяльності підприємства. 
Виокремлено переваги використання стратегічного управління 
ЗЕД підприємства в умовах глобалізаційних процесів світової 
економіки. Визначено значення стратегічного управління ЗЕД 
для підприємства та можливі проблеми за його відсутності. Сво-
єю чергою, наголошено, що успіх ЗЕД підприємства залежить 
від внутрішніх і зовнішніх чинників, що формують експортний по-
тенціал, що є основою для розроблення стратегії. Зазначено, що 
формування стратегії ЗЕД складається з певних етапів, кожен з 
яких має свої особливості. На основі статистичних даних дослі-
джено динаміку зовнішньої торгівлі України товарами протягом 
останніх років. Розглянуто, як формуються стратегія управління 
та програма розвитку ЗЕД підприємства та виокремлено за-
гальні проблеми їх функціонування. Доведено, що за допомогою 
зовнішньоекономічної стратегії відбувається формування стра-
тегічного потенціалу у вигляді сукупності матеріальних умов ви-
робничої діяльності й професійних і творчих навичок персоналу. 
Визначено методи управління, що використовуються для під-
вищення ефективності керування операціями на підприємстві, 
а також детально розглянуто особливості поданих методів, що 
застосовуються безпосередньо до здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Запропоновано поєднувати загальні методи 
управління, такі як адміністративні, організаційні та соціальні, 
у комплексі для досягнення ефективної роботи з персоналом. 
Проаналізовано функції управління та виокремлено чинники, що 
впливають на ефективність здійснення цих функцій. Виокрем-
лено характерні риси управління зовнішньоекономічною діяль-
ністю відповідно до виробничо-господарської діяльності підпри-
ємства. Розроблено практичні рекомендації щодо стратегічного 
управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління, зовнішньоеконо-
мічна діяльність, глобалізація, підприємство, конкурентоспро-
можність.

АННОТАЦИЯ
Объектом исследования является процесс стратегиче-

ского управления ВЭД предприятия. Предметом исследова-
ния являются теоретико-методические основы стратегиче-
ского управления ВЭД предприятия. В статье рассмотрены 
труды разных авторов и раскрыта сущность стратегического 
управления ВЭД предприятия, исследованы особенности ва-
риативной организации внешнеэкономической деятельности 
предприятия. Определены значение и место ВЭД в деятель-
ности предприятия. Выделены преимущества использования 
стратегического управления ВЭД предприятия в условиях гло-
бализационных процессов мировой экономики. Определены 
значение стратегического управления ВЭД на предприятии и 
возможные проблемы в его отсутствие. Отмечено, что успех 
ВЭД предприятия зависит от внутренних и внешних факторов, 
формирующих экспортный потенциал, что является основой 
для разработки стратегии. Отмечено и указано, что формиро-
вание стратегии ВЭД состоит из определенных этапов, каждый 
из которых имеет свои особенности. На основе статистических 
данных исследована динамика внешней торговли Украины то-
варами в течение последних лет. Рассмотрено, как формиру-
ются стратегия управления и программа развития ВЭД пред-
приятия и выделены общие проблемы их функционирования. 
Доказано, что с помощью внешнеэкономической стратегии 
происходит формирование стратегического потенциала в 
виде совокупности материальных условий производственной 
деятельности и профессиональных и творческих навыков 
персонала. Определены методы управления, используемые 
для повышения эффективности управления операциями на 
предприятии, а также подробно рассмотрены особенности 
представленных методов, применяемых непосредственно к 
осуществлению внешнеэкономической деятельности. Пред-
ложено сочетать общие методы управления, такие как адми-
нистративные, организационные и социальные, в комплексе 
для достижения эффективной работы с персоналом. Проана-
лизированы функции управления и выделены факторы, влия-
ющие на эффективность осуществления этих функций. Выде-
лены характерные черты управления внешнеэкономической 
деятельностью в соответствии с производственно-хозяйствен-
ной деятельностью предприятия. Разработаны практические 
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рекомендации по стратегическому управлению внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия.

Ключевые слова: стратегическое управление, внешнеэ-
кономическая деятельность, глобализация, предприятие, кон-
курентоспособность.

ANNOTATION
The object of the research is the process of strategic manage-

ment of the FEA of the enterprise. The subject of the research is the 
theoretical and methodological foundations of strategic manage-
ment of the FEA. The article deals with the works of different au-
thors and reveals the essence of strategic management of foreign 
economic activity of the enterprise and explores the peculiarities 
of the variational organization of foreign economic activity of the 
enterprise. The value and place of FEA in the activity of the enter-
prise are determined. The advantages of using strategic manage-
ment of foreign economic activity of the enterprise in the conditions 
of globalization processes of the world economy are singled out.  
The importance of strategic management of foreign economic ac-
tivity for the enterprise and possible problems in its absence are 
determined. In turn, it is emphasized that the success of a for-
eign trade enterprise depends on internal and external factors that 
shape the export potential, which is the basis for strategy develop-
ment. It is emphasized and stated that the formation of the FEA 
strategy consists of certain stages, each of which has its own pe-
culiarities. The dynamics of Ukraine’s foreign trade in goods over 
the past years is investigated on the basis of statistics. The man-
agement strategy and the program of development of the FEA of 
the enterprise are considered and the general problems of their 
functioning are highlighted. It is proved that with the help of foreign 
economic strategy strategic potential is formed in the form of set 
of material conditions of production activity and professional and 
creative skills of personnel. The methods of management that are 
used to improve the efficiency of operations management at the 
enterprise are defined, and the features of the presented methods 
are applied in detail, which are applied directly to the implementa-
tion of foreign economic activity. It is suggested to combine com-
mon management practices such as administrative, organizational 
and social in the complex to achieve effective staffing. Manage-
ment functions are analyzed and factors that influence the effi-
ciency of these functions are identified. The characteristic features 
of management of foreign economic activity in accordance with 
the production and economic activity of the enterprise are distin-
guished. Practical recommendations on strategic management of 
foreign economic activity of the enterprise are developed.

Key words: strategic management, foreign economic activity, 
globalization, enterprise, competitiveness.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
надзвичайного інтенсивного розвитку глоба-
лізаційних процесів, прискореного зростання 
світової торгівлі та інших процесів міжнарод-
ного обміну, за яких світова економіка стає 
більш інтегрованою та відкритою, велика кіль-
кість українських підприємств особливу увагу 
приділяє розвитку зовнішніх ринків для руху 
товарів, капіталу, робочої сили. Пожвавлен-
ня міжнародного бізнесу вимагає формування 
стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності (ЗЕД), оскільки її реалізація дає змогу 
підвищити конкурентоспроможність та гнучко 
реагувати на зміни умов ділового середовища.

Сьогодні проблеми розроблення зовнішньо-
економічної стратегії підприємства набувають 
особливої актуальності, оскільки сучасні умо-
ви ведення підприємницької діяльності потре-
бують принципово нових стандартів, методів 

управління та етапів організації міжнародного 
бізнесу.

Можливо реалізувати поставлені стратегіч-
ні цілі розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності підприємства за умови, що в управлінні 
суб’єктом господарювання та формуванні ефек-
тивної організаційної структури застосовують-
ся новітні підходи до управління. Важливо, 
щоб управлінський персонал підприємств, які 
займаються зовнішньоекономічною діяльністю, 
застосовував певні принципи, дотримувався об-
межень, вирішував проблемні питання для за-
безпечення зовнішньоекономічної діяльності в 
умовах посилення конкуренції на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Вагомий вне-
сок у вивчення проблем управління зовнішньо-
економічною діяльністю, формування стратегії 
зовнішньоекономічної діяльності, визначення 
взаємодії складових елементів, виокремлення 
основ розвитку співпраці з країнами-партне-
рами зробили багато вітчизняних та зарубіж-
них учених, наприклад: О. Амоша, І. Ансофф, 
Ф. Бутинець, І. Бузько, Д. Богиня, О. Ворон-
кова, О. Кузьмін, О. Кириченко, О. Мельник, 
Л. Федулова, А. Мазаракі, М. Стефаненко. Од-
нак у працях цих науковців питання стратегіч-
ного управління підприємством ЗЕД розгляда-
лося не повністю. Це визначило спрямованість 
нашого наукового дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – провести досліджен-
ня організаційної структури стратегічного 
управління зовнішньоекономічною діяльніс-
тю підприємств із виявленням напрямів, які 
сприятимуть її вдосконаленню з урахуванням 
можливостей розширення співпраці на зовніш-
ньому ринку. У ході нашого дослідження буде 
розглянуто структуру стратегічного управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприєм-
ства та можливі механізми її оптимізації.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Зовнішньоекономічна діяльність під-
приємства – це напрям чи вид господарської 
діяльності підприємства, який виконує виробни-
чо-господарську, організаційно-економічну та опе-
раційно-комерційну функції, пов’язані з виходом 
підприємства на зовнішній ринок та його участю у 
міжнародних економічних відносинах [1].

Упровадження ЗЕД на підприємстві має ве-
лике значення для його економічного зростання, 
підтримки ефективного розвитку (технічного, ор-
ганізаційного, товарного тощо) (рис. 1). Однак під-
вищення економічного зростання підприємства 
та ефективності його розвитку під час здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності неможливе без 
реалізації завдань стратегічного управління.

Професор А.А. Мазаракі вважає, що страте-
гічне управління ЗЕД підприємства – це реалі-
зація концепції, яка інтегрує функціональний, 
системний, ситуаційний та процесний підходи 
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до управління ЗЕД підприємства, що дає змогу 
встановлювати цілі розвитку, порівнювати їх із 
реальними можливостями підприємства під час 
розроблення та реалізації системи стратегій [2].

О.А. Кириченко розглядає стратегічне управ-
ління ЗЕД як невід’ємну частину загального 
управління підприємством [3]. Такий підхід до 
визначення сутності стратегічного управління 
ЗЕД має велике практичне значення, оскіль-
ки дає можливість глибше вивчити його зміст, 
з’ясувати загальні та відмінні риси порівняно з 
внутрішнім управлінням.

У зв’язку із цим визначимо, що стратегічне 
управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства – це напрям діяльності, що скла-
дається з низки процесів, заснованих на функ-
ціональному підході за наявності системних, 
ситуаційних та процесних підходів до ЗЕД під-
приємства як об’єкта управління, спрямований 

на розроблення та реалізацію стратегії зовніш-
ньоекономічної діяльності в межах загальної 
стратегії підприємства з урахуванням відповід-
них його можливостей та змін, що відбуваються 
у зовнішньому та внутрішньому середовищі [3].

Перевагами використання стратегічного 
управління ЗЕД підприємства в умовах глоба-
лізаційних процесів світової економіки є [4]: 

– заохочення керівників до реалізації довго-
строкових управлінських рішень; 

– посилення координації дій; 
– підготовка до непередбачених змін навко-

лишнього середовища;
– мінімізація ризиків негативних впливів 

динамічного міжнародного середовища; 
– раціоналізація використання ресурсного 

потенціалу; 
– створення передумов для підвищення ква-

ліфікації керівників та спеціалістів; 

Рис. 1. Значення та місце ЗЕД у діяльності підприємства
Джерело: сформовано авторами на основі [4]
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– формалізація повноважень та відповідаль-
ності працівників.

За відсутності стратегічного управління під-
приємством в умовах активізації ЗЕД може ви-
никнути низка проблем, зокрема: неможливість 
розглядати діяльність підприємства як склад-
ного процесу, коли оперативні зміни безпосе-
редньо відбиваються на стратегічних змінах; 
утрата належної виробничої та економічної орі-
єнтації внаслідок досягнення короткотерміно-
вих інтересів; неможливість виявлення запитів, 
інтересів та потреб цільової аудиторії на ринку; 
послаблення або втрата стабільних конкурент-
них позицій.

Під час здійснення стратегічного управління 
ЗЕД підприємства також необхідно враховува-
ти деякі особливості [6].

1. Стратегічне управління ЗЕД – складова 
частина системи управління конкретного під-
приємства, яке може як позитивно, так і нега-
тивно впливати на неї. 

2. Стратегічне управління ЗЕД підприємства 
базується на функціональному підході, яке ха-
рактеризується виконанням на кожному етапі 
різних управлінських функцій: стратегічного 
планування, стратегічного аналізу, стратегічно-
го контролю. 

3. Стратегічне управління ЗЕД включає у 
себе обґрунтування та впровадження страте-
гічних змін, спрямованих на перемогу в кон-
курентній боротьбі і забезпечення стійкого 
становлення підприємства – суб’єкта ЗЕД з ура-
хуванням змін у його зовнішньому оточенні з 
визначенням стратегічних ресурсів та внутріш-
ніх можливостей підприємства. 

4. Стратегічне управління ЗЕД підприємства 
потребує послідовності етапів розроблення стра-
тегії ЗЕД підприємства. 

5. Стратегічне управління ЗЕД підприємства 
передбачає ведення бізнесу з декількома наці-
ональними урядами, валютами, політичними, 
правовими, економічними та культурними систе-
мами, де передбачає більш широкий територіаль-
ний простір, різних за наявністю природних ба-
гатств, кліматичних, часових та інших чинників.

Для підприємств, що працюють на зовніш-
ньому ринку, важливо правильно оцінити діло-
ве середовище та розробити ефективні способи 
підвищення міжнародної конкурентоспромож-
ності, які, з одного боку, відповідали б кон-
кретній ситуації на ринку та тенденціям її роз-
витку, а з іншого – враховували особливості 
виробництва. Оскільки ЗЕД є складною сферою 
діяльності і характеризується великою різнома-
нітністю форм, управління нею вимагає систем-
ного підходу, можливого в рамках ефективної 
стратегії.

Успіх ЗЕД підприємства залежить від бага-
тьох внутрішніх і зовнішніх чинників [7], які, 
своєю чергою, формують експортний потенціал, 
що є основою для розроблення стратегії.

До внутрішніх чинників належать: інфор-
маційне забезпечення; організація управління 

ЗЕД; планування експортного виробництва; об-
лік та аналіз зовнішньоторговельних поставок; 
управління персоналом.

Серед зовнішніх чинників формування стра-
тегії ЗЕД виокремлюють [4]: 

– економічні (зростання або спад виробни-
цтва, темпи і рівень інфляції, коливання курсу 
національної та іноземної валюти, оподаткуван-
ня, рівень динаміки цін, умови одержання кре-
диту і відсоткова банківська ставка, платоспро-
можність контрагентів, попит покупців); 

– соціокультурні (відмінності у ставленні 
людей до самих себе і до інших, відношення до 
суспільних інститутів, природи, основних куль-
турних цінностей, відмінності у сприйнятті та 
потребах); 

– політико-правові (сприятливість наявної 
законодавчої бази, її стабільність, політичний 
устрій, відносини, які склалися у країни та на 
світовій арені); 

– демографічні (кількість населення, його 
вік, стать, сімейний стан);

– науково-технічні (рівень розвитку науки і 
техніки в країні, впровадження досягнень НТП 
у виробництво, доступність новітніх технологій). 

Сукупність усіх зазначених чинників визна-
чають зовнішньоекономічний потенціал підпри-
ємства, на основі якого розробляється стратегія 
розвитку ЗЕД, що включає процес обґрунтуван-
ня стратегії та реалізацію стратегічного плану. 

Формування стратегії ЗЕД, як правило, 
складається з таких етапів [9]: 

– початковий етап передбачає аналіз зовніш-
нього середовища, прогнозування майбутнього 
розвитку ЗЕД підприємства, виявлення мож-
ливостей і загроз, сильних та слабких сторін, 
оцінку міжнародної конкурентоспроможності й 
прогнозування її зміни; 

– на другому етапі (на новоствореному під-
приємстві – на першому) визначають місію, 
мету і цілі ЗЕД підприємства; 

– на третьому – здійснюють стратегічний 
аналіз, який полягає у порівнянні мети і ці-
лей ЗЕД із результатами аналізу міжнародного 
бізнесового середовища, виявленні й усуненні 
розривів між ними і, головне, у виробленні аль-
тернативних стратегій – варіантів стратегічного 
розвитку; 

– на четвертому – моделюються варіатив-
ні сценарії розвитку подій (оптимістичний, 
песимістичний та найбільш імовірний) і до-
сліджується вплив кожного на сформульова-
ні альтернативні стратегії ЗЕД. Визначається 
міжнародна конкурентоспроможність підпри-
ємства у разі реалізації тієї чи іншої стратегії 
за певним сценарієм; 

– на п’ятому етапі здійснюється вибір найбільш 
прийнятної стратегії ЗЕД з альтернативних; 

– на шостому – готується кінцевий варіант 
стратегічного плану розвитку ЗЕД підприємства; 

– на сьомому – на базі стратегічного плану 
розробляються тактичні середньострокові пла-
ни ЗЕД; 
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– на восьмому етапі розробляються оператив-
ні плани та проєкти, і на цьому процес страте-
гічного планування розвитку ЗЕД завершується. 

Нині основною функціональною формою 
ЗЕД українських підприємств є міжнародна 
торгівля, що реалізується у вигляді експорту й 
імпорту товарів і послуг (рис. 2).

За даними рис. 2 ми спостерігаємо перева-
жання імпорту товарів над експортом на протя-
зі всього аналізованого періоду, внаслідок чого 
спостерігаємо від’ємне сальдо, що негативно ві-
дображається на економіці країни.

Дослідження динаміки зовнішньої торгівлі 
України товарами протягом останніх років дає 
змогу дійти висновку, що нині зберігаються не-
сприятливі тенденції у зовнішньоторговельній 
сфері, що, своєю чергою, зумовлює необхідність 
вироблення більш дієвої зовнішньоторговель-
ної політики, зокрема на основі розроблення й 
упровадження ефективних механізмів страте-
гічного управління ЗЕД на рівні підприємства 
як найбільш мобільної форми ведення бізнесу.

Процеси глобалізації, інтеграції та інфор-
матизації сучасної міжнародної торгівлі вима-
гають від українських підприємств – суб’єктів 
ЗЕД приймати стратегічні рішення незалежно 
від того, мають вони стратегічну систему управ-
ління чи ні. Сьогодні це вимога часу та умова 
успішного міжнародного бізнесу. І ось як при-
йматимуться стратегічні рішення – виходячи з 
продуманої стратегії або в перерві між вирішен-

ням поточних проблем, – кожна компанія пови-
нна вирішити самостійно.

На жаль, для більшості українських органі-
зацій стратегічний менеджмент поки що роз-
глядається як щось віртуальне, нереальне, що 
не має відношення до практики ведення ЗЕД. 
Зважаючи на поширеність такої ситуації в ни-
нішній практиці ведення зовнішньоторговель-
них операцій в українських суб’єктів підприєм-
ництва, можна виділити три основні проблеми 
стратегічного менеджменту розвитку ЗЕД на 
мікрорівні: 

– відсутність розробленої й обґрунтованої 
стратегії;

– відсутність стратегічного менеджменту як 
системи управління ЗЕД;

– відсутність механізму реалізації стратегії.
Стратегічне управління ЗЕД починається з 

визначення місії підприємства, в якій розкри-
ваються мета, пріоритетні цінності та напрями 
діяльності. Головним призначенням функціо-
нальних стратегій є забезпечення розроблен-
ня і досягнення довгострокових цілей кожною 
функціональною службою з дотриманням прин-
ципів корпоративної і конкурентної стратегій 
підприємства. Визначальними й обмежуючими 
чинниками при цьому є фінанси та інвестиції, 
людські ресурси, виробництво, інновації та 
маркетинг.

Отже, формування стратегії підприємства – 
суб’єкта ЗЕД – це процес розроблення зовніш-
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Джерело: сформовано авторами на основі [5]
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ньоекономічних стратегій різних рівнів. Першим 
і головним етапом у плануванні стратегії є фор-
мулювання місії, де визначаються пріоритетні 
цінності, цілі і напрями діяльності, проводиться 
ретельний аналіз сильних і слабких сторін під-
приємства, можливостей і загроз, властивих зо-
внішньому середовищу ведення ЗЕД; визначен-
ня стратегічних цілей, окреслення стратегічних 
і тактичних завдань та складання оперативних 
планів, а також розроблення загальної схеми 
управління діяльністю підприємства. Керівни-
цтво організації може самостійно вибрати мо-
дель стратегічного управління ЗЕД і застосову-
вати для цього будь-які прийоми.

Стратегічний менеджмент ЗЕД підприєм-
ства – це генеральна комплексна програма дій, 
що формує цілі та основні шляхи їх досягнення 
у довгостроковому періоді й визначає пріори-
тетні напрями розвитку за рахунок здійснення 
різних видів ЗЕД. 

Стратегія дає змогу зосередитися на головних 
проблемах і відкинути другорядні, визначити й 
скоординувати дії з реалізації місії й основних 
цілей фірми, шляхи її перетворення у новий 
стан (який бізнес припинити, який продати, 
у який перейти, з яким об’єднатися), способи 
використання необхідних для цього ресурсів. 
Стратегія повинна забезпечити підприємству 
конкурентні переваги у сферах, де є найбільші 
шанси на успіх; допомогти визначити види про-
дукції, за допомогою яких цього можна досяг-
ти; відшукати шляхи нейтралізації суперників. 

За допомогою зовнішньоекономічної стратегії 
відбувається формування стратегічного потен-
ціалу у вигляді сукупності матеріальних умов 
виробничої діяльності й професійних і творчих 
навичок персоналу. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Ефек-
тивність роботи та прибутковість підприємства в 
умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізне-
су безпосередньо залежить від раціонально сфор-
мованої та ефективної стратегії розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності, яка ґрунтується 
на процесі розроблення зовнішньоекономічних 
стратегій різного рівня. Стратегічне управління 
ЗЕД підприємства передбачає формування основ-
них довгострокових цілей розвитку зовнішнього 
ринку та закріплення позицій на ньому, пріори-
тетних завдань щодо активізації ЗЕД та етапів їх 
реалізації. Особливу роль у системі стратегічного 
управління відводиться конкретизації шляхів та 
інструментів досягнення зовнішньоекономічних 
цілей, що дасть змогу реалізувати вибраний на-
прям життя підприємства, оцінити ступінь його 
успішності, зберегти та посилити конкурентні 
позиції на міжнародному ринку.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ  
ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

PROBLEMS OF FUNCTIONING OF INTERNATIONAL  
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АНОТАЦІЯ
Розвиток інформаційних технологій та інформаційного про-

стору, конкурентоспроможності країн, світового господарства 
загалом стимулюється міжнародними інноваційними кластера-
ми. У статті визначено основні проблеми функціонування міжна-
родних інноваційних кластерів як у регіональних масштабах (на 
прикладі Європейського Союзу), так і на прикладі окремих країн. 
Розглянуто основні методи вирішення проблем, які виникають 
у країн та організацій, що беруть участь у функціонуванні МІК. 
Проаналізовано основні аспекти діяльності об’єднань, що коор-
динують роботу МІК. Досліджено їх минулий досвід, висвітлено 
перспективи їх подальшого функціонування. Виявлено виклики, 
що постають перед учасниками кластерів. Означено основні 
принципи, якими користуються компанії Європейського Союзу 
під час створення прогнозів діяльності кластерів, підвищення 
ефективності функціонування та розроблення нових стратегій.

Ключові слова: кластери, інноваційні кластери, міжнарод-
ні інноваційні кластери, світова економіка, проблеми кластерів.

АННОТАЦИЯ
Развитие информационных технологий и информацион-

ного пространства, конкурентоспособности стран, мирового 
хозяйства в целом стимулируется международными иннова-
ционными кластерами. В статье определены основные про-
блемы функционирования международных инновационных 
кластеров как в региональных масштабах (на примере Евро-
пейского Союза), так и на примере отдельных стран. Рассмо-
трены основные методы решения проблем, которые возника-
ют у стран и организаций, участвующих в функционировании 
МИК. Проанализированы основные аспекты деятельности 
объединений, координирующих работу МИК. Исследован их 
прошлый опыт, освещены перспективы их дальнейшего функ-
ционирования. Определены вызовы, возникающие перед 
участниками кластеров. Раскрыты основные принципы, кото-
рыми пользуются компании Европейского Союза при создании 
прогнозов деятельности кластеров, повышении эффективно-
сти функционирования и разработке новых стратегий.

Ключевые слова: кластеры, инновационные кластеры, 
международные инновационные кластеры, мировая экономи-
ка, проблемы кластеров.

ANNOTATION
The development of information technologies and informa-

tion space, the competitiveness of countries, the world econ-
omy as a whole is stimulated and promoted through interna-
tional innovation clusters. The article analyzes the European 
Union’s study of The Cluster Observatory on the direction of 
cluster activities in the EU as a whole. The paper deals with 
the main problems that arise in the functioning of international 
innovation clusters both on a regional scale (on the example 
of the European Union) and on the example of individual coun-
tries (on the example of Ukraine – a developing country and is 
in a transitional stage of its development in the so change in 
the political arena since 2019). The mechanism of functioning 
of the program-target bases for ensuring the implementation of 
cluster strategies on the example of a developing country and 
a region where the highly developed countries are located is 
analyzed. The basic elements of the European Union’s strate-
gy for smart specialization are considered. The basic problems 
of communications that arise in the functioning of MICs, name-
ly in the sphere of business, the state, scientists and actually 
the participants of clusters are investigated. The problem of 
financial support for MIC activities was evaluated. The main 
problems that countries and organizations involved in the func-
tioning of the MICs that have been formed by the European 
Commission have been examined to avoid such situations in 
the future, to warn people, companies and to make them more 
effective. The main activities of associations coordinating MIC 
activities are analyzed. Their past experience and plans for the 
future, namely the results of conferences, which bring together 
representatives of business, government and research institu-
tions for theoretical discussions and practical applications of 
the lessons learned on theoretical days. The challenges posed 
by the cluster participants, based on research by the Indian 
Institute of Management, have been identified. The basic prin-
ciples used by European Union companies in creating projec-
tions, improving functioning and developing new strategies are 
examined.

Key words: clusters, innovation clusters, international innova-
tion clusters, world economy, clusters’ problems.
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Постановка проблеми. У сучасних реаліях 
розвиток інформаційних технологій та інфор-
маційного простору загалом є рушійним фак-
тором прискорення економічного зростання 
країни та регіону, піднесення громадянського 
суспільства, підвищення рівня конкурентоспро-
можності національних економік, суспільно-по-
літичної та економічної інтеграції країн. Усі 
вищеназвані процеси відбуваються в умовах 
пріоритетності переходу до формування нової 
економіки, яка базується на знаннях та ціннос-
тях інформаційного суспільства.

Беручи до уваги останні результати дослід-
жень Всесвітнього економічного форуму, ви-
значаємо, що конкурентоспроможними вияв-
ляються ті країни, в яких приділяється значна 
увага формуванню інноваційної моделі розвит-
ку економіки. Досвід країн світу засвідчує, що 
важливе місце в інноваційній економіці посіда-
ють інноваційні кластери.

Отже, створення й функціонування інно-
ваційних кластерів, зокрема міжнародних, є 
об’єктивною необхідністю сьогодення, оскільки 
міжнародні інноваційні кластери (далі – МІК) 
не лише стимулюють інноваційний розвиток, 
але й допомагають створити та підтримувати 
корпоративну культуру, яка базується на осно-
ві різних національностей та підходів, що дає 
змогу учасникам розвиватись різносторонньо не 
лише у сфері бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним дослідженням, аналізу та оціню-
ванню інноваційних кластерів, зокрема між-
народних, присвячено праці вітчизняних та 
закордонних учених, таких як С.В. Князь, 
А.О. Мазур, С.А. Циганов, Н.М. Процун, 
С.О. Біла, Т.В. Швед, К. Бергіст, К. Фінк,  
Дж. Раффо, К. Саубленс, Дж. Бонас. Засновни-
ком наукових досліджень в цій галузі є видат-
ний економіст М. Портер, роботи якого часто 
кладуться в основу сучасних досліджень.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. З огляду на невідворотність 
переходу нашої країни до економіки знань, її 
інтегрування у світову інноваційну систему по-
дальше вивчення означених питань є необхід-
ністю. Для успішного включення України до 
міжнародних інноваційних кластерів необхідно 
дослідити світовий досвід їх функціонування у 
світовій економіці, виокремити проблеми, які 
супроводжують їх діяльність, проаналізувати 
перспективи майбутньої участі країни в МІК.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є комплексний аналіз 
функціонування міжнародних інноваційних 
кластерів, виокремлення основних проблем, що 
перешкоджають їх діяльності, та обґрунтуван-
ня напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Протягом останніх кількох десятиліть ЄС 
змістив політичну спрямованість на інновації, 
економіку знань та стійку конкурентоспромож-
ність. Стратегії на основі кластерів стали цен-

тральним місцем у галузевій та регіональній 
науковій політиці ЄС.

Дослідження, проведене The Cluster 
Observatory (у ЄС), показує, що кластерні орга-
нізації зосереджують свою увагу на формуванні 
ідентичності, стратегії та бренду для кластеру, 
а також посиленні інновацій через співпрацю в 
рамках інноваційних прогалин та спільних про-
єктів НДДКР. Менша увага приділяється роз-
витку бізнесу серед фірм-членів (стимулювання 
експорту, комерційне співробітництво та спіль-
ні закупівлі). Таким чином, кластери зайняли 
позицію важливого механізму в рамках програ-
ми інновацій для Європейського Союзу.

Задля кращого розуміння проблем функціо-
нування МІК спочатку варто проаналізувати за-
конодавчу базу, яка регламентує це питання. 
Так, наприклад, в Україні відсутнє достатнє 
нормативне забезпечення щодо створення, роз-
витку та функціонування кластерів. Жодна 
стаття Господарського кодексу не регламентує 
такий різновид об’єднання підприємств, як 
кластери, із зазначенням відповідних критеріїв 
здійснення ними господарської діяльності [1].

За умови функціонування міжнародних інно-
ваційних кластерів у різних регіонах та країнах 
недостатньо розроблена програмно-цільова база 
забезпечення виконання кластерних стратегій. 
Наявні світові приклади програм здебільшо-
го орієнтуються на окремі галузі національного 
господарства, а не на виробництво високотехно-
логічної продукції, тому не можуть бути засто-
совані. В Україні прикладами таких державних 
програм є Концепція Загальнодержавної цільової 
економічної програми розвитку промисловості на 
період до 2020 р. [2], Концепція Державної ці-
льової програми розвитку земельних відносин в 
Україні на період до 2020 р. [3], Державна цільо-
ва програма розвитку українського села на період 
до 2015 р. [4]. За цими програмами працюють не 
тільки учасники-резиденти, але й нерезиденти. 
Проте варто зазначити, що ці стратегії не мають 
свого застосування в інноваційній сфері.

Український досвід у цій сфері не можна назвати 
тривалим та успішним, оскільки у Європейському 
Союзі такий механізм роботи почав розроблятись 
ще у 2012 р., коли було створено Стратегії розум-
ної спеціалізації (Smart Specialisation Strategies 
(S31)), що належать до регіональних стратегій, 
які «генерують унікальні активи та можливості, 
засновані на відмінних промислових структурах 
та базі знань у регіоні» [5].

Ця концепція є тісно пов’язаною із закли-
ком ЄС до уваги до стратегій «розумного зрос-
тання», які ґрунтуються на знаннях та інно-
ваціях і вбудовані в регіони. Комісія визначає 
стратегії розумної спеціалізації навколо п’яти 
основних елементів, які розкриті на рис. 1.

Отже, не можна стверджувати, що проблеми 
МІК є всеохоплюючими для всіх кластерів од-
разу. Аналіз наявного досвіду діяльності низки 
таких утворень доводить, що різні кластери по-
требують різного підходу до функціонування.
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Важливим аспектом функціонування МІК 
є комунікації між учасниками кластеру, а та-
кож з державним сектором, бізнесом та нау-
ковцями. Неналагоджені зв’язки прослідкову-
ються у державно-приватному секторі у галузі 
розроблення, апробації та впровадження в ді-
яльність суб’єктів господарювання інновацій, 
що створює перешкоди імплементації нових 
технологій на вітчизняних та закордонних 
підприємствах. Сьогодні існує досить широке 
коло інституцій, діяльність яких спрямована 
на сприяння здійсненню трансферного обмі-
ну інноваціями, зокрема Український центр 
інновацій та патентно-інформаційних послуг, 
Європейська мережа інноваційних релейцен-
трів (IRC-network), Національний інформа-
ційний центр із співробітництва з ЄС у сфері 
науки і технологій, Українська мережа транс-
феру технологій (UTTN), Громадська мережа 
трансферу ідей в технології (Мережа ТІТ, або 
Web TIT) [7].

Ще однією проблемою, що гальмує діяль-
ність кластерів, є корупція, яка особливо при-
таманна Україні та країнам СНД, які поволі 
намагаються викорінювати цю проблему зі сво-
їх держав. Найчастіше корупція проявляється 
у галузях державного кредитування та про-
ведення тендерів, що зумовлює розвиток схем 
відмивання коштів, як наслідок, неповне або 
несвоєчасне виконання державних інвестицій-
но-інноваційних програм.

Також не всі регіони є інвестиційно прива-
бливими, що зумовлено несприятливими еконо-
мічними, соціальними, політичними, правови-
ми та екологічними чинниками, які впливають 
на рішення потенційних інвесторів. Так, на-
приклад, Україна з 2014 р. й частково досі не 
є найпривабливішим місцем для інвестицій у 
зв’язку з проведенням військових бойових дій 
на сході та південному заході країни.

Сьогодні меншого впливу на діяльність МІК 
має проблема незацікавленості малих та серед-
ніх господарюючих суб’єктів в об’єднанні для 
здійснення інноваційної діяльності, оскільки 
з розвитком високих технологій та всесвітньої 

мережі Інтернет навіть фізичні особи проявля-
ють інтерес до співпраці через аутсорсинг.

Проте відкритим питанням є фінансування 
кластерних об’єднань. Крім того, в умовах не-
стабільного валютного курсу кредитні кошти є 
досить дорогими. Так, в України курс гривні 
до долара протягом 2019 р. коливався у межах 
27–29 грн./дол., а 24 вересня досяг найнижчої 
позначки у 24,15 грн./дол. Отже, сміливо мож-
на стверджувати, що прибутки українських 
учасників різних МІК зменшились, що було 
підтверджено валютними показниками [8].

Діяльність міжнародних інноваційних класте-
рів приносить багато користі суспільству загалом 
та існує багато переваг від їх функціонування, але 
є також приклади, коли програми кластерів мали 
дуже незначний вплив, витрачали державні ре-
сурси та приносили користь лише невеликій групі 
компаній та науково-дослідних установ. У зв’язку 
з цим на основі вивчення світового досвіду Єв-
ропейська Комісія визначила низку найбільш 
поширених помилок, які були допущені під час 
формування та функціонування кластерів, аби за-
стерегти потенційних учасників МІК та привести 
до більш ефективного функціонування МІК.

1) Не варто вибирати слабкі кластери та фі-
нансувати лише платформи для співпраці, адже 
це має незначний вплив, оскільки у таких форм 
об’єднань досить мало основних фондів та мож-
ливостей для мобілізації. Незважаючи на те, 
що кошти на проєкт часто скромні, загалом це 
є значущою витратою державних ресурсів з не-
значною користю.

2) Ризиковано інвестувати до нових клас-
терів, що базуються на попиті на світовому 
ринку/сприйнятих інтересах ЄС/ сприйнятих 
інтересах національних рівнів, а не на основі 
місцевих активів, адже це витрачає ресурси, ін-
вестуючи їх до інноваційних кластерів, та має 
низьку ймовірність домогтися успіху у таких 
часто висококонкурентних галузях. Такі кроки 
також підривають зростання нових кластерів, 
працюючи проти консолідації.

3) Відсутність вкладів до систематичного ви-
вчення ринкових можливостей для нових клас-
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терів з огляду на конкретний портфель класте-
рів та умови ділового середовища в регіоні, адже 
програми кластерів часто або занадто консер-
вативні, тобто фінансують лише наявні сильні 
кластери, або приймають неправильні ризики, 
тобто підтримують зусилля щодо створення 
кластерів, де немає основної конкурентоспро-
можності чи доказів успіху на ринку. Підприєм-
ці, які досліджують реальні ринкові можливості 
в районах, де є такий потенціал, створюють по-
зитивні зовнішні знання для інших інвесторів. 
Регіони втрачають багато можливостей та фі-
нансування, якщо вони не надають стимулів для 
вжиття таких дослідницьких заходів.

4) Не варто продовжувати фінансувати слаб-
кі або нові кластери, незважаючи на відсутність 
результатів. Коли державне фінансування збе-
рігається навіть тоді, коли показники ефектив-
ності, пов’язані з реальним успіхом у галузі, 
не дотримані, це створює нецілеспрямоване та 
нераціональне витрачання коштів та спотворює 
конкуренцію.

5) Не варто зміщувати пріоритети діяльності 
кластерних організацій шляхом фінансування 
спільних дій в галузях, вибраних урядом; клас-
терні організації, зокрема учасники приватно-
го сектору, найкраще орієнтуються в тому, які 
саме дії є важливими для підвищення конку-
рентоспроможності кластеру. Якщо уряд у рам-
ках кластерних зусиль вибере конкретні заходи 
для підтримки, він може легко змістити поря-
док денний дій кластерних організацій. Потім 
вони роблять те, за що отримують державні 
гроші, а не те, на що краще та ефективніше ви-
користати ці кошти.

Висвітленням, розглядом та вирішенням 
проблемних питань, що виникають перед міжна-
родними інноваційними кластерами, займається 
TCI Network, що є лідируючою всесвітньою ор-
ганізацією, що займається великою експертизою 
у таких галузях, як конкурентоспроможність, 
кластери та інновації, тобто повністю охоплю-
ється діяльність міжнародних інноваційних 
кластерів. Щороку засновники організовують 
конференції за участю державних секторів, біз-
несу та науково-дослідних організацій задля ви-
рішення проблем, що існують у світовій еконо-
міці, зокрема тих, що стосуються МІК.

Ще у 2016 р. на щорічній 19-й конферен-
ції червоною ниткою пройшли проблеми інно-
ваційних кластерів. Найбільш чітке бачення 
цих проблем, на нашу думку, продемонстрував 
М. Гулаті, що є експертом Індійського інсти-
туту менеджменту. Він наголосив на тому, що 
кластери, зокрема для Індії, є центральною 
концептуальною підтримкою економіки. Серед 
основних проблем функціонування кластерів 
він окреслив такі виклики:

– швидка й постійна механізація та роботи-
зація, водночас покращення продукції та скоро-
чення робочих місць, але ця позитивна тенденція 
тягне за собою негативну, таку як скорочення 
робочих місць (міжнародні інноваційні кластери 

теж відповідають перед світовим суспільством, 
оскільки безробіття та бідність не будуть показ-
никами інноваційного розвинутого життя);

– діджиталізація, що включає також елек-
тронну комерцію, яка свідчить про 40-відсот-
кове проникнення Інтернету до повсякденно-
го життя людей (так, 40 мільйонів людей є 
працевлаштованими у цій сфері, а прогноз на 
2020 р. становить 100 млрд. валового бізнесу, 
або 11,8% від загального світового);

– відсутність доступу до відновлювальних 
(альтернативних) джерел енергії (на думку М. Гу-
латі, саме прогресивні організації, підприємства, 
зокрема інноваційні кластери, повинні брати від-
повідальність на себе за майбутнє нащадків) [9].

Також серед малих та середніх підприємств 
існує проблема неорганізованості пенсій та 
життєвого страхування для працівників, але на 
рівні міжнародних інноваційних кластерів ця 
проблема неактуальна, оскільки вони разом з 
міжнародними компаніями та великими під-
приємствами забезпечують цими благами.

Очевидно, що в діяльності міжнародних ін-
новаційних кластерів існує багато суперечнос-
тей і проблем, оскільки це явище відносно нове 
й перебуває у сфері інновацій, від якої праг-
нуть найкращих результатів, тому перед тим, 
як створювати прогнози діяльності, покращува-
ти функціонування, розробляти нові стратегії, 
необхідно звернути увагу на такі моменти:

– усі кластери різні, не існує уніфікованої 
кластерної політики для всіх кластерів;

– вплив держав, у яких функціонують або 
зареєстровані МІК, повинен бути обмежений до 
рівня спрощення й полегшення діяльності МІК, 
але в жодному разі не повинен керувати їх ді-
яльністю безпосередньо;

– зі світового досвіду зрозуміло, що держав-
не фінансування є критичним для початкової 
стадії формування МІК;

– відсутні передбачені та розроблені правила 
та заходи в разі поразки у формуванні кластеру;

– кластери можуть зазнавати поразок з різ-
них причин, але здебільшого проблема полягає 
у стратегії управління кластером [10].

Врахування Україною світового досвіду на-
явних недоліків та переваг, всіх загроз та ви-
кликів щодо діяльності МІК дасть змогу як 
успішно інтегруватися до наявних МІК, так і 
створювати нові міжнародні інноваційні клас-
тери, які б працювали на національні інтереси 
нашої країни.

Висновки. Функціонування міжнародних ін-
новаційних кластерів є відносно новою галуззю 
у кооперуванні людських вмінь, тому існують 
проблеми. Така ситуація є цілком природньою, 
адже існують такі проблеми, як, наприклад, 
регулювання законодавчої бази, влаштування 
відносин між бізнесом, державою та науковця-
ми, корупція. Також існує безліч факторів, що 
впливають на цей процес, однак частково пере-
буває поза межами людського контролю, тобто 
є неминучими, зокрема розширення масштабів 
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діяльності людей, тобто вихід за національні 
кордони, діджиталізація, роботизація, маши-
нізація та неможливість мати необмежений 
доступ до відновлювальних джерел енергії, 
оскільки це пов’язано з масштабними фінансо-
вими витратами. Ключовим завданням людства 
сьогодні є об’єднання всіх можливих зусиль 
для покращення життя для наступних поколінь 
з використанням вже набутого досвіду. Одним 
із головних засобів досягнення цієї мети може 
стати створення та поширення нових міжнарод-
них інноваційних комплексів на теренах світу.
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«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА ЯК ВЕКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

«GREEN» ECONOMY AS A VECTOR  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості розвитку «зеленої» еконо-

міки в контексті забезпечення сталого розвитку. Акцентовано, 
що модель «зеленої» економіки нормалізує взаємодію люд-
ської діяльності і природи. Визначено характерні особливості 
моделі «зеленої» економіки щодо її пріоритетних напрямів, 
ціноутворення, податкового законодавства, інвестиційної по-
літики, соціального складника та державної підтримки. Дослі-
джено ключові напрями та передумови застосування досвіду 
розвинутих країн у галузі розвитку «зеленої» економіки. Окрес-
лено основні заходи, що сприятимуть запровадженню прин-
ципів «зеленої» економіки в практику діяльності вітчизняних 
підприємств. Ураховуючи зарубіжний досвід, визначено цілі та 
запропоновано перспективні сектори розроблення «зелених» 
технологій із погляду інвестиційної привабливості.

Ключові слова: «зелена» економіка, зарубіжний досвід, 
сталий розвиток, відновлювана енергія, рециклінг.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности развития «зеленой» 

экономики в контексте обеспечения устойчивого развития. 
Акцентировано, что модель зеленой экономики нормализу-
ет взаимодействие человеческой деятельности и природы. 
Определены характерные особенности модели «зеленой» 
экономики относительно ее приоритетных направлений, цено-
образования, налогового законодательства, инвестиционной 
политики, социальной составляющей и государственной под-
держки. Исследованы ключевые направления и предпосылки 
применения опыта развитых стран в сфере развития «зеле-
ной» экономики. Предложены мероприятия, которые будут 
способствовать введению принципов «зеленой» экономики в 
практику деятельности отечественных предприятий. Учитывая 
зарубежный опыт, определены цели и предложены перспек-
тивные секторы разработки «зеленых» технологий с точки зре-
ния инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, зарубежный опыт, 
устойчивое развитие, восстанавливаемая энергия, рециклинг.

АNNOTATION
The article studies the «green» economy’s features within the 

framework of providing sustainable development. It is emphasized, 
that role of ecologization of the industrial process increases under 
the current conditions, and global changes in the ecosystem make 
big business to invest in the environmental protection. The article 

underlines that the «green» economy model normalizes the coop-
eration of human activities and nature. The features of the model 
according to its prior vectors, price setting, tax legislation, invest-
ment policy, social component of state support are identified. The 
key directions and prerequisites for using the developed countries’ 
experience in the field of development of «green» economy are 
identified. It is justified, that for now recycling is rational to consider 
as an important element of socio-economic system, which allows 
to create basis for sustainable development of modern society. 
The main measures for promoting the implementation of principles 
of the «green» economy into the practical activities of domestic 
enterprises are traces, such as: formation of state investment pol-
icy, directed on supporting the development of the «green» tech-
nologies, formation of the necessary infrastructure, creation of the 
conditions for renewal natural capital and increasing its volume; 
designated state funding of research and development, connected 
with creating the «green» technologies; reforming the «eco-taxa-
tion» system, which considers change of labor tax to pollution tax; 
implementation of the practice of public procurements to create 
favourable conditions, to stimulate manufacturing of ecologically 
safe products. The article highlights whole developments of the 
«green» technologies: decreasing pollution and waste by chang-
ing the production and consumption structures; meeting the so-
cial needs by methods which do not provide exhaustion of natural 
resources; developing the alternative technologies, safe for the 
environment; creating re-usable and recyclable products. Taking 
into account the foreign experience the advanced sectors for deve-
lopment «green» technologies from the point of investment attrac-
tiveness are proposed. It is concluded that the model of «green» 
economy is equal to not only improve the ecologic situation and 
increase social welfare in a country, but to ensure the economic 
and social sustainability of a country. 

Key words: green economy, foreign experience, sustainable 
development, renewable energy, recycling.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У сучасних умовах ста-
лий розвиток стає «двигуном» суспільного та 
політичного прогресу, адже може забезпечити 
гідне життя людей сьогодні та водночас зберег-
ти природний спадок для нащадків як на ло-
кальному, так і на глобальному рівнях. Як по-
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казують дослідження, уряди розвинутих країн 
успішно реалізують основні положення сталого 
розвитку. Для України є важливим такий по-
зитивний досвід, адже в сучасних умовах шлях 
сталого розвитку є запорукою успішного та зба-
лансованого майбутнього кожної країни. 

Варто зазначити, що з кожним роком зрос-
тає роль екологізації виробничого процесу. Гло-
бальні зміни екосистеми змушують великий 
бізнес інвестувати в охорону навколишнього 
середовища, причому в останні роки все більше 
компаній – лідерів корпоративної соціальної 
відповідальності переходять від політики екое-
фективності до політики екоінновацій, що має 
на меті скорочення обсягів споживаних ресур-
сів, в першу чергу енергії, і внесення карди-
нальних змін у сам технологічний процес. У су-
часних умовах «зелена» економіка – це двигун 
сталого розвитку, головним інструментом якої 
є інноваційні «зелені» технології.

Таким чином, ураховуючи глобальні викли-
ки, що стоять перед сучасною цивілізацією, у 
процесі пошуку адекватних моделей сучасного 
соціально-економічного розвитку концепцію ін-
клюзивного «зеленого» розвитку можна розгля-
дати як єдину прийнятну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Вагомий внесок 
у дослідження проблематики сталого розвитку 
економіки зробили такі вітчизняні вчені, як 
Т.В. Горянська, Н.П. Захаркевич, А.І. Крисо-
ватий, О.М. Сохацька, О.С. Чмир та ін. Про-
те в умовах глобальних викликів, що стоять 
перед сучасною цивілізацією, питання пошуку 
адекватних моделей сучасного соціально-еко-
номічного розвитку залишаються недостатньо 
розробленими, що зумовлює необхідність де-
тальніших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є обґрунтування 
необхідності розвитку «зеленої» економіки як 
засобу забезпечення сталого розвитку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Зважаючи на негативні тенденції 
у сфері екології, світова спільнота усвідомлює 
тягар відповідальності, що лежить на сучасних 
поколіннях перед нащадками. Найважливішим 
документом, в якому задекларовано основні на-
прями вирішення цієї проблеми, є документ 
Конференції ООН із навколишнього середови-
ща і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), в яко-
му резюмовано, що основою формування нового 
типу еколого-економічного росту є сталий роз-
виток (sustainable development). 

Сталий розвиток – це такий розвиток, за яко-
го не лише забезпечується задоволення потреб 
сучасних поколінь, а й не ставиться під загрозу 
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 
власні потреби. Безліч досліджень звернули 
увагу на проблеми, спричинені забрудненням 
навколишнього середовища і неконтрольова-

ним використанням невідновлюваних ресурсів. 
Іншими словами, за збільшення споживання 
ресурсів сьогодні, з огляду на їх обмеженість, 
людство отримає зниження кількості ресурсів, 
доступних для задоволення своїх потреб завтра.

У зв’язку із цим особливої уваги заслугову-
ють пропозиції членів Римського клубу щодо 
зняття з порядку денного як мети людства по-
няття «економічне зростання». Вони вважають, 
що ключовою метою має стати «економічний 
розвиток», який не передбачає безупинного на-
рощування виробництва та споживання, акцен-
туючи увагу на підвищенні тривалості та якос-
ті життя людей. Саме такий підхід допоможе 
сповільнити загострення і в перспективі підійти 
ближче до вирішення вищезазначених глобаль-
них проблем, зокрема збереження прийнятного 
стану навколишнього середовища [3].

Ініціатива ООН у галузі досягнення цілей 
сталого розвитку посприяла встановленню жор-
стких законодавчих норм по відношенню до ви-
робників продукції та послуг щодо поводження 
з відходами виробництва та споживання; дала 
змогу не тільки сформувати, а й розвинути нові 
напрями в економіці, а саме: розроблення еко-
логічних зелених технологій, виробництво про-
дукції з переробленої сировини, створення при-
ватних підприємств у сфері переробки відходів, 
що сприяє досягненню балансу між економіч-
ним розвитком країни та збереженням її при-
родного потенціалу. 

За таких умов обов’язковим є врахування 
екологічної компоненти під час проєктування 
та реалізації нових видів бізнесу та кардиналь-
ної модернізації існуючих видів у контексті за-
побігання негативному впливу на оточуюче се-
редовище. Уряди європейських держав, США, 
Канади встановили жорсткі вимоги до видачі 
дозволів на нові види бізнесу, контролюючи ці 
аспекти [3]. 

Позитивним є той факт, що більшість укра-
їнських компаній усвідомлює проблему забруд-
нення навколишнього середовища та робить 
кроки в напрямі її подолання. 

Результати дослідження Центру розвитку 
КСВ, у рамках якого було опитано 400 респон-
дентів, зафіксували збільшення частки ком-
паній, які впроваджують програми з охорони 
довкілля (до 65% у 2018 р.). Найпоширеніши-
ми практиками екологічної відповідальності є: 
впровадження енергозберігаючих технологій 
(38%), реалізація програми сортування й ути-
лізації відходів (27%), зменшення викидів у на-
вколишнє середовище (19,5%), упровадження 
програм «зеленого офісу» (17%), заходи щодо 
захисту природних ресурсів (14%). Проте тре-
тина респондентів відповіла, що ними взага-
лі не здійснювалися екологічні заходи (35%). 
Загалом спостерігається позитивна динаміка 
збільшення частки компаній, які впроваджу-
ють енергозберігаючі технології та зменшують 
викиди в навколишнє середовище (для порів-
няння: у 2010 р. – тільки 8,5% компаній). 
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У першу чергу це пов’язано з поширенням ідей 
і практик енергозбереження [2]. 

У сучасних умовах «зелена» економіка – 
це двигун сталого розвитку, головним інстру-
ментом якої є інноваційні «зелені» технології. 
«Зелені» технології ґрунтуються на енерго- та 
ресурсозбереженні, скороченні вуглецевих ви-
кидів, чистому транспорті, альтернативних 
джерелах енергії, органічному сільському гос-
подарстві, екодевелопменті (будівництві з міні-
мальним впливом на навколишнє середовище), 
передовій логістиці. 

Використання вищенаведених інструментів 
дає змогу економіці розвиватися без збитків для 
природи і підтримувати екологічний добробут 
населення; підвищує ефективність виробництва 
за рахунок збереження та примноження при-
родного капіталу, скорочення токсичних і вуг-
лецевих викидів, розширення біорізноманіття, 
а також росту доходів і зайнятості населення. 

Для «зеленої» економіки однаково важли-
вим є дбайливе і раціональне використання як 
первинних, так і вторинних ресурсів, при цьо-
му традиційне суспільство еволюціонуватиме в 
суспільство відповідального споживання. Мо-
дель «зеленої» економіки нормалізує взаємодію 
людської діяльності і природи. 

Виділимо характерні особливості моделі «зе-
леної» економіки:

1. Пріоритетні напрями. Економіка ґрунту-
ється на раціональних моделях виробництва та 
споживання, «озелененні» підприємств і рин-
ків, стійкій інфраструктурі, «зеленій» податко-
вій і бюджетній реформах, показниках еколо-
гічної ефективності, інвестуванні в природний 
капітал.

2. Ціноутворення. Відмова від неефектив-
них субсидій, оцінка природних ресурсів у гро-
шовому еквіваленті і запровадження податку 
на всі види діяльності, що завдають збитків на-
вколишньому середовищу.

3. Податкове законодавство. Реформування 
систем «екологічного» оподаткування, що пе-
редбачає зміщення акценту з податку на робочу 
силу на податок на забруднення.

4. Інвестиційна політика. Вкладення дер-
жавних інвестицій в інфраструктуру, яка відпо-
відає принципам сталого розвитку (включаючи 
громадський транспорт, відновлювані джерела 
енергії, будівництво енергоефективних споруд) 
та природний капітал.

5. Соціальний складник. Розроблення соці-
альних стратегій, що мають на меті погодження 
цілей у соціальній сфері з економічними стра-
тегіями та вибраними напрямами екологізації.

6. Державна підтримка. Цільова держав-
на підтримка наукових досліджень і розробок, 
пов’язаних зі створенням екологічно чистих 
технологій, підтримка виробництва екологічно 
чистої продукції.

Варто зазначити, що за декілька останніх сто-
літь відбулося часткове знищення екосистем. На 
відновлення балансу і потенціалу екосистем по-

трібне не одне століття, тому для сучасної циві-
лізації найголовнішою проблемою є екологічна. 

Ураховуючи вищевикладене, закономірно, 
що ідею сталого розвитку, доповнену концеп-
цією «зеленої» економіки, можна розглядати 
як сучасну стратегічну парадигму, що потребує 
реалізації на всіх рівнях економіки. Сталий та 
екологічно відповідальний розвиток економіки 
можливий лише в тому разі, якщо відбудеться 
зміна сучасних стратегій ведення бізнесу.

Варто зазначити, що останнім часом у сві-
ті спостерігається стрімке зростання попиту на 
органічні продукти харчування, що може стати 
каталізатором для застосування натуральних 
засобів підживлення рослин і в Україні. Ура-
ховуючи переважно аграрний характер вітчиз-
няної економіки, корисним для нашої держави 
буде досвід Китаю. Уряд Китаю у 2017 р. за-
твердив державну програму стимулювання пе-
реходу на органічні добрива в усіх галузях сіль-
ськогосподарського виробництва, що до 2020 р. 
дасть змогу скоротити споживання хімічних 
добрив на 20%. Такі заходи сприяють поліп-
шенню якості продукції з погляду корисності 
для організму та зменшенню забруднення над-
лишковою хімією навколишнього середовища.

Ще однією ознакою «зеленої» економіки є 
зростання уваги державних органів влади до 
питань ефективного використання енергетич-
них ресурсів. 

Реформа енергетичної галузі в Україні, при-
вабливі «зелені» тарифні та податкові стимули 
призвели до зростання іноземних інвестицій у 
чисту енергію. Згідно з дослідженням Bloomberg 
New Energy Finance, Україна входить у 10 най-
кращих країн, що розвиваються, щодо фінансу-
вання чистих енергетичних активів за 2018 р. 
Перш за все це було пов’язано з раптовим при-
пливом капіталу в реалізацію сонячних про-
єктів після запровадження «зеленого» тарифу. 
Україна зайняла восьме місце і піднялася від-
разу на 55 позицій у рейтингу привабливості 
країн, що розвиваються, з погляду інвестицій 
у відновлювану енергетику (у минулорічному 
звіті Climatescope Україна займала лише 63-тю 
сходинку). Верхні рядки рейтингу традиційно 
поділили найбільші економіки країн, що розви-
ваються: Китай, Індія, Чилі, Бразилія, Арген-
тина, Йорданія та Кенія. За даними аналітично-
го центру, причиною зростання стали реформи 
енергетичного сектору, привабливі «зелені» та-
рифи і податкові ставки [5].

Варто зазначити, що в 2018 р. європейські 
країни, що не входять до Євросоюзу, встанови-
ли рекорд щодо залучених інвестицій у чисту 
енергію в розмірі 2,2 млрд доларів. Сума за 
2018 р. становила понад чверть від загально-
го обсягу інвестицій у регіон за останнє деся-
тиліття. Зростання відбулося переважно через 
стрімке збільшення інвестиційних потоків у 
розвиток відновлювальної енергетики Украї-
ни (у 2018 р. – 801 млн доларів порівняно з 
46 млн доларів у 2017 р.) [5].
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Варто зазначити, що останньою світовою 
тенденцією в розвитку системи державного ре-
гулювання відновлювальних джерел енергії є 
перехід від переважно бюджетного субсидуван-
ня інвестицій до ринкових інструментів стиму-
лювання їх розвитку. 

У напрямі розвитку «зеленої» економіки для 
України буде корисним досвід Великобританії, 
Данії та США. Так, Великобританія започат-
кувала створення «Банку зелених інвестицій» 
(Green Investment Bank). Його було створено з 
метою фінансування екологічних низьковугле-
цевих проєктів, які мають підвищений ступінь 
ризику та довгострокову окупність, що не при-
ваблює комерційних інвесторів. Данія в «Угоді 
про зелений ріст» затвердила своє першочергове 
завдання – ріст «зеленого» сільського господар-
ства і харчової промисловості, а також підви-
щення рівня охорони навколишнього середови-
ща, природи й клімату. США, переслідуючи 
мету створення і збереження робочих місць, 
активізації економіки та закладаючи підвали-
ни довгострокового економічного зростання, 
застосовує Закон «Про відновлення та реінвес-
тування американської економіки», відповідно 
до якого Федеральний уряд повинен інвестува-
ти 90 млрд доларів у стимулювання інновацій і 
росту «зеленого» бізнесу.

Сьогодні перед людством як ніколи гостро 
стоїть проблема обмеженості ресурсів і пошу-
ку способів максимально відповідального задо-
волення своїх потреб. За таких умов виникає 
необхідність використання переваг рециклінгу 
у забезпеченні сталого розвитку суспільства. 

У зарубіжній практиці рециклінг визнача-
ється як процес перетворення відходів на ма-
теріали, які можна повторно використовувати, 
що дає змогу зменшити втрати корисних ма-
теріалів, знизити витрати сировини та енергії, 
рівень забруднення повітря, води і ґрунту в ре-
зультаті скорочення обсягу утилізації відходів 
звичайними способами (спалювання). У такому 
розумінні рециклінг зустрічається в міжнарод-
ній ініціативі 3R: Reduce (скорочення обсягів 
утворення відходів), Reuse (повторне викорис-
тання відходів), Recycle (використання відходів 
як вторинної сировини). 

Різниця між процесами повторного викорис-
тання (Reuse) і рециклінгу (Recycle) полягає у 
тому, що повторне використання передбачає, 
що якийсь об’єкт, який є відходом для одного 
агента, для іншого – повна готовність до вико-
ристання – благо, яке не потребує додаткової 
переробки або обробки. Відповідно, рециклінг 
передбачає, що відходи є ресурсом (проте не 
кінцевим продуктом), який можна повторно 
залучити у виробничий процес за умови його 
обробки і (або) переробки. Процес рециклінгу 
в ідеальному варіанті характеризуються безвід-
ходністю, проходженням циклу включення у 
виробничий процес необмежену кількість разів. 

Варто зазначити, що одним із чинників, 
який позитивно впливає на запровадження ре-

циклінгу в Україні, є організація роздільного 
збору сміття з метою його подальшої перероб-
ки. Такий підхід до збору твердих побутових 
відходів (ТПВ) забезпечить екологічну стабіль-
ність і знизить екологічні ризики вітчизняної 
економіки.

На нашу думку, саме невирішеність проб-
леми з переробкою промислових і побутових 
відходів є одним із найнегативніших чинників 
впливу людини на навколишнє середовище. 
У зв’язку із цим у найкоротші терміни необ-
хідно сформувати ефективну систему управлін-
ня відходами виробництва і споживання, що в 
умовах екологічної кризи є першочерговим за-
вданням сталого розвитку України. 

Отже, під час формування природоохоронної 
державної політики слід виходити з принципів 
сталого розвитку, повністю виключивши пере-
кладання екологічних проблем, викликаних 
поточним споживанням, на майбутні поколін-
ня. Сталий розвиток у цій сфері передбачає пев-
ні вимоги до системи поводження з відходами. 
Стійкість комплексної системи поводження з 
відходами забезпечується, в першу чергу, за-
вдяки розвитку ринку вторинної сировини з 
утилізованих відходів, припиненню нелегаль-
ного захоронення відходів. При цьому варто на-
голосити, що головний ефект у разі вирішення 
проблеми відходів пов’язаний з їх повторним 
використанням. 

За таких умов рециклінг має стати ключо-
вим інструментом у вирішенні важливих еко-
логічних проблем, гострота яких росте сьогодні 
випереджаючими темпами. Таким чином, сьо-
годні рециклінг доцільно розглядати як важли-
вий елемент соціально-економічної системи, що 
дає змогу сформувати основу для стійкого роз-
витку сучасного суспільства.

Сьогодні багато підприємств орієнтуються на 
переробку вторинної сировини або на повністю 
безвідходні цикли виробництва (так звана цир-
кулярна економіка). Одним із найяскравіших 
прикладів циркулярної економіки є Nespresso – 
глобальна компанія, яка використовує програму 
повернення. Споживачі можуть залишити свої 
використані кавові капсули в мішках для пе-
реробки. Алюмінієві капсули відокремлюються 
від кавової гущі перед розплавленням металу 
для використання в нових продуктах. Відпра-
цьована кавова гуща продається як високоя-
кісне добриво для озеленення. Група Carlsberg 
розпочала співпрацю з датською компанією 
ecoXpac, Innovation Fund Denmark і Технічним 
університетом Данії, щоб розробити повністю 
біорозчинну пляшку для пива з деревного во-
локна. Ще одна датська компанія по перероб-
ці картоплі KMC переробляє залишки карто-
пляних волокон в багату білками добавку для 
харчової промисловості. Іншим прикладом є 
фінський виробник добрив Ecolan, дочірня ком-
панія Honkajoki Oy. Ecolan виробляє органічне 
добриво Agra, використовуючи м’ясо і кісткову 
муку. Сировину переробляють у порошок, який 
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потім змішують з іншими інгредієнтами для 
виробництва добрив. Кінцева мета цих проєк-
тів – повна ліквідація відходів шляхом створен-
ня екологічних продуктів і збільшення частки 
циркулярної економіки.

Системний перехід до «зеленої» економіки 
передбачає, що відповідні цільові показники 
екологічної стійкості мають бути закладені в 
стратегічну нормативну базу. «Зелена» модель 
економіки передбачає кардинальну зміну усієї 
структури економічної діяльності і забезпечує 
баланс трьох видів капіталу: фінансового, люд-
ського і природного. У зв’язку із цим її роз-
роблення повинне входити у повноваження ор-
гану державного управління, що відповідає за 
національне стратегічне планування. 

На нашу думку, запровадженню принципів 
«зеленої» економіки в практику діяльності ві-
тчизняних підприємств сприятиме реалізація 
таких заходів: 

1) формування державної інвестиційної по-
літика, яка буде спрямована на підтримку роз-
витку «зелених» технологій, формування не-
обхідної інфраструктури, створення умов для 
відновлення природного капіталу та збільшен-
ня його обсягів;

2) цільове державне фінансування науково-
дослідних робіт, пов’язаних зі створенням «зе-
лених» (екологічно чистих) технологій;

3) реформування системи «екологічного» 
оподаткування, що передбачає заміну податку 
на робочу силу податком на забруднення;

4) запровадження практики державних за-
купівель, що створить сприятливі умови, заохо-
тить виробництво екологічно чистої продукції.

Відповідно, кожне сучасне підприємство в 
процесі реалізації програм соціально-економіч-
ного розвитку повинне враховувати екологічні 
наслідки, впроваджувати сучасні механізми й 
інструменти екологізації з метою забезпечення 
екологічної стійкості економічної діяльності.

На нашу думку, вітчизняним підприємствам 
необхідно орієнтуватися на реалізацію двох 
основних напрямів: екологічність виробництва 
й екологічність продукції. Компаніям для за-
лучення покупців та інвесторів необхідно пе-
реконливо демонструвати екологічність своїх 
товарів і виробництва. У сучасних умовах пере-
насичення ринків споживач стає вимогливішим 
і все частіше під час вибору продукції враховує 
екологічний складник соціальної відповідаль-
ності виробника. Варто зазначити, що зарубіжні 
інвестори здебільшого є соціально відповідаль-
ними і під час прийняття рішень установлюють 
жорсткі вимоги до екологічності бізнесу. 

Цілями розроблення «зелених» технологій є:
– скорочення забруднення та відходів шляхом 

зміни структури виробництва та споживання;
– задоволення суспільних потреб методами, що 

не передбачають виснаження природних ресурсів;
– розроблення альтернативних видів техно-

логій, які є безпечними для навколишнього се-
редовища;

– створення продуктів, які можна повторно 
використовувати або переробляти.

Найважливішим чинником, що зумовлює 
зміцнення позицій «зеленої» економіки в усьо-
му світі, полягає у високій наукоємності розро-
бок і високому рівні технологічності «зелених 
виробництв» [1].

Сьогодні найперспективнішими секторами 
«зелених» технологій із погляду інвестиційної 
привабливості є:

1) енергетика: враховуючи те, що енергети-
ка часто вважається найгострішою проблемою 
у секторі «зелених» технологій, енергетичний 
сектор повинен зосередитися на розвитку аль-
тернативних видів енергії;

2) «зелені» нанотехнології: передбачають 
розроблення нових матеріалів на нанометрич-
ному рівні, які могли б замінити спосіб виго-
товлення продукції на більш екологічний;

3) «зелена» хімія: даний напрям охоплює 
винахід, розроблення і застосування хімічних 
процесів і продуктів, призначених для усунен-
ня або зменшення виробництва і використання 
небезпечних речовин [6].

Основними проблемами у процесі запрова-
дження принципів «зеленої» економіки є: від-
окремлення економічного зростання від вико-
ристання та споживання природних ресурсів 
та енергії; створення більшої доданої вартості 
з меншим впливом на довкілля. Кінцевими ці-
лями «зеленої» економіки є зростання добро-
буту людей (дохід, здоров’я, якість та трива-
лість життя за суттєвого зменшення відходів, 
шкідливих викидів, забруднення води, ґрунтів 
тощо) [3, c. 26].

Перехід до «зеленої» економіки об’єктивно 
стимулює інноваційну активність, яка має під-
тримуватися сприятливим конкурентним серед-
овищем та дієвими інструментами регулювання 
[4, с. 60].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
сучасна модель «зеленої» економіки повинна 
сприяти виходу України на нові продуктові, 
сервісні та технологічні ринки. Своєчасно ре-
агуючи на останні глобальні виклики, модель 
«зеленої» економіки здатна не лише поліпшити 
екологічну ситуацію та підвищити соціальний 
добробут населення країни, а й забезпечити 
економічну і політичну стійкість держави.
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РИНКУ 
ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF THE FUNCTIONING AND TRENDS  
OF THEVREAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню становлення та особли-

востей розвитку вітчизняного ринку нерухомості. Ринок жит-
ла віддзеркалює сучасний стан економічного розвитку країни 
загалом та виступає його індикатором. Ринок нерухомості 
глибоко інтегрований в національне господарство та займає 
вагоме місце у показнику ВВП країни, його тісний зв’язок із 
промисловим та фінансовим секторами робить його рушійною 
силою для розвитку економіки. Саме тому коректний аналіз 
ринку житла дасть змогу оцінити його сучасний стан, наявні 
проблеми та перспективи розвитку. Консолідуючи емпіричні 
дані з різних джерел, ми визначили чітку тенденцію на ринку 
нерухомості до збільшення пропозиції за рахунок активного 
впровадження з боку вітчизняних девелоперів інструментів 
фінансового стимулювання попиту. Визначили характерні риси 
затребуваного житла з боку споживачів.

Ключові слова: нерухомість, ринок житла, іпотека, житло-
ва політика, будівництво.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию становления и особен-

ностей развития отечественного рынка недвижимости. Рынок 
жилья отражает современное состояние экономического раз-
вития страны в целом и выступает его индикатором. Рынок не-
движимости глубоко интегрирован в национальное хозяйство 
и занимает важное место в показателе ВВП страны, его тесная 
связь с промышленным и финансовым секторами делает его 
движущей силой для развития экономики. Именно поэтому 
корректный анализ рынка жилья позволит оценить его совре-
менное состояние, существующие проблемы и перспективы 
развития. Консолидируя эмпирические данные из разных ис-
точников, мы определили четкую тенденцию на рынке недви-
жимости к увеличению предложения за счет активного вне-
дрения со стороны отечественных девелоперов инструментов 
финансового стимулирования спроса. Определили характер-
ные черты востребованного жилья со стороны потребителей.

Ключевые слова: недвижимость, рынок жилья, ипотека, 
жилищная политика, строительство.

ANNOTATION
The article is devoted to the study of the formation and features 

of the development of the domestic real estate market. The housing 
market reflects the current state of economic development of the 
country as a whole and acts as an indicator. The real estate market 
is deeply integrated into the national economy and holds a signifi-
cant place in the GDP of the country, its close relationship with the 
industrial and financial sectors makes it a driving force for economic 
development. That is why the correct analysis of the housing mar-
ket will allow to evaluate its current state, existing problems and 
prospects. We can see such an important segment of the national 
economy as the real estate market balancing without any support 

and initiative from the state. Although meeting the housing needs 
of citizens is an extremely important socio-economic function of the 
state, housing policy is almost non-existent in Ukraine. The long-
term factors for housing demand analyzed are at their lowest level 
in many years. The role of banks is assumed by developers, trying 
to offer potential investors the most favorable conditions for the ac-
quisition of primary housing. In particular, it is a purchase of housing 
with installments. Domestic developers are working on the edge of 
their profitability, trying to meet the housing needs of the population. 
Builders are redefining habitual apartment planning for less afford-
able but most efficient use of each square meter to improve hous-
ing affordability. Therefore, in the article we have considered this 
type of housing as a smart apartment, which involves the abandon-
ment of unoccupied space and thoughtful planning; optimization 
of such planning, as a consequence and reduction of the cost of 
the apartment. The prominent features of the Ukrainian real estate 
market include the existing mechanism of investor participation in 
construction; low level of mortgage lending, and instead investment 
in real estate with installment payments directly from the developer. 
Consolidating empirical data from various sources, we have iden-
tified a clear tendency in the real estate market to increase supply 
through the active implementation of domestic financial instruments 
to stimulate demand. Identified the characteristics of the housing 
demanded from the side of consumers.

Key words: real estate, housing market, mortgage, housing 
policy, construction.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Ринок житла займає 
центральне місце в економіці будь-якої країни, 
оскільки безпосередньо впливає на відтворення 
робочої сили, підвищення якості життя грома-
дян та виступає індикатором загального стану 
економіки. Висока активність на ринку житла 
свідчить про економічне зростання та підви-
щення добробуту суспільства. 

Продукт ринку нерухомості є особливим 
товаром із підвищеною економічно. цінністю, 
який задовольняє базові потреби суспільства у 
житлі та безпеці, а також може виступати ка-
піталом у речовій формі, який здатен приноси-
ти дохід. Ринок нерухомості формує розвиток 
відносин власності та становлення середнього 
класу, сприяє задоволенню потреб підприємців 
у постійних активах, значною мірою визначає 
рівень споживання, нагромадження та інвес-
тування. Таким чином, без розвиненого ринку 
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житла неможливе ефективне функціонування 
ринкових відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і на які спирається автор. Нині в Україні ри-
нок житла перебуває на стадії формування, що 
потребує з боку науковців постійного дослід-
ження бізнес-процесів, які динамічно змінюють 
один одного. Серед дослідників, які вивчають 
окремі аспекти стосовно розвитку нерухомості, 
слід відзначити Дж. Фішера, Дж. Фрідмана, 
М. Шнайдермана, С. Рулак та ін. Саме ці на-
уковці дали вихідний поштовх для економічно-
го аналізу нерухомості як об’єкта економічних 
відносин, вони акцентували увагу на форму-
ванні інвестиційного портфеля нерухомості, 
визначенні її вартості. Серед українських еко-
номістів слід виділити П. Бубенко, Н. Внуко-
ва, Є. Воробйова, В. Галасюка, В. Геєця, І. Гел-
лєра, А. Даниленко, О. Драпіковського та ін. 
Їхні роботи не відрізняються глибиною аналізу 
сфери нерухомості, проте створюють підґрунтя 
для подальших досліджень житла як складної 
економічної категорії.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). У цій статті ми спробуємо визначити 
місце ринку житлової нерухомості в національ-
ному господарстві, його сучасний стан та пер-
спективи розвитку. Задля широкого аналізу 
ми користуємося аналітичними даними Націо-
нального банку України, Міністерства фінансів, 
служби статистики, авторитетного сайту неру-
хомості “Лун Україна” та публічними даними 
найбільших забудовників України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. За обсягами введеного в екс-
плуатацію житла за 2018 рік класично ліди-

рують три регіони: Київський, Львівський та 
Одеський. Так, з 8,7 млн м2 введеного житла 
1,2 млн м2 припадає лише на Київ, на Львів-
ську область – майже 900 тис м2, а трійку лі-
дерів замикає Одеська область із показником 
у 567 тис м2 [3]. Але якщо порівнювати ана-
логічні результати діяльності забудовників із 
2017 роком, то тенденція йде на пониження, 
як загалом у країні, так і в окремих регіонах. 
Київський житловий ринок є найчутливішим 
індикатором будь-яких змін на ринку житла 
загалом, тому зниження показника введеного в 
експлуатацію житла в 2018 році порівняно з по-
переднім майже на 25% свідчить про стагнацію 
ринку житла в країні. В Україні у 2018 році 
житла введено на 5% менше, ніж у минулому, 
у Львові – на 1%, в Одесі – на 17%. Таке різке 
падіння пов’язане насамперед із невизначеною 
політичною ситуацією в країні, оголошенням у 
грудні воєнного стану в Одеському регіоні, пре-
зидентськими та парламентськими виборами. 
Саме на період проведення виборів менше всьо-
го інвестується в будівництво нових житлових 
об’єктів. 

Також починаючи з 2017 року ми спостеріга-
ємо подорожчання вартості одного квадратного 
метра в новобудовах як у національній валюті, 
так і в доларовому еквіваленті на 10%. Голо-
вним фактором ціноутворення виступає постій-
но зростаюча вартість будматеріалів і будівель-
но-монтажних робіт.

Наприклад, у 2018 році, за деякими оцінками, 
подорожчання будівництва становило в середньо-
му 20–35%, що додало мінімум 10–15% вартості 
в цінник для покупця [5]. Найбільш ходовий то-
вар у будівництві бетон марки 350 подорожчав 
у ціні за останні два роки на 37% у доларовому 
еквіваленті, у гривні на 33%. При тому що тре-
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тина вартості будівництва припадає на зведення 
бетонної коробки майбутньої будови.

Так у Конфедерації будівельників України 
припустили, що ціни на нерухомість в 2019 році 
будуть поступово рости. У минулому році вар-
тість будівельно-монтажних робіт для житлових 
споруд підвищилися майже на 20%, тому зрос-
тання собівартості обмежує можливості для ціно-
вої конкуренції. До причин зростання цін також 
слід віднести необхідність підвищувати платню 
будівельникам, аби ті не виїхали в Європу.

Прибутковість будівництва наразі знахо-
диться на позначці свого можливого мінімуму: 
для об’єктів економ-і комфорт-класу вона не 
перевищує 20–25%, для об’єктів бізнес-кла-
су – 35%. Мінімальна ціна квадратного метра в 
новобудовах Києва, визначена за інформацію з 
сайту ЛУН, лише на 15.5% перевищує усеред-

нену собівартість спорудження житла, обчисле-
ну Мінрегіонбудом [4]. Тож забудовники, які 
працюють в сегменті економ-класу, знаходять-
ся на межі рентабельності. Тому на ринку до-
сягнуто певний баланс: подальше зростання цін 
на нерухомість буде обумовлено виключно зрос-
танням виробничої собівартості будівництва.

Через відсутність офіційної статистики про-
даж на первинному ринку вся аналітика побу-
дована на судженнях та експертних оцінках.

Цікава оцінка є у звіті компанії City 
Development Solutions. Так, автори звіту компанії 
City Development Solutions за 2018 рік зазнача-
ють, що при збереженні поточних тенденцій біль-
ша частина квартир, що вже надійшли до про-
дажу, буде розпродана трохи більше ніж за три 
роки. При цьому в міжнародній практиці попит 
та пропозиція вважаються збалансованими, якщо 
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оціночний час продажу квартир становить рік-
півтора. Автори дійшли висновку, що на ринку 
зберігається незбалансованість: житла будується 
більше, ніж покупці здатні купити [1]. Ми в свою 
чергу не можемо погодитись з висновком автора 
Економічної правди, так як вітчизняний ринок 
житла функціонує лише завдяки пайовому бу-
дівництву, в той час коли в розвинених ринках 
така практика відсутня. Старт продажів квартир 
в Україні співпадає з початком будівельних ро-
біт котловану майбутньої будови, а заявлені стро-
ки введення в експлуатацію об’єкту складають 
два-три роки. В європейських країнах неможли-
во «придбати» житло, яке знаходиться на стадії 
котловану, на приклад. Житло поступає на про-
даж лише після введення в експлуатацію. Ось і 
виходить, що вітчизняні девелопери реалізують 
квартири приблизно за три роки, а іноземні – за 
півтори. Оцінювати стан попиту і пропозиції укра-
їнського ринку житла по статистичним даним 
ринків розвинених економік досить некоректно.

За даними Звіту про фінансову стабільність 
за червень 2019 Національного банку України 
ринок нерухомості наразі близький до рівнова-
ги: відсутні ризики стрімкого зростання цін та 
загрози фінансової стабільності [2].

Обсяг введеного в експлуатацію житла в ба-
гатоквартирних будинках в Україні торік зни-
зився на 25%. Як завжди, найпомітніший спад 
відбувся на столичному ринку нерухомості та 
склав 28%. Поступове зменшення пропозиції 
нових помешкань досить прогнозоване та свід-
чить, що ринок повертається до норми відповід-
но до макроекономічної ситуації в країні.

У 2018 році обсяг житла отримано дозволів 
на 13% більше, ніж в минулому: збільшення з 
11,4 млн. кв.м до майже 13 млн. кв.м. Доречі у 
Києві цей показник майже не змінився. Разом 
з цим зростає середня поверховість будинків у 
виданих дозволах, що може додатково підтри-
мувати пропозицію на ринкі на високому рівні 
на найближчі три роки.

За даними сайту ЛУН, станом на кінець пів-
річчя в Києві на стадії проектування перебу-
вало близько 56 житлових комплексів, у фазі 
будівництва – 180 жк. На цей рік у столиці за-
явлено ввести в експлуатацію 136 новобудов. 
Це свідчить про те, що столичний ринок житла 
зберігає високі темпи, тому пропозиція житло-
вої нерухомості залишиться сталою.

Поступове зростання попиту на житловому 
ринку зумовлене зростанням доходів населення. 

За даними нотаріусів, торік кількість угод 
купівлі-продажу житла збільшилася на 8,3% 
р/р, а в І кварталі 2019 року – на 5,0% р/р. [2]. 
Банки фінансують лише 7–8% угод первинного 
продажу житла, на вторинному ринку ця част-
ка ще нижча. Це говорить про неспроможність 
української банківської системи повноцінно ви-
конувати свої функції забезпечення економіч-
ного росту. Довготривалі чинники попиту на 
житло перебувають на найнижчому за багато 
років рівні. Функцію банків на себе беруть де-
велопери, намагаючись пропонувати потенцій-
ним інвесторам якомога вигідніші умови при-
дбання первинного житла. Зокрема йдеться про 
купівлю житла з розстрочкою платежу. Нині 
звичною є практика розстрочки з мінімальним 
внеском у 20–30% та безвідсотковими платежа-
ми до кінця будівництва. Проте великі девело-
пери на ринку житла пропонують інвесторам 
ще привабливіші умови купівлі. Наприклад, 
столична компанія KAN Development заявляє 
про початковий внесок усього 10%. Такої ж 
політики дотримуються і в Svitlo Park. Макси-
мальний термін розстрочок забудовники подо-
вжили до 7 років. До того ж, розстрочки від за-
будовника вирізняються своєю доступністю, на 
відміну від банківських іпотек із нечуваними 
відсотковими ставками в 30% і вище. Кредито-
ру немає потреби підтверджувати свій дохід чи 
відсутність зіпсованої кредитної історії. Також 
простота в оформленні розстрочки від забудов-
ника є додатковою перевагою, оскільки процес 
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отримання іпотечного кредиту може тривати до 
двох тижнів. 

Також останнім часом забудовники нама-
гаються співпрацювати з банками за спільною 
іпотечною програмою, яка відрізняється від зви-
чайних більш вигідними умовами кредитування 
їхніх житлових комплексів. Наприклад, столич-
ні забудовники, такі як корпорація “Укрбуд” 
та Kan Development, співпрацюють з “Ощадбан-
ком” та “Укргазбанком”, одеський будівельний 
альянс Kona розвиває спільну іпотечну програму 
з банком OTP. І хоча в програмі заявлено про 
0,01% річних, ефективна ставка процента за 
кредитом становить 20%. До того ж, для отри-
мання такого кредиту необхідне підтвердження 
місячного доходу, який відповідає доходам мо-
ряків чи працівників ІТ-сфери, тож загалом такі 
програми не знаходять широкого розповсюджен-
ня та не працюють належною мірою.

За даними сайту “ЛУН”, на ринку первинної 
нерухомості переважають житлові комплекси 
економ- та комфорт-класів, їхня частка стано-
вить 60% від усіх пропонованих. Причому та-
кий розподіл за класами сформувався не лише 
на столичному ринку, а й у регіонах-лідерах із 
забудови. Якщо порівнювати київський ринок 
нерухомості з, наприклад, Одеським, то пропо-
зиція на столичному ринку більша в два рази 
щодо кожного класу житла. А ось ціни різ-
няться непропорційно. Так, квартири в житло-
вих комплексах економ- та комфорт-сегментів 
у Києві дорожчі від Одеських на 25% і 30% 
відповідно, а житло бізнес-класу та еліт- – на 
58–50%. Загалом на ринках склалася тенден-
ція все більшої відмови забудовниками від 
проектів економ-класу на користь житла класу 
комфорт. За даними NAI Ukraine, на початку 
2018 року частка житла економ-класу стано-
вила 26%, а станом на 1 липня 2019 р. цей 
показник становив близько 17%. Ці зміни у 
структурі нової пропозиції спричинені підви-
щеним попитом з боку інвесторів на квартири 
в так званих житлових комплексах типу «міс-
то в місті». Такі будови відрізняються від жит-
ла економ-сегменту комплексною забудовою 
території з розвиненою інфраструктурою, яка 
задовольняє сучасний work/life баланс. Тому 
конкуренція між забудовниками цього сегмен-
ту стає дедалі гострішою. 

Таблиця 1

Загальна характеристика 
новобудов Києва та Одеси 
за класами житла станом 
на 01.07.2019рLINK Excel.

Sheet.12 E:\\Учеба\\
Аспирант\\сравнение.xlsx 

Цены!R19C2:R25C10 \a \f 5 \h 
\* MERGEFORMATXКлас житла

Київ Одеса

Кількість жк середня ціна 
за м2 Кількість жк середня ціна 

за м2

Кількість 
жк

Доля від 
загальної 
кількості

долл грн Кількість 
жк

Доля від 
загальної 
кількості

долл грн

економ 55 17% 640 17000 27 16% 510 13600
комфорт 136 42% 780 20800 68 41% 600 15900
бізнес 96 30% 1360 35900 47 28% 860 22700
еліт 34 11% 2200 58100 24 14% 1430 38200

Ще однією характерною рисою сучасного 
ринку нерухомості є широка популяризація 
smart-квартир серед споживачів. Неважко здо-
гадатися, що така тенденція з’явилася з при-
чини низької платоспроможності потенційних 
покупців. Забудовники задля підвищення до-
ступності житла переглядають звичні плануван-
ня квартир на користь житла з меншою площею 
(як правило, це 30 м2), але найбільш раціональ-
ним використанням кожного квадратного метра. 
Смарт-квартира передбачає відмову від незадія-
ної площі та до дрібниць продумане планування; 
оптимізація такого планування, а як наслідок, 
і зменшення вартості квартири, відбувається за 
рахунок відмови від балконів чи коридорів. 

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
нині ми можемо спостерігати, як такий важли-
вий сегмент національної економіки, як ринок 
нерухомості, балансує без будь-якої підтримки 
та ініціативи з боку держави. Незважаючи на 
те, що задоволення потреб у житлі громадян є 
надзвичайно важливою соціально-економічною 
функцією держави, в Україні житлова політика 
відсутня зовсім. Вітчизняні забудовники пра-
цюють на межі своєї рентабельності, намагаю-
чись задовольнити потреби у житлі населення. 
До визначних рис українського ринку нерухо-
мості можна віднести:

– принцип пайової участі у будівництві;
– відсутність іпотеки;
– інвестування в нерухомість із розстрочкою 

платежу від забудовника;
– підвищений попит на житло комфорт-кла-

су та смарт-житло.
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ПІДТРИМКА РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ АДАПТАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF THE STATE POLICY  
ON THE AGRICULTURE ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемі розроблення державної полі-

тики у сфері адаптації сільського господарства до глобальної 
зміни клімату. У дослідженні узагальнено набори технологій 
для адаптації сільського господарства до зміни клімату. Це 
дозволило скласти рейтинг адаптаційних технологій та виді-
лити найбільш пріоритетні, до числа яких віднесено технології 
удосконалення іригації, селекцію нових сортів рослин, ресур-
созберігаючі практики землекористування та агролісозахисні 
практики. Отримані результати можуть бути використані для 
розроблення національної стратегії адаптації сільського госпо-
дарства до зміни клімату та плану заходів для імплементації 
виділених технологій. Ранжування адаптаційних технологій 
може сприяти ефективній координації національних пріорите-
тів і фінансування у часі під час розроблення плану державних 
заходів для адаптації сільського господарства до зміни клімату.

Ключові слова: адаптація, зміна клімату, сільське госпо-
дарство, заходи, технології.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме разработки государственной 

политики в сфере адаптации сельского хозяйства к глобаль-
ным изменениям климата. В исследовании обобщены наборы 
технологий для адаптации сельского хозяйства к изменениям 
климата. Это позволило составить рейтинг адаптационных 
технологий и выделить наиболее приоритетные из них, в чис-
ло которых отнесены технологии усовершенствования ирри-
гации, селекции новых сортов растений, ресурсосберегающие 
практики землепользования и агролесозащитные практики. 
Полученные результаты могут быть использованы для разра-
ботки национальной стратегии адаптации сельского хозяйства 
к изменениям климата и плана мероприятий имплементации 
выделенных технологий. Ранжирование адаптационных тех-
нологий может способствовать эффективной координации на-
циональных приоритетов и финансирования во времени при 
разработке плана государственных мероприятий для адапта-
ции сельского хозяйства к изменениям климата. 

Ключевые слова: адаптация, изменения климата, сель-
ское хозяйство, мероприятия, технологии.

ANNOTATION
Agriculture is one of the most vulnerable to global climate 

change. Ukrainian agriculture generates a large share of GDP and 
provides a huge volume of employment, which makes its priority in 
the state climate policy. The process of developing the Ukrainian 
climate change adaptation strategy should be completed by the 
end of 2020. During the last three years the draft of the strategy 

has been actively discussed, involving a large number of interest-
ed beneficiaries, which have the different visions of priority direc-
tions and measures for adapting the agriculture to climate change. 
This study seeks to summarize the key collective studies that have 
a high impact on the development of the national climate policy in 
the field of agriculture. It was established that the second stage of 
development of institutional and organizational environment in the 
sphere of climate policy development has started in 2016. Along 
with water sector, agriculture and land use are among the top prior-
ity sectors and areas for adaptation to global climate change in the 
developing countries. This study generalized sets of technologies 
for adapting agriculture to climate change. This made it possible 
to rate the adaptation technologies and to identify the top-priori-
ty ones, which include the following: irrigation and crop breeding. 
Conservation land-use practices and agroforestry technologies 
are the next in the ranking of priority adaptation technologies. The 
dominance of priority adaptation technologies aimed at improving 
existing land use practices and crop production is due to the sec-
toral structure of Ukraine’s agriculture. The state has to develop 
such policy measures for adaptation action plan to provide equal 
access for all agricultural producers. The investigation results can 
be used to develop the national strategy for adapting agriculture to 
climate change and the plan of actions to implement the identified 
technologies. Ranking adaptation technologies can help effectively 
coordinate national priorities and funding over time when develop-
ing a plan of actions for adapting the agriculture to climate change.

Key words: adaptation, climate change, agriculture, mea-
sures, technologies.

Актуальність дослідження. Підписання Па-
ризької угоди майже двомастами країн під-
тверджує усвідомлення загроз глобальної зміни 
клімату для планети загалом ы окремих дер-
жав зокрема. Колективна згода щодо втриман-
ня глобального потепління на рівні нижче 2°С 
вимагає активних дій для зниження антропо-
генних викидів парникових газів. Паралельно 
актуалізується проблема пристосування/адап-
тації до проявів зміни клімату, які мають місце 
в світі й Україні, зокрема: збільшення часто-
ти та масштабів посушливих та несприятли-
вих гідрометеорологічних явищ (гроз, злив та 
ін.); відсутність стійкого снігового покриву і 
зменшення частоти опадів; посилення ентомо-
логічної небезпеки; посилення процесів ерозії 
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ґрунтів тощо. Змінювані природно-кліматичні 
умови мають вирішальне значення у сільсько-
господарському виробництві: зокрема, у рос-
линництві урожайність сільськогосподарських 
культур на 52% зумовлена погодними умовами 
[1, с. 12]. Проте завдяки НТП вдається знизи-
ти ризики й використати переваги сільським 
господарством для забезпечення продовольчої 
безпеки. Упродовж останніх двох десятиліть у 
світі накопичено значні обсяги знань та прак-
тичних результатів щодо інноваційних рішень 
для адаптації сільського господарства до змін 
клімату. Незважаючи на те, що в Україні на-
уково-аналітична та організаційно-інституцій-
на діяльність, спрямована на обґрунтування 
та розроблення адаптаційної політики у сфері 
зміни клімату, має порівняно коротшу історію 
(менше десятиліття), нині накопичено чима-
лий багаж знань та розробок, які дозволяють 
обґрунтувати вибір тих чи інших адаптаційних 
заходів у сільському господарстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Галузева структура сільського господарства 
України з домінуванням рослинництва зумов-
лює спрямованість наукових досліджень у сфері 
адаптації до зміни клімату, пропонуючи широ-
кий спектр інноваційних рішень для пристосу-
вання технологій землекористування. У галузі 
тваринництва спектр пропонованих адаптацій-
них заходів більш обмежений і зводиться пе-
реважно до селекції нових кліматично стійких 
порід і покращення умов утримання тварин. 
Упродовж останніх п’яти років кількість публі-
кацій у сфері адаптації сільського господарства 
до зміни клімату поповнилася низкою комп-
лексних досліджень, виконаних за підтримки 
різних донорських організацій із залученням 
як вітчизняних, так і зарубіжних вчених й екс-
пертів, метою яких в більшості випадків є під-
тримка державної політики з розроблення стра-
тегії адаптації сільського господарства до зміни 
клімату [2–6].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відповідно до плану заходів 
щодо виконання Концепції реалізації держав-
ної політики у сфері зміни клімату на період до 
2030 р. до кінця 2020 р. має бути розроблено 
стратегію адаптації сільського господарства до 
змін клімату й план першочергових кроків із 
зазначенням конкретних заходів та інструмен-
тів її реалізації [7]. У зв’язку з цим метою да-
ної статті є узагальнення результатів наявних 
досліджень для ідентифікації найбільш пріо-
ритетних адаптаційних технологій, які мають 
бути покладені в основу плану заходів для під-
тримки прийняття дієвої кліматичної політики 
у сфері сільського господарства.

Виклад основного матеріалу. Україна в числі 
перших держав долучилася до процесу глобаль-
ної протидії змінам клімату, підтримавши й 
ратифікувавши Паризьку угоду (14.04.2016 р.). 
Наприкінці 2016 р. Уряд України своїм роз-
порядженням схвалив Концепцію реалізації 

державної політики у сфері зміни клімату на 
період до 2030 року, якою визначено потребу 
«формування цілісної і послідовної державної 
політики у сфері зміни клімату», що враховува-
тиме міжнародний досвід й вимоги, адаптовані 
до національних умов. Основними напрямами 
реалізації Концепції визначено:

– зміцнення інституційної спроможності 
щодо формування і забезпечення реалізації дер-
жавної політики у сфері зміни клімату;

– запобігання зміні клімату через скорочен-
ня антропогенних викидів і збільшення абсорб-
ції парникових газів та забезпечення поступо-
вого переходу до низьковуглецевого розвитку 
держави;

– адаптація до зміни клімату, підвищення 
опірності та зниження ризиків, пов’язаних із 
зміною клімату [8].

При цьому сільському і лісовому господар-
ству як основному землекористувачу відво-
диться суттєва роль у запобіганні негативного 
впливу через скорочення викидів і збільшення 
поглинання парникових газів та підвищення 
адаптації до зміни клімату.

З 2017 р. ведуться роботи щодо підготовки 
та розроблення проекту Стратегії з адаптації до 
зміни клімату сільського, лісового та рибного 
господарств України на період до 2030 року, 
що передбачено Планом [7]. Зокрема, у квіт-
ні 2017 р. Міністерством аграрної політики та 
продовольства України (нині – Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського гос-
подарства України) було презентовано проект 
«Стратегії адаптації українського сільського 
господарства до кліматичних змін», розробле-
ний спільно з Міністерством екології та природ-
них ресурсів України (нині – Міністерство еко-
логії та захисту довкілля) та проектом «Clima 
East» [5]. Упродовж 2018–2019 рр. проводили-
ся робочі наради з обговорення структури та 
змісту проекту Стратегії. Влітку 2019 р. було 
презентовано ключові положення розробленого 
Мінагрополітики спільно з ФАО проекту Стра-
тегії, яким передбачено п’ять ключових цілей:

1. Посилення інституційної спроможності та 
зміцнення законодавчого та нормативно-право-
вого забезпечення адаптації до зміни клімату 
для сільського, лісового та рибного господарств.

2. Запобігання зміні клімату через скорочен-
ня викидів та збільшення поглинання парнико-
вих газів.

3. Посилення наукового забезпечення у сфе-
рі адаптації до зміни клімату сільського, лісо-
вого та рибного господарств.

4. Підвищення обізнаності, рівня освіти, під-
готовка кадрів та посилення наукового забезпе-
чення у сфері адаптації до зміни клімату.

5. Розробка і реалізація заходів з адаптації 
до зміни клімату на рівні ОТГ і для домогоспо-
дарств у сільській місцевості [9].

За кожною з цілей визначено ряд завдань, що 
мають бути вирішені для досягнення загальної 
мети та конкретних цілей Стратегії. На вико-
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нання поставлених завдань відповідно має бути 
розроблено конкретний план дій із зазначенням 
заходів та інструментів реалізації Стратегії.

З-поміж усього різноманіття доступних тех-
нологій та заходів адаптації до зміни кліма-
ту важливо визначити найбільш пріоритетні 
в кожному конкретному випадку. Серед кра-
їн, які розвиваються, залучених упродовж 
2015–2018 рр. до проекту оцінки технологічних 
потреб (Technology Needs Assessment – TNA), 
найбільш пріоритетними адаптаційними техно-
логіями є: диверсифікація рослинництва й вико-
ристання посухостійких сортів, новітні іригацій-
ні технології та методи крапельного зрошування 
й інноваційні технології збору й використання 
дощової води [10]. У ЄС станом на 2019 рік всі 
країни-члени відносять сільське господарство до 
пріоритетних галузей у сфері адаптації до зміни 
клімату, а 13 з них – застосовують конкретні 
адаптаційні технології й заходи [11, с. 28].

В Україні діяльність у сфері розробки кліма-
тичної політики та адаптації сільського господар-
ства й землекористування до зміни клімату наразі 
(2016–2019 рр.) отримала новий виток розвитку. 
Перша хвиля активності на державному рівні 
була відмічена у період 2012–2013 рр., упродовж 
якого було досягнуто певних результатів завдяки 
реалізації «Плану першочергових заходів з адап-
тації до зміни клімату», зокрема, у сфері науко-
вих досліджень, підвищення поінформованості 
суспільства та центральних й регіональних орга-
нів влади стосовно впливу змін клімату на еко-
номіку та суспільство, в тому числі у сільському 
господарстві, а саме щодо просторової оцінки сту-
пеня сприятливості майбутніх кліматичних умов 
для продуктивності основних зернових культур і 
лісових насаджень [12]. Основні підсумки цього 
етапу робіт представлені у Шостому національно-
му повідомленні з питань зміни клімату, де серед 
іншого виділено пріоритетні адаптаційні заходи 
у сфері сільського господарства та землекористу-
вання: селекція в рослинництві та тваринництві; 
зонування з урахуванням зміни клімату; адапта-
ція термінів агрономічних робіт у рослинництві; 
страхування ризиків; удосконалення прогнозів 
зміни клімату; боротьба з опустелюванням та де-
градацією ґрунтів [13]. 

Формування ефективної державної політики 
у сфері зміни клімату та адаптації сільського 
господарства активно підтримується іноземни-
ми донорами (ФАО, ЄВРР та ін.), враховуючи 
провідну роль вітчизняного аграрного сектора 
у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки 
та наявний нереалізований потенціал [14]. Екс-
перти ФАО до пріоритетних технологій й захо-
дів адаптації галузі рослинництва до глобаль-
них змін клімату відносять:

– диверсифікацію рослинництва з урахуван-
ням сучасного агрокліматичного районування 
територій;

– селекцію посухостійких із високою про-
дуктивністю сортів і гібридів сільськогосподар-
ських культур;

– розширення посівних площ для видів і сор-
тів сільськогосподарських культур із коротким 
періодом вегетації;

– підвищення різноманіття культур для 
зміцнення резистентності агроекосистеми до зо-
внішніх стресів;

– впровадження та відновлення ефективних 
систем зрошення;

– відновлення та створення нових полезахис-
них лісових смуг;

– зміщення термінів сівби ярих зернових 
культур на більш ранні, озимих – на більш піз-
ні дати, що забезпечить ефективне використан-
ня посівами запасів вологи у ґрунті;

– удосконалення системи моніторингу за 
хворобами та шкідниками;

– удосконалення системи страхування в рос-
линництві [3].

Колектив авторів, що здійснювали дослід-
ження для проекту Clima East, запропонували 
цілу низку адаптаційних технологій й захо-
дів для сектору сільського господарства, серед 
яких варто виділити такі:

– впровадження біологічних методів обробіт-
ку ґрунту (сидерати, мікробіологічні препарати);

– впровадження (волого-, ґрунто-) ресурсо-
ощадних методів обробітку й захисту ґрунту;

– відновлення та закладка нових лісосмуг;
– адаптація термінів проведення польових робіт;
– селекція нових сортів;
– відновлення систем зрошення, розвиток 

ринку техніки та послуг;
– проведення моніторингу стану ґрунтів 

та розробка інтерактивних карт й баз даних 
[5, с. 75–83].

Південна частина України особливо вразли-
ва до зміни клімату, що обумовлює врахування 
специфічних умов ведення аграрного землеко-
ристування при визначенні адаптаційних захо-
дів. Так, наприклад, у дослідженні колективу 
Regional Environmental Center до пріоритетних 
адаптаційних технологій й заходів, серед іншо-
го, віднесено такі:

– впровадження та відновлення ефективних 
систем зрошення;

– підвищення генетичного потенціалу сіль-
ськогосподарських культур вітчизняних сортів 
й селекція посухостійких сортів і гібридів;

– використання видів і сортів культур із ко-
ротким періодом вегетації;

– застосування комплексу агротехнічних во-
лого-затримуючих прийомів (сівозміни, пари, 
снігозатримання, куліси, полезахисні лісові 
смуги, добрива, боротьба з бур’янами, крапель-
не зрошення);

– зміщення термінів сівби ярих та озимих куль-
тур для кращого використання наявної вологи;

– передпосівне й сольове загартування проти 
посухи;

– переоснащення парку машин і техніки на 
високопродуктивні;

– удосконалення системи страхування в сіль-
ському господарстві;
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– удосконалення систем прогнозування, мо-
делювання та оповіщення про несприятливі 
явища погоди [4].

У середині 2019 р. було представлено резуль-
тати дослідження в рамках згадуваного TNA 
проекту. Згідно з висновками авторів перелік 
адаптаційних технологій у сфері сільського гос-
подарства для України виглядає наступним чи-
ном (у порядку зниження рейтингу):

1. Крапельне зрошення у поєднанні з ґрун-
тозберігаючими технологіями (climate-smart 
agriculture).

2. Агролісомеліоративні практики.
3. Біологізація технологій вирощування 

сільськогосподарських культур.
4. Розроблення систем раннього оповіщення.
5. Розроблення інтегрованих карт управлін-

ня природними ресурсами.
6. Сільськогосподарські кредитні спілки.
7. Формування та підтримка банку насіння.
8. Підвищення стабільності сільськогосподар-

ського виробництва на складних ландшафтах.
9. Впровадження у сівозміни кліматично обу-

мовлених видів сільськогосподарських культур. 
10. Покращення утримання тварин на основі 

впровадження розумних кліматичних систем у 
будівництві тваринницьких комплексів.

11. Підвищення ефективності виробництва 
кормів із сільськогосподарських культур та 
рослинних залишків.

12. Підземні та напівпідземні теплиці [2].
Результати проекту TNA викликають ви-

сокий ступінь довіри з огляду на залучення 
великої кількості національних експертів та 
практиків із галузі сільського господарства 
(представників діючих господарств). Адже, як 
підтверджують дослідження, в окремих випад-
ках так званий метод наукових досліджень із 
залученням практиків (citizen science) дозволяє 
більш якісно оцінити результативність пропо-
нованих адаптаційних заходів [15].

Українські фермери відмічають високу ефек-
тивність окремих із вище зазначених адапта-
ційних технологій й заходів, зокрема: зміна 
термінів сівби; перенесення агротехнічних ро-
біт на нічний час; використання вологозберіга-
ючих технологій (mini-, no-till); використання 
посухостійких сортів сільськогосподарських 
культур. При цьому, вибір ефективного сорту 
в умовах зміни клімату виноситься у ранг най-
більш важливих адаптаційних заходів після 
агротехнологічних практик. Зокрема, як зазна-
чається, «…при виборі насіннєвого матеріалу 
українські аграрії зважають на його стійкість 
до кліматичних факторів» [16].

Частина із адаптаційних технологій і захо-
дів, пропонованих різними дослідженнями та 
практиками, мають високий рівень повторюва-
ності, що свідчить про їх високу пріоритетність 
(таблиця 1).

З-поміж виділених пріоритетних адапта-
ційних технологій і заходів найвищий рівень 
рейтингу отримали технології удосконалення 
іригацій й селекції у рослинництві. За ними у 
рейтингу розташувалися ще дві технології – ре-
сурсозберігаючі практики землекористування 
(mini-, strip-, no-till) та агролісозахисні практи-
ки (лісосмуги тощо). Як видно, усі названі ви-
соко пріоритетні адаптаційні технології стосу-
ються рослинництва, що обумовлено галузевою 
структурою сільського господарства України. 
Економічно сильні агровиробники у більшос-
ті випадків здатні самостійно ефективно адап-
туватися до нових умов клімату. Так, великі 
агрохолдинги уже активно використовують во-
логозберігаючі агротехнології, якісне сортове 
насіння, районоване для конкретних локальних 
ґрунтових і кліматичних умов, системи моніто-
рингу поширення хвороб й шкідників, системи 
захисту від них. Натомість менші фермери зму-
шені або копіювати їхні рішення (часто на плат-
ній основі) або ризикувати. Саме у наданні тих 

Таблиця 1
Пріоритетні заходи адаптації у сфері сільського господарства

Захід
Джерело*

Рейтинг
1 2 3 4 5 6

1. Удосконалення зрошення + + + + + + 6
2. Ресурсозберігаючі практики землекористування + + + + + 5
3. Селекція та збереження сортів + + + + + + 6
4. Агролісозахисні практики + + + + + 5
5. Біологізація землекористування + + + 3
6. Диверсифікація у рослинництві + + + + 4
7. Страхування + + + 3
8. Моніторинг поширення хвороб та шкідників + + 2
9. Районування використання земель + + 2
10. Моніторинг стану ґрунтів + + 2
11. Системи раннього оповіщення + + + 3
12. Покращення систем утримання тварин + + 2
13. Селекція у тваринництві + 1
Джерело: узагальнено на основі [2–5; 7; 8; 13; 16]
* 1 – TNA; 2 – Clima East; 3 – експертні висновки ФАО; 4– Regional Environmental Center; 5 – фермерські 
практики; 6 – національні стратегічні документи.



45Приазовський економічний вісник

послуг, які недоступні усім суб’єктам ринку, й 
полягає функція держави. У 2018–2019 рр. діє 
програма компенсації частини вартості придба-
ного сортового насіння малими господарствами, 
що є саме прикладом такої функції. Представ-
лений перелік пріоритетних технологій / захо-
дів може бути покладено в план заходів адапта-
ції сільського господарства на період до 2030 р., 
плануючи поступову їх реалізацію у відповід-
ності до рейтингу.

Висновки. Висока чутливість сільського 
господарства до зміни клімату вимагає швид-
ких і активних дій з боку ключових зацікав-
лених суб’єктів. Хоч на мікрорівні вдається 
значно швидше адаптувати новітні технології, 
проте ряд адаптаційних заходів лежать у пло-
щині державної відповідальності. Упродовж 
2020 р. має завершитися процес розробки Стра-
тегії адаптації сільського господарства до зміни 
клімату, тому наразі дуже важливо визначити-
ся з пріоритетними технологіями та заходами. 
Домінування рослинництва у галузевій струк-
турі сільського господарства України згідно з 
прогнозами збережеться упродовж наступного 
десятиліття, що зумовлює вибір пріоритетних 
напрямів адаптації аграрного виробництва до 
зміни клімату. Таким чином, ключовим напря-
мом адаптаційної політики у сфері сільського 
господарства визначено комплекс технологій і 
заходів для удосконалення практик землеко-
ристування, що починається з вибору сорту на-
сіння, агротехнології й закінчується природним 
захистом рослин. 

Впровадження та поширення ідентифікова-
них нами пріоритетних технологій та заходів 
в Україні обмежене низкою бар’єрів, на подо-
лання яких має спрямовуватись державна адап-
таційна політика через різного роду заходи. Ці 
питання можуть стати предметом подальших 
досліджень.
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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена можливостям та перспективам вико-

ристання інструментів державно-приватного партнерства в аг-
ропромисловому комплексі України в умовах стійкого існуван-
ня монополістичного виробництва. Проаналізовано теоретичні 
аспекти відносин державно-приватного партнерства. Розгля-
нуто основні аспекти світового досвіду імплементації відносин 
державно-приватного партнерства в АПК та доведено його 
актуальність у вирішенні проблеми функціонування малих і 
середніх суб’єктів сільськогосподарського виробництва. Об-
ґрунтовано, що державно-приватне партнерство є особливим 
видом економічних відносин між підприємницькими структура-
ми за участю держави, а можливість кооперації для дрібного 
і середнього бізнесу шляхом створення інтегрованої підпри-
ємницької структури на засадах ДПП в зв’язку з цим виглядає 
реальною і необхідною. Визначено політичний, правовий, фі-
нансовий, адміністративний та освітньо-технологічний аспекти 
формування інституційного середовища для підприємницької 
інтеграції малих та середніх виробників на засадах державно-
приватного партнерства.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, 
інтеграція,інтеграційні процеси, агропромисловий комплекс, 
сільське господарство.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена возможностям и перспективам исполь-

зования инструментов государственно-частного партнерства в 
агропромышленном комплексе Украины в условиях устойчи-
вого существования монополистического производства. Про-
анализированы теоретические аспекты отношений государ-
ственно-частного партнерства. Рассмотрены основные аспекты 
мирового опыта имплементации отношений государственно-
частного партнерства в АПК и доказана его актуальность в 
решении проблемы функционирования малых и средних субъ-
ектов сельскохозяйственного производства. Обосновано, что 
государственно-частное партнерство является видом экономи-
ческих отношений между предпринимательскими структурами с 
участием государства, а возможность кооперации для мелкого 
и среднего бизнеса путем создания интегрированной предпри-
нимательской структуры на основе ГЧП в связи с этим выглядит 
реальной и необходимой. Определены политический, право-
вой, финансовый, административный и образовательно-техно-
логический аспекты формирования институциональной среды 
для предпринимательской интеграции малых и средних произ-
водителей на основе государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
интеграция, интеграционные процессы, агропромышленный 
комплекс, сельское хозяйство.

ANNOTATION
The article is devoted to the opportunities and prospects of 

using public-private partnership instruments in the agro-industrial 
complex of Ukraine in conditions of stable existence of monop-
olistic production. In a crisis of Ukrainian economy, which is a 
major obstacle to the sustainable development of economy and 
society, the development of agricultural enterprises is one of the 
most important national priorities. So, the current conditions of for-
mation and integration of businesses require the new approach-
es to management. It is determined that the issue of economic 
relations between producers and state based on the institute of 
Public Private Partnership is not studied enough in modern sci-
ence. Nowadays the problem of small and medium agricultural 
producers revitalization is important, and it is possible to be solved 
with active government support and the emphasis on partnership 
between the government and business structures. The purpose 
of the proposed research is to provide a scientific and theoretical 
substantiation of the «public-private partnership» (PPP) content, 
to determine its importance for the development of agriculture and 
possible ways of implementing PPP relations to the current state 
of agriculture. The theoretical aspects of public-private partnership 
are analyzed. The main aspects of the world experience of pub-
lic-private partnerships implementation to agroindustrial complex 
are considered and its relevance in the problem solving of func-
tioning of small and medium of agricultural enterprises are proved. 
It is substantiated that public-private partnership is a special type 
of economic relations between state-owned business structures, 
and it would be real and necessary the possibility of cooperation 
for small and medium-sized businesses by creating an integrat-
ed business structure on the basis of PPP. It is the association of 
companies and organizations that would be created by means of 
initiative and the supervision and with the participation of the state. 
The purpose of the structure is to address public policy and social 
issues with the focus to the implementation of priority projects and 
programs for state support. The political, legal, financial, admin-
istrative, educational and technological aspects of the formation 
of the institutional environment for entrepreneurial integration of 
small and medium-sized producers on the basis of public-private 
partnership are defined.

Key words: public-private partnership, integration, integration 
processes, agro-industrial complex, agriculture.

Постановка проблеми. З метою мінімізації 
негативного впливу глобалізаційних процесів на 
національну економіку завдання гарантування 
продовольчої безпеки, розроблення ефективних 
організаційно-економічних механізмів підтрим-
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ки малого бізнесу є пріоритетними для вітчиз-
няного агропромислового комплексу. Водночас 
розвиток АПК часто залежить від правильного 
структурування цілей та завдань, послідовності 
запланованих заходів та ефективного викорис-
тання всіх видів ресурсів. У зазначених умовах 
особливе місце у формуванні економічних умов 
для траєкторії економічного зростання займа-
ють інструменти державно-приватного партнер-
ства, що обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженню проблематики впровадження і роз-
витку відносин ДПП присвячені праці як закор-
донних, так і вітчизняних учених, серед яких 
необхідно відзначити: Б. Данилишина, Х. Ван 
Хема, В. Варнавського, О. Вінник, М. Дерябіну, 
І. Запатріну, Ю. Копен’яна, Е. Кляйна, В. Мак-
симова, І. Нейкову, Ф. Оладеінде, В. Павлюка, 
Е. Сава, Д. Тейсмана та багатьох інших. 

Незважаючи на значну кількість наукових 
досліджень щодо розвитку відносин ДПП та 
віддаючи належне зазначеним науковим напра-
цюванням, слід зазначити, що теоретико-ме-
тодологічні проблеми розвитку АПК на основі 
впровадження ДПП поки що залишаються не 
вирішеними остаточно та потребують поглибле-
ного вивчення.

Формулювання цілей статті. В умовах сьо-
годення в Україні тільки починають набувати 
розвитку партнерські відносини між державою і 
бізнес-структурами. З огляду на перспективність 
упровадження відносин ДПП в агропромисло-
вому виробництві виникає необхідність розро-
блення теоретико-методологічного базису зазна-
ченого процесу. Отже, метою запропонованого 
дослідження є науково-теоретичне обґрунтуван-
ня змісту поняття «державно-приватне парт-
нерство», визначення його значення у розвитку 
АПК та можливих шляхів реалізації відносин 
ДПП в умовах сучасного стану АПК. Досягнення 
мети вимагає виконання таких завдань:

– здійснити системний аналіз наукової лі-
тератури та законодавчої бази, що стосуються 
відносин ДПП з урахуванням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду;

– виявити специфіку щодо розкриття змісту 
поняття «ДПП»;

– визначити роль та можливості впровад-
ження державно-приватного партнерства в 
АПК України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Слід заважити, що однією з основних функ-
цій АПК є забезпечення продовольчої безпеки 
країни за умови злагодженої діяльності таких 
системоутворюючих сфер: агросфери, що забез-
печує виробництво необхідної кількості сіль-
ськогосподарської сировини, та переробних га-
лузей, які відповідають за своєчасну заготівлю, 
зберігання та переробку продукції, виробленої 
у сільському господарстві. Система продоволь-
чої безпеки, стрижнем якої є збалансований 
розвиток АПК і насамперед сільськогосподар-
ського виробництва має забезпечувати фізич-

ний та економічний доступ до достатніх обсягів 
безпечної та поживної продовольчої продукції 
шляхом цільової підтримки найуразливіших 
верств населення.

Відповідно до нових тенденцій у промислово 
розвинених країнах акцент у сучасному управ-
лінні робиться не на конкуренцію, а на співп-
рацю як основу розвитку бізнесу. У цих реаліях 
варто оцінити специфіку розвитку агропромис-
лового виробництва з урахуванням використан-
ня можливостей інституту державно-приватного 
партнерства. Саме моделі державно-приватного 
партнерства дають змогу об’єднати інвестицій-
ну активність держави і приватного капіталу.

Як серед практиків, так і у наукових колах є 
діаметрально протилежні погляди на природу і 
цілі функціонування ДПП навіть у зарубіжних 
фахівців, які набули протягом останніх деся-
тиліть значного досвіду в питаннях реалізації 
масштабних проектів у різних галузях еконо-
міки на основі ДПП. Погляд провідних зару-
біжних та вітчизняних дослідників на розгляд 
цього питання наведено в таблиці 1.

За результатами проведених нами дослід-
жень причиною відмінностей у поняттях ДПП є 
не тільки термінологічні проблеми, але і незбіг 
уявлення про місце і значення партнерства в 
сучасній ринковій економіці. Більшість вітчиз-
няних дослідників поділяють думки західних 
учених, наприклад, І. Нейкова, яка вважає, 
що «концепція ДПП може бути реалізована в 
найважливіших сферах, що зачіпають загаль-
нонаціональні інтереси (соціальна сфера, тран-
спорт, енергетика та ін.), зокрема в інновацій-
ному секторі економіки, і належить до сфери 
здійснення активної державної промислової 
політики та реалізації «узгоджувальних» (що 
стосуються договірного партнерства держави і 
корпорацій) принципів взаємодії та макропла-
нування» [5, с. 156].

На широкому спектрі застосування ДПП на-
голошують К. Павлюк і С. Павлюк, при цьому 
визначаючи економічну, політичну, соціальну, 
гуманітарну та інші сфери суспільної діяльності 
[2]. Загалом погоджуючись із вищезазначеними 
підходами як можливими варіантами форму-
вання та розвитку ефективної державно-при-
ватної взаємодії, не можна обійти увагою їхні 
недоліки. За умови участі держави в інтегро-
ваних формуваннях можливий ризик обмежен-
ня ринкової свободи суб’єктів господарювання. 
З іншого боку, передача частини регулюючих 
функцій у розпорядження об’єднань, сформова-
них на засадах ДПП, пов’язана з ризиком де-
регулювання економіки, посилення монополіс-
тичних та опортуністичних тенденцій. 

Таким чином, ми висловлюємо думку, що 
одним із шляхів розвитку АПК України та ви-
рішення економічних та соціальних проблем 
є ефективна взаємодія господарств населення 
та суб’єктів малого і середнього бізнесу за до-
помогою формування інтеграційних підпри-
ємницьких структур, побудованих на засадах 
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Таблиця 1
Основні підходи до визначення змісту та сутності ДПП українських та зарубіжних учених

Автори Визначення Характеристика визначення
1 2 3

Б. Данилишин 

Розглядає ДПП як систему співробітництва, 
в якій розподіляються ризики між 
партнерами за принципом кращої 
спроможності їх нейтралізації, а також існує 
узгоджений підхід до поділу винагород [1]

Спільною рисою вищенаведених визначень 
є те, що всі вони розглядають ДПП як 
співробітництво держави та приватного 
сектору, наголошуючи як на особливій 
формі кооперації між приватним сектором 
та державою, так і інституціональності 
відносин, заснованих на формальних та 
неформальних правилах, пропорційному 
розподілі коштів держави та приватного 
сектору для задоволення соціально-
економічних інтересів. Розуміння ДПП як 
інституту, спрямованого на координацію 
діяльності держави, на нашу думку, є 
хибним, оскільки це система відносин, в 
якій держава безпосередньо бере участь

К. Павлюк, 
С. Павлюк 

Під ДПП розуміють конструктивну 
взаємодію держави та приватного сектору, 
громадянських інститутів в економічній, 
політичній, соціальній, гуманітарній та 
інших сферах суспільної діяльності [2]

С. Грищенко

Визначає партнерство державного і 
приватного секторів як таку форму співпраці 
між державними органами влади та 
світом бізнесу, що має на меті забезпечити 
фінансування, будівництво, відновлення, 
управління або утримання інфраструктури 
чи надання суспільних послуг [3]

І. Запатріна 

ДПП являє собою інституціональний і 
організаційний альянс державної влади 
й приватного бізнесу з метою реалізації 
суспільно значущих проектів у широкому 
спектрі сфер діяльності – від розвитку 
стратегічно важливих галузей економіки 
до надання суспільних послуг у масштабах 
усієї країни або окремих територій [4]

І. Нейкова 

Пропонує розглядати ДПП з позиції 
раціонального використання суспільних 
ресурсів, що лежать в основі підвищення 
якості факторів виробництва, які 
застосовуються з метою переходу до 
довгострокового і якісного економічного 
зростання [5]

При цьому можна погодитися з тим, 
що в основі відносин ДПП лежить 
взаємозумовленість підприємництва та 
державного регулювання .

О.Вінник

Державно-приватне партнерство – це не 
будь-яка співпраця держави і приватного 
бізнесу, а таке, що обумовлено суспільними 
потребами через неспроможність держави 
(АРК, територіальної громади) реалізувати 
самостійно складні та/або довгострокові 
проекти через відсутність необхідних 
коштів та інших ресурсів (досвіду, 
кваліфікованого персоналу, новітніх 
технологій тощо) [6, c. 117].

Автор звужує специфіку використання 
проектів ДПП, наголошує на реалізації 
лише тих проектів, які не можуть бути 
фінансовані державою самостійно. Це 
суперечить світовій практиці застосування 
проектів ДПП.

Е. Сава

1) ДПП – будь-яка угода, в якій державний 
і приватний сектори економіки об’єднуються 
для виробництва товарів і надання послуг;
2) ДПП – складні, багатопартнерські 
інфраструктурні проекти;
3)ДПП визначає формальне співробітництво 
між бізнесом, суспільством та місцевими 
органами влади з метою розвитку території 
і поліпшення умов життя населення, в 
межах якого традиційні ролі держави і 
приватного сектору перерозподіляються [7]

Автор не уточнює умов, за яких взаємодія 
державного та приватного секторів буде 
визначена як ДПП. Таким чином, у такому 
трактуванні під ДПП розуміються будь-
які відносини державного і приватного 
секторів, що не дає змоги охарактеризувати 
відмінні риси ДПП як окремої економічної 
категорії

Е. Кляйн 
і Д.Тейсман

Державно-приватне партнерство 
розглядається як стійка взаємодія 
державного і приватного секторів, під час 
якої розробляється спільний продукт і / 
або послуги, а ризики, витрати і прибутки 
розподіляються між партнерами [8]

У такому визначенні вже з’являється 
єдина для партнерів мета створення ДПП 
у вигляді виробництва спільного продукту, 
в процесі якого обов’язковим є розподіл 
ризиків, витрат та майбутніх прибутків 
При цьому відмінність ДПП від інших 
форм співробітництва між державою і 
приватним сектором не уточняється

Х. Ван Хем 
і Ю. Копен’ян

ДПП являє собою довгострокове 
співробітництво державного і приватного 
секторів, у межах якого вони спільно 
розробляють продукт або послуги, поділяють 
ризики, витрати і ресурси, пов’язані з цими 
продуктами або послугами. [9]

Автори наголошують на тривалості 
відносин партнерства з метою досягнення 
спільної мети, вказують на специфіку 
інституційної взаємодії держави і 
приватного сектору на основі державно-
приватного партнерства
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державно-приватного партнерства. Держава 
в системі ДПП уособлює загальносуспільний 
інтерес, оскільки саме її функція полягає в 
організаційному та інституціональному забез-
печенні задоволення потреб населення у про-
дуктах харчування, подолання депресивності 
регіонів сільськогосподарської спеціалізації, 
вирішення проблеми зайнятості сільського на-
селення. Нехтування задоволенням загально-
суспільних інтересів посилює процеси трудової 
міграції громадян та приводить до перетво-
рення країни на сировинний придаток держав 
із більш розвиненою економікою. Мотивація 
приватного партнера, особливо представників 
малого та середнього бізнесу, формується на 
основі отримання соціальних гарантій, соці-
альних трансфертів, максимізації прибутку та 
зростання доданої вартості. Враховуючи різно-
векторність соціально-економічних інтересів 
суб’єктів партнерства, позитивний синерге-
тичний ефект їхньої співпраці може бути до-
сягнутий в умовах інтеграційного формування 
на основі ДПП. Суб’єкти підприємницької ді-
яльності здатні задовольнити інтереси шляхом 
залучення господарств населення до спільної 
діяльності, які отримають гарантії щодо со-
ціального захисту, працевлаштування, ефек-
тивного розподілу прибутків, забезпечення 
основними засобами, кормами, насінням, тех-
нологічної підтримки.

Отже, державно-приватне партнерство засно-
ване на використанні нової моделі державного 
регулювання, де держава створює умови і моти-
ваційні засади для розвитку бізнесу на засадах 
партнерства й одночасно виконує свої традицій-
ні обов’язки у процесі суспільного відтворення. 

Розгляд досвіду зарубіжних країн з упрова-
дження відносин ДПП з метою активізації роз-
витку агропромислового комплексу дає змогу 
виявити перспективні напрями форм і механіз-
ми їх реалізації з урахуванням інтересів держа-
ви та приватного сектору. Так, в Японії та США 

стан продовольчого забезпечення визнається 
найважливішим показником національної без-
пеки, і продовольча безпека нації усвідомлюєть-
ся урядами цих країн як найважливіша умова 
суверенітету держави, квінтесенція внутріш-
ньої політики, як серйозний індикатор її неза-
лежності в міжнародних відносинах. Завдяки 
зазначеній політиці, за даними [13], рівень про-
довольчої самозабезпеченості у США та Франції 
становить понад 100%, у Німеччині – 93%, в 
Італії – 78%, і навіть відносно бідна на родючі 
ґрунти Японія забезпечує себе продовольством 
майже на 50%.

Загальними рисами зарубіжної практики 
реалізації ДПП в агропромисловому секторі є 
розвинена і впорядкована нормативна база, що 
регулює контрактні відносини в різних галузях 
і дозволяє найбільш повно враховувати різно-
манітність умов функціонування різних сфер. 
Не менш важливим із погляду перспектив 
фпровадження інструментів ДПП в АПК є зрос-
тання соціального капіталу системи загалом. 
Згідно з проведеними дослідженнями соціаль-
ний капітал включає здатність індивідуумів у 
групі формувати відносини довіри, кооперації 
і спільної мети. Отже, він тісно пов’язаний із 
кооперативними та інтерактивними відносина-
ми, які є фундаментальними для ефективного 
функціонування інтеграційних підприємниць-
ких структур на засадах ДПП. Соціальний ка-
пітал як фактор партнерської взаємодії спри-
яє формуванню нових угруповань, посиленню 
мереж довіри та інформаційних потоків, зміні 
організаційної культури. Найбільший розвиток 
кооперативні відносини отримали у Данії, Нор-
вегії, Швеції та Фінляндії. Система, заснована 
на спільній діяльності кооперативів та корпо-
рацій, знайшла відображення у функціонуванні 
АПК Франції та Японії.

Отже, необхідність застосування державно-
приватного партнерства в АПК продиктована 
тими можливостями, які закладені в механізм 

Закінчення таблиці 1
1 2 3

В. Варнавський

Державно-приватне партнерство – це 
інституціональний та організаційний 
альянс між державою і бізнесом з метою 
реалізації національних та міжнародних, 
масштабних і локальних, але завжди 
суспільно значущих проектів у широкому 
спектрі сфер діяльності [10]

Розширюється географічний простір 
партнерства та проектів ДПП. Партнерство 
розглядається як альянс, тобто 
припускається наявність як формальних, 
так і неформальних договірних зобов’язань

В.В. Максимов

Форма спільної економічної діяльності 
держави і приватного бізнесу з метою 
реалізації суспільно значущих проектів 
і програм і задоволення таким чином 
громадського інтересу [11]

Результатом взаємодії на засадах ДПП 
вважається задоволення суспільного 
інтересу, але критерієм обрання проектів 
визначається їхня суспільна значущість

М. Дерябина

Державно-приватне партнерство є 
об’єднанням матеріальних і нематеріальних 
ресурсів суспільства і приватного сектору 
на довготривалій і взаємовигідній основі 
для створення суспільних благ або надання 
громадських послуг [12]

Автор обмежує сферу використання 
ДПП суспільно значущими проектами 
або проектами розвитку інфраструктури, 
натомість виходить за межі використання 
виключно інвестиційних ресурсів, 
наголошуючи на використанні і 
нематеріальних ресурсів суспільства

Джерело: систематизовано автором
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ДПП, що використовує переваги приватного 
сектору як партнера держави, і дає змогу отри-
мати суттєві вигоди для кожного учасника тако-
го партнерства. Проте в контексті цього висно-
вку вважаємо, що перенесення досвіду інших 
країн без урахування специфіки національної 
економіки може спричинити її дестабілізацію, 
накопичення суперечностей та поглиблення 
конфліктів між суб’єктами ДПП.

Виняткова значущість державно-приват-
ного партнерства як ефективного інструмен-
ту реалізації політики щодо розвитку АПК 
визначається, по-перше, розвитком агропро-
мислового виробництва та інфраструктури 
з урахуванням інтересів і за активної участі 
бізнесу; по-друге, підвищенням ефективності 
використання державної власності та бюджет-
них коштів, що спрямовуються на підтримку 
АПК; по-третє, стимулюванням приватного 
сектору до розвитку підприємницької актив-
ності в областях, які мають найбільший по-
тенціал якісного економічного зростання. За-
значені напрями знаходять своє конкретне 
відображення у витратах державного бюдже-
ту країни, законодавчих ініціативах та роз-
робленні стратегічних програм розвитку дер-
жавно-приватного партнерства.

 Для ефективного застосування закордонного 
досвіду в сучасних умовах розвитку національ-
ної економіки Україні необхідно:

1) домогтися забезпечення прозорості діяль-
ності аграрних підприємств із метою підвищен-
ня рівня довіри до них ділових партнерів;

2)  розвинути правове регулювання відносин 
ДПП і реалізації проектів ДПП;

3) визначити ступінь участі держави у ство-
ренні і розвитку інтеграційних підприємниць-
ких агропромислових структур на засадах ДПП.

Формування сприятливого інституційного 
середовища для підприємницької інтеграції 
малих та середніх виробників на засадах ДПП 
нами пропонується розглядати в контексті та-
ких аспектів:

1) політичний аспект:
– визнання та застосування механізму ДПП 

як базису інтеграційних процесів, як пріори-
тетного фактора розвитку малого та середнього 
бізнесу в АПК із відображенням у відповідних 
документах;

– розроблення державної політики у сфері 
сприяння впровадження ДПП, що має супрово-
джуватись обґрунтуванням пріоритетів у сфері 
ДПП, документальним закріпленням вибраних 
напрямів у відповідних документах стратегіч-
ного та програмно-цільового характеру;

2) правовий аспект: 
– законодавче закріплення підтримки роз-

витку АПК на основі партнерських відносин;;
– удосконалення наявних та прийняття но-

вих нормативно-правових документів в сфері 
відносин ДПП та підтримки суб’єктів підпри-
ємницької діяльності в АПК, що здатні усунути 
наявні недоліки;

– законодавче закріплення правових основ 
захисту партнерів у контексті реалізації інте-
граційних відносин.

 3) адміністративний аспект (дослідження та 
усунення адміністративних бар’єрів);

4) фінансовий аспект:
– активізація концесійних та лізингових від-

носин, системи кредитної кооперації, державні 
пільги та субсидії, кредитування проектів ДПП:

5) освітньо-технологічний аспект:
– залучення науково-дослідних організацій 

до наукових розробок у сфері рослинництва і 
тваринництва (селекція нових сортів культур 
та нових порід тварин, розробки в напрямі за-
хисту рослин тощо);

– підготовка відповідних кадрів, насамперед 
управлінських, відповідної кваліфікації.

Інституціональний аналіз основних страте-
гічних та програмних документів у сфері під-
тримки суб’єктів підприємництва, розвитку 
АПК та становлення відносин державно-приват-
ного партнерства дозволяє визначити їхній вну-
трішньорівневий та міжрівневий взаємозв’язок 
як інституціональний базис. Так, впроваджен-
ню та активізації відносин ДПП в галузях АПК 
мають сприяти заходи, визначені стратегічни-
ми документами, зокрема, «Стратегією сталого 
розвитку «Україна 2020», Стратегією інтеграції 
України до ЄС, Стратегією національної без-
пеки України, Державною програмою сталого 
розвитку сільських територій до 2020 р., Дер-
жавною програмою сталого сільського розвитку 
України на період до 2025 р. З іншого боку, 
заходи із впровадження ДПП мають корелю-
ватись із обласними довгостроковими програ-
мами розвитку АПК, Стратегіями соціально-
економічного розвитку областей, обласними 
програмами розвитку державно-приватного 
партнерства, обласними програмами розвитку 
сільськогосподарської дорадчої діяльності та 
програмам підтримки розвитку кооперативів. 
З іншого боку, як доводить проведене дослід-
ження, діючі інституціональні регулятори не 
здатні повною мірою забезпечити результатив-
ну реалізацію відносин ДПП, що потребує удо-
сконалення наявного нормативно-правового та 
програмного забезпечення та імплементації но-
вих документів стратегічного характеру.

Висновки. Рівень державного регулювання 
АПК України сьогодні не відповідає новим умо-
вам і потребує формування якісно нової систе-
ми управління. Головним засобом підвищення 
ефективного функціонування агропромислового 
виробництва є розвиток партнерських відносин 
держави та бізнесу, що дасть змогу залучити у 
державний сектор економіки додаткові ресур-
си, насамперед інвестиції. Нині є певні проб-
леми, що є перепоною активізації застосування 
механізму державно-приватного партнерства в 
АПК України. До них доцільно віднести:

– недосконалу регуляторну політику (опо-
даткування, тарифи, дозвільна система, непро-
зорість тощо);
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– відсутність відповідної інституційної ін-
фраструктури (підготовка, відбір, моніторинг 
реалізації проектів ДПП);

– недосконалу систему державної підтрим-
ки, нерозвиненість механізмів ДПП;

– недосконале нормативно-правове та мето-
дичне забезпечення відбору та реалізації про-
ектів ДПП.

Подібна взаємодія відносин дасть змогу 
об’єднати ресурси і потенціали держави і біз-
несу, що сприятиме підвищенню ефективності 
використання наявних ресурсів, розподілу ри-
зиків між державним і приватним сектором та 
їх мінімізації. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В АПК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

PROBLEMS AND TRENDS OF USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN AGRICULTURAL COMPLEX IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS

АНОТАЦІЯ
В умовах трансформації економічних відносин, викликаних 

глобальними чинниками зовнішнього середовища, розвиток 
агропромислового комплексу України нерозривно пов’язаний 
із використанням ефективних механізмів та інструментів, 
здатних забезпечити комплексне та повноцінне використання 
наявних ресурсів. Одним із таких механізмів є державно-при-
ватне партнерство (ДПП), широко розповсюджене у більшості 
країн світу, метою якого є сумісна діяльність держави та при-
ватного бізнесу на добровільних засадах із метою отримання 
обопільної вигоди. Розроблено та обґрунтовано першочергові 
кроки вдосконалення політики щодо ДПП в аграрному секторі 
та визначено основні властивості, притаманні цій економічній 
категорії. У статті досліджено сучасний стан та перспективи 
розвитку державно-приватного партнерства в агропромис-
ловому комплексі в умовах глобалізації та інтеграції країни в 
світовий економічний простір. Визначено найбільш оптимальні 
та дієві механізми й інструменти ДПП в аграрному секторі на-
ціональної економіки в умовах її реформування. Розглянуто 
зарубіжний досвіт ефективного застосування ДПП у країнах із 
найбільш розвинутим аграрним сектором.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, іннова-
ції, інтеграція, інвестиції, державне майно, приватний сектор.

АННОТАЦИЯ
В условиях трансформации экономических отношений, 

вызванных глобальными факторами внешней среды, разви-
тие агропромышленного комплекса Украины неразрывно свя-
зано с использованием эффективных механизмов и инстру-
ментов, способных обеспечить комплексное и полноценное 
использование имеющихся ресурсов. Одним из таких меха-
низмов является государственно-частное партнерство (ГЧП), 
широко распространенное в большинстве стран мира, целью 
которого является совместимая деятельность государства и 
частного бизнеса на добровольных началах с целью получе-
ния обоюдной выгоды. Разработаны и обоснованы первооче-
редные шаги по совершенствованию политики относительно 
ГЧП в аграрном секторе и определены основные свойства, 
присущие этой экономической категории. В статье исследо-
ваны современное состояние и перспективы развития го-
сударственно-частного партнерства в агропромышленном 
комплексе в условиях глобализации и интеграции страны в 
мировое экономическое пространство. Определены наибо-
лее оптимальные и действенные механизмы и инструменты 
ГЧП в аграрном секторе национальной экономики в условиях 
ее реформирования. Рассмотрен зарубежный опыт эффек-
тивного применения ГЧП в странах с наиболее развитым 
аграрным сектором.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 
инновации, интеграция, инвестиции, государственное имуще-
ство, частный сектор.

АNNOTATION
In of recent years, the issue of developing public – private 

partnerships (or, according to the law, public – private partner-
ships) and its role in improving the efficiency of implementation 
of infrastructure projects both at national and local levels has be-
come more relevant in of Ukraine. In of modern of Ukraine, when 
new economic relations are gradually formed, and her economy 
becomes more integrated in world community, there is a sharp ne-
cessity for structural changes and more close co – operation of the 
state and private sector. Perfection of mechanism of state-private 
partnership and forming of new structures in the economic sys-
tem of Ukraine of in the conditions of her modernisation provide 
bringing in the economy of private investments, upgrading of the 
commodities and services, given to the consumers, will assist the 
height of competitiveness of of Ukrainian of business. All of it, in 
final analysis, will render favourable influence on the process of 
forming of innovative economy. In of the context of transformation 
of economic relations caused by global environmental factors, the 
development of the agro – industrial complex of Ukraine of is in-
extricably linked with the use of effective mechanisms and tools 
capable of ensuring the comprehensive and full use of available 
resources. One of such mechanism is public – private partner-
ship (PPP), which is widespread in most countries of the world, 
which aims to combine the activities of government and private 
business on a voluntary basis for mutual benefit. Priority of steps 
for improving public – private partnership policy in the agricultural 
sector have been developed and substantiated, and the key fea-
tures specific to this economic category have been identified. The 
of article investigates the current state and prospects of develop-
ment of public – private partnership in the agro – industrial com-
plex in the conditions of globalization and integration of the country 
into the world economic space. The of most optimal and effective 
mechanisms and instruments of public – private partnership in the 
agricultural sector of the national economy in terms of its reform 
are determined. At of the same time, the foreign experience of ef-
fective use of public – private partnership in countries with the most 
developed agar sector is considered.

Key words: public-private partnership, innovation, integration, 
investment, state property, private sector.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Посилення конкуренто-
спроможності та розвиток інфраструктурних 
проєктів у більшості країн світу відбувається 
саме за участі поєднання приватних та держав-
них активів, розглядаючи цей процес як ефек-
тивний механізм поповнення дефіциту коштів 
із боку держави. 
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Разом із тим серед науковців та фахівців досі 
точиться дискусія щодо ролі та найбільш перспек-
тивних напрямів запровадження проєктів ДПП, у 
тому числі в агропромисловому комплексі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Дослідження питання 
розвитку державно-приватного партнерства но-
сить тривалий історичний характер, на протязі 
якого відомі науковці-теоретики надавали різних 
форм тлумачення цього процесу. Найбільший вне-
сок у визначення ролі державно-приватного парт-
нерства у розвиток економіки зробили такі ви-
датні постаті економічної теорії, як Дж.М. Кейнс, 
А. Маршалл, Дж.С. Мілль, Д. Норт, В. Ойкен, 
П. Самуельсон, А. Сміт, Г. Ходжи, а також су-
часні науковці, які приділили значну увагу дина-
мічному розвитку цього питання: М. Авксентьєв, 
С. Афанасьєв, Н. Безбах, В. Варнавський, В. Клє-
піков, В. Кузьмін, Х. Хему, Т. Єфименко, В. Жук, 
О. Огій, С. Грев, М. Хохлов, К. Шапошников та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Державно-приватне партнерство 
зарекомендувало себе як ефективний механізм 
залучення інвестицій у інфраструктурні про-
єкти національного значення у більшості країн 
світової спільноти. Разом із тим застосування 
державно-приватного партнерства в агропро-
мисловому комплексі України й досі залиша-
ється на вкрай низькому рівні, незважаючи на 
його привабливість та перспективність.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення на основі до-
світу розвинутих країн найбільш привабливих 
та ефективних форм та моделей державно-при-
ватного партнерства та їх адаптація до вітчиз-
няних умов.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Основна мета державно-приватного 
партнерства – модернізація економіки країни у 
цілому й аграрного сектору зокрема в умовах 
існуючого дефіциту інвестиційних ресурсів, що, 
власне, і зумовило пошук нових, ефективних та 
дієвих інструментів і механізмів, інноваційних 
форм та засобів реалізації інвестиційної діяль-
ності в агропромисловому комплексі в умовах 
глобалізації й інтеграції.

Державно-приватне партнерство притаманно 
як розвинутим країнам із метою підвищення 
ефективності використання державного майна, 
так і країнам, що розвиваються, у силу обме-
ження ресурсів для залучення приватного капі-
талу у розбудову національної економіки.

Окрім того, необхідно відзначити значну 
роль державно-приватного партнерства в акти-
візації інноваційних процесів та створенні умов 
розвитку науково-технічного прогресу, підви-
щенні конкурентоспроможності галузей націо-
нальної економіки та створенні підґрунтя роз-
витку соціальної сфери країни для задоволення 
суспільних потреб. 

У рамках здійснення державно-приватного 
партнерства можуть укладатися договори про 
концесію, спільну діяльність, управління май-
ном, змішаний договір та ін.

Згідно з класифікацією Світового банку, 
всі без винятку проєкти державно-приватного 
партнерства можна умовно розділити на:

– Співробітництво, в основу якого покладено 
управління й орендні договори між суб’єктами 
приватного та державного секторів;

– концесії, тобто передача права на будів-
ництво та/або експлуатацію майна на платній 
основі суб’єкту підприємницької діяльності (за-
цікавленій юридичній або фізичній особі) з пе-
редачею відповідальності за можливі ризики;

– будівництво нових об’єктів.
В основу державно-приватного партнерства 

має бути закладено принцип взаємної вигоди та 
взаємної зацікавленості, де приватний інвестор 
гарантовано буде отримувати свій прибуток, 
а держава отримає дивіденди у вигляді більш 
ефективного використання державного майна. 

Аналіз розвитку сільських територій дає під-
стави стверджувати, що держава сьогодні не в змо-
зі в односторонньому порядку сприяти вирішенню 
проблем, які склалися в аграрному секторі. Така 
ситуація вимагає налагодженої співпраці між ор-
ганами державної влади, органами місцевого са-
моврядування, сільськогосподарськими товарови-
робниками та жителями села в аграрній сфері на 
засадах публічно-приватного партнерства.

Основними сферами використання держав-
но-приватного партнерства, згідно із Законом 
України, є [1]:

– різноманітне виробництво, транспортні по-
слуги, постачання тепла та розподіл і постачан-
ня природного газу;

– будівництво та/або експлуатація автострад, 
доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на ае-
родромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і 
метрополітенів, морських і річкових портів та 
їх інфраструктури;

– машинобудування;
– збір, очищення та розподілення води;
– охорона здоров’я;
– забезпечення функціонування зрошуваль-

них і осушувальних систем;
– надання соціальних послуг, управління со-

ціальною установою, закладом;
– виробництво та впровадження енергозбері-

гаючих технологій, будівництво та капітальний 
ремонт житлових будинків;

– надання освітніх послуг та послуг у сфері 
охорони здоров’я;

– управління пам’ятками архітектури та 
культурної спадщини [2].

Тим не менше, з огляду на те, що держав-
но-приватне партнерство є історично доведеним 
фактом ефективного та перспективного вектору 
економічного і соціального розвитку на всіх рів-
нях та є оптимальним засобом залучення коштів 
у необхідні соціальні та економічні проєкти, роз-
виток цього процесу у нашій країні залишається 
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вкрай обмеженим та й досі не отримав належ-
ного поширення, особливо в аграрному секторі.

Так, за даними центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, в Україні станом на 
01.07.2019 на засадах ДПП укладено 186 до-
говорів, з яких реалізується 52 (35 – договорів 
концесії, 15 – договорів про спільну діяльність, 
2 – інші договори), 134 договори не реалізують-
ся (4 договори – закінчено термін дії, 17 – розі-
рвано, 113 – не виконується) [3]. Використову-
ючи модель державно-приватного партнерства 
в аграрному секторі економіки, стає можливим 
вирішення питання відбудови та модернізації 
виробничої та соціальної інфраструктури, що 
позитивно позначиться як на розвитку окремих 
галузей агропромислового комплексу і соціаль-
ної сфери, так і на розвитку національної еко-
номіки у цілому в умовах турбулентності.

В агропромисловому комплексі найбільш 
поширеними проєктами державно-приватного 
партнерства, які вже зарекомендували себе як 
ефективні важелі аграрного сектору, є:

– партнерство з розвитку виробничо-збуто-
вих операцій, тобто створення ланцюжків до-
даної вартості за активної співпраці державного 
та приватного секторів;

– партнерство з утілення інноваційного 
складника, тобто співпраця в галузі аграрних 
досліджень, інновацій та впровадження іннова-
ційних продуктів із метою підвищення ефектив-
ності та продуктивності аграрного виробництва 
і доступу до ринку інноваційних технологій;

– партнерство з розбудови та модернізації 
об’єктів виробничої та соціальної інфраструк-
тури аграрної сфери, до яких можна віднести 
вкрай необхідні проєкти логістичних систем, 
об’єкти переробки та зберігання аграрної про-
дукції, об’єкти соціального забезпечення роз-
витку села (школи, лікарні, дороги тощо), ви-
користання меліоративних систем;

– партнерство з розвитку малого та середньо-
го бізнесу, тобто розвиток інформаційних сис-
тем, навчання та ін.

Реформування агропромислового комплексу, 
враховуючи його значимість для національної 
економіки, де основними складниками є форму-
вання продовольчої безпеки та експортні надхо-
дження, є чи не найпріоритетнішим вектором 
стратегічного розвитку країни на найближчу 
перспективу (рис. 1).

Варто зазначити, що в агропромисловому 
комплексі під час укладання угоди щодо дер-
жавно-приватного партнерства одним із ключо-
вих елементів є розподіл та чітке визначення 
функціональних обов’язків кожної зі сторін, а 
також умов та контролю над їх виконанням.

Обґрунтована та продумана оцінка всіх мож-
ливостей і визначення потенціалу кожного із 
суб’єктів проєкту державно-приватного парт-
нерства дасть можливість правильного вибору 
моделі з метою її ефективної реалізації в умо-
вах реальної економіки.

Цільовим орієнтиром реалізації будь-якого 
державно-приватного партнерства в агропро-

мисловому комплексі як елементі національної 
економіки є вдосконалення соціальної-еконо-
мічної системи або суспільного блага з метою 
задоволення власних та суспільних інтересів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. В Укра-
їні є досить значний потенціал державно-приват-
ного партнерства у сфері дрібного і середнього 
бізнесу, який, на жаль, сьогодні недостатньо ви-
користовується. Накопичена світовим досвідом 
різноманітність концептуальних підходів, форм, 
методів і конкретних механізмів державно-при-
ватного партнерства цілком може бути викорис-
тана під час вирішення низки важливих завдань 
сучасної агропромислової політики. 

Процес консолідації інтересів держави та 
бізнес-структур у вигляді реалізації проєктів 
державно-приватного партнерства розпочина-
ється на вищому політичному рівні держави з 
формуванням національної політики в галузях 
господарської діяльності, у сфері науки, со-
ціальній сфері, в інноваційній політиці тощо, 
адже в механізмах державно-приватного парт-
нерства розкривається сутність взаємодії дер-
жавного регулювання економіки з ринковим 
саморегулюванням.

Формування ефективної та дієвої ринкової 
економічної політики в агропромисловому комп-
лексі неможливе без тісної взаємодії приватного 
бізнесу та держави, результатом якої має стати 
розвиток та відбудова виробничої та соціальної 
інфраструктури, активізація інноваційних про-
цесів в аграрному секторі та підвищення ефек-
тивності використання державного майна.
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МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА, ФУНКЦІОНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 
СИСТЕМ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ДОБРОБУТУ

MARKETING POLICY, MARKETING SYSTEMS AND SUBJECTIVE WELL-BEING

АНОТАЦІЯ
У статті досліджується зв’язок маркетингової політики на 

макро- та мікрорівні і суб’єктивного добробуту (subjective well-
being) – категорії, яка є важливою як для зростання ефек-
тивності та результативності інноваційного процесу, так і для 
забезпечення сталого розвитку економічних систем. У межах 
соціологічної та поведінкової концепцій маркетингу помічаєть-
ся відхід від парадигми «економічної людини» і включення до 
критеріїв ухвалення купівельних рішень чинників, пов’язаних 
із системами цінностей. Як в основі цінностей, так і в основі 
суб’єктивного добробуту лежать потреби людини. Задоволен-
ня чи незадоволення потреб впливає як на формування цін-
ностей, так і на відчуття щастя. З іншого боку, колективне праг-
нення до поліпшення умов життя визначає орієнтацію не тільки 
на кількісне зростання, а й на зростання якісне. Таким чином, 
маркетингова політика стає дотичною до зростання якості про-
позицій цінності, причому саме у маркетинговому, а не в тех-
нічному сенсі, якості споживання, а через неї – якості життя і 
зростання людського капіталу. У статті проаналізовано модель 
зв’язку маркетингової політики та суб’єктивного добробуту і 
зроблено висновки щодо необхідності якісної видозміни мар-
кетингової політики в бік розширення сфери відповідальності 
маркетингу відповідно до парадигми маркетингу відносин. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингова система, 
cуб’єктивний добробут, економіка щастя, соціоекономічна сис-
тема, цінності.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется связь маркетинговой политики на  

макро- и микроуровне и субъективного благополучия 
(subjective well-being) – категории, которая является важной 
как для роста эффективности и результативности инноваци-
онного процесса, так и для обеспечения устойчивого развития 
экономических систем. В рамках социологической и поведен-
ческой концепций маркетинга замечается отход от парадигмы 
«экономического человека» и включение критериям принятия 
покупательских решений факторов, связанных с системами 
ценностей. Как в основе ценностей, так и в основе субъектив-
ного благополучия лежат потребности человека. Удовлетворе-
ние или неудовлетворение потребностей влияет как на фор-
мирование ценностей, так и на ощущение счастья. С другой 
стороны, коллективное стремление к улучшению условий жиз-
ни определяет ориентацию не только на количественный рост, 
но также и на рост качественный. Таким образом, маркетин-
говая политика начинает иметь отношение к росту качества 
предложений ценности, причем именно в маркетинговом, а не 
в техническом смысле, качества потребления, а через нее –  
качества жизни и увеличение человеческого капитала. В ста-
тье проанализирована модель связи маркетинговой политики 
и субъективного благополучия и сделаны выводы о необходи-
мости качественного видоизменения маркетинговой политики 

в сторону расширения сферы ответственности маркетинга в 
соответствии с парадигмой маркетинга отношений. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая система, 
субъективное благополучие, экономика счастья, социоэконо-
мическая система, ценности.

АNNOTATION
The article addresses the relationship of marketing policies at 

the macro and micro levels and subjective well-being – a category 
that is important both for increasing the efficiency and effective-
ness of the innovation process, and for ensuring the sustainable 
development of economic systems. In the framework of sociolog-
ical and behavioral concepts of marketing, a departure from the 
paradigm of the “economic person” is observed and inclusion of 
factors related to value systems in the criteria for making purchas-
ing decisions takes place. Marketing and subjective well-being 
are supposed to be related due to the common basis of human 
needs, which are the foundation for values as well as for subjec-
tive well-being. Satisfying or dissatisfying needs affects both the 
formation of values and the feeling of happiness. On the other 
hand, the collective desire to improve living conditions determines 
the orientation not only on quantitative development of marketing 
system, but also on qualitative growth. Thus, the marketing policy 
becomes tangent to the growth of the quality of value propositions, 
bearing marketing sense, going much further technical compli-
ance, meaning a necessity for a considerable leap in customer 
experience and, therefore in collective customer experience, and 
essentially in the quality of consumption. However, the relations of 
marketing and subjective well-being are neither simple, nor linear. 
They are supposed to have many faceted links at different level of 
socio-economic system and can be traced among other through 
the notion of human capital. The quality of consumption, deter-
mines growth in quality of life and the growth of human capital. The 
article analyzes the model of the relationship of marketing policy 
and subjective well-being, which combines marketing strategies, 
empirical experience, objective to maximize utility, this time includ-
ing tangible and intangible assets and criteria, and draws conclu-
sions about a place for marketing in promoting well-being through 
responsible consumption and education, and a need for a dramatic 
shift in marketing policy in the direction of expanding of its scope in 
accordance with the relationship marketing paradigm.

Key words: marketing, marketing system, subjective well-be-
ing, economy of happiness, socio-economic system, values.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Дослідження економіки 
щастя є одним із цікавих напрямів економіч-
них досліджень, інтерес до яких пожвавився в 
останні десятиліття, що призвело, зокрема, до 
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появи терміна «економіка щастя». Прагнення 
добробуту і щастя є важливим чинником, що 
визначає поведінку людини, у тому числі й еко-
номічну, пов’язану з розвитком особистих кре-
ативних здібностей, виробництвом інновацій, 
результативністю та ефективністю праці [1–3]. 

Економіка щастя оцінює суб’єктивний, ін-
дивідуальний добробут через комбінацію еко-
номічних та психологічних категорій, широко 
спираючись на поняття корисності. Досліджен-
ня з економіки щастя переважно зосереджені 
на вивченні чинників, відмінних від доходу, 
що впливають на добробут [4]. Вони добре під-
ходять для визначення тих складників, де іс-
нує або може існувати чітка кореляція добро-
буту з кількісними індикаторами, такими як 
рівень інфляції, безробіття та нерівність. Проте 
фокусування лише на доході ризикує пропус-
тити важливі елементи добробуту через те, на-
приклад, що різні люди по-різному визначають 
баланс переваг, створюваних матеріальними та 
нематеріальними цінностям. Наприклад, вони 
можуть вибрати менш оплачувану, але більш 
цікаву для себе роботу, або менш зручний, але 
більш екологічний продукт, тим не менше праг-
нучи до максимізації корисності у класичному 
сенсі Вальраса. Дослідження економіки щастя 
та визначення суб’єктивного добробуту є також 
важливими для забезпечення сталого розвитку, 
яке ґрунтується, серед іншого, на свідомому та 
відповідальному споживанні, яке неможливе 
без самостійно визначеної цільової поведінкової 
установки на суб’єктивний добробут і щастя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спирається автор. Суб’єктивне 
відчуття добробуту формується під впливом 
наявності можливості до споживання, якості 
пропозиції цінності, наявності вибору та по-
стійної доступності бажаного [5]. Цілком імо-
вірно також, що це відчуття знаходиться під 
впливом обсягу, якості та змісту інформації, 
яка циркулює у соціоекономічній системі, яка 
значною мірою формується під впливом мар-
кетингових комунікацій [6; 7]. Слід відзначи-
ти, що класичний маркетинг, реалізовуваний 
через комплекс 4Р маркетинг-менеджменту не 
дає змоги належною мірою врахувати немате-
ріальний компонент корисності, пов’язуваний 
із відчуттям суб’єктивного добробуту та щас-
тя, зокрема через обмеженість пропонованих 
інструментів донесення цінності та недостатню 
увагу до процесу взаємодії зі споживачами та 
більш широкою аудиторією [8–11]. 

Таки чином, у зв’язку з дослідженнями 
суб’єктивного добробуту в межах економіки 
щастя відкривається ціле поле дослідницьких 
питань, які досі не знайшли свого вирішен-
ня, зокрема визначення механізму та ступеню 
впливу маркетингової політики на суб’єктивне 
благополуччя особи і переформатування марке-
тингової політики для кращого прилаштуван-
ня до потреби створення й зміцнення відчуття 

суб’єктивного добробуту і щастя. На сучасному 
етапі розвитку цивілізації відчуття добробуту, 
щастя та задоволення життям зазнає змін. Со-
ціологи та психологи наголошують на тому, що 
важливу роль у цьому відіграють соціокуль-
турні процеси, що відбуваються в усьому світі 
й у кожній країні зокрема. Це знайшло своє 
відображення у соціологічній та психологічній 
теоріях маркетингу, наприклад [12–14]. Збіль-
шення кількості населення, високий рівень 
урбанізації, загострення екологічних проблем, 
глобальні процеси, безумовно, здійснюють чи-
малий вплив на задоволення життям [15; 16].

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті полягає у тому, щоб визна-
чити основні маркетингові інструменти, які ма-
ють вплив на суб’єктивне благополуччя особи, 
й те, у який спосіб маркетингова політика здій-
снює вплив на добробут через розвиток соціо-
економічної системи у цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Більшість сучасних теорій ціннос-
тей так чи інакше вказує на зв’язок ціннос-
тей та відчуття щастя і задоволеності життям. 
Можна виділити декілька ключових ідей, які 
пов’язують ціннісні пріоритети та суб’єктивне 
благополуччя.

Як в основі цінностей, так і в основі 
суб’єктивного добробуту лежать потреби люди-
ни. Задоволення чи незадоволення потреб впли-
ває як на формування цінностей, так і на від-
чуття щастя. 

У нинішніх умовах велике значення мають 
принципи управління суспільством, які забез-
печують пошук шляхів якісного поліпшення 
життєвих умов людини. Таким чином, праг-
нення до поліпшення умов життя спонукає сус-
пільство орієнтуватися не стільки на кількісне 
економічне зростання, скільки на зростання 
якісне. Головною рисою економіки під впливом 
глобалізації стане конкуренція між країнами 
за якість життя, яка забезпечує формування та 
розвиток людського капіталу та визначає пози-
ції країни на міжнародній арені. 

За структурними складниками людського 
капіталу можна характеризувати і окремого 
індивіда, і соціальну групу, і соціоекономічну 
систему в цілому. Показники, які стосуються 
матеріального та духовного боків розвитку ін-
дивіда або суспільства, утворюють непорушну 
єдність. Досвід засвідчує, що було б невірно на 
шкоду одній недооцінювати або переоцінювати 
значення іншої, що має дуже велике значення 
для визначення місця держави у світовому про-
сторі, її ролі у розподілі праці та конкуренто-
спроможності. 

Суб’єктивний добробут споживачів не є то-
тожним задоволенню споживчих потреб, хоча 
ці два поняття схожі та близькі. Суб’єктивний 
добробут відображає загальне відчуття задово-
лення в житті, тоді як споживче задоволення 
стосується тільки споживання. Задоволеність 
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споживачів оцінює фактичні результати порів-
няно з очікуваннями, які, як правило, орієнто-
вані на певну частину досвіду протягом кількох 
проміжків часу. Розчарування – це також по-
рівняння, але воно протиставляє вибраний ва-
ріант із минулими варіантами. Споживче щас-
тя – це резюме змінних, де важливим є досвід 
у сфері споживання і де, таким чином, інтегру-
ється задоволеність та розчарування у зв’язку з 
позитивним і негативним афективним досвідом.

Модель зв’язку маркетингової політики та 
суб’єктивного добробуту повинна містити, з од-
ного боку, маркетингові стратегії, які під впли-
вом емпіричного досвіду та прагнення макси-
мізувати корисність призводять до збільшення 
або зменшення суб’єктивного добробуту. Схема-
тично таку модель наведено на рис. 1. 

Взаємовідносини 1 та 2 є основними від-
носинами, які стосуються створення відчуття 
суб’єктивного добробуту. Маркетингові страте-
гії визначають те, як створюються пропозиції 
цінності й як відбувається оцінка споживачами 
їхніх купівельних можливостей. 

Наприклад, стратегії розподілу впливають 
на безпосередню доступність товарів і створен-
ня нових каналів, таких як Інтернет– торгівля, 
що підвищує зручність, доступність і загалом 
поліпшує досвід покупки. Маркетингові стра-
тегії будуть впливати на суб’єктивний добробут 
тих, хто бачить споживчий досвід важливою 
частиною життя.

Зв’язок 3 відбиває придбання товарів та по-
слуг під впливом емпіричного досвіду. Цей до-
свід формується попереднім досвідом індивіда, 
інформацією про досвід, одержаний іншими 
людьми з кола (мережі) спілкування даного 
індивіда, а також, що важливо у нашому кон-
тексті, під впливом колективного знання, яке 
набуває форму чуток. Це придбання товарів та 
послуг знаходиться під сильним впливом до-
мінуючих соціальних цінностей, таких, напри-
клад, як у моделі культурних цінностей Хоф-
стеде [18]. Стереотипні очікування корисності 
залежать від специфічної взаємодії культурних 

цінностей та сукупності маркетингових зусиль, 
яким споживачі та широка публіка надали свою 
оцінку. Цей зв’язок віддзеркалює також узви-
чаєні паттерни поведінки, оцінки та ухвалення 
рішень як щодо покупок, так і щодо створен-
ня пропозиції цінності. Зв’язок 4 показує спо-
живання, здійснюване під впливом прагнення 
отримати максимальну корисність і відбиває 
прагнення «економічної людини». Зв’язок 7 по-
казує товари, які купляються не на основі ем-
піричного досвіду, а у сподіванні отримати 
такий позитивний емпіричний досвід. Напри-
клад, придбання подорожей може мати поміт-
ний безпосередній вплив на суб’єктивне відчут-
тя добробуту ще до того, як споживчий досвід, 
власне, склався, оскільки сам факт придбання 
такого товару визнається ознакою добробуту. 

Зв’язок 4 також показує, що тенденції мак-
симізації можуть мати вплив на відчуття до-
бробуту, причому цей вплив не є однозначним. 
З одного боку, високий рівень споживання може 
сприйматися як ознака добробуту, проте люди, 
що прагнуть максимуму, можуть бути менш за-
доволені своїм покупками. Зв’язок 6 відбиває 
очікування людей по відношенню до покупок і 
спрямовують їх до стратегії максимізації, коли 
їх очікування посилюються. Наявність зв’язку 
6 може бути емпірично підтверджена роздрібною 
онлайн-торгівлею (зниження витрат на пошуки 
призводять до максимізації) чи надання вибору 
або за допомогою інших засобів, які знижують 
витрати на пошуки та впливу очікування [17]. 

Маркетингова діяльність може мати істот-
ний вплив на суб’єктивний добробут. Напри-
клад, інвестиції в поліпшення мереж дистрибу-
ції створюють значний потенціал для створення 
корисності місця і часу й, отже, можуть створи-
ти додану цінність та підвищити якість життя. 
Високий рівень життя не може бути забезпече-
ний без розвитку маркетингових обмінів і, від-
повідно, без системи розподілу [19; 20]. Реклама 
може мати позитивний ефект за рахунок збіль-
шення інформації на ринку, також може спо-
стерігатися і негативний ефект через дратівли-

 

Маркетингові 
стратегії 

Емпіричний досвід 

Суб’єктивний добробут Покупки 

Тенденція до максимізації 

6 8 

5 7 

Рис. 1. Модель зв’язку маркетингової політики та суб’єктивного добробуту [17]
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вий або повторюваний характер реклами. Окрім 
того, якщо в організаціях використовують недо-
брочесну практику для стимулювання попиту, 
то маркетингові комунікації можуть посилити 
певні негативні стереотипи і створити дисфунк-
ціональні культурні цінності, маркетингові ко-
мунікації можуть вступати в конфлікт із досяг-
ненням очікуваного високого рівня добробуту.

Багатовимірний аналіз зв’язку маркетингу 
та суб’єктивного добробуту показує відсутність 
щільного зв’язку між маркетинговою політи-
кою та добробутом [5]. Активне застосування 
маркетингової політики значною кількістю ак-
торів ринку не призводить, звичайно, до авто-
матичного підвищення суб’єктивного відчуття 
добробуту на національному рівні через декілька 
причин. По-перше, ефект маркетингової діяль-
ності сприймається набагато менш очевидним 
порівняно з іншими, наприклад вплив здоров’я 
чи безпеки довкілля на якість життя. По-друге, 
існують значні групи споживачів, яким не подо-
бається розвиток бізнесу в цілому; ці споживачі 
набагато частіше зауважують на негативні соці-
альні наслідки чи недоброчесність, які асоцію-
ються з маркетингової діяльністю. Таке ставлен-
ня може нівелювати позитивні результати, що 
маркетингова практика доводить до суспільства.

Підвищення значимості маркетингової по-
літики для зростання суб’єктивного добробуту 
потребує переоцінки маркетингової політики та 
розширення сфери її відповідальності. 

Роль маркетингу у розвитку соціоекономіч-
них систем можна розглядати як роль агента 
соціальних змін. Таким чином, суб’єктивний до-
бробут може бути підвищений за рахунок збіль-
шення взаємозалежності та координації мар-
кетингу з іншими соціальними інституціями. 
Наприклад, маркетинг може відігравати клю-
чову роль у розробленні, просуванні та доставці 
маркетингових програм для досягнення високих 
стандартів добробуту. У цьому разі маркетинго-
ва політика буде підтримувати підприємницьку 
діяльність, яка підвищить якість життя. 

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у даному напрямку. На 
підставі проведеного аналізу можна зробити 
такі висновки. 

Вплив маркетингової політики на 
суб’єктивний добробут є складним і здійсню-
ється на двох рівнях: на рівні взаємодії окре-
мої організації з її публікою і через створення 
стереотипних паттернів маркетингової політи-
ки, які продукують, своєю чергою, стереотип-
ні моделі поведінки й ставлення споживачів. 
Використання у великій кількості одних і тих 
самих маркетингових інструментів, наприклад 
розширення мереж дистрибуції, або активне 
використання онлайн-торгівлі сприяє розвитко-
ві всієї соціоекономічної системи через розши-
рення інфраструктури та набуття споживачами 
корисних звичок, які дають змогу поліпшити 
ефективність функціонування усієї маркетинго-
вої системи. 

Позитивний досвід споживання, який при-
щеплює маркетингова політика, може бути 
нівельований через негативне ставлення до 
зловживання окремими маркетинговими ін-
струментами, наприклад із маркетингових ко-
мунікацій чи ціноутворення, орієнтованого на 
психологію. Через це внесок маркетингу у роз-
виток соціоекономічної системи і підвищення 
добробуту споживачів вимагає переосмислення 
його призначення, розширення сфери відпові-
дальності, як, наприклад, це пропонується у 
холістичній концепції маркетингу та обереж-
ного, а разом із тим і всебічного використання 
інструментів взаємодії, як це передбачається у 
маркетингу взаємовідносин. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПИТАНЬ  
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ПЕРЕМІЩЕННЯМ МОРСЬКИХ 

КОНТЕЙНЕРІВ ТА ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ  
ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

DEVELOPMENT OF SOFTWARE ON CONTROLS  
ON THE MOVEMENT OF MARITIME CONTAINERS  

AND ACCESSORIES TO THEM THROUGH CUSTOMS

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню основних аспектів розро-

блення програмного забезпечення з питань здійснення контро-
лю над переміщенням морських контейнерів та додаткового 
обладнання до них. Оскільки сьогодні у Програмно-інформа-
ційному комплексі «Інспектор» відсутній модуль, який давав би 
змогу здійснювати автоматизований контроль над переміщен-
ням морських контейнерів, надзвичайно актуальним є напра-
цювання пропозицій щодо його розроблення й імплементації 
у практичну діяльність митниць. Особливу увагу акцентовано 
на структурному наповненні спеціалізованого модуля та пара-
метрах здійснення митного контролю над переміщенням мор-
ських контейнерів. Основні положення даного дослідження 
можуть бути використані для напрацювання технічної супро-
відної документації з метою імплементації програмного модуля 
у практичну діяльність митниць.

Ключові слова: контейнер, морський контейнер, режим 
тимчасового ввезення, контейнерні перевезення, програмне 
забезпечення з питань здійснення контролю над переміщен-
ням морських контейнерів та додаткового обладнання до них 
через митний кордон України.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию основных аспектов 

разработки программного обеспечения по вопросам осу-
ществления контроля над перемещением морских контей-
неров и дополнительного оборудования к ним. Поскольку на 
сегодняшний день в ПИК «Инспектор» отсутствует модуль, 
который давал бы возможность осуществлять автоматизи-
рованный контроль над перемещением морских контейне-
ров, чрезвычайно актуальной является наработка предло-
жений по его разработке и имплементации в практическую 
деятельность таможен. Особое внимание акцентировано 
на структурном наполнении специализированного модуля 
и параметрах осуществления таможенного контроля над 
перемещением морских контейнеров. Основные положения 
данного исследования могут быть использованы для выра-
ботки технической сопроводительной документации с целью 

имплементации программного модуля в практическую дея-
тельность таможен.

Ключевые слова: контейнер, морской контейнер, режим 
временного ввоза, контейнерные перевозки, программное 
обеспечение по вопросам осуществления контроля над пере-
мещением морских контейнеров и дополнительного оборудо-
вания к ним через таможенную границу Украины.

АNNOTATION
The article is devoted to the study of the main aspects of soft-

ware development for the control of the movement of offshore con-
tainers and accessories. Considering the above, in order to auto-
mate the procedures of customs control and customs clearance 
of goods at border crossing points for maritime communication, 
the most effective implementation of the full module «Maritime 
Checkpoint» of the Automated Customs Clearance System «In-
spector» is the most effective today. Part of the aforementioned 
issue is solved with the help of the port community information 
system implemented in ports, which is characterized by significant 
imperfection. However, it should be noted that at present, customs 
control and customs clearance processes at ports are not effec-
tive enough, including because customs officials are forced to si-
multaneously work with several software complexes, which often 
involve duplication of the same data. Therefore, the possibility of 
effective control of the temporary importation of containers and ad-
ditional equipment to them in such conditions is not discussed at 
all. Because of this, a large number of containers and their equip-
ment, which were temporarily imported and had to be removed 
after the completion of transport operations, remain in the territory 
of Ukraine without payment of customs duties and are used for 
various economic purposes. Considering the above, in order to 
automate the procedures of customs control and customs clear-
ance of goods at the border crossing points for maritime traffic, 
the most effective implementation of the fully completed module 
«Maritime Checkpoint» of the Automated Customs Clearance Sys-
tem «Inspector» is the most effective today. As of today, there is 
no module in the Inspectorate SIC that would allow for automated 
control over the movement of offshore containers, it is extremely 
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important to develop proposals for its development and implemen-
tation in customs. Special attention is paid to the structural filling 
of the specialized module and the parameters of customs control 
over the movement of offshore containers. The main points of this 
study can be used to develop technical supporting documentation 
in order to implement the software module into the practical activi-
ties of customs.

Key words: container, sea container, temporary importation 
mode, container transportation, software for control of movement 
of sea containers and additional equipment to them across the 
customs border of Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Активні інтеграційні 
процеси України у світову економічну систему, 
що супроводжуються посиленням глобалізації, 
актуалізують питання підвищення рівня без-
пеки держави шляхом сприяння ефективізації 
здійснення державної митної справи. Захист 
економічних інтересів України набуває спря-
мованості на застосування сучасних інструмен-
тів здійснення митного контролю та митного 
оформлення, котрі зорієнтовані не лише на 
посилення безпеки держави, а й на створення 
сприятливих умов для збільшення товарообі-
гу шляхом спрощення та прискорення митних 
процедур завдяки їх автоматизації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Досліджувана 
тематика носить досить вузьке прикладне спря-
мування, а тому в літературних джерелах ре-
презентована не повною мірою. Серед наукових 
досліджень, присвячених здійсненню контролю 
над переміщенням морських контейнерів через 
митний кордон, доцільно виділити праці таких 
науковців та фахівців-практиків, як А.В. Арте-
менко [1–3], Ю.О. Коновалов [4], В.В. Слободян 
[5], Т.В. Руда [6].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Сьогодні залишається ще багато 
невирішених питань, що стосуються особли-
востей переміщення морських контейнерів та 
додаткового обладнання до них, автоматизації 
контролю над цим процесом та унормування 
регламентації зазначених питань у вітчизняній 
нормативно-правовій базі.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). З огляду на актуальність пробле-
ми дослідження, основна мета статті полягає у 
напрацюванні пропозицій щодо програмного за-
безпечення з питань здійснення контролю над 
переміщенням морських контейнерів та додат-
кового обладнання до них через митний кордон 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Надзвичайно гострою сьогодні 
проблема автоматизації митного контролю над 
переміщенням морських контейнерів та додат-
кового обладнання до них є для пунктів про-
пуску, розташованих на території морських 

портів, через які здійснюється перевезення то-
варів у контейнерах або ж і власне порожніх 
контейнерів.

Частково окреслені питання вирішуються 
шляхом застосування інформаційної системи 
портового співтовариства (далі – ІСПС), досвід 
роботи якої в морських портах пов’язаний із 
частковою автоматизацією процедур митного 
контролю та митного оформлення водних тран-
спортних засобів і товарів, що переміщуються 
ними, характеризується й низкою негативних 
аспектів, зокрема:

– її розробником та популяризатором є при-
ватна компанія «ТОВ «ППЛ 33-35», яка за до-
помогою державного підприємства «Адміністра-
ція морських портів України» (далі – АМПУ) 
змушує до користування її послуги усіх учасни-
ків митних правовідносин у портах;

– ІСПС за своєю суттю є інформаційною ба-
зою, що накопичує інформацію, яка з погляду 
державних органів є інформацією з обмеженим 
доступом, а з погляду підприємців – комерцій-
ною таємницею (при цьому ця інформація зо-
середжена в руках приватної компанії «ТОВ 
«ППЛ 33-35»), яка може мати несанкціоновані 
витоки;

– АМПУ шляхом імплементації у практич-
ну діяльність ІСПС намагається своїми наказа-
ми (які не зареєстровані в Міністерстві юстиції 
України і не є частиною законодавства) вста-
новлювати обмеження для функціоналу мит-
ниці в частині здійснення фізичного контролю 
водних транспортних засобів і товарів, що пере-
міщуються ними.

Аналізуючи практику здійснення митного 
контролю та митного оформлення в портах, 
варто зазначити, що вона є недостатньо ефек-
тивною, що значною мірою зумовлено й тим, 
що посадові особи митниці вимушені одночасно 
працювати з декількома програмними комплек-
сами (та вносити до кожного з них інформацію, 
що частково дублюється), а саме з:

– Єдиною автоматизованою інформаційною 
системою ДФС (ЄАІС);

– вебпорталом «Єдине вікно для міжнарод-
ної торгівлі»;

– ІСПС;
– Журналом обліку контейнерів (так зва-

ний «Червоний контейнер»), що застосовується 
Одеською митницею ДФС і є її власним напра-
цюванням.

Це, своєю чергою, не дає змоги повноцінно 
застосовувати АСАУР та не створює передумов 
для повноцінного доступу посадових осіб мит-
ниці призначення до відомостей про товари та 
товаросупровідні документи на них, які нада-
валися морськими агентами, експедиторами та 
декларантами в портах.

За таких умов можливостей для ефективного 
контролю над тимчасовим увезенням контейнерів 
та додаткового обладнання до них просто немає.

Саме через це значна кількість контейнерів 
та додаткового обладнання до них, які ввозили-
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ся на територію України в режимі тимчасового 
ввезення, після його завершення залишається 
на митній території без сплати митних плате-
жів та використовуються в різноманітних гос-
подарських цілях.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою 
автоматизації процедур митного контролю та 
митного оформлення товарів у пунктах про-
пуску для морського сполучення найефектив-
нішим сьогодні є впровадження повноцінного 
модуля «Морський пункт пропуску» Автомати-
зованої системи митного оформлення «Інспек-
тор», який:

– охоплює всі процеси митного контролю та 
митного оформлення як на митних кордонах 
(починаючи з надання попередньої інформації 
морськими агентами стосовно вмісту кожного 
контейнера), так і всередині країни (закінчую-
чи митним оформленням товарів у режим ім-
порту), надаючи можливість на кожному етапі 
співставити інформацію про вміст контейнера, 
надану декларантом, з інформацією, що надава-
лася на попередньому етапі;

– завдяки інтегрованому в нього АСАУР 
дає змогу створювати профілі ризику будь-якої 
складності з використанням такого інновацій-
ного підходу, як алгоритми нечіткої логіки й 
обліку позитивної та негативної історій попере-
дніх митних оформлень;

– створює передумови для повноцінного за-
провадження інформаційного обміну між орга-
нами доходів і зборів, іншими державними орга-
нами та підприємствами за принципом «єдиного 
вікна» (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 25.05.2016 № 364 (у редакції Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 22.11.2017 № 878)) 
під час переміщення товарів через митний кор-
дон України водним транспортом.

Технічне завдання на створення модулю 
«Морський пункт пропуску» Автоматизованої 
системи митного оформлення «Інспектор» було 
підготовлено робочою групою у складі фахівців 
департаментів управління організації митно-
го контролю й інформаційних технологій ДФС 
України та Одеської і Донецької митниць ДФС 
у березні 2018 р.

Після його впровадження в життя з’явиться 
можливість створити цілісну систему контролю 
тимчасового ввезення контейнерів та додатко-
вого обладнання до них.

Така система об’єднуватиме інформацію 
про контейнери та додаткове обладнання до 
них, увезені на митну територію України будь-
якими видами транспорту, з інформацією про 
вивезення контейнерів за межі України.

Таким чином, митниці в зоні діяльності 
яких контейнери тимчасово ввозилися на те-
риторію України, матимуть актуальну інфор-
мацію про терміни їх перебування на території 
держави, їх вивезення/невивезення, що, своєю 
чергою, дасть можливість своєчасно реагувати 
на можливі порушення законодавства з питань 
державної митної справи.

Із вищезазначеною метою в Автоматизованій 
системі митного оформлення «Інспектор» має 
бути створений спеціалізований модуль із кон-
тролю над тимчасовим увезенням контейнерів 
та додаткового обладнання до них, що включа-
тиме такі блоки інформації:

І блок – «Облік прибуття контейнерів»;
ІІ блок – «Облік вибуття контейнерів»;
ІІІ блок – «Заходи з дотримання умов митно-

го режиму тимчасового ввезення».
Перший блок передбачає акумуляцію та опра-

цювання інформації щодо контейнера, а саме:
– зазначення митниці, що прийняла контейнер;
– тип контейнера;
– номерний знак контейнера;
– дата прибуття контейнера;
– інформація про транспортний засіб, яким 

увезено контейнер;
– назва лінії;
– лінійний агент;
– номер коносамента;
– завантажений чи порожній контейнер;
– наявність додаткового обладнання;
– опис додаткового обладнання;
– особа, відповідальна за тимчасове ввезення 

контейнера.
За умови ввезення контейнера морським 

судном інформація щодо контейнера подається 
агентською організацією (морським агентом), а 
у разі транспортування іншими видами тран-
спорту формується посадовою особою митниці.

У другому блоці наводиться інформація про:
– митницю, в зоні діяльності якої вибув кон-

тейнер;
– тип контейнера;
– номерний знак контейнера;
– завантажений чи порожній контейнер;
– транспортний засіб, що здійснює вивезен-

ня контейнера;
– дату та час вивезення контейнера;
– наявність додаткового обладнання;
– опис додаткового обладнання.
На третьому етапі подається інформація 

щодо вжиття додаткових заходів із дотримання 
умов режиму тимчасового ввезення, якщо такі 
було вжито.

Першим блоком – облік прибуття контей-
нерів – передбачається подання інформації про 
контейнери, що поміщені у митний режим тим-
часового ввезення. Інформація та формат її по-
дання наведено в табл. 1.

Інформація надається агентською організа-
цією (морським агентом) ДФС із застосуванням 
мережі Інтернет, автоматично перевіряється на 
відповідність установленим структурі й форма-
ту та розміщується в ЄАІС, вноситься до ПІК 
і частково дублюється (переноситься у наступ-
ний блок модуля). 

Другий блок – облік вибуття контейнерів – 
передбачає інформацію про вибуття контейнерів.

Третій блок – заходи з дотримання умов 
митного режиму тимчасового ввезення – перед-
бачає формування інформації про заходи, вжиті 
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митними органами щодо контейнерів та/або до-
даткового обладнання до них, у разі недотриман-
ня вимог режиму їх тимчасового ввезення.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, розроблення й практичне впро-
вадження спеціалізованого програмного моду-
ля «Електронний журнал обліку контейнерів» 
на базі ПІК «Інспектор» дасть змогу реалізува-
ти інформаційний складник механізму митно-
го контролю над тимчасовим увезенням мор-
ських контейнерів та додаткового обладнання 
до них і, як наслідок, сприятиме дотриманню 
вітчизняного законодавства з питань реаліза-
ції митного режиму тимчасового ввезення за 

рахунок комплексного відстеження перемі-
щення контейнерів.
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Таблиця 1 
Інформація про контейнери та формат її подання

Інформація Формат 
подання

Кількість 
символів

Обов’язковість 
подання інформації

Митниця, що прийняла контейнер строка велика обов’язкова
Тип контейнера строка 3 символи обов’язкова
Номерний знак контейнера строка 11 символів обов’язкова
Дата прибуття дата ,час дата, час обов’язкова
Номер/назва транспортного засобу строка велика обов’язкова
Назва лінії (у разі ввезення водним транспортом) строка велика обов’язкова
Лінійний агент (у разі ввезення водним транспортом) строка велика обов’язкова
Номер коносамента (у разі ввезення водним тран-
спортом) строка велика обов’язкова

Завантажений чи порожній контейнер так/ні (1/0) код 1 символ обов’язкова
Наявність додаткового обладнання так/ні (1/0) код 1 символ обов’язкова
Опис додаткового обладнання строка велика обов’язкова
Особа, відповідальна за режим тимчасового ввезення строка велика обов’язкова
Джерело: розроблено авторами

Таблиця 2
Інформація щодо обліку вибуття контейнерів

Інформація Формат 
подання

Кількість 
символів

Обов’язковість 
подання інформації

Митниця, що прийняла контейнер строка велика обов’язкова
Тип контейнера строка 3 символи обов’язкова
Номерний знак контейнера строка 11 символів обов’язкова
Завантажений чи порожній контейнер так/ні (1/0) код 1 символ обов’язкова
Номер/назва транспортного засобу строка велика обов’язкова
Дата випуску (вибуття) контейнера дата дата, час обов’язкова
Наявність додаткового обладнання так/ні (1/0) код 1 символ обов’язкова
Опис додаткового обладнання строка велика обов’язкова
Джерело: розроблено авторами

Таблиця 3
Інформація щодо обліку вибуття контейнерів

Інформація Формат подання Кількість 
символів

Обов’язковість 
подання інформації

Митниця, якою вживались заходи строка велика обов’язкова
Тип контейнера строка 3 символи обов’язкова
Номерний знак контейнера строка 11 символів обов’язкова
Наявність додаткового обладнання так/ні (1/0) код 1 символ обов’язкова
Опис додаткового обладнання строка велика обов’язкова
Опис заходів, що вживалися строка велика обов’язкова
Реквізити протоколу про ПМП строка велика не обов’язкова
Джерело: розроблено авторами
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ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

APPROACHES TO STRATEGIC PLANNING  
OF THE STATE POLICY OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION  

AND RE-INDUSTRIALIZATION OF ECONOMY 

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено узагальнення підходів до стратегування 

державної політики технологічної модернізації та реіндустріалі-
зації економіки. Наведено теоретичні погляди на сутність стра-
тегування державної політики. Надано характеристику найбільш 
важливих стратегічних планових документів України, що мають 
відношення до планування державної політики технологічної 
модернізації системи національного господарства. Сформовано 
концептуальний зміст поняття стратегії технологічної модерніза-
ції в системі реіндустріалізації економіки. Визначено принципову 
етапність реалізації державної політики забезпечення технологіч-
ної модернізації національної економіки. Обґрунтовано структуру 
стратегування державної політики технологічної модернізації та 
реіндустріалізації економіки. Наукова новизна дослідження по-
лягає у визначенні структури стратегування державної політики 
технологічної модернізації та реіндустріалізації економіки.

Ключові слова: технологічна модернізація економіки, реін-
дустріалізації національного господарства, державна стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлено обобщение подходов к стратегиро-

ванию государственной политики модернизации и реиндустри-
ализации экономики. Приведены теоретические взгляды на 
сущность стратегирования государственной политики. Охарак-
теризованы наиболее важные стратегические плановые доку-
менты Украины, которые имеют отношение к планированию 
государственной политики модернизации системы националь-
ного хозяйства. Сформирован концептуальный смысл понятия 
стратегии модернизации в системе реиндустриализации эко-
номики. Определена принципиальная этапность реализации 
государственной политики обеспечения модернизации наци-
ональной экономики. Обоснована структура стратегирования 
государственной политики модернизации и реиндустриализа-
ции экономики. Научная новизна исследования заключается 
в определении структуры стратегирования государственной 
политики модернизации и реиндустриализации экономики.

Ключевые слова: технологическая модернизация эконо-
мики, реиндустриализация национального хозяйства, государ-
ственная стратегия.

АNNOTATION
The purpose of the article is to summarize and identify ap-

proaches to strategizing the state policy of technological mod-
ernization and re-industrialization of the economy. The article 
summarizes the approaches to the strategic planning of the state 
policy of technological modernization and re-industrialization of 
the economy. The theoretical views on the essence of public poli-
cy strategizing are presented. The description of the most import-
ant strategic planning documents of Ukraine, which are relevant 
to the planning of the state policy of technological modernization 
of the national economy, is given. The conceptual content of the 
concept of technological modernization in the system of econom-
ic reindustrialization has been formed. In the course of the re-
search, the following methods were used: grouping – to identify 
the theoretical and methodological provisions of the formation of 
methods of analysis, methodological approaches, indicators –  
indicators, peculiarities of forming conclusions, the resulting 
characteristics as elements of the methodology of the study of 
the processes of economic re-industrialization on the basis of its 
technological modernization; analysis and synthesis – to highlight 
basic approaches to state regulation in the analyzed area. The 
principle stage of implementation of the state policy of technolog-
ical modernization of the national economy has been determined. 
The structure of state policy of technological modernization and 
re-industrialization of the economy is substantiated. The practical 
value of the results of the study is to develop recommendations 
for central and regional authorities on improving the tools and 
tools of technological policy to further equalize the environment 
for the formation of technological competitiveness of the econo-
my. Practical validation of state plans in this crucial area depends 
on sufficient resources, especially financial and investment. 
The scientific novelty of the research lies in the formation of the 
structure of state policy of technological modernization and re-in-
dustrialization of the economy by such components as the initial 
conditions, the purpose of the state policy, strategic goals, policy 
principles, implementation scenarios, monitoring methodology, 
financial resources and the final part.

Key words: technological modernization of the economy, 
re-industrialization of the national economy, state strategy.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Реалізація державної по-
літики у стратегічно важливих для національ-
ної економіки сферах, напрямах, де потрібні 
системні й комплексні реформи, що дають свої 
результати в середньо- і довгостроковій пер-
спективі (зокрема, й у руслі забезпечення тех-
нологічної модернізації в контексті реіндустрі-
алізації національного господарства), потребує 
ретельного планування, у т. ч. та передусім на 
задах стратегічного бачення. Отже, і методично 
прийнято, і доведено світовою практикою, що 
впровадження глибинних реформувань держа-
ви здійснюється згідно з чітко визначеним пла-
ном – стратегією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Вивченню базо-
вих положень у сфері інноваційної діяльності, 
а також інноваційно-технологічної модернізації 
економіки присвячено публікації низки вітчиз-
няних та зарубіжних науковців, зокрема таких, 
як Т. Васильців та Р. Лупак [1], М. Диха [2], 
Я. Жаліло [3], Ю. Кіндзерський [4], Т. Куценко 
[5], Л. Федулова [6], Ю. Харізішвілі [7] та ін. 
Проте сьогодні недостатньо досліджено аспекти 
стратегування державної політики у цій сфері.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є узагальнення та іденти-
фікація підходів до стратегування державної 
політики технологічної модернізації та реінду-
стріалізації економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відомо, що в державному управ-
лінні, економіці та політиці під стратегією при-
йнято розуміти:

– узагальнення, визначення і формування 
найкращого з аналітичного погляду шляху, 
траєкторії розвитку для досягнення генераль-
ної мети;

– набір правил для прийняття рішень, яким 
керуються у своїй діяльності;

– створення завдяки різноманітним діям уні-
кальної і цінної позиції на ринку;

– склад ключових цілей, яких прагне досяг-
ти суб’єкт розроблення стратегії, та шляхів і 
способів їх реалізації у вигляді певної моделі 
бачення розвитку ситуації;

– план заходів у довгостроковій перспективі, 
орієнтованих на досягнення стратегічних орієн-
тирів за недостатньої визначеності і мінливості 
зовнішнього середовища. 

Звичайно, що ці та інші загальні і певною 
мірою усталені погляди на поняття стратегії 
залежно від сфери стратегічного управління 
уточнюються, розвиваються та доповнюються. 
Сьогодні, коли йдеться про стратегію, здебіль-
шого мають на увазі певний комплексний і, 
можливо, не надто деталізований план поведін-
ки у довгостроковій перспективі, що в загаль-
ному слідує у напрямі наперед визначеної мети, 

або ж довгостроковий, послідовний, підкріпле-
ний ідеологією, стійкий до невизначеності умов 
середовища проспект, який супроводжується 
постійним аналізом та моніторингом у процесі 
його реалізації та спрямований із певною метою 
на досягнення успіху в кінцевому підсумку. 

Для уточнення сутнісних характеристик по-
няття «стратегія» у макроекономічному аспекті 
його трактування звернімося до трьох базисних 
аспектів: нормативно-правового, досвіду страте-
гування державної політики та результатів сучас-
них наукових досліджень у сфері формування і 
реалізації стратегії на макроекономічному рівні. 

Так, згідно з Господарським кодексом Укра-
їни, під економічною стратегією визначено «…
вибраний державою курс економічної політики, 
розрахований на тривалу перспективу і спря-
мований на вирішення значних економічних, 
соціальних та культурних завдань, завдань у 
сфері економічної безпеки держави, формуван-
ня і накопичення економічного потенціалу і на-
ціонального багатства, підвищення суспільного 
добробуту. Елементами стратегії є стратегічні 
цілі, заходи і засоби їх досягнення». Як бачимо, 
констатується стандартний типовий і загалом 
вірний, хоча й не надто конкретизований, під-
хід до визначення поняття економічної страте-
гії у базовому щодо регулювання господарської 
діяльності в країні нормативно-правовому акті.

Дещо більш конкретні аспекти і положення 
стратегування державної політики знаходимо у 
чинних стратегіях соціально-економічного роз-
витку України. Так, у Стратегії сталого розвит-
ку «Україна – 2020» хоча й не надається пря-
мого визначення і концептуального бачення, 
сутність цього документа простежується безпо-
середньо в тексті. Зокрема, стратегія визначає 
чотири базисні аспекти (вектори): розвитку, 
відповідальності, безпеки та гордості. У струк-
туру документу закладені: пріоритети стратегії, 
індикатори оцінювання стану її реалізації, на-
прями формування засобів та нормативно-пра-
вове й організаційне забезпечення.

У нашій державі також продовжує реалізу-
ватися Стратегія розвитку малого і середнього 
підприємництва України на період до 2020 р. 
У тексті документа зазначається, що стратегія 
охоплює всі ключові сфери суспільного життя 
та, відповідно, має відображення в основних 
стратегічних та програмних документах, які 
впливають на розвиток МСП. У структурі стра-
тегії визначено: проблеми, на подолання яких 
орієнтовується стратегія; мету і строки реаліза-
ції; шляхи і способи розв’язання проблем; фі-
нансове, організаційне забезпечення, механізм 
упровадження.

Не вдаючись до деталізації, зауважимо, що 
аналогічні вади характерні й для інших страте-
гічних планових документів, які розроблені на 
найвищих щаблях державного управління і ре-
алізуються у нашій державі. Йдеться, зокрема, 
про: Транспортну стратегію України на період 
до 2020 р.; Основні засади (стратегію) держав-
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ної екологічної політики України на період до 
2020 р.; Енергетичну стратегію України на пе-
ріод до 2030 р.; Стратегію розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 р.; Дер-
жавну стратегію регіонального розвитку на пе-
ріод до 2020 р.; Комплексну програму розвитку 
фінансового сектору України до 2020 р.; Стра-
тегію розвитку системи технічного регулюван-
ня на період до 2020 р.; Стратегію реформуван-
ня системи управління державними фінансами 
на 2017–2020 рр. та ін.

Саме тому є підстави вважати однією з при-
чин нереалізації та недосягнення мети і більшості 
цільових орієнтирів ключових стратегічних пла-
нових документів в Україні невідповідність ба-
зисним засадам, а також неврахування ключових 
принципів розроблення такого документа, як стра-
тегія державної політики у тій чи іншій сфері.

Як підтвердження наявності цих та інших 
недоліків державного стратегічного планування 
технологічної модернізації національної еконо-
міки потрібно навести деякі результати віднос-
но результатів сучасних досліджень у царині 
стратегічного планування. Наприклад, М. Диха 
вбачає сутність розроблення державної страте-
гії (у царині стратегічного управління найбільш 
складними аспектами соціально-економічної 
сфери держави) у відповідних заходах, які сто-
суються ідентифікації цілей та стратегічних 
пріоритетів, але обов’язково на засадах спра-
ведливої оцінки й урахування потенціалу, мож-
ливостей і ресурсів країни, її місця у системі 
міжнародного поділу праці, стійкості зовніш-
ньоекономічних зв’язків, розуміння внутріш-
ніх та зовнішніх впливів та впровадження яких 
орієнтується на сталий соціально-економічний 
розвиток, забезпечення гідних (згідно зі світо-
вою практикою) стандартів життя, національ-
ної і економічної безпеки держави [2, с. 87].

Як доводить Я. Жаліло, економічна страте-
гія держави є цілісною системою довгостроко-
вих заходів, визначених суб’єктами плануван-
ня, зорієнтованих на досягнення мети, завдань 
і стратегічних пріоритетів у ключових сферах 
та аспектах економічного відтворення з ураху-
ванням системи впливів ендогенних та екзоген-
них чинників [3, с. 16].

Як бачимо вже лише із цих поглядів, прак-
тикою розроблення і реалізації державних 
стратегій не враховуються такі важливі осно-
воположні аспекти, як, по-перше, послідовність 
заходів і політики у цілому; по-друге, альтер-
нативність, сценарність та різнотипність стра-
тегічної поведінки; по-третє, специфіка обста-
вин і дії чинників внутрішнього та зовнішнього 
середовища; по-четверте, економічний потенці-
ал, ресурсні та інші можливості держави; по-
п’яте, підведення мети, стратегічних орієнтирів 
і політики у цілому під «спільний знаменник» 
(національна безпека, економічна безпека, 
цілі сталого соціально-економічного зростання 
тощо), її узгодження з іншими стратегічними 
плановими документами та ін.

У будь-якому разі, показані як особливості, 
так принцові моменти формування та реалізації 
стратегії слід урахувати під час розроблення і 
апробації стратегії технологічної модернізації в 
системі реіндустріалізації економіки України. 
Нині важливо визначитися з поняттям та дво-
ма принциповими положеннями:

1) склад і структура елементів стратегії тех-
нологічної модернізації в системі реіндустріалі-
зації економіки;

2) сутнісно-змістові характеристики та ба-
зисні положення елементів стратегії.

Відносно концептуального змісту стратегії 
технологічної модернізації в системі реінду-
стріалізації економіки, то, на думку автора, це 
інструмент державного управління, що засто-
совується для стратегічного планування і кон-
тролю реалізації державної політики у сферах 
інноваційно-технологічної діяльності та про-
мислового розвитку, забезпечення на цій осно-
ві конкурентоспроможності, сталого зростання 
і економічної безпеки національної економіки, 
передбачає визначення (на засадах ґрунтовного 
аналізу внутрішнього та зовнішнього макроеко-
номічного середовища, наявного економічного 
потенціалу, а також існуючих поточних і пер-
спективних ризиків і загроз) генеральної мети 
(та її ув’язки із завданнями в рамках системи 
національної безпеки й її поступу), стратегіч-
них цілей та операційних завдань, сукупності 
механізмів, інструментів та безпосередніх ре-
гулюючих заходів, пов’язаних між собою, ви-
значених у строгій послідовності, підкріплених 
відповідною ідеологією та орієнтованих на до-
сягнення цілей і мети стратегії (довгострокової 
державної політики).

Щодо узагальнення складу та змісту елемен-
тів стратегії або ж процесу стратегування тех-
нологічної модернізації та реіндустріалізації 
економіки, то варто звернутися до результатів 
наукових досліджень у цій сфері. Так, Ю. Кін-
дзерський у праці «Промисловість України: 
стратегія і політика структурно-технологічної 
модернізації», обґрунтовуючи власне бачення 
змісту і положень стратегії технологічної мо-
дернізації промисловості України, оперує таки-
ми елементами стратегії, як напрями реформу-
вання (інноваційно-технологічна модернізація 
та інвестиційна підтримка структурних і техно-
логічних змін), стратегічні завдання та засоби 
їх досягнення [4, с. 465–509]. 

Чи не найбільш системним потрібно вважати 
підхід до бачення структури та складу елемен-
тів стратегії технологічної модернізації еконо-
міки, який визначений Л. Федуловою. Науко-
вець у праці [5, с. 96] ідентифікує та складає 
в єдину систему такі елементи стратегії, як її 
мета, стратегічні напрями та завдання, страте-
гічні альтернативи та сценарії розвитку подій, 
механізми реалізації, а також цільові показни-
ки оцінювання стану й ефективності реалізації 
стратегії. Зауважимо, що як мета розглядається 
створення в державі принципово нового типу ін-
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новаційно-технологічної системи, орієнтованої 
на зміцнення конкурентоспроможності націо-
нального господарства шляхом максимальної 
реалізації науково-технологічного потенціалу. 
Усе це підпорядковується завданню стабільного 
якісного соціально-економічного зростання дер-
жави, що абсолютно вірно. 

Особливо велике теоретико-прикладне зна-
чення мають склад принципів формування і реа-
лізації стратегії, розлогий склад напрямів її реа-
лізації (інноваційна освіта, ефективне державне 
управління, результативна науково-дослідна 
сфера, інноваційний бізнес, інноваційна інф-
раструктура, високотехнологічне виробництво, 
система інтелектуальної власності) та конкрет-
ні засоби їх упровадження. Цільові показники 
контролю реалізації стратегії стосуються: част-
ки суб’єктів господарювання, які впроваджують 
технологічні інновації, вітчизняного експорту на 
світовому ринку високотехнологічної продукції 
(послуг), інноваційної продукції у промисловій 
продукції, кількості ВНЗ України у міжнарод-
них рейтингах, чисельності новостворених висо-
кокваліфікованих робочих місць, молодих уче-
них, задіяних до виконання передових НДКР.

Потрібно звернути увагу, що в низці до-
сліджень науковцями під час стратегування 
інноваційно-технологічного розвитку та про-
мислового зростання наголошується на важли-
вості врахування аспекту стратегічної альтерна-
тивності державної політики. На це зауважує 
Ю. Харазішвілі у праці «Системна безпека ста-
лого розвитку: інструментарій оцінки, резерви 
та стратегічні сценарії реалізації» під час об-
ґрунтування сценаріїв сталого розвитку про-
мисловості України. Зокрема, за відповідного 
моделювання науковець оперує двома альтер-
нативними варіантами державної стратегії до 
розвитку промисловості: 1) інерційним зі збе-
реженням існуючих диспропорцій сталого роз-
витку з реалістичним та оптимістичним підва-
ріантами та 2) збалансованим із повноцінним 
сталим розвитком [6, с. 219]. 

Аспект альтернативності стратегічного пла-
нування присутній і в дослідженнях Т. Куцен-
ко. Зокрема у праці [5, с. 308–317] науковець 
зауважує, що базисні елементи інноваційних та 
модернізаційних стратегій типові, отже, значно 
більшої ваги набуває саме вид чи тип стратегії, 
яка застосовується державою для досягнення 
мети. Саме тому розроблено і пропонується на-
бір альтернативних стратегічних підходів, як-
от стратегії: інерційно-ринкова, або інновацій-
ного прориву; копіювання та наслідування чи 
запозичення чи нарощування, або інноваційно-
проривна; дифузії чи державної підтримки ін-
новацій; товарного клонування чи ліцензійного 
копіювання, або піонерного інноваційного роз-
витку; локального інноваційного середовища 
чи міжгалузевих науково-технічних кластерів, 
або міжнародної науково-технологічної співп-
раці; стійкого інноваційного розвитку, або ло-
кальної переваги.

Як бачимо, типів та видів стратегічної по-
ведінки розроблено доволі багато, що дає змогу 
органам державного управління значною мірою 
варіювати під час обґрунтування національної 
та регіонально-галузевих стратегій технологічної 
модернізації економіки й її секторів. Ба більше, 
альтернативність – це не стільки можливість, 
скільки об’єктивна необхідність, адже держави 
різняться за фінансово-економічними можли-
востями, інноваційно-технологічним та інтелек-
туально-кадровим потенціалом, ментальністю та 
підприємницькими здібностям населення і т. ін. 
Отже, питання стратегічної альтернативності – 
прямий шлях до регулювання ефективності стра-
тегування в кожній сфері, не лише аналізованій.

Унаслідок симбіозу цих аспектів науковці 
ведуть мову про стратегічну орієнтацію різних 
груп регіонів на традиційну індустріалізацію (з 
переважанням добувних галузей промисловос-
ті), постіндустріалізацію (перехід до превалю-
вання галузей п’ятого технологічного укладу, 
імпорту сучасних високотехнологічних вироб-
ництв та продукування продукції з високим 
рівнем доданої вартості, інформатизації еконо-
міки і розвитку системи наукомістких послуг), 
неоіндустріалізацію (розвиток виробництв шос-
того технологічного укладу, причому на базі 
виробничих та ринкових потужностей суб’єктів 
сектору малого і середнього бізнесу).

Важливість диференційованого підходу під 
час стратегування державної політики інно-
ваційно-технологічної модернізації економіки 
доводиться й у дослідженнях Т. Васильціва і 
Р. Лупака. Як стверджують автори, це не по-
требує особливого доведення, оскільки в під-
сумку ґрунтовного аналізу стану, динаміки та 
ефективності інноваційно-технологічного роз-
витку України є всі підстави до поділу областей 
на групи регіонів:

1) із потенціалом розвитку промислового ви-
робництва;

2) із транскордонно-транзитним та логістич-
ним потенціалом;

3) зі спеціалізацією на агропромисловому 
виробництві;

4) із високим рівнем науково-технологічного 
розвитку і створення ІТ-послуг.

З огляду на це, різні типи стратегії мають за-
стосовуватися державою для успішної реалізації 
політики інноваційного розвитку і модерніза-
ції регіонального промислового потенціалу. На 
думку науковців, базисними тут можна вважа-
ти такі три стратегічні альтернативи: по-перше, 
створення та розвиток інституційних елементів 
міжфункціонального та міжгалузевого співро-
бітництва суб’єктів базових видів економічної 
діяльності та науково-інноваційного сектора; 
по-друге, розбудова інноваційної інфраструкту-
ри; по-третє, створення та нарощування обсягів 
діяльності локальних інтегрованих системи (пе-
редусім кластерів) [8, с. 17]. 

Очевидно, що цей чинник важливий, має 
право на існування та, більше того, – застосуван-
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ня включно з позитивними наслідками. Разом 
із тим, визначені науковцем зв’язки, скоріше, 
трактуються як механізми або інструменти дер-
жавного регулювання. Їх наявність, як і спів-
відношення між ними, об’єктивно необхідні, але 
не очевидно мають застосовуватися до стратегії 
в цілому. Це може відбуватися й на окремих 
етапах, й в рамках кожного з напрямів регулю-
вання, й для узгодження державної політики у 
сфері технологічної модернізації з іншими заса-
дами державного регулювання в інших сферах 
соціально-економічного і суспільного розвитку.

Роль таких зв’язуючих елементів стратегії 
можуть виконувати й інші аспекти. Це, зокре-
ма, всі характеристики, пов’язані з орієнтацією 
на стратегічне лідерство, положеннями проєк-
тів і програм соціально-економічного розвитку 
держави та її регіонів, т. зв. ціннісними про-
позиціями, спільною місією і моделлю страте-
гічної поведінки суб’єктів реалізації стратегії, 
стратегічним упровадженням, мисленням, ре-
гулюванням та формулюванням стратегії. Фак-
тично пропонований підхід є доволі цікавою 
схемою організаційно-структурної побудови 
стратегії (як документу) технологічної модерні-
зації економіки.

Указані стратегічні альтернативи видаєть-
ся важливим ураховувати під час планування 
й упровадження інструментів і заходів налаго-
дження взаємодії влади та інноваційного бізне-
су, а також підтримки та скерування розвитку 
останнього у руслі зміцнення його конкуренто-
спроможності, експансії на ринки і забезпечен-
ня за рахунок цього якісних структурних зру-
шень та технологічної модернізації економіки.

Звернімо увагу на те, що в профільній еко-
номічній літературі не меншу кількість до-
сліджень присвячено питанням обґрунтування 
стратегії (та її елементів) індустріалізації чи 
реіндустріалізації економіки, переходу на нові 
більш прогресивні щаблі розвитку і модерніза-
ції промислового сектору.

Цікаве теоретико-прикладне значення має 
формулювання мети стратегії. Як правило, у 
таких цілях пропонуються формулювання на 
кшталт зміцнення конкурентоспроможності 
промислового сектору, нарощування обсягів 
виробництва та реалізації промислової продук-
ції, реалізації експортного потенціалу галузі 
промисловості, структурні зміни та інститу-
ційні реформи в промисловому секторі еконо-
міки. Натомість в аналізованій праці знайдено 
дещо нетрадиційний варіант мети, пов’язаний 
зі створенням диверсифікабельної інноваційно 
активної економіки держави, яка має потенці-
ал, ресурсне забезпечення і спроможна постійно 
відтворюватися у відповідності чи навіть кра-
ще, ніж провідні економіки світу. При цьому 
йдеться водночас і про інклюзивний характер 
функціонування та розвитку системи націо-
нального господарства, в основі якого – потуж-
ний, динамічний та конкурентоспроможний 
промисловий сектор.

Велике значення має й обґрунтування етапнос-
ті реалізації стратегії. Зокрема, пропонуються:

1) підготовчий етап (до одного року), у рам-
ках якого передбачається створення т. зв. екс-
пертної групи з представників вищих органів 
державної влади та бізнесу, здійснення деталь-
ного аналізу поточного стану внутрішнього і 
зовнішнього середовища, потенціалу техноло-
гічної модернізації і розвитку промисловості та 
інших галузей реального сектору національної 
економіки, проведення відповідних консульта-
цій із міжнародними компаніями, формування 
вимог та бачення середовища інноваційно-тех-
нологічної діяльності, його чинників та умов, 
визначення моделі технологічної модернізації 
та інноваційного розвитку виробничо-промис-
лового сектору держави; 

2) етап 2 – планування горизонтальної ди-
версифікації (безстроково);

3) етап 3 – горизонтальна диверсифікація 
(безстроково);

4) етап 4 – планування вертикальної дивер-
сифікації і локалізації;

5) етап 5 – вертикальна диверсифікація;
6) етап 6 – новації та діяльність міжнарод-

них корпорацій;
7) етап 7 – аналіз та оцінювання міри реа-

лізації мети, завдань і положень стратегії, кон-
троль її реалізації.

Наявність етапності реалізації стратегії, без-
заперечно, слід уважати перевагою аналізовано-
го підходу. Водночас пропонована послідовність 
не настільки еволюційна та не зовсім відповідає 
баченню проходження послідовних стадій ре-
індустріалізації. Отже, питання етапності, на 
нашу думку, потребує подальшого теоретико-
методичного доопрацювання. 

Узагальнимо визначені вище структуру 
та характеристики елементів стратегування 
державної політики в аналізованій сфері на 
рис. 1. Важливо вести мову про те, що під час 
стратегування слід дотримуватися концепту-
альних вимог та теоретико-методичної послі-
довності. Зокрема, передусім слід провести 
ретельний аналіз внутрішнього і зовнішнього 
середовища проблеми: поточного стану, дина-
міки, ефективності інноваційної діяльності в 
країні, сучасності технологій, передумов та 
середовища розроблення, створення, комерці-
алізації і використання в бізнесі нових сучас-
них передових технологій, стану і потенціалу 
розвитку промислового сектору, його базис-
них, найбільш продуктивних сегментів та  
галузей. 

Уже на цій основі можна говорити про визна-
чення мети державної політики та її стратегіч-
них цілей. Останні фактично слугують орієнти-
рами-дороговказами, за якими має розвиватися 
ситуація. Вони насправді мають бути найбільш 
затребуваними змінами, їх кількість має бути 
оптимальною та не менш головним критерієм 
є їх поєднюваність, узгодженість і збалансова-
ність навколо стратегічної мети регулювання.
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Важливість ідентифікації принципів стра-
тегії полягає у закладенні таких собі внутріш-
ніх «законів», установок, яких не можна по-
рушувати за будь-яких умов. Саме визначеність 
принципів дає змогу забезпечити незворотність 
державної політики за зміни ситуації, політич-
ного курсу, дії тих чи інших внутрішніх або ж 
зовнішніх ризиків і загроз.

Оскільки стратегія є документом середньо- та 
довгострокового планування і прогнозування, 

то потрібно пам’ятати, що ринкова ситуація ні-
коли не є константою і змінюється під дією чис-
ленних чинників та умов. Отже, обов’язковою 
є наявність у рамках стратегії альтернативних 
планів – сценаріїв розвитку ситуації за тих, чи 
інших обставин, міри реалізації чи, навпаки, 
нереалізації мети і завдань регулювання, рівня 
відхилення від запланованої ситуації.

Як показує практика, одним зі слабких 
місць державної політики в частині стратегіч-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Стратегія є базисним (основоположним) документом реалізації 
державної політики впровадження структурних змін та 
інституційних реформ, забезпечення сталого ендогенного зростання, 
зміцнення  конкурентоспроможності і довгострокового розвитку 
економіки на інноваційно-технологічних засадах 

Заключна частина 

Сценарії (альтернативи) 
реалізації стратегії 

•Пов’язані альтернативні плани розвитку ситуації та реалізації 
механізмів і інструментів державної політики, орієнтованих на 
досягнення стратегічних цілей та генеральної мети стратегії 

Базисні положення Структурні елементи 
стратегування 

Вихідні умови 

Стратегічні цілі 

Принципи політики 

Мета державної політики 

• Засадничі положення, дотримання яких забезпечує прозоре й 
якісне управління, різнобічну збалансованість, системність, 
комплексність та контроль державної політики технологічної 
модернізації в системі реіндустріалізації економіки 

•Поточний стан і тенденції інноваційно-технологічної діяльності, 
рівень упровадження її результатів в економіці та суспільному 
житті, технологічна конкурентоспроможність,  стан і тенденції 
розвитку, структурні характеристики та інституційні зміни у 
промисловості та інших галузях реального сектору економіки 

•Формування середовища активізації інноваційно-технологічної 
діяльності та впровадження її результатів у базових галузях РСЕ для 
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності економіки 

•формування ресурсного забезпечення технологічної модернізації 
та реіндустріалізації економіки; 
• розвиток інфраструктури технологічної модернізації; 
• забезпечення планових обсягів, темпів зростання та структурних 
характеристик інноваційно-технологічної діяльності; 
• забезпечення планових параметрів функціонування і розвитку 
промислового сектору; 
• досягнення належного рівня керованості процесів технологічної 
модернізації в системі реіндустріалізації економіки 

Методика моніторингу 
реалізації стратегії 

•Методичні підходи, рекомендації та система показників – 
індикаторів оцінювання міри реалізації та ефективності 
впровадження державної політики 

Фінансово-ресурсне 
забезпечення стратегії 

•Чітко визначені обсяги і джерела формування та використання 
фінансово-ресурсного забезпечення заходів реалізації положень 
стратегії 

Місце стратегії в системі 
макроекономічного планування  

•Функціональна стратегія в системі документів стратегічного 
планування функціонування і розвитку держави та її господарського 
комплексу 

Рис. 1. Структура стратегування державної політики  
технологічної модернізації та реіндустріалізації економіки
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ного планування часто виступає нехтування 
аналізом та контролем її якості та ефективнос-
ті, міри зорієнтованості на досягненні цільових 
орієнтирів. Важливо, щоб була сформована від-
повідна методика і моніторингу, й оцінювання 
ефективності реалізації положень стратегії.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Визна-
чення ставлення до стратегії технологічної мо-
дернізації в системі реіндустріалізації економіки 
буде забезпечене за умови розуміння та усвідом-
лення її визначального місця в системі інших 
ключових пріоритетів, стратегій і програм соці-
ально-економічного розвитку держави. Для цьо-
го слід ідентифікувати її місце і роль.

Практична апробація планів держави у цій 
визначальній сфері залежить від достатнього 
ресурсного забезпечення, особливо фінансового 
та інвестиційного. Мають бути чітко визначе-
ними і обсяги, і джерела їх формування, але 
одночасно в тісній ув’язці з джерелами вико-
ристання коштів, відповідним моніторингом і 
оцінюванням ефективності. Тільки за такого 
підходу може бути забезпечена належна ефек-
тивність державної політики у сфері сталого ен-
догенного зростання.

Перспектива подальших досліджень у цьо-
му напрямі стосується аналізування галузево-
структурних особливостей інноваційно-техноло-
гічної активності та забезпечення технологічної 
модернізації економіки України.
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КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ  
У РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС

COMMERCIAL CONCESSION AS A FORM OF INVESTMENT  
IN RESTAURANT BUSINESS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто комерційну концесію як форму інвес-

тування у ресторанний бізнес. Досліджено правові основи ко-
мерційної концесії в законодавстві України. Установлено, що у 
країнах із розвинутою ринковою економікою більшість підпри-
ємств працює за схемою комерційної концесії в таких сферах, 
як ресторани й закусочні (відомі McDonald’s, Pizza Hut, Baskin 
Robbins), туризм і готельне господарство (Holiday Inn, Sheraton), 
індустрія безалкогольних напоїв (CocaСola, Pepsi, 7UP). Най-
більш популярні договори комерційної концесії у сфері ресторан-
ного бізнесу України такі: «Джигіт», «Франс.уа», Ріzza Celentano 
Ristorante, Salateira, Fornetti, Lviv Croissants, Aroma Kava , Grill 
Pab, Mafia, Coffelat, Druzi, Gemini espresso club, Mr.Grill Hotdogs 
& Burger, FreshLine, Black Honey, C&T CoffeeTea shop.

Ключові слова: комерційна концесія, ресторанний бізнес, 
франчайзинг, бренд, фаст-фуд.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена коммерческая концессия как форма 

инвестирования в ресторанный бизнес. Исследованы право-
вые основы коммерческой концессии в законодательстве 
Украины. Установлено, что в странах с развитой рыночной 
экономикой большинство предприятий работает по схеме ком-
мерческой концессии в таких сферах, как рестораны и закусоч-
ные (известные McDonald’s, Pizza Hut, Baskin Robbins), туризм 
и гостиничное хозяйство (Holiday Inn, Sheraton), индустрия 
напитков (CocaСola, Pepsi, 7UP). Наиболее популярные дого-
воры коммерческой концессии в сфере ресторанного бизнеса 
Украины следующие: «Джигит», «Франс.уа», Риzza Celentano 
Ristorante, Salateira, Fornetti, Lviv Croissants, Aroma Kava, Grill 
Pab, Mafia, Coffelat, Druzi, Gemini espresso club, Mr.Grill Hotdogs 
& Burger, FreshLine, Black Honey, C&T CoffeeTea shop.

Ключевые слова: коммерческая концессия, ресторанный 
бизнес, франчайзинг, бренд, фаст-фуд.

АNNOTATION
The relevance of the development of commercial concession 

(franchise) relations is due to the fact that the widespread use and 
distribution of such a form of economic contractual cooperation, 
as a commercial concession, creates favorable conditions for the 
development of small business, since it is the institution of com-
mercial concession (franchise) is one of the most common forms 
of investment and introducing innovations into the country’s econ-
omy. Due to these characteristics, franchising has been widely 
used in international practice, is a recognized economic and legal 
mechanism for enhancing investment relations and an important 
tool for implementing the state’s innovation and investment policy. 

The purpose of this work is to review the conceptual basis of com-
mercial concession and the feasibility of its use in the restaurant 
business. Methodological basis of the study is the methods of anal-
ysis and synthesis, abstraction and generalization, system analy-
sis and comparison. Based on the statutory definition, the com-
mercial concession agreement refers to consensual, bilateral, paid 
and causal. The consensual nature of a commercial concession 
agreement is conditioned by the entry into force of the agreement 
from the time the parties reach agreement on the essential terms, 
while for real contracts it is not enough to reach an understanding 
of the essential conditions, they are considered concluded from 
the moment of transfer of the property defined by the contract. 
Currently in the catalog of franchises of Ukraine in the category ca-
tering about 400 franchises. In Ukraine, there are specialized com-
panies that are preparing franchises for sale are engaged in the 
development of business plans, marketing, advertising the finished 
product, etc. Of the restaurateurs for such services they ask for  
$ 2,000, and they willingly pay, expecting to earn on the trade with 
their trademarks many times more. The most popular commercial 
concessions in the field of restaurant business in Ukraine are the 
following: Jigit, François, Rizza Celentano Ristorante, Salateira, 
Fornetti, Lviv Croissants, Aroma Coffee, Grill Pub, Mafia, Coffelat, 
Druzi, Gemini Espresso Club, Mr.Grill Hotdogs & Burger, Fresh-
Line, Black Honey, C&T CoffeeTea shop.

Key words: commercial concession, restaurant business, 
franchising, brand, fast food.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Актуальність розвитку 
відносин комерційної концесії (франчайзингу) 
зумовлюється тим, що широке використання 
та поширення такої форми господарської до-
говірної кооперації, як комерційна концесія, 
створює сприятливі умови для розвитку малого 
підприємництва, оскільки саме інститут комер-
ційної концесії (франчайзингу) є однією з най-
більш прогресивних форм залучення інвестицій 
та впровадження інновацій в економіку країни. 
Завдяки цим характеристикам франчайзинг 
отримав широке застосування в міжнародній 
практиці, є визнаним господарсько-правовим 
механізмом активізації інвестиційних відносин 
та важливим інструментом реалізації іннова-
ційно-інвестиційної політики держави. 
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Нестабільність та непередбачуваність еконо-
мічної політики держави на попередньому етапі 
її розвитку, зокрема непослідовна інноваційно-
інвестиційна політика, а також відсутність де-
тального правового забезпечення відносин ко-
мерційної концесії стримують процес активного 
розвитку названих відносин. У зв’язку із цим 
постає питання щодо термінового створення ці-
лісного господарсько-правового механізму інно-
ваційного інвестування як одного з важливих 
завдань економічної політики держави. У цьо-
му контексті існує потреба чіткого визначення 
об’єктів, відносно яких має здійснюватися дер-
жавна підтримка розвитку інноваційного інвес-
тування, зокрема франчайзингових відносин з 
інноваційним продуктом у складі франшизи.

Специфіка відносин комерційної концесії та 
сучасний стан розвитку економіки дають змогу 
зробити висновок про великі перспективи роз-
витку франчайзингу саме в Україні, але за умо-
ви суттєвого підвищення рівня правового забез-
печення цих договірних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. О.Г. Розметова 
розглядає концесійний договір як інновацій-
ну форму інвестування в санаторно-курортну 
сферу. Автор стверджує, що концесія за умови 
розроблення оптимальної нормативно-правової 
бази та дієвого механізму дасть змогу поліп-
шити стан матеріально-технічної бази та якість 
надання послуг на підприємствах державної і 
комунальної власності, які не підлягають при-
ватизації, шляхом значних вливань фінансових 
ресурсів без зміни форми власності [3, с. 120].

М.В. Грабар розглядає концесійні договори як 
перспективну форму реалізації державно-приват-
ного партнерства, яка здатна забезпечити розви-
ток не тільки сфери туризму і рекреації України, 
а й усієї супутньої інфраструктури. Вони форму-
ються основи системного розвитку галузі як скла-
дового чинника економічної системи [6].

Сьогодні дуже мало вітчизняних наукових 
досліджень, які б стосувалися використання 
комерційних концесій у готельно-ресторанно-
му бізнесі. Проте багато зарубіжних учених 
займаються дослідженням теоретико-методоло-
гічних та прикладних аспектів концесій у ту-
ризмі: F.J. Paul Eagles, M. Cynthia Baycetich, 
Xiaoye Chen, Lina Dong, Elizabeth Halpenny, 
Pia B. Kwan, Jasminka J. Lenuzzi, Xiye Wang, 
Honggen Xiao, Yubing Zhang [7], Anna Spenceley, 
Rita Casimiro [8].

Однак залишається багато невирішених пи-
тань стосовно особливостей використання комер-
ційної концесії в готельно-ресторанному бізнесі.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою даної роботи є розгляд концеп-
туальних основ комерційної концесії та доціль-
ності її використання в ресторанному бізнесі.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відповідно до ст. 366 Господарсько-

го кодексу України, під комерційною концесі-
єю слід розуміти договір, відповідно до якого 
одна сторона (правоволоділець) зобов’язується 
надати другій стороні (користувачеві) на строк 
або без визначення строку право використання 
в підприємницькій діяльності користувача ком-
плексу прав, належних правоволодільцеві, а 
користувач зобов’язується дотримуватися умов 
використання наданих йому прав та сплатити 
правоволодільцеві обумовлену договором вина-
городу [2].

Комерційна концесія (франчайзинг) – один із 
нових основних правових інститутів, що знайшов 
своє відображення у Цивільному кодексі Украї-
ни. Договір комерційної концесії (франчайзингу) 
(contract of franchising, contrat de franchissage ou 
de franchise) широко застосовувався в господар-
ській діяльності із 70-х років XX ст., хоча вже 
був відомий у США з кінця XVIII ст.

У країнах із розвинутою ринковою економі-
кою більшість підприємств працює за схемою 
франчайзингу в таких сферах, як ресторани й 
закусочні (відомі McDonald’s, Pizza Hut, Baskin 
Robbins і т. п.), туризм і готельне господарство 
(Holiday Inn, Sheraton і т. п.), індустрія безалко-
гольних напоїв (CocaСola, Pepsi, 7UP і т. п.) та ін.

Виходячи із законодавчо встановленого ви-
значення, договір комерційної концесії відно-
ситься до консенсуальних, двосторонніх, плат-
них і каузальних. Консенсуальність договору 
комерційної концесії зумовлюється тим, що на-
брання чинності договору відбувається з часу до-
сягнення сторонами згоди щодо істотних умов, 
тоді як для реальних договорів недостатньо до-
сягнення лише порозуміння стосовно істотних 
умов, вони вважаються укладеними з моменту 
передачі визначеного договором майна. 

Відповідно до договору комерційної конце-
сії, надання користувачу комплексу виключних 
прав правоволодільця, технічної та комерційної 
документації, виплата роялті правоволоділь-
цю – діяння, спрямовані на виконання догово-
ру, який уже набрав чинності. Перелічені дії 
можуть також і співпадати з моментом укла-
денням договору. Водночас, навіть якщо пере-
дача комплексу прав, відповідної документації 
та виплата винагороди відбуваються в момент 
укладення договору, договір комерційної кон-
цесії все одно є консенсуальним. 

Порівняно з одностороннім договором, в яко-
му права має тільки одна сторона, а друга – 
лише обов’язки, комерційна концесія (фран-
чайзинг) є двостороннім договором, оскільки 
взаємні права та обов’язки мають обидві сторо-
ни цього договору. 

Залежно від сфери застосування договору ви-
діляють такі основні типи комерційної конце-
сії: обробну (виробничу), сервісну (концесія на 
послуги) та торговельну.

Як відзначає Н.О. Саніахметова, використан-
ня в законодавстві України терміна «комерцій-
на концесія» поряд з існуванням концесійного 
договору, що докорінно відрізняється за своїм 
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змістом, може призвести до проблем у практич-
ній діяльності [4, с. 297].

Поряд із доктринальними положенням щодо 
співвідношення термінів комерційної концесії 
та франчайзингу існує офіційне тлумачення. 
Так, Державний комітет України з питань ре-
гуляторної політики та підприємництва (нині – 
Державна регуляторна служба України) у сво-
єму Листі від 11.02.2004 № 761 зауважив про 
ідентичність термінів договору франчайзингу 
та договору комерційної концесії [5]. 

Сьогодні в каталозі франшиз України в ка-
тегорії громадського харчування виставлено 
близько 400 франшиз. В Україні з’явилися спе-
ціалізовані компанії, які готують франшизи на 
продаж: займаються розробкою бізнес-планів, 
маркетингом, рекламують готовий продукт та 
ін. З рестораторів за подібні послуги вони про-
сять від 2 тис дол., і ті охоче платять, розрахо-
вуючи заробити на торгівлі своїми торговими 
марками в рази більше.

Найбільш популярні договори комерційної кон-
цесії у сфері ресторанного бізнесу України такі:

– «Джигіт» – ресторани грузинської кухні 
у форматі Fast-Casual. Обсяг інвестицій стано-
вить від 20 000 до 35 000 дол. Вступний вне-
сок – 5 000 дол. Роялті – 2%, період окупнос-
ті – від 7 до 12 місяців.

– «Франс.уа» – національна українська 
мережа кав’ярень із продажу високоякісної 
традиційної французької випічки. Обсяг необ-
хідних інвестицій – від 20 000 до 25 000 дол. 
Вступний внесок – 6000 дол., роялті відсутні, 
період окупності – 18 місяців.

– Ріzza Celentano Ristorante – перша і най-
більша мережа піццерій в Україні. Для відкрит-
тя закладу площею 60–80 м2 обсяг необхідних 
інвестицій становить від 45 000 до 60 000 євро. 
Термін окупності інвестицій – два роки.

– Salateira – міжнародна мережа рестора-
нів здорового харчування. Необхідний обсяг 
інвестицій 120 000 дол., вступний внесок – 
30 000 дол., тривалість придбання франшизи – 
два роки.

– Fornetti – мережа пекарень, налічує 550 за-
кладів по всій Україні. Необхідний обсяг інвес-
тицій – від 8 000 до 15 000 дол. залежно від 
розмірів фондів. Час покупки інвестицій – вісім 
місяців.

– Lviv Croissants – львівський концепт мере-
жі пекарень швидкого харчування. Необхідний 
обсяг інвестицій – 25 000 дол., вступний роз-
мір – 9 000 дол. Розмір роялті – 3% від оборо-
ту на місяць. Термін окупності інвестицій – від 
2 до 12 місяців.

– Aroma Kava – одна з найбільших мереж 
кав’ярень в Україні. Необхідний обсяг інвести-
цій може – від 250 000 до 800 000 грн залеж-
но від розмірів закладу. Термін окупності – від 
6 до 15 місяців. Розмір роялті – 2% від щомі-
сячного обороту.

– Grill Pab – міжнародна мережа гриль-
ресторанів. Вступний внесок відсутній, розмір не-

обхідних інвестицій починається від 540 000 грн. 
Роялті – 2% від щомісячного обороту, термін за-
купівлі інвестицій – від шести місяців.

– Mafia – мережа ресторанів японської та 
китайської кухонь. Вартість франшизи – від 
30 000 євро, роялті – 5% від продажів на мі-
сяць. Також передбачена виплата маркетин-
гового платежу у розмірі 2% від щомісячних 
продажів. Термін окупності бізнесу – від 24 до 
26 місяців.

– Coffelat – мережа українських кав’ярень, 
працюючих за принципом «кава із собою». Для 
використання франшизи необхідного інвесту-
вати у заклад 26 000 дол., вступний внесок – 
1 800 дол. На повернення інвестицій необхідно 
один-два роки.

– Druzi – франшиза мережі кафе. Первин-
ний внесок – 90 000 грн, обсяг інвестицій – від 
50 000 грн. Роялті – 3%, тривалість окупнос-
ті – від 12 до 18 місяців.

– Gemini espresso club – мережа кав’ярень 
із двадцятирічною історією. Обсяг інвестицій – 
від 170 000 грн, вступний внесок – 1 000 дол. 
Окупність – від 8 до 12 місяців.

– Mr.Grill Hotdogs & Burger – мережа хот-
дог-барів. Для ресторану площею 50 м2 вступ-
ний внесок становить 5 000 дол., обсяг інвес-
тицій – 52 500 дол. Для ресторану площею 
100 м2 вступний внесок – 10 000 дол., обсяг 
інвестицій – 95 000 дол. Термін окупності – від 
22 до 26 місяців.

– FreshLine – національна мережа кафе 
швидко харчування. Розмір інвестицій – від 
15 000 до 35 000 дол. залежно від розміру за-
кладу. Вступний внесок становить від 4 500 до 
6000 дол. Період повернення вкладень – від 
18 до 30 місяців.

– «Сімейна пекарня» – українська мере-
жа міні-пекарень. Інвестиції – від 18 000 дол. 
Вступний внесок – 5 000 дол. Роялті відсутні, а 
період окупності – від 10 місяців.

– Black Honey – одна з найвідоміших 
кав’ярень Західної України. Інвестиції – від 
15 000 до 60 000 дол. залежно від форма-
ту закладу. Вступний внесок – від 2 000 до 
5 000 дол. Роялті – 3%. Термін окупності – від 
10 до 20 місяців.

– C&T CoffeeTea shop – удале поєднання двох 
форматів: магазину з широким асортиментом 
кави та чаю з усього світу і кафе із залою для 
дегустації і широким вибором супутніх товарів. 
Розмір інвестицій – від 30 000 євро. Вступний 
внесок – від 9 000 євро, роялті – 3%, а термін 
окупності – 9–20 місяців.

Покупець франшизи отримує чимало. Йому 
дають чіткий бізнес-план, гарантують чіткий гра-
фік відкриття точки, технології, меню, проводять 
навчання персоналу. По суті, людина за місяць 
отримує готовий працюючий бізнес. У подальшо-
му власник франшизи бере на себе маркетинг і 
рекламу, а також допомагає з поставками продук-
ції. По суті, франчайзі отримує доступ до оптових 
закупівель усієї мережі, а там уже зовсім інші 
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ціни. Для невеликого кафе чи ресторану-одинака 
такі прайси недосяжні. Мережа може дозволити 
собі також найняти більш дорогого технолога, 
відповідно, отримати на виході більш якісний і 
оригінальний продукт [1, с. 143].

Найдорожча у світі мережа швидкого харчу-
вання з’явилася у 1948 р. у Каліфорнії. 2017 р. 
бренд McDonald’s оцінювався у 97,7 млрд дол. 
Чистий прибуток компанії за підсумками 2017 фі-
нансового року становив 5,19 млрд дол., що на 
11% більше за аналогічний показник попере-
днього року. Майже 37 тис закладів McDonald’s 
працюють у понад 100 країнах. Компанія актив-
но просувається на нових ринках, але час від 
часу стикається зі спротивом із боку місцевих 
бізнесів і представників влади. На законодавчо-
му рівні McDonald’s заборонили в Ірані, Північ-
ній Кореї та на Бермудських островах.

В Україні компанія присутня більше 20 ро-
ків, перший ресторан було відкрито у 1997 р. 
На початок поточного року мережа розширила-
ся до 83 закладів. Частка McDonald’s на вітчиз-
няному ринку закладів швидкого обслуговуван-
ня становить близько 11%.

Kentucky Fried Chicken – одна з найстаріших 
американських мереж закладів швидкого об-
слуговування, що з’явилася ще у 1950-х роках. 
За 10 років KFC вже набували популярності 
у Великобританії, Мексиці та інших країнах. 
Права на франшизу KFC належать компанії 
Yum! Brands, яка також володіє брендами Pizza 
Hut і Taco Bell. Бренд KFC потрапив до п’ятірки 
найдорожчих у світі фаст-фудів і оцінювався у 
13,5 млрд дол. США.

Загалом у світі працює понад 20 тис закла-
дів. Перший KFC в Україні з’явився у грудні 
2012 р. Протягом п’яти років компанія плану-
вала розширити мережу до 100 точок, інвесту-
вавши у кожну близько 2 млн дол. 

За даними компанії Pro-Consulting, обсяг укра-
їнського ринку закладів швидкого обслуговування 
оцінюється приблизно в 488,7 млн дол. США.

На тлі зниження інтересу з боку глобальних 
компаній український ринок поступово завойо-
вує фінська мережа Hesburger, яка у своїй кра-
їні відвоювала лідерські позиції у McDonald’s. 
Понад 400 закладів компанії розташовані у Лит-
ві, Латвії, Естонії, Туреччині, Казахстані, Росії. 

Асортимент таких закладів уже змінюється 
під впливом трендів здорового харчування. На-
віть гіганти індустрії вимушені підлаштовува-
ти своє меню під смаки аудиторії, доповнюю-
чи його «здоровими» позиціями, або ж зовсім 
«змінювати курс». Так, McDonald’s постійно 
публікує заяви про «оздоровлення», зменшення 
вмісту шкідливих компонентів у стравах, а та-
кож доповнює стандартне меню традиційними 
для тієї чи іншої країни стравами. На цій же 
хвилі влітку минулого року мережа KFC запус-
тила у Китаї перший заклад під назвою K Pro, 
де замість фірмової смаженої у фритюрі куря-
тини подають салати, сандвічі, страви з риби та 
морепродуктів.

Утім, ця тенденція помітна не лише в Азії, а й 
на батьківщині фаст-фуду – США, де майже 83% 
споживачів відвідують «швидкі» заклади міні-
мум один раз на тиждень. На зміну традиційним 
бургерним приходять веганські заклади. Один із 
прикладів – компанія Plant Power Fast Food, яка 
відкрила перший заклад у 2016 р. у Сан-Дієго. 
Його меню складалося з бургерів, картоплі-фрі та 
коктейлів, але без використання м’яса, барвни-
ків, ароматизаторів та інших шкідливих компо-
нентів. Станом на кінець 2017 р. обороти веган-
ського фаст-фуду перевищили 1,8 млн дол. США. 
На хвилі такого успіху друге кафе з’явилося вже 
за півтора року на місці колишнього ресторану 
Burger King у Каліфорнії. 

Окрім веганських страв та інших варіацій 
на тему корисної їжі, заклади швидкого об-
слуговування потроху шукають нові рішення 
у старих рецептах. Незвичні колись італійська 
та мексиканська кухні зараз уже стали інтер-
національними і тому сприймаються як щось 
повсякденне. Натомість ресторатори експери-
ментують із регіональним фаст-фудом Близь-
кого Сходу, що вже став доволі популярним у 
Європі. Якщо нинішні темпи розвитку збере-
жуться, до 2022 р. ринок зросте більше ніж на 
150 млрд дол. США, до 690,8 млрд дол. США.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
комерційна концесія (франчайзинг) – один із 
нових основних правових інститутів, що знай-
шов своє відображення у Цивільному кодексі 
України. Договір комерційної концесії широ-
ко застосовувався в господарській діяльності із 
70-х років XX ст., хоча вже був відомий у США 
з кінця XVIII ст. У країнах із розвинутою рин-
ковою економікою більшість підприємств пра-
цює за схемою франчайзингу в таких сферах, 
як ресторани й закусочні (відомі McDonald’s, 
Pizza Hut, Baskin Robbins), туризм і готельне 
господарство (Holiday Inn, Sheraton), індустрія 
безалкогольних напоїв (CocaСola, Pepsi, 7UP). 
Найбільш популярні договори комерційної 
концесії у сфері ресторанного бізнесу України 
такі: «Джигіт», «Франс.уа», Ріzza Celentano 
Ristorante, Salateira, Fornetti, Lviv Croissants, 
Aroma Kava , Grill Pab, Mafia, Coffelat, Druzi, 
Gemini espresso club, Mr.Grill Hotdogs & Burger, 
FreshLine, Black Honey, C&T CoffeeTea shop.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

BUILDING OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS  
OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

АНОТАЦІЯ
В Україні найбільш конкурентоспроможною галуззю про-

мисловості є авіаційна, оскільки має значний потенціал для 
розвитку не тільки в межах національного ринку, а й у гло-
бальному масштабі. Сьогодні проблема конкурентоспромож-
ності підприємств машинобудівної галузі України на світових 
ринках є складною й комплексною. Машинобудівний комплекс 
залишається технологічно відсталим, надто вразливим до 
кон’юнктурних коливань на міжнародному ринку. Машинобу-
дівна галузь потребує розвитку комплексного формування й 
поетапної реалізації національної стратегії, а також забезпе-
чення належного рівня її конкурентоспроможності на світовому 
ринку. Для збільшення обсягу виробництва продукції машино-
будівної галузі потрібно, щоб на неї був попит на зарубіжних 
ринках. Метою роботи є дослідження сучасного стану машино-
будування в Україні й проведення оцінювання конкурентоспро-
можності машинобудівного підприємства України «Мотор Січ» і 
його найбільшого конкурента Pratt & Whitney. Для того щоб уза-
гальнити чинники, які впливають на машинобудівний комплекс, 
пропонується скористатися SWOT-аналізом. Розкрито сутність 
поняття «конкурентоспроможність підприємства». Охарак-
теризовано причини низького рівня конкурентоспроможності 
підприємств машинобудівної галузі. Запропоновано процеду-
ру управління конкурентоспроможністю машинобудівного під-
приємства. Сформульовано рекомендації для розв’язання цієї 
проблеми в Україні.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, 
машинобудівна галузь, SWOT-аналіз, конкуренція, ринкові 
можливості, стратегія розвитку.

АННОТАЦИЯ
В Украине наиболее конкурентоспособной отраслью про-

мышленности является авиационная, поскольку имеет зна-
чительный потенциал для развития не только в пределах на-
ционального рынка, но и в глобальном масштабе. Проблема 
конкурентоспособности предприятий машиностроительной 
отрасли Украины на мировых рынках является сложной и 
комплексной. Машиностроительный комплекс остается тех-
нологически отсталым, слишком уязвимым к конъюнктурным 
колебаниям на международном рынке. Машиностроительная 
отрасль нуждается в развитии комплексного формирования 

и поэтапной реализации национальной стратегии, а также в 
обеспечении надлежащего уровня ее конкурентоспособности 
на мировом рынке. Для роста объема производства продукции 
машиностроительной отрасли нужно, чтобы на нее был спрос 
на зарубежных рынках. Целью работы является исследование 
современного состояния машиностроения в Украине и прове-
дение оценки конкурентоспособности машиностроительного 
предприятия Украины «Мотор Сич» и его крупнейшего кон-
курента Pratt & Whitney. Для того чтобы обобщить факторы, 
влияющие на машиностроительный комплекс, предлагается 
воспользоваться SWOT-анализом. Раскрыта суть понятия 
«конкурентоспособность предприятия». Охарактеризованы 
причины низкого уровня конкурентоспособности предприятий 
машиностроительной отрасли. Предложена процедура управ-
ления конкурентоспособностью машиностроительного пред-
приятия. Сформулированы рекомендации для решения этой 
проблемы в Украине.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, 
машиностроительная отрасль, SWOT-анализ, конкуренция, 
рыночные возможности, стратегия развития.

АNNOTATION
An urgent problem in the context of globalization of the 

Ukrainian economy, its ability to attract investment and financial 
stability is to increase the level of competitiveness and econom-
ic security of business. In Ukraine, the most competitive industry 
is aviation, as it has a significant potential for development not 
only within the national market, but also on a global scale. The 
current problem of enterprise competitiveness of Ukrainian ma-
chine-building branch in the world markets is difficult and complex. 
Realizing the scale and depth of the problem of competitiveness of 
machine-building enterprises in Ukraine today, we determine that 
some methods are not finalized and require further improvement. 
The functioning of all other industries mainly depends on the per-
formance of machine-building enterprises. Of course, mechanical 
engineering is the only industry that ensures the introduction of 
scientific and technological progress in all other sectors of the 
economy. Technologically, the machine-building complex remains 
technologically backward, too vulnerable to market fluctuations in 
the international market. The machine-building industry needs de-
velopment, comprehensive formation and phased implementation 
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of the national strategy in order to ensure an adequate level of 
its competitiveness in the world market. In order to increase the 
volume of production in the machine-building industry, it is nec-
essary that there is demand for it in foreign markets. The aim of 
the work is to study the current state of mechanical engineering 
in Ukraine and assess the competitiveness of the machine-build-
ing enterprise of Ukraine «Motor Sich» and its largest competitor 
«Pratt & Whitney». In order to generalize the factors affecting the 
machine-building complex it is proposed to use SWOT-analysis. 
The essence of the concept of competitiveness of the enterprise 
is revealed. The causes of the poor rate of enterprise competitive-
ness of machine-building branch are characterized. The procedure 
of management of competitiveness of the machine-building enter-
prise is offered. Recommendations on the solution of this problem 
in Ukraine are formulated.

Key words: enterprise competitiveness, machine-building in-
dustry, SWOT-analysis, competition, market opportunities, deve-
lopment strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сьогодні в українській 
економіці дуже важливою є проблема підви-
щення рівня конкурентоспроможності маши-
нобудівних підприємств, зокрема в умовах за-
гострення конкуренції. При цьому доцільним 
є також визначення основних чинників, які 
впливають на управління конкурентоспромож-
ністю, і критеріїв її оцінювання для кращого 
розуміння наявної ситуації та забезпечення 
успішного функціонування підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Значну увагу 
формуванню конкурентних переваг та конку-
рентоспроможності підприємства приділено у 
працях М.Х. Мескона, Д.С. Воронова, І.С. Го-
ловко-Марченко та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Усвідомлюючи масштаб і глибину 
проблеми конкурентоспроможності машинобу-
дівних підприємств в Україні сьогодні, зазна-
чимо, що деякі питання, пов’язані з її фор-
муванням, є недопрацьованими і потребують 
подальшого вдосконалення.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження сучасного 
стану машинобудування в Україні й проведення 
співставлення конкурентоспроможності маши-
нобудівного підприємства «Мотор Січ» порівня-
но з його найбільшим конкурентом на світово-
му ринку Pratt & Whitney.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Насправді конкуренція виявляється 
рушійною силою, яка допомагає розвивати під-
приємство й максимально задовольняти потреби 
споживачів, надаючи товарам і послугам доскона-
лості. Конкуренція (від лат. concurrentia) – зма-
гання, суперництво, тому слід приділити увагу 
багатозначності трактувань суті поняття «конку-
рентоспроможність підприємства». М.Х. Мескон 
уважав, що конкурентоспроможність підпри-
ємства – це відносна характеристика, яка відо-

бражає відмінності розвитку певної фірми від 
ступеня задоволення своїми товарами потреби 
людей, а за ефективністю виробничої діяльності 
характеризує можливості й динаміку пристосу-
вання до умов ринкової конкуренції [3, с. 426]. 
На думку Д.С. Воронова, конкурентоспромож-
ністю підприємства є рівень ефективності ви-
користання економічних ресурсів суб’єктом гос-
подарювання відносно конкурентів. При цьому 
існують два джерела конкурентоспроможності: 
операційна ефективність і стратегічне позиціо-
нування [1, с. 75].

Машинобудівна галузь є однією з базових 
галузей економіки, її системотворним елемен-
том, що визначає загальний стан виробничого 
потенціалу України. Від результатів діяльності 
машинобудівних підприємств залежить функ-
ціонування всіх інших галузей промисловості. 
У жорстких умовах глобалізованих економіч-
них трансформацій необхідною стає активна 
реалізація стратегічних змін та інноваційної 
діяльності на підприємствах машинобудівного 
комплексу.

Економічний розвиток і науково-технічний 
прогрес в економіці України неможливі без ста-
більного економічного стану промисловості.

Безумовно, машинобудування є єдиною га-
луззю промисловості, яка забезпечує впровад-
ження досягнень науково-технічного прогресу 
до всіх інших секторів економіки.

Для здійснення ефективного керівництва 
галуззю у цілому та управління окремими ма-
шинобудівними підприємствами зокрема необ-
хідним є дослідження стану й структури ринку 
машинобудівної сфери, визначення проблемних 
аспектів і формування напрямів для їх подаль-
шого усунення.

Сьогодні чимало підприємств стали збит-
ковими через кілька причин, а саме низький 
рівень конкурентоспроможності продукції, за-
старілу матеріально-технічну базу, недосконалу 
систему управління виробничою діяльністю.

Машинобудування є складною й комплексною 
галуззю. Це виявляється у його значному впливі 
на розвиток інших галузей, зокрема через забез-
печення ефективним і якісним обладнанням.

Конкурентоспроможність підприємства не є 
сталою характеристикою й означає його спро-
можність вести успішну конкурентну боротьбу, 
протистояти в певний період основним кон-
курентам. Разом зі зміненням зовнішнього та 
внутрішнього середовища змінюються також 
конкурентні переваги порівняно з іншими під-
приємствами галузі [2, с. 71].

Підсумувавши тенденції розвитку машино-
будування, доцільно зазначити основні чинни-
ки, які спричинили сповільнення зростання й 
зумовили відсталість у цій галузі (рис. 1).

Проаналізувавши негативні чинники та їх-
ній вплив на машинобудівну галузь, слід зазна-
чити, що для цього сектору економіки харак-
терними є нерозвиненість системи управління 
й застаріла виробнича база.
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Унаслідок цього українські машинобудівні 
підприємства значно відстають в інноваційно-
му розвитку і є неконкурентоспроможними на 
міжнародному рівні.

Для більш детального дослідження наявної 
проблеми (низької конкурентоспроможності ві-
тчизняних підприємств на зарубіжних ринках) 
проведемо SWOT-аналіз підприємства ПАТ 
«Мотор Січ» (Україна) і його головного конку-
рента Pratt & Whitney (Канада).

Сильні й слабкі сторони характеризують по-
точний стан компанії з огляду на внутрішні 
чинники, що впливають на ефективність ком-
панії. Компанія посилює свої сильні сторони 
для підвищення ефективності на ринку. Щоб 
слабкі сторони не перешкоджали цьому, їх по-
ліпшують хоча б до нейтрального рівня. Аналіз 
чинників внутрішнього середовища організації 
є її управлінським обстеженням, що полягає в 

оцінюванні функціональних зон – маркетингу, 
фінансів, виробництва, управління організаці-
єю. У результаті проведення аналізу було отри-
мано порівняльну характеристику сильних та 
слабких сторін «Мотор Січ» та Pratt & Whitney 
(табл. 1, 2).

Дослідження сильних і слабких сторін ді-
яльності компаній дає можливість визначити 
та діагностувати пріоритети в розвитку підпри-
ємства, а саме виробництво власного обладнан-
ня й техніки як частини комплексних рішень, 
що дасть змогу зменшити собівартість продук-
ції та послуг без утрати якості, забезпечити 
стабільний інноваційно-інвестиційний розви-
ток підприємства шляхом розроблення й упро-
вадження у виробництво прогресивних науко-
во-технічних і конструкторсько-технологічних 
рішень, що спираються на новітні технічні та 
наукові інноваційні досягнення.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чинники 

Зовнішні Внутрішні 

1. Загострення світової 
фінансової кризи 
2. Активна діяльність 
ключових конкурентів 
3. Відсутність або 
недостатність державних 
заходів для розвитку 
машинобудування 
4. Відсутність стабільного 
фінансування урядових 
програм за термінами й 
обсягом 
5. Нестабільність курсів 
світових валют 

1. Відсутність системи 
сервісного обслуговування 
2. Недостатня 
конкурентоспроможність 
продукції 
3. Відсутність брендів, 
невелика популярність на 
світових ринках 
4. Відсутність портфеля 
перспективних розробок 
продукції машинобудування 
для впровадження у 
виробництво 

Рис. 1. Основні чинники, які спричинили негативні тенденції у розвитку машинобудування
Джерело: складено авторами на основі [4]

Таблиця 1 
Слабкі та сильні сторони «Мотор Січ» та Pratt & Whitney

«Мотор Січ» Pratt & Whitney
Сильні сторони

1. Виробництво двигунів з унікальними 
характеристиками, диверсифікована 
продуктова лінійка
2. Тривалі історичні зв’язки з клієнтами 
3. Партнерство із сильним розробником 
двигунів КБ «Івченко-Прогрес» 
4. Досвідчений і кваліфікований персонал

1. Входить до найкращих постачальників на ринку аеромоторів
2. Boeing та Airbus є клієнтами
3. Це частина United Technologies, яка є глибоким 
кишеньковим конгломератом
4. Сотні авіакомпаній працюють від його двигунів.
5. Є всесвітньо відомим своїми технологіями виробництва й 
послуг

Слабкі сторони
1. Недостатня ємність внутрішнього ринку 
2. Низький рівень контролю над 
операційною діяльністю з боку акціонерів
3. Невизначеність стратегії

1. Виробники в галузі авіаційних двигунів працюють разом 
у спільних підприємствах, а отже, важко конкурувати та 
диференціюватися на ринку
2. Вартість розроблення нового двигуна є дуже високою – 
близько 1 млрд дол.
3. Ринки мають дуже обмежену місткість із високою 
конкуренцією
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Тепер розглянемо ринкові можливості й за-
грози «Мотор Січ» та Pratt & Whitney (табл. 2).

Із таблиць 1 і 2 можна зробити висновок, що 
зараз у машинобудівній галузі як в Україні, так 
і в інших країнах проблеми є дуже схожими. 
Для того щоб більш ефективно просувати ма-
шинобудівну продукцію, необхідно моніторити 
зміни на ринку авіаційної техніки, розробляти 
нові перспективні види продукції, вдосконалю-
вати стандартний набір послуг, які компанія 
пропонує своїм замовникам, упроваджувати 
нові рішення.

Пропонується процедура, яка, на нашу дум-
ку, дасть змогу оцінити стан підприємства й до-
поможе прийняти найефективніші рішення для 
управління конкурентоспроможністю підпри-
ємства (рис. 2).

Для прийняття рішень з управління конку-
рентоспроможністю підприємства необхідно про-
йти декілька етапів: спочатку виявити чинники, 

які впливають на підприємство, потім згрупува-
ти чинники для подальшого їх оцінювання, щоб 
з’ясувати, як саме вони впливають, спрогнозу-
вати рівень конкурентоспроможності після змі-
нення впливу чинників та виходячи із цього за 
допомогою методів розробити заходи щодо під-
вищення конкурентоспроможності, розрахувати 
витрати на реалізацію цих заходів, завдяки чому 
буде зрозуміло, чи є дієвою відповідна методика. 
На останніх етапах необхідно оцінити ефектив-
ність розроблених заходів й прийняти рішення 
щодо реалізації або змінення комплексу заходів 
для підвищення рівня конкурентоспроможності 
відповідного підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Ви-
ходячи з отриманих результатів, можна чітко 
визначити, що на цьому етапі на машинобуду-
вання найбільше впливають політичні чинни-
ки. Для змінення цієї ситуації необхідно підви-

Таблиця 2 
Можливості й загрози «Мотор Січ» і Pratt & Whitney

«Мотор Січ» Pratt & Whitney
Можливості

1. Високий ступінь зношення українського авіаційного 
парку
2. Зростання потреб в авіатехніці з вертикальним 
злетом як для цивільних, так і для військових цілей
3. Постійне розроблення нових продуктів, для 
проникнення в суміжні галузі
4. Проникнення на нові ринки

1.Високий попит на пасажирські реактивні 
літаки з двигунами, що становлять третину 
вартості нового авіаційного парку
2. Можливість значної державної підтримки (на 
посилення військового комплексу)
3. Запуск більш ефективних і технологічно 
розвинених двигунів може забезпечити перевагу 
перед конкурентами

Загрози
1. Неринкові урядові методи захисту внутрішніх ринків 
тих країн, до яких компанія експортує продукцію
2. Корупція під час державних закупівель
3. Посилення конкуренції на ринку авіадвигунів
4. Політична нестабільність у державі та світі
5. Низький рівень інноваційності
6. Подорожчання імпортних комплектування й сировини

1. Висока конкуренція на американському 
ринку, що послабляє позиції компанії
2. Дуже висока вартість виготовлення продукції
3. Висока конкуренція, через яку зменшуються 
доходи
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Прийняття відповідних управлінських рішень 

Рис. 2. Процедура управління конкурентоспроможністю підприємства
Джерело: авторська розробка
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щити рівень якості машинобудівної продукції, 
щоб вийти на європейський ринок. Слід звер-
нути увагу також на інші чинники зовнішнього 
середовища, змінити податкову політику й сти-
мулювати інноваційну діяльність, що зміцнить 
конкурентоспроможний потенціал машинобу-
дівних підприємств і дасть змогу бути конку-
рентоспроможним не лише на пострадянському 
просторі, а й на глобальних ринках.

Для збільшення обсягу виробництва маши-
нобудівної продукції необхідно, щоб на неї був 
стійкий попит на зарубіжних ринках. Отже, 
щоб машинобудівна галузь розвивалася, цьому 
слід приділяти підвищену увагу. Значну роль у 
нарощенні обсягів виробництва машинобудівної 
продукції відіграватиме розвиток авіакосмічно-
го машинобудування, у тому числі в контексті 
реалізації домовленостей стосовно співпраці з 
країнами – основними партнерами у цій сфері 
(Бразилією, країнами Південно-Східної Азії та 
Близького Сходу), а також налагодження повно-
масштабного серійного виробництва сучасних 
вітчизняних літаків і поліпшення фінансового 
стану підприємств авіаційної та космічної галу-
зі завдяки наданим податковим пільгам. У ці-
лому збільшення обсягів виробництва у маши-
нобудуванні з урахуванням посилення позицій 
України на світовому ринку середньо- і висо-
котехнологічної продукції, згідно з прогнозами 
уряду на 2019–2021 рр., у середньому за рік 
становитиме 8,9% [6]. Однак для забезпечення 
подальшого розвитку українські машинобудівні 
підприємства потребують розроблення й упро-
вадження урядом України комплексної страте-
гії розвитку машинобудівної галузі на майбутні 
10–15 років.
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ГЛОБАЛЬНІ ПРИЧИНИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

GLOBAL CAUSES AND CURRENT TRENDS IN DIGITAL INNOVATIONS  
IN UKRAINE AND IN THE WORLD

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто концептуальну основу глобального роз-

витку сучасних цифрових інновацій, визначено актуальні тренди 
діджиталізації у світі. Узагальнено ключові моменти та причини 
відставання цифрової економіки України від середніх темпів роз-
витку цифрових технологій розвинених країн та країн, що роз-
виваються. Запропоновано заходи зі створення сприятливого 
середовища для розробок, впровадження та використання циф-
рових інновацій у країні. Виявлено, що частка цифрових техноло-
гій у ВВП країн щороку зростає: як попит на них, так і безпосеред-
ньо кількість інноваційних платформ. Основну увагу приділено 
необхідності адаптації бізнес-середовища до мінливості техно-
логічних тенденцій та прийняття викликів цифрової глобалізації 
для сприяння загальному економічному зростанню країни та ви-
рішенню багатьох економічних і соціальних проблем.

Ключові слова: діджиталізація, цифрові інновації та тех-
нології, цифрова економіка, трансформація, технологічні трен-
ди й тенденції, ІКТ-сектор, цифрова платформа, «хмарні» тех-
нології, Інтернет.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена концептуальная основа глобально-

го развития современных цифровых инноваций, определены 
актуальные тренды диджитализации в мире. Обобщены клю-
чевые моменты и причины отставания цифровой экономики 
Украины от средних темпов развития цифровых технологий 
развитых стран и развивающихся стран. Предложены меры по 
созданию благоприятной среды для разработок, внедрения и 
использования цифровых инноваций в стране. Обнаружено, 
что доля цифровых технологий в ВВП стран ежегодно растет: 
как спрос на них, так и непосредственно количество иннова-
ционных платформ. Основное внимание уделено необходимо-
сти адаптации бизнес-среды к изменчивости технологических 
тенденций и принятию вызовов цифровой глобализации для 
содействия общему экономическому росту страны и решению 
многих экономических и социальных проблем.

Ключевые слова: диджитализация, цифровые инновации 
и технологии, цифровая экономика, трансформация, техно-
логические тренды и тенденции, ИКТ-сектор, цифровая плат-
форма, «облачные» технологии, Интернет.

ANNOTATION
The article addresses the issue of the rapid global develop-

ment of modern digital innovations and identifies current trends 
in digitalization in the world. Increasing integration of physical 
and computing components, the transition of activities from the 
real world to the virtual (online) creates the need to study the 
level of digitalization in the countries of the world. In addition, 
there has been generalized the key points and causes behind 
the lagging of digital economy of Ukraine from the average rates 
of digital technologies development in most of the countries.  
In this work, digitization was seen as a tool, not an end-point in 
itself. Under a system state approach, digital technologies will 
stimulate job creation, increase productivity, economic growth 
and quality of life for Ukrainian citizens. Approaches have been 
offered to build a favorable environment for digital innovations 
diffusion in the country. It has been found out that in addition 
to the direct productivity gains that digital companies receive, 
there is a chain of indirect benefits of digitalization, such as sav-
ing time, creating new demand for new goods and services, new 
quality and value, and more. The article explores that Industry 
4.0 i.e. the digital transformation of manufacturing processes, 
leads to a fundamental change in the way citizens, businesses 
and organizations act, how they deliver value to themselves, 
their employees, customers, partners, reaching their own and 
shared, economic and social goals faster, cheaper, and with 
new quality. Accentuation is placed on the need to adapt the 
business environment to the changing technological trends and 
take on the challenges of digital globalization to promote the 
overall economic growth of the country and solve many eco-
nomic and social problems. The main tasks of the state on the 
way to digitization of the country are identified. Correction the 
defects of market mechanisms, overcoming institutional and 
legislative barriers, launching digital transformation projects at 
the national level and attraction relevant investments are iden-
tified in this paper as a basis of stimulation the development of 
digital infrastructure.

Key words: digitalization, digital innovation and technolo-
gy, digital economy, transformation, technological trends and 
tendencies, ICT sector, digital platform, cloud technologies, 
Internet.
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Постановка проблеми. У Лісабонській стра-
тегії держави-члени та Європейська комісія 
визнали, що посилення інновацій є ключовим 
фактором для відповіді на виклик глобалізації. 
Успіх у світовій економіці визначається здат-
ністю фірм давати відповіді на мінливі погля-
ди, потреби та структури. Зв’язок між іннова-
ціями, економічним зростанням, добробутом та 
соціальною єдністю, безперечно, дуже тісний. 
Доведено, що інновації є двигуном стійкого 
економічного зростання, що приводить до під-
вищення рівня добробуту для тих країн, які 
більше, ніж інші, використовують і реалізують 
свої технологічні можливості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Для надання суспільству всебічного й загаль-
ного глобального розуміння того, як цифрові 
технології змінюють теперішнє життя та життя 
майбутніх поколінь в економічних, соціальних, 
екологічних і культурних контекстах, під впли-
вом Четвертої промислової революції створено 
безліч ініціатив, стратегій та програм на базі 
найвідоміших та найвпливовіших структурних 
утворень. Дослідженнями процесів цифрової 
трансформації бізнесу та формуванням бізнес-
моделей з акцентом на цифрові технології за-
ймалися та продовжують займатись такі ві-
тчизняні вчені, як О.Є. Гудзь, С.М. Ілляшенко, 
Л.І. Федулова, Л.В. Фролова, А.О. Наторіна. 
Цифровізацію вивчали та досліджували такі 
зарубіжні вчені, як Ф. Котлер, Г. Катарджая, 
Д. Тапскотт, І. Сетьяван, О. Раузер, М. Оклан-
дер, Є. Ромат.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте недостатньо розкритою 
залишається проблема перетворення україн-
ського суспільства на інформаційно-мережеве, 
а також зміна економіки України відповідно до 
глобальних цифрових вимог та тенденцій.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є обґрунтування 
основних трендів цифрової трансформації еко-
номіки та глобальних причин стрімкого розвит-
ку цифрових інновацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останніми роками темп змін, які відбуваються в 
житті, суспільному розвитку, економіці, освіті, 
управлінні та інших сферах, стає все швидшим. 
Причинами такого росту є процеси поширення 
інформаційно-комунікаційних технологій та 
мережі Інтернет, явища глобалізації та конвер-
генції як взаємопроникнення у бізнес-процеси 
учасників цифрової екосистеми. За науковими 
оцінками у сучасному світі інформаційно-кому-
нікаційні технології формують новий техноло-
гічний базис суспільства.

До цифрових технологій належать Інтернет 
речей, роботизація та кіберсистеми, штучний 
інтелект, великі дані, безпаперові технології, 
адитивні технології (3D-друк), хмарні та туман-
ні обчислення, безпілотні та мобільні техноло-
гії, біометричні, квантові технології, технології 
ідентифікації, блокчейн тощо. В майбутньому 

передбачається становлення гіпертехнологічно-
го й пов’язаного світу, величезної «розумної» 
платформи з автономними речами і все більш 
природними взаємозв’язками між фізичним та 
цифровим світами, де не можуть ігноруватись 
конфіденційність та етика.

Провідна світова дослідницька й консалтин-
гова компанія у сфері інформаційних техно-
логій “Gartner” минулого року класифікувала 
першу десятку технологічних тенденцій у трьох 
макрообластях, таких як інтелект, діджиталі-
зація та сітчаста мережа [1]. Американська 
аналітична компанія описує майбутнє з розум-
ними інтелектуалізованими пристроями та ме-
ханізмами, які надаватимуть усюди проникливі 
цифрові послуги.

Першочерговою необхідністю для підпри-
ємств у таких динамічних зовнішніх умовах є 
потреба у вмінні пристосовуватись до постій-
них змін, осучаснювати підходи, методи та 
способи діяльності на засадах цифрових тех-
нологій, організовувати перетворення та пере-
ходи до електронного ведення бізнесу. Досить 
велика частка фінансових, автомобільних, 
роздрібно-торговельних компаній вже на цей 
день впроваджує цифрові технології у власні 
бізнес-процеси. За передбаченнями аналітиків 
“Gartner” у 2017 році 75% великих організацій 
до 2020 року будуть інвестувати кошти в циф-
рову трансформацію свого бізнесу, а саме роз-
роблення технологічних рішень для її втілення 
[1]. Дослідження цифрового бізнесу компанії 
“IDG” у 2018 році показують, що 89% організа-
цій планують прийняти першу цифрову бізнес-
стратегію, проте лише 44% повністю прийня-
ли цей підхід. Лідирують за часткою адаптації 
цифрових інновацій сфери сервіс-обслуговуван-
ня (95%), фінансових послуг (93%) та охоро-
ни здоров’я (92%) [2]. 55% стартапів вже при-
йняли стратегію цифрового бізнесу порівняно з 
38% традиційних підприємств.

Зменшення вартості передових технологій 
(смартфон найвищого рівня у 2007 році кошту-
вав 499 доларів; модель з аналогічними харак-
теристиками коштувала 10 доларів у 2015 році) 
революціонізує бізнес та суспільство. Комбіна-
торні ефекти мобільних, «хмарних», сенсорних 
та аналітичних технологій, штучного інтелек-
ту прискорюють прогрес в експоненціальному 
масштабі [2].

Такий виклик бізнес-сектору може бути при-
йнятим лише чітко окресленим усвідомленням 
напрямів та темпів інновацій як у конкретній 
галузі чи на місцевому товарному ринку, так і 
в глобальних масштабах.

Для того щоби продовжувати бути конкурен-
тоздатними в сучасних умовах розвитку ринку, 
бізнес-лідери вже зараз впроваджують іннова-
ції, що найближчими роками зможуть стати 
двигунами та акселераторами розвитку цілих 
галузей промисловості, а також національних 
економік. Сфери праці, освіти, управління й до-
звілля вже давно трансформувались під посиле-
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ним використанням персональних комп’ютерів 
та мережі Інтернет. Це дало поштовх новим 
ринковим можливостям, сформувавши чима-
лі наслідки для економіки в широкому колі 
секторів. Бездротові мережі, передові мобіль-
ні пристрої, відео-технології та технології 
конференц-зв’язку сприяли інтеграції інформа-
ційно-комунікаційних технологій у різноманіт-
ні економічні та соціальні простори, формуючи 
нову світову економіку, а саме цифрову (рис. 1).  
Трендом останніх років є зростання соціальних 
та «хмарних» технологій, що відіграє неабияку 
роль для інформаційної інфраструктури корпо-
ративного сектору.

Загальна мета цифровізованої економіки по-
лягає в перебудові у гнучке та адаптоване до 
сучасних реалій виробництво, щоби підвищува-
лась конкурентоздатність країни у цифровому 
глобальному просторі й відбувалось отримання 
очікуваних переваг та результатів, чого вимагає 
суспільство [3]. Це означає, що впровадження 
на різних рівнях економічних систем цифрових 
інформаційних платформ дасть змогу вирішу-
вати різні поставлені стратегічні проблеми в 
рамках Нової індустріалізації.

Цифровізована економіка зростає на базі ін-
формаційної економіки та є її продовженням в 
ролі безпрецедентного технологічного прориву в 
результаті досягнень IV промислової революції, 
де інновації, зокрема цифрові, поширюються з не-
лінійною швидкістю, глибиною й масштабом про-
никнення, силою впливу на комплекси та системи.

Цифрові технології сприяють формуванню 
нових запитів, вимагаючи негайної інновацій-
ної реакції з боку національних господарств, 
раніше створених екосистем, окремих підпри-
ємств і суспільства загалом.

Цифрова економіка є системою методів ство-
рення, застосування та поширення ІКТ. Най-
перспективнішими її елементами є платформен-
на економіка, економіка «вільного заробітку» 
(gig-economy), економіка «спільного споживан-
ня» (sharing economy), тобто ті абсолютно нові 
види економічної діяльності, що не існували до 
появи цифрових технологій [4]. Щодо цифро-
візації торгівлі й логістики розроблено «плат-
формну концепцію».

Цифрова платформа – це усталений пристрій, 
споруджений за сучасними хмарними техноло-
гіями, що полегшує еволюцію програмного за-
безпечення або програм та забезпечує учасників 
ринку низкою зручностей, автоматично форму-
ючи довіру між ними й даючи змогу продавцю 
та покупцю товару або послуги оперативно від-
найти один одного, укласти угоду й провести 
оплату. Проте це саме по собі не є продуктом. 
Послуги, додатки та рішення на платформі – 
це продукти, за які клієнт буде платити та з 
якими буде взаємодіяти. Існування платформ 
прискорює та здешевлює процес виробництва 
товарів та послуг й обміну ними, вилучає з них 
зайві посередницькі ланки, значно збільшує 
ефективність ринку й продуктивність праці.

Прикладами міжнародних цифрових плат-
форм є “Uber”, “Airbnb”, “Booking”, “Amazon”, 
“Alibaba”. Платформні компанії, такі як “Google” 
і “Facebook”, вочевидь, належать до цифрового 
сегменту; менш очевидними прикладами є плат-
формні компанії, що займаються продажом ре-
альних товарів, наприклад “Amazon”, “eBay” і 
“Alibaba”; сюди ж увійдуть компанії, діяльність 
яких перебуває на стику традиційної й цифро-
вої економік, тобто компанії на кшталт “Uber” і 
“Airbnb”. Ці компанії враховуються як частина 
цифрової економіки, бо вони не займаються суто 
нерухомістю або наданням послуг таксі; ці фір-
ми є цифровими платформами, заснованими на 
інноваційних цифрових технологіях і цифрових 
бізнес-моделях [5].

Цифрова трансформація дає промисловості 
безпрецедентні можливості для створення вар-
тості та нових джерел прибутку. Раніше ком-
паніям “Fortune 500” знадобилося б у середньо-
му 20 років, щоби досягти значення в мільярд 
доларів; сьогодні цифровим стартапам потріб-
но лише чотири роки для досягнення цієї мети 
[1]. Експерти консалтингових компаній ствер-
джують, що 39% керівників очікують, що їх 
організації отримають найбільшу користь від 
цифрових ініціатив за 3–5 років [4]. Діджиталі-
зація може принести суспільству користь, яка 
дорівнює цінності, створеної для промисловос-
ті, або навіть перевершує її, наприклад, масове 
прийняття та впровадження автономних тран- 
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Рис. 1. Трирівневий розвиток цифровізованої економіки [4]
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спортних засобів та страхування автомобілів 
на основі використання може врятувати близь-
ко 1 мільйона життів до 2025 року. Попередні 
промислові революції мали величезні суспільні 
наслідки, підтримуючи вибух у світовому на-
селенні протягом останніх 200 років. За останні 
50 років глобальна кількість населення зрос-
ла вдвічі, а до кінця століття зросте до 11 мі-
льярдів. У 1800 році населення світу становило 
близько 1 мільярда, а останнє поповнення 1 мі-
льярда людей зайняло лише 12 років [6].

Щоб не відставати від зростаючого попиту, 
технології довелося прискорити. Часто спосте-
рігалося, що вдосконалення обчислювальної по-
тужності значною мірою йшли в ногу із законом 
Мура, який говорить про те, що кожні два роки 
потужність комп’ютерів подвоюється. Після чо-
тирьох десятиліть експоненціальних збільшень 
світ тепер подвоює величезну кількість процесор-
них та обробних потужностей за кожен дворічний 
період, що приводить до дивовижних стрибків 
уперед щодо технологічних можливостей.

Клієнти у сфері B2C та B2B розвивають нена-
ситний попит на швидкість, зручність, контек-
стуалізацію та безперервне підключення. Крім 
того, коли нові покоління стануть генераторами 
абсолютно нових ідей, використання технологій 
відбуватиметься не тільки для покращення сво-
го життя, але й для сталого розвитку планети. 
Можливо, дітям, народженим сьогодні, ніколи 
не доведеться керувати автомобілем через тех-
нології автономного водіння.

Цифровізація може вирішити такі пробле-
ми, як, наприклад, надмірне споживання енер-
гії у світі, що є нестійким та посилюється, а 
викиди з енергетичного сектору вдвічі збільшу-
ються. Зростаюче населення збільшує тиск на 
продовольчі запаси та природні ресурси. Збе-
реження нинішньої тенденції збільшення три-
валості життя перетворюється на ще більший 
податковий тягар для населення світу загалом 
та бізнесу зокрема, оскільки перенавантажені 
системи охорони здоров’я не можуть впорати-
ся зі старінням населення. Потенційна сукупна 
цінність для суспільства та промисловості може 
перевищити 20 трильйонів доларів до 2025 року 
від оцифрування таких чотирьох галузей, як 
автомобільна, споживча, електриктропромисло-
ва та логістична [7]. Діджиталізація має стати 
ключовим інструментом для того, щоби досяг-
ти стратегічної мети України, а саме збільшити 

ВВП до 2030 року у восьмикратному розмірі, 
а саме до 1 трлн. дол., забезпечити добробут, 
комфорт українців та підвищити якість життя 
на рівень, вищий за середнє значення у Європі.

Згідно з оцінками Українського інститу-
ту майбутнього частка цифрової економіки у 
ВВП найбільших країн світу у 2030 році сягне 
50–60%. В Україні цей показник, за їх оцін-
ками, може бути ще вищим, а саме 65% ВВП  
(за реалізації форсованого сценарію розвитку 
цифрової економіки в Україні) [8].

Найбільш динамічними й значущими сег-
ментами цифрової економіки є телекомуніка-
ції та діяльність, пов’язана з використанням 
комп’ютерних пристроїв та інформаційних тех-
нологій, яка включає розроблення програмного 
забезпечення, консультування, оброблення ін-
формації, створення й використання баз даних та 
інформаційних ресурсів, зокрема Інтернету, об-
слуговування обчислювальної техніки. Реагуван-
ня на подібні зміни зовнішнього й внутрішнього 
характеру викликає зростаючий попит на роз-
виток науки та технологій. За рівнем розвитку 
цифрової економіки, що визначається на основі 
міжнародного індексу I-DESI, опублікованого Єв-
ропейською комісією у 2016 році, Україна відстає 
в розвитку від країн ЄС і США (табл. 1).

Україна поки що не входить у групу ліде-
рів розвитку цифрової економіки за багатьма 
показниками не тільки за часткою цифрової 
економіки у ВВП, але й за витратами домогос-
подарств на цифрові розробки, інвестиціями 
компаній у цифровізацію, а також рівнем ви-
датків держави на цифровізацію національної 
економіки. Досвід Сполучених Штатів і Китаю 
показує, що розвиток цифрової економіки спри-
яє посиленню конкуренції, підвищенню про-
дуктивності й трудової кваліфікації населення, 
полегшенню управління ресурсами й доступу 
до інформації, створенню низки інших переваг 
для користувачів і самих компаній. Не лише 
люди користуються Інтернетом сьогодні, але й 
приблизно 20 млрд. машин і механізмів, зокре-
ма пристрої, датчики, прилади. Отже, участь 
людини у виробництві та проміжному спожи-
ванні буде зменшуватися.

Як показує динаміка змін частки цифрової 
економіки за останні роки, її збільшення у всіх 
двадцяти найбільших економіках планети є чи-
малим. Наприклад, Великобританія за період 
останніх шість років змогла збільшити частку 

Таблиця 1
Внесок цифрової економіки у ВВП деяких країн світу, 2017 рік [3]

Країна Частка  
у ВВП, %

Витрати 
домогосподарств у 
цифровій сфері, %

Інвестиції 
компаній у 

цифровізацію, %

Державні 
витрати на 

цифровізацію, %

Експорт 
ІКТ, %

Імпорт ІКТ, 
%

США 6,9 5,3 5,0 1,3 1,4 2,1
Китай 10,0 4,8 1,8 0,4 5,8 2,7
Країни ЄС 8,2 3,7 3,9 1,0 2,5 2,9
Бразилія 6,2 2,7 3,6 0,8 0,1 1,0
Індія 5,5 2,2 2,0 0,5 2,9 2,1
Росія 3,9 2,6 2,2 0,5 0,5 1,8
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доходів від цифрових інновацій у структурі 
ВВП на більш ніж 4 позначки, країни ЄС – на 
2 позначки, а Індія – на півтори.

Світовий банк визначає цифрові дивіденди 
як переваги, які виникають під час використан-
ня цифрових інновацій, отже, ними є економіч-
не зростання, зниження безробіття, податкові 
доходи, інвестиційні притоки, надання фінан-
сових та нефінансових послуг [7].

Щоби в країні активно розвивались цифрові 
технології та поступово оцифровувалась еконо-
міка, необхідно, щоб успішно функціонували 
такі компоненти:

– нормативно-правове законодавство, що 
стимулює посилення конкуренції та вихід на 
ринок стартапам, яке б давало змогу підприєм-
ствам сповна використовувати цифрові техно-
логії та інновації;

– набуття таких вмінь працівниками, бізнес-
менами, державними службовцями, аби вміти 
правильно та ефективно використовувати мож-
ливості цифрових технологій (посилення циф-
рової обізнаності);

– забезпечення взаємозв’язку критично важ-
ливих мереж, таких як телекомунікаційні та 
банківські системи, щоби платформи стали вза-
ємодіючими, додатки та сервіси працювали в 
усіх системах і були доступні всім;

– розроблення політики щодо цифрової 
економіки на основі обміну даними «відкри-
того уряду» та аналітики Великих даних (Big 
Data), включаючи встановлення положень про 
захист даних, а потім забезпечення постійного 
оновлення та актуальності таких регуляторних 
норм, оскільки вони охоплюють все більше сек-
торів та послуг;

– розроблення політики розумної безпеки  
(в цьому разі – політики кібербезпеки) для за-
хисту національних інформаційних інфраструк-
тур та сприяння швидкому обміну інформацією 
про кібератаки, зокрема транснаціонально.

Сприяння цифровому розвитку, а саме циф-
ровим фінансовим послугам, цифровій ідентифі-
кації, соціальним мережам і відкритим даним, 
використанню технологій блокчейн поширює 
вигоди на всю економіку й на все суспільство.

Інформаційно-комунікаційні технології – 
важливий фактор сприяння розвитку цифрових 
інновацій та суспільства загалом. Науковці при-
пускають, що ІТ-технології можуть забезпечи-
ти від однієї четвертої до третини всього обсягу 
економічного зростання. Дані Світового банку 
свідчать про те, що частка ІКТ у ВВП країн – 
членів ОЕСР становить близько 6%, що значно 
більше, ніж у країн, що розвиваються [7]. Най-
більші за доходом високотехнологічні компанії 
світу розташовані у США з внеском сектору ІКТ 
у ВВП близько 7%. Аналогічний показник скла-
дає 12% в Ірландії, тобто країні, де, звісно, від-
сутня власна Кремнієва долина, проте яку бага-
то іноземних компаній знаходять привабливою 
завдяки її конкурентному бізнес-середовищу та 
вигідним ставкам оподаткування.

Варто зауважити, що добре розвинутим 
країнам притаманно приділення великої ува-
ги розвитку цифрової економіки. Європейська 
комісія виявляє п’ять ключових пріоритетних 
напрямів під час опису рамок цифрового під-
приємництва [2: 3]:

– база цифрових знань та ринок ІКТ;
– цифрове бізнес-середовище;
– фінансовий доступ;
– цифрові навички та e-лідерство;
– підтримуюча підприємницька культура [10].
Фінляндія, Швеція, Нідерланди та Данія 

посідають найвищі місця в рейтингу європей-
ських країн DESI 2019 (Індекс цифрової еко-
номіки та суспільства) та є світовими лідерами 
у галузі впровадження цифрових інновацій. За 
ними йдуть Великобританія, Люксембург, Ір-
ландія, Естонія та Бельгія. Однак деякі інші 
країни ще мають довгий шлях, а ЄС загалом по-
требує вдосконалення, щоби мати можливість 
конкурувати на світовій арені. Окрім країн ЄС, 
рейтинг країн з найрозвинутішою цифровою 
економікою очолюють США, Сінгапур, Китай, 
Південна Корея, а також Норвегія та Швейца-
рія (не є членами ЄС).

Незважаючи на той факт, що динаміка цьо-
го ж індексу діджиталізації для України є по-
зитивною, відносно інших країн прогрес як 
такий відсутній. Можна стверджувати, що об-
сяги цифрових інновацій в глобальному еконо-
мічному середовищі зростають, однак в Україні 
ці інноваційні процеси розвиваються недостат-
ньо ефективно й повільнішими темпами, ніж у 
розвинених країнах і навіть у більшості тих, 
що розвиваються. Це унеможливлює модерні-
зацію «в ногу з часом» української економіки, 
закріплюючи за нами статус економічно та ін-
новаційно відсталої країни. Першопричинами 
такого відставання України від країн-лідерів 
у розвитку цифрової економіки є несприятли-
вість середовища для бізнесу, особливо під час 
впровадження інновацій у виробництво, за-
старілість нормативної бази, яка не враховує 
сучасні вимоги, недостатньо високий рівень 
використання цифрових технологій та їх нерів-
номірний розподіл серед усіх громадян.

Висновки. Безперечно, цифрова трансформа-
ція означає інтеграцію цифрових технологій у 
всі сфери бізнесу, а щорічне оновлення цифрово-
го потенціалу корпоративного розвитку вимагає 
своєчасного реагування та адаптації бізнес-про-
цесів компаній шляхом відповідних технологіч-
них трансформацій. Нехтування глобальними 
змінами може спричинити втрату лідерства ком-
панії на ринку та відтік клієнтів, які віддадуть 
перевагу інноваційному підходу до процесу задо-
волення власних потреб. Для успішної реалізації 
свого проєкту в епоху цифрової трансформації 
важливо отримувати цифровий досвід, вибудову-
ючи власний інтернет-простір.

Компанії, які мають цифрові інноваційні 
платформи, здатні без надмірних зусиль бути 
«трендсеттерами» у своїх бізнес-сферах.
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Сьогодні цифровізація розвивається швид-
кими темпами, а до 2030 року її частка у ВВП 
найбільших країн світу сягне 50–60%. Україна 
відносно інших країн не є зразковим інновато-
ром і «усиновлювачем» цифрових інновацій, 
але передбачається, що найближчим часом вона 
зможе стати конкурентом лідируючим країнам.
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PERSPECTIVES AND POSITIONING OF THE UKRAINIAN INFORMATION 
TECHNOLOGY SECTOR AT GLOBAL DIGITALIZATION PROCESS

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

ANNOTATION
The aim of the article is to determine perspectives of informa-

tion technology sector in Ukraine and directions for strengthening 
its positions in the context of the global digitalization process. The 
authors carried out a detailed and specific analysis of the Ukrainian 
IT sector, which showed that it continued to grow up, engaging a 
lot of specialists and had a stable demand of its products and ser-
vices. The latest trends of outsourcing business were summarized 
and the correspondence of the Ukrainian software companies’ ac-
tivity areas with latest trends of global IT market and outsourcing 
market was proved. The main factors of the positive impact on 
development of the national IT sector were formulated. With im-
plementing defined key factors of the positive impact, Ukraine has 
high chance to become a regional leader in complex and high-tech 
engineering services and main driver of Ukrainian industrial mod-
ernization and one of the important players on global IT market.

Key words: IT sector, digitalization, Industry 4.0, outsourcing, 
software company, positioning, perspectives

АНОТАЦІЯ
На сучасному етапі розвитку компанії приділяють все біль-

ше уваги впровадженню інформаційних технологій у вироб-
ництво. Україна має усі ресурси для того, щоб посісти належне 
місце на глобальному ринку інформаційних технологій. Метою 
статті є визначення перспектив сектору інформаційних техно-
логій України та напрямки зміцнення її позицій в контексті гло-
бального процесу цифровізації. Авторами проведене детальне 
дослідження поточного стану українського ІТ-сектору, яке пока-
зало, що він продовжує зростати, залучаючи чимало фахівців 
та досяг зростаючого попиту на свою продукцію та послуги. За-
порука успіху української ІТ-галузі, як і будь-якого іншого біз-
несу, полягає у кваліфікованому персоналі, сприятливих умо-
вах, належному управлінні та здатності управляти ресурсами. 
Окремо були проаналізовані сильні та слабкі позиції країни у 
міжнародних рейтингах щодо готовності країни до майбутніх 
трансформацій у виробництві а також щодо готовності ІТ сек-

тору. Виявлено, що в останні роки Україна дещо поліпшила 
позиції у рейтингах, проте слабкими ланками залишаються 
слабке інституціональне середовище, неефективність регу-
ляторної політики, слабка інвестиційна підтримка, неістотний 
вплив розвитку інформаційних технологій на появу на ринку 
нових товарів та послуг. Були визначені основні тенденції рин-
ку аутсорсингу, що займає левову частку вітчизняного ринку ІТ, 
основні з яких: тренд на більш тісне та тривале співробітництво 
між головними компаніями та віддаленими офісами, зміщення 
акцентів з ціни на якість виконаних робіт, аутсорсинг основних 
видів бізнесу компанії, підвищена увага до кібербезпеки. Було 
доведено відповідність напрямків діяльності українських фірм 
зі створення програмних продуктів останнім тенденціям світо-
вого ринку ІТ. Були узагальнені основні фактори позитивного 
впливу на розвиток ІТ-сектору України. Більшість із них лежить 
у сфері регулювання підприємницької діяльності. Якщо вони 
працюватимуть, це може призвести до позитивних результатів 
не тільки в ІТ-галузі, але і в цілому в національній економіці. 
Практична цінність полягає у тому, що проведені дослідження: 
дозволяють зрозуміти поточні позиції, перспективи, виклики, 
подальшого розвитку ІТ в Україні; визначити основні конку-
рентні переваги українського ІТ-сектору; оцінити відповідність 
останніх ІТ-тенденцій сферам діяльності вітчизняних ІТ-фірм; 
розробити стратегічні напрямки для перетворення українсько-
го ІТ-сектору в одного з важливих гравців на світовому ринку ІТ. 

Ключові слова: ІТ-сектор, цифровізація, Індустрія 4.0, 
аутсорсинг, компанії з виробництва програмного забезпечення, 
позиціонування, перспективи

АННОТАЦИЯ
Целью статьи является определение перспектив сектора ин-

формационных технологий Украины и направления укрепления 
ее позиций в контексте глобального процесса цифровизации. 
Авторами проведено детальный анализ текущего состояния 
украинского ИТ-сектора, который показал, что сектор продол-
жает расти, привлекая немало специалистов, и добился расту-
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щего спроса на свою продукцию и услуги. Обобщены последние 
тенденции развития рынка аутсорсинга в мире, и доказано соот-
ветствие направлений деятельности украинских компьютерных 
фирм последним тенденциям мирового рынка ИТ и аусорсинга. 
Достигнув определенных ключевых факторов положительного 
влияния, Сформировани перечень факторов позитивного влия-
ния на развитие ИТ рынка в Украине. При достижении этих фак-
торов Украина имеет высокие шансы стать региональным лиде-
ром комплексных и высокотехнологичных инженерных услуг и 
одним из важных игроков на мировом рынке ИТ.

Ключевые слова: ИТ-сектор, цифровизация, Индустрия 
4.0, аутсорсинг, компании по производству программного обе-
спечения, позиционирование, перспективы.

Problem statement. As the Fourth Industrial 
Revolution gathers momentum, decision-makers 
from the public and private sectors are confront-
ed with a new set of uncertainties regarding the 
future of production. Rapidly emerging technol-
ogies, such as the Internet of Things, artificial 
intelligence, wearables, robotics and additive 
manufacturing, lead to the development of new 
production techniques and business models that 
will fundamentally transform global production. 
These technologies are also driving new, more 
distributed and connected value chains. Both the 
speed and scope of change add a layer of complex-
ity to the already challenging task of developing 
and implementing industrial strategies that pro-
mote productivity and inclusive growth.

Ukraine has a lot of human, intellectual, ed-
ucational and scientific resources with existent 
production basis to provide its own policy in 
sphere of digitalization. And one of the key ele-
ments of such policy is occupied by the Ukrainian 
IT sector. We have to provide such an investiga-
tion to understand its current positions, perspec-
tives, challenges, benefits and risk of further IT 
development in Ukraine.

Analysis of recent research and publications. 
A lot of attention devotes to the development of 
the Ukrainian IT sector, because it is showing 
stable growth year in and year out. According 
to analysis in [1; 2; 3], the Ukrainian IT mar-
ket has been recently increased by 2.5 times.  
In 2011-2015, it was increased by 150%, and it is 
predicted to reach $5.7 billion by 2020.

Thus, Ukraine became an important player on 
the global and European IT market. That is why 
nowadays a lot of reports, issues, investigations 
have been created, where the Ukrainian IT sector 
is analyzed. 

According to the European Business Associa-
tion (EBA) [2, p. 5], the IT industry takes third 
place in the export structure of Ukraine. Despite 
the growing number of startups in Ukraine, out-
sourcing takes the lion’s share of the Ukrainian 
IT sector. In 2017, Ukraine has shown an 18% 
growth in computer and information services. 
Thus, we may say that Ukraine is becoming the 
“Silicone Valley” of Eastern Europe. Along with 
outsourcing, Ukraine has become home to over 
100 R & D subsidiaries of global companies from 
a variety of industries including software deve-
lopment, the blockchain, gaming, and ecommerce.

Association of Industrial Automation of Ukraine 
(APPAU) in its Charter “Industry 4.0 in Ukraine” 
[4, pp. 10–13] proposes the main Framework of 
development and the path from 3.0 (technologies 
and approaches of the last century) to 4.0, that 
is, the state of the economy, which will be crucial 
for the competitiveness of industries in the next 
3-5 years. The logic of interaction in dynamics 
is seen as «bottom-up-down»: industries become 
«smart» and develop their demand for «smart» 
products when the manufacturers of these prod-
ucts and solutions are in sufficient quantity and 
balance, but which, in turn, depend from the exist-
ing ecosystem. In other words, it is impossible to 
create «smart» products and solutions in Ukraine 
when technology 4.0 (already available) is not bal-
anced with a higher corporate culture, is not based 
on advanced organizational capabilities and de-
pends on the ecosystem. The role of the ecosystem 
is critical: it is the foundation.

Also, at [4, p. 48] a positioning of the Ukrainian 
Industry 4.0 in the Global World of Industrial 
High-tech Segments was provided. Authors made 
a conclusion, that “…The gap between manufac-
turing positions in Ukraine and most countries of 
the world is so large … that any attempt to catch 
up with the world and occupy the leading positions 
in the production of high/medium-tech products 
should be excluded. …Instead, Ukraine has every 
chance to repeat the success of the domestic IT 
sector and become at least a regional leader in 
complex and high-tech engineering services: pro-
gramming in the field of industrial high-tech / 
creation of new software products, including new 
technologies 4.0; design (electrical, mechanical, 
electronic, technological, construction, etc.); in-
dustrial automation and integrated engineering 
(including the commissioning of complex indus-
trial sites); development and production of com-
plex, small-scale or unique products…” [4, p. 48]

Due to the Concept for the Development of 
the Digital Economy and Society of Ukraine for 
2018-2020, the main goals of digital development 
are: accelerating economic growth and attracting 
investment; transformation of economic sectors 
into competitive and efficient ones; technological 
and digital modernization of industry and cre-
ation of high-tech industries; accessibility to citi-
zens of the benefits and opportunities of the dig-
ital world; implementation of human resources, 
development of digital industries and digital en-
trepreneurship. As about infrastructure for dig-
italization, due to state Concept there are plans 
to implement solid infrastructure construction 
projects and create soft infrastructures: citizen 
ID, mobile ID, bank ID, open data, e-government, 
interoperability, e-commerce and e-business, 
transaction processing infrastructure, life-sup-
port infrastructure, geo-information infrastruc-
ture, blockchain infrastructure. But nowadays 
the main infrastructure problems of Ukraine are: 
low level of coverage of the territory of the coun-
try with digital infrastructures (for example, the 
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goal of the EU to cover 100% of the territory 
by broadband internet access by 2020, in Ukraine 
this figure is about 60%), absence of separate 
digital infrastructures (for example, the Internet 
of Things infrastructure, electronic identification 
and trust, etc.), unequal access for citizens to dig-
ital technologies and new opportunities (digital 
gaps). So, Ukraine has much to do to support dig-
italization on legislative, infrastructure and fi-
nancial aspects.

M.Z. Zghurovskyi and others [5] made a predic-
tion of future economy of Ukraine for mid-term 
(2015–2020) and long-term (2020–2030) time 
horizons. By using the Delphi method the main 
clusters of the new economy of Ukraine were iden-
tified. Applying the scenario planning methodol-
ogy and SWOT-analysis has allowed to build up a 
group of scenarios for development of future econ-
omy in Ukraine up to 2030. As about the IT sec-
tor authors described industry as one of the main 
drivers of the national economy. Also they created 
SWOT-analysis table for the Ukrainian IT sector. 
As the main benefits authors defined the highly 
qualified IT staff, a strong position of engineer-
ing and technical university education, mobile and 
Internet implementation. But also authors pointed 
out factors of weakness: absence of government 
support of the IT sector development on legal, tax-
ation, investment directions; existence of institu-
tional gap between university education, academic 
science and needs of production sectors. 

In the report, Deloitte described the outsourc-
ing market and highlighted, that in the past, or-
ganizations typically used outsourcing to improve 
back-office operations through cost reduction and 
performance improvement. But today outsourc-
ing solutions are enabling competitive advantage 
by accelerating changes within organizations.  
The focus has shifted from traditional work trans-
fer to upfront transformation. Organizations are 
recognizing that disruptive solutions can revolu-
tionize the way they do business, and that “buy-
ing” capabilities in the marketplace is generally 
faster and more scalable than developing capabili-
ties internally. Emerging solutions incorporating 
cloud and automation are empowering organiza-
tions to work smarter, scale faster, reach new 
markets, increase productivity and, ultimately, 
to gain competitive advantage [6, pp. 2–3].

Also, there is a lot of reports, proposed by com-
panies, worked in/with the Ukrainian IT sector 
[3; 7; 8], government agencies [1; 4; 9; 10; 11]. 
All of them mentioned the growth of the national 
IT industry, perspectives of further development 
and provided different scenario of future market 
positions of the Ukrainian hi-tech industry.

Unsolved aspects of the problem. Despite the 
large number of existent publications and stud-
ies about the Ukrainian IT sector, there is a lack 
of scientific works highlighting the market po-
sitions of the Ukrainian computer firms on the 
global and internal IT markets. This research 
further covers different aspects of the Ukrainian 

tech market, such as science, technology, engi-
neering and mathematics education, popular IT 
technologies, correspondence of them with main 
digital and outsourcing global trends.

The aim of the article is to determine per-
spectives of the information technology sector of 
Ukraine and directions for strengthen its posi-
tions in the context of the global digitalization 
process.

The main part. To achieve the aim of our in-
vestigation, at first, we have to describe the cur-
rent state of the information technology sector 
in Ukraine and understand its role in economic 
development of the country.

The world has entered a new era in which im-
pact of the digital technology is increasingly felt 
in all sectors of the economy. Digitalization is 
dramatically changing traditional industries and 
sectors. Over the past years, industries togeth-
er with researchers and policy makers worldwide 
have increasingly advocated an upcoming fourth 
industrial revolution (Industry 4.0). Ukraine as 
the most countries in the world create an own 
strategy of new industrial policy Development. 
And the key role on movement of Ukraine to 
Industry 4.0 is being played by the information 
technology (IT) sector.

The Ukrainian software development market 
has enjoyed impressive growth in recent years 
and became one of the key sectors contributing 
to the country’s economy. The statistics made by 
the World Bank, PwC, IT Ukraine Association, 
and State Statistics Service of Ukraine demon-
strate steep growth of the sector. ICT became the 
3rd largest export service industry, amounting to 
more than 20% of all Ukrainian service exports. 
Due to State Statistics Service of Ukraine, the 
dynamics of production in high-tech industries of 
Ukraine for 2011–2017 show the current deve-
lopment of the information and telecommunica-
tions technology industry of Ukraine as one of 
the high-tech industries [2]. In Ukraine, there is 
an increase in the volume of production of the IT 
sector (the volume of growth in 2014 was 8.9%, 
in 2015 it was 37.6%, in 2016 it was 24.1%), but 
the share of production of this sector remains low 
and makes no more than 3.9% of GDP. Compared 
to developed countries, this industry accounts for 
50 to 70% of total value added annually [9]. 

The Ukrainian IT industry is growing at a 
26% rate [3]. There are currently more than 
4,000 tech companies operating on the market 
and over 1,600 IT companies in Ukraine [16]. 
Ukraine ranks 20th on 2019 A.T. Kearney Glob-
al Services Location Index of the most attractive 
outsourcing destinations [12]: over 60% of the 
Ukrainian IT professionals work in IT outsourc-
ing companies [8; 9]. 

In 2017-2018, the number of employees in the 
50 biggest Ukrainian IT companies grew by around 
35%: from 43,000 to 58,000 specialists. Also, two 
companies surpassed 6,000 professionals. 25 big-
gest Ukrainian IT firms have demonstrated a re-
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cord growth rate in the last 5 years. The most 
popular locations are Kyiv, Lviv, and Kharkiv  
[9, p. 24]. As for the global locations, the Ukrainian 
companies started operations in Malaga, Berlin, 
Warsaw, Krakow, Toronto, Turin, London, Bucha-
rest, Eindhoven, Chicago, etc. [7]. 

As about different global ratings of the IT sec-
tor, the World Economic Forum, in collaboration 
with A.T. Kearney, has developed a new Rating 
of readiness for the future of production [13]. Of 
the 100 countries and economies included in the 
assessment, only 25 countries from Europe, North 
America and East Asia appear in the group of the 
Leading countries. These 25 countries already ac-
count for over 75% of global Manufacturing Value 
Added (MVA) and are well positioned to increase 
their share in the future. Approximately 90% of 
the countries from Latin America, Middle East, 
Africa and Eurasia included in the assessment are 
classified as Nascent countries, or the group least 
ready for the future of production. Ukraine ap-
pears in the group of Nascent countries.

But there are common challenges within each 
archetype. Leading countries need to convert 
readiness into actual transformation and push 
the frontier by designing, testing and pioneering 
emerging technologies. Nascent countries are an 
eclectic group with varying levels of industrial 
development. Their key challenge will be to de-
termine whether to pursue advanced manufac-
turing or traditional manufacturing, and to what 
extent, as part of their overall economic strategy. 
Nascent countries seeking to accelerate readiness 
need to improve performance across all Drivers of 
Production, starting with improving the institu-
tional framework. Attracting global investment 
will also be critical for knowledge and technology 
transfer [13, p. 11].

At Table 1 the data of different drivers inside 
rating of readiness for the future of production 
for Ukraine, Poland and Slovenia are represented 
[13, p. 211, 219, 240].

Table 1
Comparison of levels of readiness  

for the future of production at 2018 in Ukraine, 
Poland and Slovenia 

Readiness Overall 
Assessment

Counties Rank

Ukraine Poland Slovenia

Drivers on Production    

Technology and 
Innovation 74 37 35

Human Capital 34 36 27

Global 
Trade&Investment 59 23 40

Institutional 
Framework 94 39 27

Sustainable Resources 88 25 5

Demand Environment 58 23 67

Structure of Production    

Complexity 41 21 12

Scale 57 15 39

The biggest Ukrainian problem is the “Insti-
tutional framework” driver. In particular, the 
report gives the following positions of Ukraine 
in this field (among 100 countries): the 99th is 
regulatory efficiency as the government’s ability 
to promote and stimulate the implementation of 
technology into industry; 91st is future govern-
ment orientation; 90th is the rule of law, 89th is 
corruption.

The “Technology and Innovation” driver also 
demonstrates low positions of Ukraine:9 8th is 
the LTE mobile coverage; 95th is investment and 
technology transfer; 92nd is the ICT’s impact on 
new services and products. There are indicators 
such as employment of skilled workers, quality of 
education and science, accessibility of engineers 
and researchers (the “Human Capital” driver) and 
Trade in % of GDP (the “Global Trade&Invest-
ment” driver) on an appropriate level.

The World Economic Forum’s Networked 
Readiness Index (NRI), also referred to as the 
Technology Readiness, measures the propensity 
for countries to exploit the opportunities offered 
by information and communications technology 
(ICT) [14]. At Table 2 the dynamics of NRI for 
analyzed countries is represented (maximum val-
ue that the country can achieve is 6.0).

Table 2
NRI dynamics for analyzed countries

Networked 
Readiness Index 2013 2013 2014 2015 2016

Ukraine 3,85 3,87 3,87 4,01 4,17
Poland 4,16 4,19 4,24 4,38 4,5

Slovenia 4,58 4,53 4,6 4,64 4,73

Due to data, Ukraine demonstrates the prog-
ress in the Networked Readiness during the ana-
lyzed period, but these positive changes are very 
slow. The Networked Readiness Index is calcu-
lated on the base of such pillars: political and 
regulatory environment, business and innovation 
environment (these two are included to the en-
vironment subindex); infrastructure, affordabil-
ity and skills (readiness subindex); individual, 
business and government usage (usage subindex); 
economic and social impacts (impact subindex). 
Ukraine has the weakest position according to 
the environment subindex (94th position among 
139 countries) and the usage subindex (espe-
cially government usage: 114th position among 
139 countries) [14]. The state as the main regula-
tor of the level of infrastructure has moved away 
from resolving problems of the IT infrastructure 
in previous years. This contrasts sharply with the 
best examples in the world, where the state en-
sures the accelerated development of systems that 
generate innovation.

To determine the perspectives of IT sector of 
Ukraine we have to pay attention to outsourc-
ing schemes. IT outsourcing companies consti-
tute the largest share of the Ukrainian IT service 
market. Although the number of startups (over 
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2,000 companies) and international R&D centers 
(over 100 companies) is growing, IT outsourcing 
companies employ more than 60% of all engineers 
who live in Ukraine [7].

The USA and Western European countries re-
main the largest target markets of the Ukrainian 
IT service companies. In 2012, the USA was the 
largest consumer of the Ukrainian IT service ex-
ports (81%). Recent research indicates that it is 
still the main market for the Ukrainian IT export, 
but the share of European businesses has grown 
significantly over the years.

If we look at the businesses that outsource 
software development to Ukrainian IT services 
companies, they range from growing startups to 
big enterprises. Cisco, IBM, Atlassian, Travel-
port, OpenText, Fluke Corporation and a lot of 
other global companies have partnered with the 
Ukrainian software development firms. Many such 
partnerships last for years and small outsourced 
teams grow into large development centres locat-
ed in Ukraine. For instance, Anoto worked with 
N-iX, a Ukrainian IT company, for over 12 years. 
While Lebara, a UK telecom enterprise, expand-
ed its development team at N-iX from 5 to over 
100 software engineers [3]. 

Several IT outsourcing companies originating 
in Ukraine grew into technology giants with of-
fices worldwide: Ciklum, DataArt, Infopulse, , 
Miratech and SoftServe. Impressive is the growth 
of AOG, an IT service company headquartered 
in Cherkasy (Central Ukraine), which accounts 
for 5,000 affiliated freelance engineers less than 
three years after company launch.

 At the same time a number of foreign out-
sourcing companies like EPAM, GlobalLogic, 
Luxoft have multiple offices in Ukraine, which 
now stands as a major R&D hub for these global 
IT service providers [3; 7].

The Ukrainian software companies offer vir-
tually every possible software services including, 
but not limited to, software development, web 
and mobile development, quality assurance and 
testing, business process outsourcing, dedicated 
team outsourcing, research and development ser-
vices, IT consulting and IT security management. 
The majority of the country’s large outsourcing 
companies offer full-stack solutions. Smaller soft-
ware firms usually focus on a few services like 
web development and design, mobile applications 
development and testing, working across many 
industries [10; 11]. But to understand the future 
prospects of the IT industry we need to define the 
global trends of IT and IT outsourcing markets.

Experts of global IT market defined the main 
trends at IT outsourcing [2; 6]:

– Shifting away from single-vendor outsourc-
ing. The IT outsourcing would have to move to-
wards narrower specialization, instead of doing 
as much as possible. The companies that manage 
to gather a wider range of experts and increase 
the quality of their services at the same time will 
have a major advantage among competitors. 

– Outsourcing core business service. Relation-
ships between suppliers and customers are expect-
ed to become more trustworthy. Outsourcing moves 
from non-core services to core business operations. 

– Increasing focus on cybersecurity. Some inno-
vative IT companies are implementing multi-level 
security approaches with the help of outsourced 
cybersecurity services. 

– Automation of manual processes through Ar-
tificial Intelligence. The intelligent automation is 
one of the key trends in IT outsourcing for 2019. 
Artificial Intelligence will be more and more used 
to streamline routine tasks in all industries. 

– Less focus on reducing costs. Outsourcing 
development will always be about cost reduction. 
The thing is that it will no longer be a deciding 
factor when choosing an offshore IT partner. In-
stead, the relationship will be more experts and 
quality of service driven. The focus will shift 
from cutting costs to delivering value.

It needs to mention, that, due to opinion of the 
software development in Ukraine bases on six areas 
of expertise: software engineering; QA testing; test-
ing automation; research & development; application 
support; architecture [2], but it is not the limit.

More than 100 companies on the Fortune 
500 list are clients of the Ukrainian IT firms: 
Cisco, IBM, Atlassian, Travelport, OpenText, 
Fluke Corporation, Oracle, Boeing. Jooble, De-
positPhotos, Grammarly, GitLab, PetCube, Moba-
lytics, Preply, Attendify are only some of the big 
names that got started in Ukraine. Global mar-
ket leaders have already shown their interest in 
the Ukrainian startups which lead to a number of 
big acquisitions. For example, Google purchased 
Viewdle, which is a facial recognition company, 
Snapchat has acquired Looksery, which is a re-
al-time facial modification app, and Oracle has 
bought Maxymiser, which is a Ukrainian provider 
of cloud-based software for marketers [15]. 

All this facts prove the demand for the 
Ukrainian IT products on the global market.

But inside Ukraine from the national busi-
ness sector the demand of IT products from the 
Ukrainian firms is on low level. The experts of Dig-
ital agenda for Ukraine [1] and Industry 4.0 move-
ment in Ukraine [4] explained that customers un-
derstand the modern IT products and systems as 
an «appendage» to technological equipment rather 
than a driver of development and competitiveness. 
Also, specialists in the IT sphere of Ukraine point-
ed out orientation of the Ukrainian customers on 
ready-made solutions and equipment as the main 
investment object. That is why a small part of to-
tal financing is directed towards products with the 
intelligent components, such as software and ser-
vice, as well as innovative developments. At the 
same time most segments lack domestic suppliers 
of new products and solutions: the Ukrainian in-
dustrial enterprises are buying German or Japa-
nese lines or the IT solutions because in some cases 
they cannot find similar quality solutions or prod-
ucts in Ukraine [4, p. 39].
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On the basis of received results we can summa-
rize the main factors of positive impact on IT sector 
(table 3). Most of them lie in the field of regulation 
of business activity. If they work, this can lead to 
positive results not only at the IT sector, but on 
the whole national economy due to Strategy on Sus-
tainable Development «Ukraine – 2020» [11]. Such 
changes can transform IT sector to one of the im-
portant players on global IT market, not only out-
sourcing. Also, these changes can lead to driving IT 
sector from taxation shadow to legal basis.

We can summarize, that the key to the suc-
cess of the Ukrainian IT industry, as well as any 
other business, lies in qualified personnel, favor-
able conditions, proper management and ability 
to manage resources.

Ukraine has high chance to become a region-
al leader in complex and high-tech engineering 
services as programming in the field of indus-
trial high-tech, design (electrical, mechanical, 
electronic, technological, construction, etc.); in-
dustrial automation and integrated engineering 
(including the commissioning of complex indus-
trial sites), development and production of com-
plex, small-scale or unique products.

Ukraine already has numerous outstanding 
achievements and recognitions in segments of soft-
ware development and design in aviation industry: 
Progresstech-Ukraine; aerospace design: Yuzhnoye 
State Design Office (Dnipro); ship design: MDEM 
(Mykolaiv); complex, low-volume or unique prod-
ucts: JSC “FED” (Kharkiv); industrial automation, 
engineering: Infocom Ltd., VG Techinservice [4]. 
The number of such organizations can be much 
larger; the major problems all engineering indus-
tries lose the «battle for talent» to IT outsourcers.

Concentrating on such areas makes the most of 
the existing strengths of Ukraine and preserves the 
engineering schools at the corporate level and the 
state system of technical higher education, which 
were created in the previous years and decades.

Conclusions. The article studies actual issues 
of perspectives, potential for further development 
of the information technology sector of Ukraine.

The authors carried out a detailed and concrete 
analysis of the Ukrainian IT sector, including out-
sourcing, partnership of Ukrainian software firms 
with foreign companies, correspondence of main 
areas of the T firms’ activities with latest trends 
on IT global market and outsourcing business.

The results of the analysis of the Ukrainian IT 
show that sector continues to grow up, engaging 
a lot of specialists and has a stable demand of its 
products and services. The Ukrainian IT industry 
is growing at a rate of 26%. There are currently 
more than 4,000 tech companies operating on the 
market and over 1,600 software development ser-
vice companies in Ukraine. 

On the basis of the obtained results it will be 
possible to define perspectives of The Ukrainian IT 
sector on global digitalization process. Ukraine has 
high chance to repeat the success of the domestic 
IT sector and become at least a regional leader in 
complex and high-tech engineering services as pro-
gramming in the field of industrial high-tech, de-
sign (electrical, mechanical, electronic, technologi-
cal, construction, etc.); industrial automation and 
integrated engineering (including the commission-
ing of complex industrial sites), development and 
production of complex, small-scale or unique prod-
ucts. Concentrating on such areas makes the most 
of the existing strengths of Ukraine and preserves 
the engineering schools at the corporate level and 
the state system of technical higher education.

The scientific and practical value of this re-
search makes possible: to understand Ukrainian 
IT sector current positions, perspectives, chal-
lenges, benefits and risk of further IT develop-
ment in Ukraine; to determine main competitive 
advantages of the Ukrainian IT sector; to assess 
the correspondence of latest IT trends with areas 
of activity of national software firms; to elaborate 
strategic directions to transform Ukrainian IT 
sector into one of the important players on global 
IT market. The key to success of the Ukrainian 
IT industry, as well as any other business, lies in 
qualified personnel, favorable conditions, proper 
management and ability to manage resources.

Table 3
Key factors and Results of further development of the Ukrainian IT sector

Factors of 
positive 
impact on 
the IT sector

Political stability in Ukraine
Better governance (rule of law, the fight against and reducing corruption)
Linkages between university, academic science and production sectors
Reforming of legislation and the taxation system in the way that improves investment 
attractiveness of IT and increases the volume of accumulated taxes.
Activation of the state’s role through the public-private partnership

If they work, 
the growth 
at IT sector 
can lead to:

Increasing of volume of industrial production, its development and competitiveness
Increasing of foreign direct investments
Improvement of investment attractiveness of Ukraine
Increasing demand from Business Sector of Ukraine on products with intelligent components

All these 
results can 
transform IT 
sector into:

One of the important players on global IT market, not only outsourcing
One of the main exporters of Ukraine
The main driver of industry modernization
Movement of IT-sector of Ukraine from taxation shadow to legal basis
Basis for further improvement of technical and engineering education
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БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE: GENERAL CHARACTERISTICS, 
ECONOMIC ESSENCE AND THEIR OPTIMIZATION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні наукові підходи до управління 

підприємством у сучасних умовах господарювання. Розгляну-
то можливість упровадження процесної моделі управління під-
приємством, яка спрямована на побудову довгострокових від-
носин зі споживачами їхньої продукції на основі визначення та 
задоволення їхніх потреб. Узагальнено погляди науковців щодо 
визначення економічної сутності категорії «бізнес-процес». Ви-
явлено ключові характеристики категорії бізнес-процесів. Про-
аналізовано основні цілі та функції управління бізнес-процеса-
ми на підприємствах із теоретичного та емпіричного поглядів. 
Проаналізовано методи аналізу та оптимізації бізнес-процесів 
та зазначено, що вдосконалення та оптимізація бізнес-проце-
сів є одним із ключових моментів в управлінні підприємством. 
Розглянуто основні принципи управління бізнес-процесами на 
підприємстві.

Ключові слова: бізнес-процес, управління, підприємство, 
реінжиніринг, аутсорсинг, оптимізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные научные подходы к 

управлению предприятием в современных условиях хозяй-
ствования. Рассмотрена возможность внедрения процессной 
модели управления предприятием, которая направлена на 
построение долгосрочных взаимоотношений с потребителями 
их продукции на основе определения и удовлетворения их по-
требностей. Обобщены взгляды ученых по определению эко-
номической сущности категории «бизнес-процесс». Выявлены 
ключевые характеристики категории бизнес-процессов. Про-
анализированы основные цели и функции управления бизнес-
процессами на предприятиях с теоретической и эмпирической 
точек зрения. Проанализированы методы анализа и оптимиза-
ции бизнес-процессов и указано, что совершенствование и оп-
тимизация бизнес-процессов является одним из ключевых мо-
ментов в управлении предприятием. Рассмотрены основные 
принципы управления бизнес-процессами на предприятии.

Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, предпри-
ятие, реинжиниринг, аутсорсинг, оптимизация.

АNNOTATION
The article summarizes the theoretical generalization of the de-

velopment of scientific approaches to managing business process-
es within the framework of the enterprise development strategy. 
The paper discusses the basic approaches to enterprise manage-

ment and substantiates the feasibility of using a process-oriented 
model that aims to build long-term relationships with consumers 
based on complex identification and satisfaction of their needs, 
which is a priority in today’s environment of fierce competition and 
dynamic market environment. The views of the researchers on de-
termining the economic essence of the category «business pro-
cess» are systematized. The typology of definitions of the concept 
by different authors according to the target orientation is conduct-
ed. The main characteristics of the category of business processes 
are defined. The methods of analysis and optimization of business 
processes are analyzed and it is stated that the improvement and 
optimization of business processes is an effective tool for ensur-
ing the efficiency of management and competitiveness of domes-
tic enterprises. It is determined that the process of optimization of 
business processes at the enterprise is aimed at increasing the 
potential of the enterprise, which in turn will increase the profit-
ability of the organization. The basic principles of optimization of 
business processes are analyzed, among which the following are 
the main ones: the relevance of improving business processes to 
the strategic goals of the enterprise; targeting internal and external 
consumers; availability of business process optimization criteria; 
presence of business process owners responsible for their optimi-
zation. The theory and practice of using the process approach to 
management were investigated, which allowed us to recognize the 
existence of two main options for identifying business processes in 
an enterprise: the first is the alignment of business processes with 
the existing functional and hierarchical structure and the second 
is the choice of through processes that are not related to external 
organizational units of the enterprise. Based on the conducted re-
search, it was decided that further developments in this area will 
require the formation of a system for evaluating the effectiveness 
of business processes, organizational and economic support for 
successful re-profiling of business processes, developing a moti-
vational mechanism for achieving effective business process indi-
cators and more.

Key words: business process, management, enterprise, re-
engineering, outsourcing, optimization.

Постановка проблеми. Останнім часом діяль-
ність підприємств характеризується все зроста-
ючою роллю процесного підходу в управлінні 
підприємством. Це явище викликане багатьма 
чинниками: розвитком концепції загального 
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управління якістю, впровадженням міжнарод-
них стандартів ISO 9000 2000, поширенням 
програмних продуктів, що описують мережу 
бізнес-процесів (БП), а також тими перевага-
ми, які дає процесне управління, такими як 
орієнтація на клієнта, оптимізація діяльнос-
ті, зниження витрат. Бізнес-процеси сучасного 
підприємства формують його «скелет», навко-
ло якого організовані інші функції управління 
підприємством.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні та методологічні положення різних 
аспектів управління бізнес-процесами розгляда-
лись у роботах таких вітчизняних і зарубіжних 
учених, як Б. Андерсон, Х. Біннер, О. Гончаро-
ва, В. Демиденко, Т. Дейвенпорт, Д. Козенкова, 
В. Нетепчук, В. Павлова, О. Паршина, Н. Поно-
марьова, Г. Усова, Л. Чорнобай та ін. У науковій 
літературі розглядаються різні аспекти управ-
ління бізнес-процесами: моделювання, реінжи-
ніринг, автоматизація тощо. Водночас питання 
системного підходу до управління бізнес-проце-
сами розглядається досить рідко, за винятком 
питань їх моделювання та класифікації. Іноді 
згадується необхідність системного розгляду, 
проте всі ці спроби залишаються неповними.

Формулювання завдання дослідження. Ме-
тою статті є вдосконалення теоретичних і мето-
дичних основ управління бізнес-процесами на 
підприємстві. Для досягнення цієї мети постав-
лено такі завдання: обґрунтувати доцільність 
використання процесного підходу до управління 
підприємством, визначивши його переваги; роз-
глянути різноманітні теоретичні підходи до ви-
значення поняття «бізнес-процес» із метою вияв-
лення його основних ключових характеристик.

Виклад основного матеріалу. Сучасна еконо-
мічна діяльність потребує впровадження нових 
ефективних методів і принципів управління, 
які будуть повною мірою відповідати потребам 
вітчизняних підприємств. У сучасній науковій 
літературі наведена велика кількість підходів 
до управління. Для обґрунтування необхідності 
впровадження процесного підходу в управління 
підприємством у результаті вивчення наукових 
праць [1–3] установлено, що перевагами ви-
користання процесного підходу є: спрощення 
організаційних структур на підприємстві, що 
дасть змогу удосконалити та оптимізувати про-
цес передачі інформації між різними структу-
рами підприємства; впровадження новітніх за-
собів та методів модернізації щодо управління 
на підприємстві; широке коло делегування по-
вноважень; швидка адаптація до змін у навко-
лишньому середовищі підприємства; впровад-
ження на підприємстві системи менеджменту 
якості та постійний контроль за нею; ефективні 
методи мотивації персоналу; відкритість сис-
теми управління на підприємстві; можливість 
випуску якісного продукту, який буде відпо-
відати вимогам ІSО 9000 і здобуття відповід-
ного сертифікату; створення на підприємстві 
ефективної інформаційної системи; колективна 

відповідальність; підвищення оперативності й 
адаптивності діяльності; клієнтоорієнтований 
характер діяльності підприємства; можливість 
об’єктивної оцінки діяльності працівників, які 
беруть безпосередню участь у процесі виробни-
цтва; наявність висококваліфікованого персо-
налу; інтерес працівників щодо досягнення гло-
бальної мети підприємства тощо [3].

Таким чином, вищенаведені переваги опису-
ють потребу застосування та впровадження про-
цесного підходу до управління підприємством. 
Варто в нашому дослідженні також зупинити 
свою увагу на основних характеристиках біз-
нес-процесів, а саме: будь-який бізнес-процес 
здійснюється на основі певної мети; для вико-
нання бізнес-процесів необхідне певне ресурсне 
забезпечення, наявність певної періодичності та 
послідовності здійснення дій; наявність «почат-
ку» та «кінця»; безперервність тощо. 

Управління підприємством на основі процес-
ного підходу є дорогим і займає багато часу для 
налагодження діяльності відповідно до «про-
цесних» принципів. З іншого боку, в практиці 
роботи підприємств часто спостерігається ситу-
ація, коли застосування процесного підходу не 
приносить очікуваних результатів.

Проблеми впровадження процесного підхо-
ду пов’язані з багатьма причинами, управління 
бізнес-процесами розглядається як ізольована 
функція, зокрема система бізнес-процесів не 
пов’язана з цілями організації, не враховується 
багатогранна природа бізнес-процесів і різний 
характер їх протікання; керівники розглядають 
процесний підхід як універсальний засіб, що 
дає змогу вирішити відразу всі проблеми, тоді 
як в умовах обмеженості матеріальних і фінан-
сових ресурсів, а також браку часу це неможли-
во. Зазначені проблеми можуть бути вирішені, 
якщо до управління бізнес-процесами застосу-
вати методи системного аналізу і діагностики.

У межах системного підходу бізнес-проце-
си на підприємстві можуть бути досліджені як 
складна, динамічна система, що розглядається 
залежно від змін у навколишньому середовищі 
і в сукупності з іншими підсистемами підпри-
ємства Дослідження бізнес-процесів як системи 
призначене для вирішення низки практичних 
завдань.

Управління підприємством у сучасних швид-
ко мінливих умовах повинно бути адаптивним. 
Нині для забезпечення адаптивності підприєм-
ства класичними заходами є перегляд стратегії 
або зміна структури. Однак під час реалізації 
подібних реформ питання адаптації бізнес-про-
цесів часто не розглядаються.

Нині роль процесного підходу в управлінні 
підприємством неухильно зростає. Керувати 
підприємством можна тільки через управління 
бізнес-процесами. Передові українські підпри-
ємства активно застосовують процесний підхід 
під час управління своєю діяльністю.

Аналіз різних джерел показує, що основ-
ними цілями управління бізнес-процесами на 
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підприємствах з теоретичного погляду є впро-
вадження стандартів ІSО, підвищення ефектив-
ності діяльності організації та автоматизація і 
впровадження корпоративних інформаційних 
систем. Аналіз послуг, пропонованих аудитор-
сько-консалтинговими групами, показує, що на 
першому плані є підвищення ефективності та 
автоматизація і впровадження корпоративних 
інформаційних систем.

Основними функціями управління бізнес-
процесами, розглянутими в публікаціях, є опис, 
моніторинг і моделювання. Дослідження емпі-
ричних даних, взятих із сайтів аудиторсько-
консалтингових фірм, виявило такі функції 
управління бізнес-процесами, як: моделювання, 
аналіз, оптимізація, реінжиніринг, автоматиза-
ція і моніторинг. Таким чином, є відмінності у 
цілях і функціях управління бізнес-процесами 
в теоретичному і емпіричному аспектах.

Процес оптимізації бізнес-процесів на під-
приємстві спрямований на підвищення потенці-
алу підприємства, що підвищить прибутковість 
організації. 

Класифікація методів аналізу та оптимізації 
бізнес-процесів наведено на рис. 1 [8].

Під час управління бізнес-процесами слід ке-
руватися низкою принципів: системності, моде-
лювання, ієрархії, цілеспрямованості, ефектив-
ності, адаптивності, оптимального поєднання 
централізованого та децентралізованого управ-
ління, розвитку та узгодження господарських 

інтересів. Управління бізнес-процесами може 
бути спрямоване на одноразове (вихід із кризи, 
реструктуризація бізнесу, підвищення ефектив-
ності, автоматизація, впровадження ІSО) або 
постійне (узгодження зі стратегією, забезпечен-
ня безперервності бізнесу, довгострокове під-
вищення ефективності) поліпшення діяльності 
всього підприємства або на поліпшення окремої 
сфери його управління (виробництво, НДДКР, 
фінанси/облік, маркетинг/логістика, управлін-
ня персоналом, організаційне та стратегічне 
управління).

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших досліджень. Виходячи з ви-
щевикладеного, можна дійти таких висновків: 
по-перше, для покращення своєї діяльності і 
досягнення поставлених цілей підприємству 
потрібно провести реорганізацію процесу управ-
ління на основі процесно-орієнтованого підхо-
ду, спрямованого на вибудовування перспектив-
них відносин із споживачами та задоволення 
їхніх потреб. Процесний підхід до управління 
діяльністю розглядається як сукупність бізнес-
процесів, спрямованих на реалізацію місії та 
цілей підприємства. По-друге, управління біз-
нес-процесами в організації має бути пов’язане 
зі стратегією розвитку підприємства, врахову-
вати перспективні потреби безпосередніх спо-
живачів, базуватися на проведеному аналізі 
наявних бізнес-процесів та бенчмаркінгу, що 
дасть змогу виявити сильні та слабкі сторони 

Рис. 1. Класифікація методів аналізу та оптимізації бізнес-процесів
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цього процесу, можливості та загрози, що мо-
жуть виникнути в процесі діяльності. По-третє, 
у межах управлінської діяльності та з метою 
покращення своєї діяльності підприємствам 
необхідно спрямувати свої дії на питання опти-
мізації бізнес-процесів. Відповідно до цього 
ефективнішого впровадження потребують такі 
інструменти підвищення ефективності управ-
ління та оптимізації бізнес-процесів підпри-
ємства, як реінжиніринг та аутсорсинг. Також 
варто продовжити вивчення питання формуван-
ня системи показників оцінювання ефективнос-
ті бізнес-процесів; організаційно-економічного 
забезпечення успішного проведення реінжині-
рингу бізнес-процесів; мотиваційного механіз-
му досягнення результативних показників біз-
нес-процесів тощо.
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ФОРМУВАННЯ ОРГАНІК-БРЕНДУ РЕГІОНУ

REGION’S ORGANIC BRAND FORMATION

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено роль органічного виробництва у роз-

витку сільських територій. Доведено, що формування органік-
бренду регіону створить для нього конкурентні переваги. За-
пропоновано організаційно-економічний механізм формування 
органік-бренду регіону, який можна визначити як систему про-
цесів, методів та прийомів соціально-економічного характе-
ру, спрямовану на створення та розвиток бренду регіону, що 
асоціюватиметься з виробництвом високоякісної, натуральної, 
безпечної продукції, сертифікованої за європейськими стан-
дартами. Реалізація механізму формування органік-бренду пе-
редбачає формування логотипу та супроводжуючих матеріалів 
для ідентифікації бренду, розроблення комунікаційних заходів 
для взаємодії з контактною аудиторією з метою підвищення 
лояльності всіх учасників ринку органічної продукції.

Ключові слова: регіон, бренд, територія, органічна про-
дукція, організаційно-економічний механізм, сільське госпо-
дарство, формування бренду.

АННОТАЦИЯ
В статье освещена роль органического производства в 

развитии сельских территорий. Доказано, что формирование 
органик-бренда региона создаст для него конкурентные пре-
имущества. Предложен организационно-экономический меха-
низм формирования органик-бренда региона, который можно 
определить как систему процессов, методов и приемов соци-
ально-экономического характера, направленную на создание 
и развитие бренда региона, которая будет ассоциироваться 
с производством высококачественной, натуральной, безопас-
ной продукции, сертифицированной по европейским стандар-
там. Реализация механизма формирования органик-бренда 
предусматривает формирование логотипа и сопровождающих 
материалов для идентификации бренда, разработку комму-
никационных мероприятий для взаимодействия с контактной 
аудиторией с целью повышения лояльности всех участников 
рынка органической продукции.

Ключевые слова: регион, территория, бренд, органиче-
ская продукция, организационно-экономический механизм, 
сельское хозяйство, формирование бренда. 

ANNOTATION
The article is proved Ukrainian regions have favorable condi-

tions for the growth of organic agriculture. Due to formation and 
development of the agriculture that is oriented on the production 
of organic goods, it is possible to solve the problems of ecological 

safety of food, environment and the problem of unemployment by 
employing local population and increasing the level of their income. 
The region’s organic brand allows to increase reputation, simplify 
the entrance to new organic markets, become more attractive to 
investors, develop concomitant industries and tourism and getting 
additional profit as a result. The aim of forming of the region’s or-
ganic brand is determined by taking into account the impact of fac-
tors that are conditioned by the development features of a particular 
region, depends on the profit, that is planned to be obtained by 
the customers and brand users. Forming of the organic brand of 
a region involves development of the strategic and tactical plans 
and mechanisms of their implementation that applies using certain 
methodological guidelines, information and resource support in 
compliance with Ukrainian and European legislation. An organiza-
tional and economic mechanism of forming of brand of organic of 
region that is offered, can be defined as a system of processes and 
methods of socio-economic character, aimed to create and develop 
the region’s brand that will be associated with the production of 
high-quality, natural and safe goods certificated by European stan-
dards. Realization of a mechanism of forming the organic brand, 
envisages the creation of a logotype and accompanying materials 
for an authentication of the brand. Moreover there must be a deve-
lopment of communication events for co-operating with target audi-
ence in order to increase the loyalty of all participants in the market 
of organic products. Offered, it is necessary to organize a special 
committee or an unit, planing the activities of authorities and de-
veloping recommendations for factories that produce organic prod-
ucts. The committee should include specialists in sociology, history, 
culture, public relations, and marketing. The marketers work on for-
mation of the brand and its support. Designed organizational and 
economic mechanism will promote the entrance an organic brand 
on the regional and the foreign market of Ukraine.

Key words: region, brand, territory, organic products, organi-
zational and economic mechanism, agriculture, brand formation.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими та прак-
тичними завданнями. У сучасному світі кожен 
регіон прагне підвищити конкурентоспромож-
ність за рахунок своїх особливих переваг. Одні 
регіони досягають цього через використання 
природно-кліматичного потенціалу (наприклад, 
Закарпатська, Одеська області), інші – через 
формування інноваційно-інвестиційної прива-
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бливості та реалізацію виробничого і наукового 
потенціалу (міста Київ, Кривий Ріг, Донецька 
область). Деякі регіони виграють завдяки попу-
лярності товарів, що виробляються або прода-
ються їхніми підприємствами (місто Миргород, 
село Сорочинці). Звичайно такими унікальни-
ми перевагами володіють не всі регіони. Проте 
більшість регіонів України володіють «леген-
дарними» чорноземами, які становлять 46% 
всієї території (8,7% від світових площ). Тому 
ефективне використання та відновлення такого 
ресурсу для України є передумовою стабільного 
розвитку. Крім того, регіони мають сприятли-
ві умови для розвитку органічного сільського 
господарства. Лише 1% загальної площі укра-
їнських чорноземів мають органічній статус, 
що набагато нижче від наявного потенціалу, 
тим більше що попит на органічну продукцію в 
Україні та за кордоном зростає. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на 
які спираються автори. Дослідженням стану орга-
нічного ринку України та проблем, що пов’язані 
із розвитком цієї сфери, займався Е.В. Милованов 
[1; 2]. Вплив бренду органічної продукції на розви-
ток сільських територій розглядали І.І. Кравчук, 
І.А. Кравчук, які доводили необхідність підтрим-
ки виробників органічної продукції, використову-
ючи брендування території [3]. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-

чена стаття. Формування органік-бренду регіо-
ну є новою науковою проблемою, яка потребує 
всебічного дослідження, оскільки спрямована 
на забезпечення сталого розвитку окремих сіль-
ськогосподарських територій. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Обґрунтування необхідності запрова-
дження організаційно-економічного механізму 
формування органік-бренду регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У сучасних умовах сільське госпо-
дарство відіграє для більшості регіонів визначну 
роль. Близько 31% усього населення проживає в 
сільській місцевості, рівень зайнятості сільсько-
го населення становить 62%. З різних причин, 
серед яких основною є занадто низький рівень 
доходів, кількість трудових мігрантів із села ся-
гає 2 млн осіб, а серед активного населення – 
5,6 млн осіб [4]. Завдяки формуванню та розвитку 
сільського господарства, орієнтованого на вироб-
ництво органічної продукції, можна вирішити як 
проблеми екологічної безпеки продуктів харчуван-
ня та навколишнього середовища, так і проблеми 
зайнятості за рахунок працевлаштування місцево-
го населення та підвищення рівня їхніх доходів. 

Органічне виробництво та його розподіл за 
регіонами України можна представити за допо-
могою рис. 1.

Як бачимо, лідируючі позиції займають 
Київський, Одеський, Херсонський та Харків-

 

 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Ки
їв

сь
ки

й 

О
де

сь
ки

й 

Хе
рс

он
сь

ки
й 

Ха
рк

ів
сь

ки
й 

Ж
ит

ом
ир

сь
ки

й 

Ль
ві

вс
ьк

ий
 

Д
ні

пр
оп

ет
ро

вс
ьк

ий
 

Хм
ел

ьн
иц

ьк
ий

 

Ві
нн

иц
ьк

ий
 

По
лт

ав
сь

ки
й 

Че
рн

ігі
вс

ьк
ий

 

Че
рк

ас
ьк

ий
 

Кі
ро

во
гр

ад
сь

ки
й 

М
ик

ол
аї

вс
ьк

ий
 

За
ка

рп
ат

сь
ки

й 

За
по

рі
зь

ки
й 

Во
ли

нс
ьк

ий
 

Ів
ан

о-
Ф

ра
нк

ів
сь

ки
й 

Рі
вн

ен
сь

ки
й 

Те
рн

оп
ол

ьс
ьк

ий
 

Су
м

сь
ки

й 

Д
он

ец
ьк

ий
 

Лу
га

нс
ьк

ий
 

Че
рн

ів
ец

ьк
ий

 

Кількість підприємств Площа сільськогосподарських земель з органічним статусом, га 

Рис. 1. Кількість операторів органічної продукції  
та площа сільськогосподарських угідь з органічним статусом

Джерело: складено за [5]
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ський регіони, якщо враховувати кількість 
операторів, що займаються органічним вироб-
ництвом. По іншому виглядає перша четвірка 
регіонів, якщо визначити її за площею сіль-
ськогосподарських земель з органічним стату-
сом. Перше місце займає Одеський регіон, який 
має 88888 га сертифікованих земель, ІІ місце – 
Херсонський, ІІІ – Дніпропетровський та Чер-
нігівський регіони. 

Для ведення органічного землеробства най-
більш придатні ґрунти Вінницького, Полтав-
ського, Тернопільського, Харківського, Хмель-
ницького, Чернівецького регіонів [6]. Відповідно 
спостерігаємо невикористаний потенціал у ви-
щезазначених регіонах, тобто є можливості для 
виробництва органічних продуктів, лише потріб-
но знайти шляхи для розбудови необхідної ін-
фраструктури органічного ринку. 

Цікавим досвідом вирішення соціально-еко-
номічних проблем сільських територій, реалі-
зації їхнього аграрного потенціалу виявляється 
формування органік-бренду, перевагами якого є: 
ідентифікація територій з якісним середовищем 
проживання людей та перспективними умовами 
ведення органічного бізнесу у свідомості зацікав-
лених стейкхолдерів, можливостями організації 
органік-кластерів та територіальних центрів роз-
витку, формуванням експортних територіальних 
центрів органічної продукції з високою доданою 
вартістю. На думку авторів праці [3], органік-
бренд сільської території – образне представлен-
ня цінностей та атрибутів здорового харчування 
і способу життя у свідомості споживача, який 
асоціюється з місцем формування доданої вар-
тості (цінності) органічної продукції, виробленої 
на цій території. 

Прикладом формування бренду органічно-
го регіону є Баранівська міська об’єднана те-
риторіальна громада Житомирській області, де 
розташований та ефективно працює єдиний в 
Україні завод органічної молочної продукції 
«Органік Мілк». Баранівська міська об’єднана 
територіальна громада складається із 12 старо-
стинських округів, а до її складу входять місто 
Баранівка, смт. Полянки та 32 села [7].

Застосування бренду «Смак Українських 
Карпат» дає змогу продавати продукти, які 
виробляються в регіонах Українських Карпат 
(територія Чернівецької, Івано-Франківської, 
Львівської та Закарпатської областей). Форму-
вання органік-бренду цього регіону підвищить 
конкурентоздатність компаній-учасників шля-
хом збільшення цінності їхньої продукції, по-
кращення репутації та доступу до ринку. Додат-
ковою перевагою цієї системи маркування є те, 
що вона полегшить представникам роздрібної 
торгівлі визначення якісних продуктів з Укра-
їнських Карпат, полегшить для них доступ до 
такої продукції, а також дасть їм можливість 
відрізняти ці товари візуально в пунктах про-
дажу, що допоможе як у просуванні цієї про-
дукції, так і у підвищенні престижу операторів 
сфери роздрібної торгівлі [8].

Також загальновизнаним органік-регіоном 
є Полтавщина, яка має значний досвід у роз-
витку органічного землеробства. Нині 23 регіо-
нальних суб’єкти господарювання мають серти-
фікати виробників органічної продукції.

З огляду на вищезазначене, органік-бренд ре-
гіону, території дає змогу: підвищити імідж та 
репутацію, спрощувати вихід на нові ринки з ор-
ганічною продукцією, стати більш інвестиційно 
привабливим, розвивати супутні галузі, в тому 
числі і туристичну сферу, і як результат отри-
мувати додаткові прибутки. Для зацікавлення 
уваги споживача бренд спрощує процедуру іден-
тифікації підприємства-виробника та його про-
дукції, налагоджує емоційний зв’язок зі спожи-
вачем. Практика доводить, що бренд може стати 
тим ресурсом, який дасть змогу регіону виріз-
нятися на фоні інших, забезпечуючи приплив 
грошових ресурсів у вигляді інвестиційних, ту-
ристичних та міграційних потоків, впливаючи 
на продуктивність ведення господарства і, відпо-
відно, конкурентоспроможність регіону [9]. 

Побудова системи процесів, методів та прийо-
мів соціально-економічного характеру, спрямо-
ваної на створення та розвиток бренду регіону, 
що асоціюватиметься з виробництвом високоя-
кісної, натуральної, безпечної продукції, серти-
фікованої за Європейськими стандартами, ви-
магає відповідного організаційно-економічного 
механізму. Дослідження методів формування 
бренду підприємств та територій, що були роз-
глянуті в наукових працях [10; 11], дало змогу 
розробити власний механізм формування орга-
нік-бренду регіону, який наведено на рис. 2. 

Мета формування органік-бренду регіону ви-
значається, враховуючи вплив факторів, які 
зумовлені особливостями розвитку певного ре-
гіону, і залежить від вигід, що плануються отри-
мувати замовники і користувачі цим брендом. 
Насамперед потрібно визначити, кому найбіль-
ше буде корисним такий бренд: аграрним під-
приємствам-виробникам органічної продукції чи 
іншим суб’єктам, які розташовані на цій терито-
рії або мають там певні інтереси. У зв’язку з цим 
виникає потреба у визначенні ініціатора (замов-
ника) формування органік-бренду регіону.

Також формування органік-бренду регіону 
неможливе без участі та підтримки регіональ-
ної та державної влади.

На думку М.Г. Бойко [11], соціально-еконо-
мічна цінність бренду може бути означена таки-
ми показниками: функціональністю, емоційніс-
тю, соціально-культурним та духовно-історичним 
сприйняттям, інноваційністю, відповідальніс-
тю регіональної влади. Відповідно сформований 
органік-бренд регіону володітиме сукупністю цін-
ностей, емоцій, асоціацій споживачів продукції з 
територією її виробництва, регіональною культу-
рою та характеристиками, що і будуть відрізняти 
цю продукцію і регіон від інших. 

Формування органік-бренду регіону передбачає 
розроблення стратегічного, тактичного планів та 
заходів їх реалізації, що здійснюється з викорис-



104

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

танням певних методичних рекомендацій, інфор-
маційного, ресурсного забезпечення із дотриман-
ням українського та європейського законодавства. 

Зазначений механізм передбачає розроблення 
креативної ідеї бренду та медіастратегії, що міс-
тить такі заходи: формування логотипу та супро-
воджуючих матеріалів для ідентифікації бренду, 
розроблення комунікаційних заходів для взаємо-
дії з контактною аудиторією (реклама, зв’язки з 
громадськістю, прямий продаж, стимулювання 
збуту, використання синтетичних засобів марке-
тингових комунікацій тощо). У результаті має 
бути сформована прихильність користувачів ор-
ганік-бренду регіону, зокрема, місцевого населен-
ня, та лояльність споживачів органічної продук-
ції через проникнення у їхню свідомість. 

Висновки. Для підвищення якості життя 
населення окремих регіонів особливо тих, які 
знаходяться в кризовому становищі, потрібен 
«сильний» бренд. Звичайно, що досягнути ви-
сокого розвитку, використовуючи лише тех-

нології брендування, неможливо, тут потрібні 
комплексні зміни в загальних соціально-еконо-
мічних процесах та зміни в свідомості суспіль-
ства. Потрібно також сформувати національний 
бренд. Проте регіональний бренд, який акцен-
тує увагу на здоров’ї, екології, культурі, може 
побудувати міцний фундамент не лише для сво-
го розвитку, але і для навколишніх територій. 

Цільовою аудиторією, або, як ми зазначили, 
замовниками і користувачами органік-бренду 
регіону можуть бути: місцеве населення, гості 
та туристи, органи регіональної влади, бізнес, 
засоби масової інформації тощо. 

На нашу думку, формування органік-бренду 
регіону має бути пріоритетом насамперед для ре-
гіональної влади. Для цього необхідно організу-
вати спеціальний комітет, можливо, підрозділ, 
який плануватиме діяльність органів влади та 
розроблятиме рекомендації для підприємств, що 
виробляють органічну продукцію. У склад комі-
тету доцільно включити спеціалістів із соціоло-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета формування  
органік-бренду 
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варіантів комплексу заходів та 
інструментів  їх впровадження; 
- розробка креативної ідеї бренда та 
медіа-стратегії; 
- реалізація найкращого варіанту 
дій з формування органік-бренду. 
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Очікуванні результати:  
 

Короткострокові результати: 
Популяризація органічного 
сектору регіону.  
Розширення кількості 
операторів органічного ринку та 
посилення їх 
конкурентоспроможності. 
Інвестування у локальні ринки. 
Розвиток туристичної сфери.  

 
Довгострокові результати: 

Виведення регіону в лідери 
органічного розвитку. 
Вирішення проблеми зайнятості 
сільського населення.  
Покращення соціально-
економічної стану регіону. 

Контроль та оцінка відхилень 
від бажаного стану 

Рис. 2. Організаційно-економічний механізм формування органік-бренду регіону
Джерело: складено автором
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гії, історії, культури, зв’язків із громадськістю, 
маркетологів. Останні працюватимуть над безпо-
середнім формуванням бренду та його підтрим-
кою, донесенням ідеї до реальних та потенційних 
користувачів. Розроблений організаційно-еконо-
мічний механізм сприятиме виходу та закріплен-
ню органік-бренду спочатку на регіональному, а 
в перспективі – на зовнішньому ринку України. 
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АНОТАЦІЯ
Технологічні досягнення та динамічність розвитку ринку 

авіаційних послуг провокують зростання вмотивованості до 
інноваційного оновлення основних засобів на авіапідприєм-
ствах. У статті розглянуто особливості управління основними 
засобами авіапідприємства: одночасне відшкодування втрати 
вартості активів із процесом надання авіаційної послуги, ви-
ключна роль транспортних засобів та інфраструктури у фондо-
віддачі й прибутковості, масштабність і довготривалість проце-
су інноваційного оновлення авіаційної техніки. Запропоновано 
організаційно-економічний механізм управління інноваційним 
оновленням основних засобів авіапідприємства, що, розгляда-
ючи послідовність процесу інноваційного оновлення, поєднує 
складники, що впливають на ефективність формування і реа-
лізації інноваційно-інвестиційної стратегії. 

Ключові слова: інноваційне оновлення, основні засоби, авіа-
підприємство, транспортні засоби, транспортна інфраструктура.

АННОТАЦИЯ
Технологические достижения и динамичность развития 

рынка авиационных услуг провоцируют рост заинтересовано-
сти в инновационом ообновлении основных средств на ави-
апредприятиях. В исследовании рассмотрены особенности 
управления основными средствами авиапредприятия: одно-
временное возмещение потери стоимости активов с процес-
сом предоставления авиационной услуги, исключительная 
роль транспортных средств и инфраструктуры в фондоотдаче 
и прибыльности, масштабность и продолжительность процес-
са инновационного обновления авиационной техники. Пред-
ложено организационно-экономический механизм управления 
инновационным обновлением основных средств авиапред-
приятия, который, рассматривая последовательность процес-
са инновационного обновления, объединяет составляющие, 
влияющие на эффективность формирования и реализации 
инновационно-инвестиционной стратегии.

Ключевые слова: инновационное обновление, основные 
средства, авиапредприятие, транспортные средства, транс-
портная инфраструктура.

АNNOTATION
The technological advances and the dynamism of the avia-

tion services market development stimulate motivation to increase 

innovative renewable of basic assets at the aviation enterprises.  
The feature of providing transport services at the aviation enterpris-
es is connected with high requirements for safety and technolog-
ical reliability. Another important motivation factor is the high cost 
of means of transport, complex technical conditions of reconstruc-
tion of the aviation infrastructure and obligation of technical com-
pliance to international standards. The article describes features 
of management of the enterprise’s basic assets, which consist of 
simultaneous compensation of the loss of assets’ cost and provid-
ing aviation services, the peculiar role of the means of transport 
and infrastructure in return on assets and profitability, large scale 
and continuance of the innovative renewable process of the avi-
ation technology. The basic assets at the aviation enterprises are 
the value-based economic resources, kept to use when providing 
aviation and additional services to perform administrative and so-
cio-cultural functions; the expected useful economic life of basic 
assets is less than a year, their cost decreases and transfers to 
transportation rates. The ways for intensification renewal of the 
basic assets for aviation enterprises and airports are formulated. 
The organizational and economic mechanism for basic assets inno-
vative renewal management of aviation enterprise is proposed, it, 
when taking into account the algorithm of innovative renewal, unites 
the components, that influence the effectiveness of the formation 
and realization of innovation and investment strategy. The realiza-
tion of the proposed steps for innovative renewal consists in the 
realization of the purposes of creating new competitive advantages 
in the dynamic aviation services market, increasing profitability and 
transportation ramp-up. Cooperation of the elements of the orga-
nizational and economic mechanism allows to form the innovative 
and investment strategy and defines the effectiveness level of the 
innovative renewal of the aviation enterprises’ basic assets. 

Key words: innovative renewal, basic assets, aviation enter-
prise, mean of transport, transport infrastructure.

Постановка проблеми. Діяльність будь-кого 
авіатранспортного підприємства пов’язана з на-
явністю та використанням основних засобів, які 
мають характеризуватися відповідним складом 
та структурою для здійснення процесу перемі-
щення, обслуговування вантажів і пасажирів. 
Для забезпечення конкурентоспроможності по-
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слуг авіапідприємства та отримання необхідної 
величини прибутку необхідно здійснювати по-
стійний аналіз ефективності оновлення основ-
них засобів та досліджувати фактори, які впли-
вають на цей показник. Питання ефективності 
оновлення основних засобів є досить актуаль-
ним, оскільки від нього залежить безпека і 
якість надання авіаційних послуг. Нині аналіз 
управління інноваційним оновленням основних 
засобів на авіапідприємствах показує недостат-
ню ефективність використовуваних методів та 
форм управління. Зазвичай головною причи-
ною низької ефективності управління проце-
сами оновлення основних засобів є невідповід-
ність наявних потреб підприємств їх реальним 
фінансовим можливостями, а також інвесту-
вання у переоснащення, а не у впровадження 
інноваційних технологій. В описаних умовах 
доцільно обґрунтувати шляхи та інструмента-
рій інноваційного оновлення основних засобів 
авіапідприємства.

Аналіз останніх досліджень. Методологічні 
засади дослідження інноваційного оновлення 
основних засобів на підприємствах було за-
кладено в наукових працях таких учених, як 
О. Ареф’єва [1], Г Астапова [2], І. Євсєєва [3], 
Н. Кодацька [4], О. Колещук [5] та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Технології надання тран-
спортних послуг авіакомпаніями та аеропорта-
ми мають специфічні технологічні особливості, 
а тому процес управління інноваційним онов-
ленням основних засобів потребує формалізації 
методичного інструментарію. 

Формулювання цілей статті. Метою дослід-
ження є обґрунтування напрямів забезпечення 
ефективності інноваційного оновлення основ-
них засобів авіапідприємств.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення 
необхідних темпів розвитку і підвищення ефек-
тивності основного виду діяльності можливе за 
умови інтенсифікації оновлення і підвищення 
ефективності використання наявних основних 
засобів авіапідприємств. У сучасних умовах 
господарювання від стратегічних цілей онов-
лення основних засобів залежить кількісний і 
якісний стан основних засобів (особливо пові-
тряних суден, транспортної інфраструктури), 
їхня комерційна завантаженість та ефектив-
ність використання. 

Відповідно до нормативних документів, під 
основними засобами розуміють матеріальні ак-
тиви, які підприємство утримує з метою ви-
користання їх у процесі виробництва або по-
стачання товарів, надання послуг, здавання в 
оренду іншим особам або для здійснення адмі-
ністративних і соціально-культурних функцій, 
очікуваний строк корисного використання (екс-
плуатації) яких більше одного року (або опера-
ційного циклу, якщо він довший за рік). 

І досі немає єдиного погляду серед науковців 
щодо економічних характеристик засобів пра-
ці, які використовуються авіапідприємством. 

Аналіз визначень поняття «основні засоби», 
наданих різними авторами, у зв’язку з окре-
мими характеристиками показує, що окремі з 
них ототожнюють це поняття з засобами праці, 
а деякі – з матеріальними активами чи матері-
альними цінностями [6]. Отже, основні засоби 
на авіапідприємствах – це вартісно виражені 
економічні ресурси, які утримуються суб’єктом 
господарювання з метою використання в про-
цесі надання авіаційних і супутніх послуг, для 
здійснення адміністративних чи соціально-куль-
турних функцій, очікуваний строк експлуатації 
яких становить не менше одного року, вартість 
яких зменшується в процесі використання і пе-
реноситься на транспортні тарифи. До активних 
виробничих основних засобів авіапідприємств 
відносять транспортні засоби, транспортну інф-
раструктуру й обслуговуючу техніку. 

У практичній діяльності з управління ефек-
тивністю інноваційного оновлення основних 
засобів авіапідприємства найчастіше викорис-
товують функціональний підхід, відповідно 
до якого інноваційна діяльність підприємства 
являє собою механізм, що містить певний на-
бір функцій. Дослідження показало, що до 
основних недоліків функціонального підходу до 
управління процесами інноваційного оновлення 
слід віднести такі:

– за функціонально структурованої органі-
зації інноваційних процесів відсутня зацікав-
леність співробітників у кінцевому результаті. 
Найчастіше бачення цілей оновлення технічно-
го забезпеченням не виходить за межі підрозді-
лів, працівники не орієнтовані на кінцеві цілі 
підприємства, на задоволення потреб вантажов-
ласників або пасажирів;

– значна частина робочих процесів на під-
приємстві включає безліч функцій, тобто вихо-
дить за межі перевізного процесу, що провокує 
відсутність розуміння запитів вантажовласни-
ків чи пасажирів, не враховує специфіки надан-
ня авіаційних послуг;

– більша частина часу, необхідного для здій-
снення управлінського впливу на перевізний про-
цес, витрачається на взаємодію між службами і 
перевищує витрати часу на безпосередньо послуги.

Проте застосування функціонального підхо-
ду в проактивному управлінні та за умов спря-
мованості всього колективу на результативність 
і прибутковість діяльності авіапідприємств дає 
змогу мінімізувати витрати часу й знаходити 
нестандартні рішення.

Процес оновлення основних засобів на авіа-
підприємствах має певні характерні ознаки: 

– основні виробничі засоби поступово пере-
носять свою вартість на собівартість авіаційних 
послуг; 

– у процесі відтворення основних засобів одно-
часно відбувається рух їхньої споживної вартості; 

– нарахуванням амортизаційних відрахувань 
здійснюється нагромадження в грошовій формі 
частково перенесеної вартості основних засобів на 
надані послуги. При цьому момент надання і спо-
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живання транспортних послуг збігаються у часі, 
тому відсутнє резервування амортизаційних відра-
хувань у формі готової нереалізованої продукції; 

– основні засоби оновлюються в натуральній 
формі протягом тривалого часу, що дає мож-
ливість маневрувати коштами амортизаційного 
фонду [2, с. 114]. 

Важливо зазначити, що необхідність онов-
лення основних виробничих засобів за ринкових 
відносин визначається конкуренцією на ринку 
пасажирських авіаперевезень, оскільки саме 
конкурентне середовище спонукає підприємства 
здійснювати прискорене списання основних за-
собів з метою прискореного впровадження інно-
ваційних технологій, нагромадження фінансо-
вих ресурсів для наступного вкладання коштів 
у придбання більш прогресивного устаткування, 
впровадження нових технологій та іншого по-
ліпшення основних засобів. За сучасних умов 
доцільно запровадити і реалізувати такі головні 
напрями інтенсифікації інноваційного оновлен-
ня основних засобів на авіапідприємствах: 

– прискорення розвитку авіапромислового 
комплексу, комплексна перебудова його струк-
тури з метою максимально можливого задово-
лення попиту на повітряні судна та їхні комп-
лектуючі, забезпечення виготовлення нових 
поколінь літаків та закінчених (технологічно 
зв’язаних) систем супутніх обслуговуючих ма-
шин, розроблення та організація виробництва 
тих технічних засобів транспортування й об-
слуговування, які раніше не виготовлялися або 
імпортувалися з інших країн; 

– зосередження зусиль різних галузей науки 
на пріоритетних напрямах науково-технічного 
прогресу, розвитку передусім наукомістких ви-
робництв, що мають клієнтоорієновані принци-
пи, підвищенні техніко-організаційного рівня 
та соціально-економічної ефективності, авіацій-
ної безпеки та якості обслуговування; 

– покращення всієї організації робіт із тех-
ніко-технологічного оновлення та економічного 
обґрунтування на всіх стадіях відтворювально-
го процесу; 

– дотримання кожним авіапідприємством 
власної стратегії технічного, організаційно-
го та економічного розвитку; переорієнтація 
інвестиційної політики на реконструкцію ді-
ючих інфраструктурних об’єктів; збільшення 
масштабів вилучення з виробництва технічно 
застарілих і економічно малоефективних тран-
спортних та обслуговуючих засобів, перехід від 
практики одиничної заміни спрацьованої тех-
ніки до систематичного, послідовного і комп-
лексного оновлення техніко-технологічної бази 
взаємозв’язаних процесів обслуговування ван-
тажів і пасажирів;

 – створення ринкового економічного меха-
нізму, здатного забезпечити постійну вмоти-
вованість усіх рівнів управління перевізним 
процесом у здійсненні найбільш ефективних 
відтворювальних процесів і сприйнятті науко-
во-технічних та організаційних інновацій. 

За структурною побудовою організаційно-
економічний механізм управління інноваційним 
оновленням основних засобів авіапідприємства 
може бути описаний як послідовність етапів, 
що за дотримання заданих цілей і алгоритмів 
може поєднати об’єкти, суб’єктів, підсисте-
ми, методи та інші складники через комплекс 
функціональних взаємозв’язків, створюючи 
умови для реалізації процесів розроблення та 
реалізації інноваційних стратегій та досягнен-
ня цілей підвищення ефективності модернізації 
й оновлення. Спрямованість управління в опи-
саному організаційно-економічному механізмі 
управління інноваційним оновленням основ-
них засобів авіапідприємства проходить повний 
цикл використання основних засобів (рис. 1). 

На першому етапі відбувається визначення 
цілей інноваційного оновлення транспортних 
засобів та інфраструктури авіапідприємства на 
основі аналізу поточних та перспективних пла-
нів його діяльності та розвитку. Цілі інновацій-
ного розвитку формуються під впливом факто-
рів спрямованості та появи нових технологій. 
При цьому визначають характер майбутніх ін-
новацій, принципи та загальну стратегію роз-
витку авіапідприємства. 

На другому етапі проводиться аналіз зовніш-
нього впливу факторів та оцінюються фактичні 
ресурси та організаційні можливості здійснен-
ня інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Метою третього етапу є виявлення прийнят-
них інструментів формування інноваційних 
стратегій, оцінювання ефективності, взаємоузго-
дженості майбутніх інновацій в основні засоби. 

Далі проектується система управління інно-
ваційними стратегіями розвитку, місце й умови 
застосування тих чи інших функцій. 

Виходячи з проведеного аналізу, на четвер-
тому етапі формується множина альтернатив-
них інноваційних стратегій та здійснюється ви-
бір оптимальної з них. Обґрунтовані стратегії 
та проекти інноваційного оновлення основних 
засобів у підсистемі прийняття рішень прохо-
дять процес валідації, оцінювання ефективності 
та розроблення проектної документації. 

П’ятий етап полягає у пошуку ресурсних 
можливостей для реалізації вибраної іннова-
ційно-інсетиційної стратегії оновлення основ-
них засобів. 

Крім пошуку власних внутрішніх ресурсних 
джерел, авіапідприємство має обґрунтувати та 
презентувати інноваційний проекти для залучен-
ня зовнішніх джерел фінансування. На наступ-
ному етапі відбувається формування комплек-
су заходів для реалізації стратегії чи проекту, 
вибраної на попередньому етапі, а також вибір 
інструментарію реалізації інноваційних заходів, 
визначення оптимізації структури ресурсних 
джерел, побудова графіків виконання робіт, пре-
зентування потенційним інвесторам тощо.

Далі йде етап реалізації вибраної страте-
гії інноваційного оновлення, тобто практична 
дії з купівлі або удосконалення наявних тран-
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спортних засобів та інфраструктури, що вклю-
чає контроль за їх виконанням та підведення 
підсумків. Якщо стратегічні цілі не досягнуті, 
керівникові варто визначити основне коло про-
блем підприємства, «слабких сторін» та розро-

бити можливі варіанти їх вирішення з метою 
мінімізації негативних наслідків відхилень від 
вибраної мети, а також розробити нові страте-
гічні цілі або переглянути та уточнити наявні, 
враховуючи ситуацію, що склалася. 

 

8 етап 

оцінювання ефективності корегування інноваційних цілей 

7 етап 

реалізація стратегії оцінка результатів мінімізація загроз 

6 етап 

формування комплексу заходів для 
реалізації стратегії чи проекту 

вибір інструментарію 
реалізації заходів 

оптимізація 
джерел 

фінансування 
побудова графіків 
виконання робіт 

5 етап 

пошук джерел фінансування презентація проектів 

4 етап 

управління інноваційними 
стратегіями  

реалізація управлінських 
функцій 

місце й умови застосування 
інновацій  

3 етап 

формування 
інноваційних стратегій 

виявлення прийнятних 
інструментів  

взаємоузгодженість 
інновацій 

оцінювання ефективності 
інноваційної техніки 

2 етап 

оцінюються  ресурси  проводиться аналіз зовнішнього 
впливу факторів  

оцінються організаційній 
можливості  

1 етап 

Визначення цілей інноваційного оновлення основних засобів (тарнспотрних засобів та інфраструктури) 

Рис. 1. Реалізація процесного підходу під час проектування організаційно-економічного механізму 
управління інноваційним оновленням основних засобів авіапідприємства

Джерело: розроблено авторами
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Підведення підсумків має обов’язково вклю-
чати етап оцінювання результатів інноваційно-
інвестиційної діяльності та визначення їхньої 
ефективності. За правильного обґрунтування 
напрямів, інструментів та прогнозування ефек-
тів авіапідприємство на сьомому етапі управлін-
ня інноваційним оновленням основних засобів 
отримує перші економічні ефекти, що стають 
основою для формування і нарощування вироб-
ничого потенціалу. 

Заключний етап управління інноваційним 
оновленням основних засобів відображає ефек-
тивність реалізації інноваційних проектів та 
стратегій. 

Одним із найважливіших аспектів у процесі 
технічного оновлення авіапідприємства є забез-
печення ефективного управлінського впливу на 
цей процес. Із розмаїття концепцій щодо управ-
ління основними засобами підприємства слід 
виокремити такі, що базуються на різних кон-
цептуальних положеннях щодо: 

– типу реагування (реактивний та проактив-
ний) на імпульси розвитку підприємства; 

– методів здійснення управлінського впливу 
на процес розвитку через адміністрування або 
керування; 

– характеру залучення персоналу до форму-
вання напрямів розвитку та відповідальності за 
отримані результати; 

– способу організації управлінського впли-
ву: через створення ієрархічної адміністратив-
ної структури або відсутності адміністративних 
відносин у системі.

Сучасна багатоваріантність методологічних 
підходів та концепції управління підприєм-
ством породжують широкий спектр управлін-
ських технологій, що застосовуються у процесі 
функціонування і розвитку системи управлін-
ня інноваційним оновленням основних засобів 
авіапідприємства. Управлінською практикою 
створено чимало інструментів управління, що 
сприяють ефективному досягненню стратегіч-
них цілей підприємства.

Побудова організаційно-економічного ме-
ханізму управління інноваційним оновленням 
основних засобів авіапідприємства створює не-
обхідні передумови підвищення ефективності 
реалізації інноваційних проектів та забезпечен-
ня стійкості та конкурентоспроможності в умо-
вах зростання конкуренції на ринку авіаційних 
послуг та підвищення рівня глобалізації світо-
вого ринку авіаційної техніки. 

Висновки. Інноваційне оновлення основних 
засобів авіапідприємства є складним процесом, 
що потребує планування й управління інстру-
ментарієм інноваційної стратегії відповідно до 
конкретних ресурсних можливостей підпри-
ємств на основі результатів оцінки всіх форм 
можливої інноваційної діяльності. При цьому 
завдання вибору ефективного напряму управ-
ління інноваційним оновленням основних за-
собів авіапідприємства полягає у визначенні 
такого оптимального варіанту з низки альтер-

натив, що в процесі впровадження інновацій ві-
дображав би майбутню поведінку підприємства 
щодо зовнішнього середовища, а саме до інших 
суб’єктів господарської діяльності з урахуван-
ням індивідуальних внутрішніх можливостей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ  
ЯК СКЛАДНИКА ІВЕНТ-ТУРИЗМУ 

FEATURES OF FESTIVAL TOURISM AS A COMPLEX IST-TOURISM

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність та особливості розвитку фес-

тивального туризму. Методом наукового абстрагування уточ-
нено зміст поняття «фестиваль», у складі туристичної галузі, 
проведено класифікацію форм і видів його функціонування на 
регіональному рівні. На підставі літератури, що присвячена 
фестивальному туризму, виокремили шість основних груп фак-
торів: соціально-економічні фактори, демографічні фактори, 
політичні фактори, соціально-психологічні фактори, культурно-
історичні фактори, матеріально-технологічні фактори. Ці групи 
факторів характеризувалися насамперед у позитивному плані 
як сприяючі розвитку фестивального туризму. Проте слід зу-
пинитися на факторах, що стримують і навіть гальмують його 
зростання. Відсутність планування у використанні природних і 
трудових ресурсів є стримуючими, такими, що негативно впли-
вають на фестивальний туризм.

Ключові слова: фестивальні подорожі, рекреаційно-ту-
ристська діяльність, івент-туризм, подієвий туризм, тематич-
ний туризм.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены сущность и особенности развития 

фестивального туризма. Методом научного абстрагирования 
уточнено содержание понятия «фестиваль», в составе тури-
стической отрасли проведена классификация форм и видов 
его функционирования на региональном уровне. На основа-
нии литературы, посвященной фестивальному туризму, вы-
делили шесть основных групп факторов: социально-экономи-
ческие факторы, демографические факторы, политические 
факторы, социально-психологические факторы, культурно-
исторические факторы, материально-технологические факто-
ры. Эти группы факторов характеризовались прежде всего в 
положительном плане как способствующие развитию фести-
вального туризма. Однако следует остановиться на факторах, 
сдерживающих и даже тормозящих его рост. Отсутствие пла-
нирования в использовании природных и трудовых ресурсов 
являются сдерживающими, такими, которые негативно влияют 
на фестивальный туризм.

Ключевые слова: фестивальные путешествия, рекреа-
ционно-туристская деятельность, ивент-туризм, событийный 
туризм, тематический туризм.

ANNOTATION
The relevance of this research is the need to promote the fes-

tival movement in order to develop it internationally. As this type of 
tourism abroad is capturing an increasing share of the tourist ser-
vices market, the development of this industry is very promising for 
our country, as for any other. Festival tourism is an important com-
ponent of event tourism. The organization of festival tourism has 
its own peculiarities. This direction in tourism allows to solve many 
socio-economic problems inherent not only in the tourism industry. 
Festivals are a powerful stimulator of the tourist flow. They attract 
more tourists to the country, which in turn helps to increase foreign 

exchange earnings. In addition, festival tourism helps to solve the 
problem of seasonality by attracting tourists during the off-season. 
In this way, entrepreneurs earn a “low season” profit, infrastructure 
facilities are not idle - their operation becomes economically via-
ble, and the load on tourist infrastructure becomes more uniform. 
It can be noted that this can be especially true for countries with a 
clear specialization in one form or another of tourism. For exam-
ple, for countries with a subtropical climate where beach holidays 
are predominantly developed or for countries where ski tourism 
is predominant. In his research the author highlights the theoreti-
cal components of the features of festival tourism as a component 
of event tourism; analyzes the nature and importance of festival 
tourism in mass types of tourism; highlights the current state of 
development of festival tourism; notes the problems and prospects 
of the development of festival tourism in modern conditions. Fes-
tivals vary in scale and content in different countries quite often. 
However, theorists and practitioners in the field of tourism have 
not yet substantiated the concept of «festival tourism», its specific 
characteristics. Considering the growing interest in this type of rec-
reational and tourist activity, attracting more and more people and 
resources, we consider it necessary to justify the festival tourism. 
The development of festival tourism contributes to the creation of 
new additional jobs and provides employment for the population. 
The potential of festival tourism is inexhaustible. Almost every 
country has a resource for its development.

Key words: festival trips, recreational and tourist activities, 
event tourism, event tourism, thematic tourism.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Туризм – подорож 
із метою відновлення сил і дозвілля, що забез-
печується певним набором послуг задля її до-
сягнення. З кожним роком популярність туриз-
му збільшується, і для сучасного туриста дуже 
важливо забезпечити три складові частини 
відпочинку: ландшафт – традиції – дозвілля. 
У цьому контексті особливої уваги заслугову-
ють фестивалі й організований на їх підґрунті 
фестивальний туризм. Фестивальний туризм – 
порівняно новий вид туризму, який в останні 
роки охоплює все більший сегмент туристично-
го ринку. Однак вплив цього виду туризму на 
розвиток туристично-рекреаційної галузі та по-
пуляризацію певного туристичного регіону не 
досить вивчений і проаналізований, тому потре-
бує науково обґрунтованого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи подієвого туризму описані в 
науковій літературі дуже мало. Україномовних 
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видань, у яких би розглядалося це поняття, не-
має. Серед російськомовних слід назвати пра-
цю А.В. Бабкіна «Спеціальні види туризму», 
в якій подієвому туризму присвячений один із 
розділів. Зокрема, автор пропонує свою класи-
фікацію цього виду рекреації, а також описує 
організаційні особливості різних його напрямів.

Теоретичну базу дослідження фестивально-
го туризму становлять праці з проблем форму-
лювання термінології, структури та функцій 
фестивального процесу М. Шведа, А. Бабкіна, 
специфічних рис культурно-пізнавального і по-
дієвого туризму України О. Любіцевої, О. Бей-
дика, М. Мальської, М. Рутинського. Аналіз 
сучасного музичного фестивального процесу в 
Україні виконано в дослідженнях О. Дьячкової, 
О. Зінькевич, Л. Кияновської, С. Кравцової, 
М. Шведа та ін.

Формулювання цілей статті. Метою дослід-
ження є обґрунтування наукових засад і роз-
роблення практичних рекомендацій щодо роз-
витку фестивального туризму, вдосконалення 
організаційно-економічних механізмів фести-
вального руху, виявлення проблем та обґрун-
тування перспектив його розвитку. Відповідно 
до поставленої мети необхідно вирішити такі 
завдання: 

– дослідити сутність та особливості фести-
вального туризму як складника івент-туризму;

– встановити місце фестивального туризму у 
масових видах туризму;

– проаналізувати сучасний стан розвитку 
фестивального туризму;

– виявити проблеми розвитку фестивального 
туризму в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «фестивального туризму» чи «фести-
вального туру» все частіше з’являються у пере-
ліку пропонованих туристичних послуг і заво-
йовують усе ширшу аудиторію. 

Передумовами розвитку фестивального ту-
ризму в Україні є як зовнішні, так і внутрішні 
чинники. До основних внутрішніх (ендогенних) 
чинників належать інфраструктурне і технічне 
забезпечення, сезонність, сприяння розвитку 
місцевим ремеслам і творчим етноколективам, 
активність суб’єктів туристичного бізнесу, зрос-
тання інформованості споживачів і зміна їх упо-
добань, підвищення значущості засобів масової 
інформації в рекламі і просуванні культурно-
масових заходів та цільових етнофестивальних 
турів, забезпеченість кваліфікованими кадрами, 
зростання ролі координації діяльності в сфері 
туризму і культури. Зовнішніми (екзогенними) 
чинниками є історико-географічні, етногеогра-
фічні, економіко- і соціально-географічні, демо-
графічні, інформаційні та інтеграційні (глобалі-
зація і принципи збереження етнокультурного 
розмаїття), екологічні та правові.

Поняття «фестивального туризму» чи «фес-
тивального туру» все частіше з’являються у пе-
реліку пропонованих туристичних послуг, од-
нак у розробках відомих вітчизняних вчених 

нам не вдалося віднайти відповідних тлумачень 
цих термінів. 

У працях В.Ф. Кифяка та монографії «Між-
народний туризм» А.Ю. Алєксандрової ми не 
зустрічаємо поняття «фестивального туризму» 
взагалі. В монографії М.П. Крачила «Геогра-
фія туризму» знаходимо такий вид туризму, як 
культурно-розважальний, в якому автор виді-
ляє розважальні подорожі з метою відвідування 
фестивалів та спортивних змагань. М.П. Кляп 
[2, с. 77] також виділяє пізнавальні тури, ме-
тою яких є відвідування святкових заходів, 
концертів, виставок, але такого терміну, як 
«фестивальний» в його роботах немає. Фести-
вально-видовищний та спортивно-видовищний 
як підвиди культурно-розважального туризму 
пропонує в своїх працях О.О. Бейдик [3, с. 91]. 
Свою систематику рекреаційної діяльності про-
понують О. Топчієв та Ц. Ван. Вони класифі-
кують її за мотивацією рекреаційних потреб. 
Виділяють розважальні потреби, серед яких ми 
зустрічаємо фестивалі, карнавали та національ-
ні свята. Після тривалого пошуку серед інтер-
нет-джерел ми знайшли термін «фестивальний 
туризм (festival tourism)» [14], але і тут він ви-
користовувався як назва подорожей. 

Виходячи з філософського поняття детер-
мінізму, яке вивчає взаємозв’язки явищ ма-
теріального та духовного світу, і основним по-
ложенням якого є існування залежності між 
явищами [6, с. 46], ми дійшли висновку, що 
існуючі класифікації своєю появою вже були 
на порозі зародження інших. Ми вважаємо, що 
вже проведена ретельна класифікація підсумо-
вує результати попереднього розвитку даної га-
лузі і разом з тим відмічає початок нового етапу 
її розвитку. Класифікація сприяє руху науки зі 
ступеня емпіричного нагромадження знань на 
рівень теоретичного синтезу цих знань. 

Так, Г.Б. Вороніна запропонувала точкою 
відліку розвитку сучасного туризму вважати 
кінець другої Світової Війни [10], а щодо фес-
тивального туризму, на нашу думку, в сучас-
ному його розумінні, то він почав розвиватися 
дещо пізніше, хоча історію має глибшу. Тому, 
на нашу думку, фестивальний туризм заслуго-
вує бути виділеним в окремий вид туризму. 

Підґрунтям фестивального туризму в Украї-
ні, зокрема на регіональному рівні, є збережені 
етнічні та релігійні традиції, чому присвячено 
низку публікацій [2–6; 10]. Питання класифі-
кації фестивалів частково розглядаються Леси-
ком А., Бучко Ж. 

Для сучасного туризму характерною озна-
кою є його диверсифікація відповідно до уріз-
номанітнення потреб туристів. Якщо наприкін-
ці ХХ ст. найпопулярнішою концепцією була 
концепція трьох «S» («Sun – Sea – Sand») – 
сонце – море – пісок, то в новому тисячоліт-
ті їй на зміну приходить концепція трьох «L» 
(«Landscape – Lore – Leisure») – ландшафт – 
традиції – дозвілля [4, с. 67]. Найбільш вда-
лою реалізацією такого трактування туризму є, 
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на наш погляд, організація дозвілля у вигляді 
традиційних та сучасних свят та обрядів, ха-
рактерних для корінних етносів, у мінімаль-
но перетвореному антропогенному ландшафті. 
У цьому контексті особливої уваги заслугову-
ють фестивалі та організований на їх підґрунті 
фестивальний туризм. 

Маємо проаналізувати фактори, що визнача-
ють розвиток фестивального туризму. На під-
ставі літератури, що присвячена фестивальному 
туризму можна виділити шість основних груп 
факторів:

1. Соціально-економічні фактори. Ці факто-
ри є основоположними і включають: характер 
суспільно-економічного строю; матеріальний 
добробут; трудову діяльність; обсяг і структуру 
вільного часу; культурний рівень, професійну і 
освітню структуру населення.

2. Демографічні фактори. До них відносять-
ся: чисельність; особливості розміщення насе-
лення і його статевовікова структура.

3. Політичні фактори включають: стабільність 
внутрішньої політики і зовнішньополітичних від-
носин; розширення міжнародних політичних, 
економічних, наукових, культурних зв’язків і 
співробітництва; спрощення паспортного і митно-
го режиму; соціальна політика держави.

4. Соціально-психологічні фактори. До них 
відносяться: вплив традицій і наявність певних 
стереотипів поведінки; релігія; підвищення 
престижу і зростання соціального статусу інди-
віда; інформаційні засоби і реклама.

5. Культурно-історичні фактори відобража-
ють багатство матеріальної і духовної культури 
народів.

6. Матеріально-технологічні фактори визна-
чаються рівнем техніки і технології в галузях 
транспорту, будівництва, зв’язку, комунікацій; 
у засобах масової інформації; системі кому-
нально-побутових служб, торгівлі і громадсько-
го харчування.

Підсумовуючи, можемо сказати, що ці гру-
пи факторів характеризувалися, перш за все, 
в позитивному плані як сприяючі розвитку 
фестивального туризму. Проте слід зупинити-
ся на факторах, стримуючих і навіть гальму-
ючих його зростання. З соціально-економічних 
факторів, таких як, інфляція, зростання зло-
чинності і безробіття, кризи, порушення умов 
товарообміну, а також відсутність планування 
у використанні природних і трудових ресурсів 
є стримуючими, такими, що негативно вплива-
ють на фестивальний туризм [7, с. 102].

Різноманітні за масштабами і змістом фес-
тивалі відбуваються в різних країнах досить 
часто. Проте теоретики й практики в галузі 
туризму досі не обґрунтували поняття «фести-
вального туризму», його специфічних ознак. 
Зважаючи на зростання зацікавленості до цьо-
го виду рекреаційно-туристської діяльності, за-
лучення до нього все більшої кількості людей 
та ресурсів, вважаємо за потрібне обґрунтувати 
приналежності фестивального туризму. 

Фестивальні подорожі мають всі ознаки ту-
ризму. Фестивальний туризм довгий час знахо-
дився на стику пізнавального, розважального 
та етнографічного туризму. Ми не відкидає-
мо можливості знаходження спільних ознак з 
іншими видами туризму, але у цього виду є 
яскраво виражені власні особливості, що дає 
можливість виділити такі 7 ознак фестивально-
го туризму: 

– подорожі є нетривалими (в середньому 
3–5 днів); 

– мають чітко виражені просторові рамки 
(місця проведення фестивалів); 

– в останні роки спостерігається все більша 
зацікавленість до фестивалів та свят; 

– простежується чітка історія розвитку фес-
тивалів; 

– мають мету, що відрізняється від мети піз-
навального туризму; 

– існують зв’язки з іншими видами туризму; 
– створена система класифікацій цього виду 

туризму. 
Саме слово «фестиваль» походить від фран-

цузького слова festival, що означає «святко-
вий». За визначенням енциклопедичного слов-
ника, фестиваль – масове святкування, музичні 
виступи, показ досягнень естрадного, кіно– та 
циркового мистецтва [5, с. 125]. Пов’язуючи 
фестивальну діяльність із зростаючим турис-
тичним рухом, а також зважаючи на міцний 
зв’язок з його складовими, можемо дати таке 
визначення: фестивальний туризм – це органі-
зація короткотривалих пізнавальних подоро-
жей терміном на 5–7 днів із метою відвідування 
певних подій (від концертів сучасної західної 
музики до релігійних святкувань, від етнічних 
карнавалів до парадів сучасних субкультур), з 
періодичністю 1 раз на рік. 

За методикою «Класифікація туризму за ме-
тою подорожей» О.О. Бейдика [3] ми створили 
свою систему зв’язків фестивального туризму з 
іншими видами туризму (рис. 1). 

За даною схемою простежуються зв’язки 
фестивального туризму з культурно-розважаль-
ним, релігійним, пізнавальним, спортивним та 
шоп-туризмом. 

Фестивальний туризм (тематичний туризм, 
подієвий туризм) – різновид туризму, основна 
мета якого присвячена якій-небудь події. Уні-
кальні тури, що поєднують в собі традиційний 
відпочинок та участь в найбільш видовищних 
заходах планети, поступово завойовують все 
більшу популярність.

Подієвий туризм – це чудова атмосфера свята, 
індивідуальні умови відпочинку і незабутні вра-
ження. Головна особливість подієвого туризму – 
безліч яскравих неповторних моментів. Цільова 
аудиторія тематичного туризму – це забезпече-
ні туристи з доходом вище середнього, а також 
компанії, що складаються з декількох пар.

Під фестивальним туризмом дослідники пе-
редусім мають на увазі короткотермінові (не 
більше тижня) пізнавальні подорожі з метою 
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відвідати певні події (музичні, культурні, релі-
гійні, спортивні, масово-розважальні) з періо-
дичністю раз на рік [9].

Доволі часто фестивальний туризм розгляда-
ється не як окремий вид туризму, а як складо-
ва подієвого туризму або івент-туризму (термін 
вперше було застосовано ще у 1987 р. Департа-
ментом туризму Нової Зеландії) [1; 3; 4; 5; 6]. 

Подієвий туризм визначається як вид туриз-
му, який орієнтований на відвідини певного 
місця в певний час у зв’язку з якоюсь подією. 
На сьогоднішній день подієвий туризм (event 
tourism) виступає доволі перспективним видом 
туризму, який займає другу сходинку за рівнем 
популярності в Європі. Серед видів подієвого 
туризму на першому місці знаходяться перш за 
все фестивалі, які відрізняються за своїм тема-
тичним змістом [10, с. 183].

Не відкидаємо можливості знаходження спіль-
них ознак з іншими видами туризму, але у цього 
виду є яскраво виражені власні особливості, що 
дає можливість виділити наступні ознаки фес-
тивального туризму: подорожі є нетривалими (в 
середньому 3–5 днів); мають чітко виражені про-
сторові рамки (місця проведення фестивалів); в 
останні роки спостерігається все більша зацікав-
леність до фестивалів та свят; простежується чіт-
ка історія розвитку фестивалів; мають мету, що 
відрізняється від мети пізнавального туризму; іс-
нують зв’язки з іншими видами туризму; створе-
на система класифікацій цього виду туризму [2].

Важко провести межу між подієвим туризмом і 
фестивальним. Так подієвий туризм включає такі 
відмінні атракції, як: військові паради, конферен-
ції, форуми, симпозіуми, круглі столи; освітні за-
ходи: семінари, тренінги, курси підвищення ква-
ліфікації; покази фільму, торжества; торгівельні 
шоу, презентації, відкриття підприємств, прийо-
ми, заходи, пов’язані з просуванням торгівельної 
марки, аукціони, авіа– і автосалони і т. ін. [9].

Фестивальний туризм виступає одним з на-
ймасовіших різновидів пізнавального туризму. 
Сутнісна класифікація фестивального туризму 
має на меті встановити загальні принципи й 
закономірності встановлення класів. Для цьо-
го ми розглянули всю множину факторів, за 
якими можуть класифікуватися фестивалі, ви-
ділили найбільш суттєві з них і дали змістовну 
інтерпретацію всім можливим класам досліджу-
ваного об’єкта. Розглянемо можливу типізацію 
фестивального туризму (рис. 2). 

На основі дослідження можемо сказати, що 
до етнічних фестивалів належать: 

– різноманітні свята, пов’язані з язичниць-
кими віруваннями (Африканські фестивалі, 
Івана Купала, Маланка); 

– святкування християнських обрядів та 
свят (Масляна); 

– свята, які були започатковані ще в Дохрис-
тиянські часи, але під впливом релігії дещо ви-
дозмінилися, набувши статусу християнських 
(Венеціанський карнавал); 

– святкування Нового року у різних народів; 
– сучасні «збірні» етнічні фестивалі («Фоль-

клорум» Німеччина). 
До релігійних фестивалів належать: 
– фестивалі, пов’язані зі світовими релігія-

ми (Християнство, Буддизм, Іслам); 
– фестивалі, пов’язані з національними релі-

гіями (Іудаїзм, Зороастризм, Індуїзм); 
– фестивалі, пов’язані з місцевими віруван-

нями (тотеїзм, фетишизм, магія, віра в духів 
предків і т.д.).

До музичних фестивалів належать: 
– фестивалі (концерти) етнічної музики; 
– фестивалі (концерти) класичної музики; 
– фестивалі (концерти) сучасної музики. 
До фестивалів сучасних субкультур належать: 
– фестивалі та паради представників нетра-

диційної сексуальної орієнтації; 
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Рис. 1. Місце фестивального туризму в структурі туристичної діяльності [3]
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– фестивалі кохання; 
– різноманітні свята субкультур (Хіпі, Панк, 

Рок та ін.); 
– кінофестивалі; 
– фестивалі (покази) сучасної моди. 
До гастрономічних фестивалів належать: 
– фестивалі, пов’язані зі збором урожаю 

(Свято винограду); 
– фестивалі, пов’язані певною національною 

стравою (Фестиваль бринзи); 
– фестивалі, присвячені певному напою 

(«Октоберфест», Свято молодого вина (Грузія). 
Розглянемо класифікацію фестивалів по 

вертикалі (табл. 1). До уваги ми взяли метод 
об’єктів просторових таксонів. 

До спортивних фестивалів належать: 
– фестивалі, пов’язані зі святкуванням спор-

тивних подій (відкриття – закриття Олімпій-
ських ігор); 

– проведення різноманітних чемпіона-
тів (Чемпіонати світу з футболу, хокею  
та ін.). 

Під час проведення класифікації фестивалів 
за часовою ознакою (табл. 2) ми використовува-
ли історичний метод, тобто визначили причини 
й фактори, що зумовили виникнення фестива-
лів, визначили стадії розвитку фестивалів аж 
до сучасного стану. 

Аналізуючи проведені узагальнення дають 
нам підстави вважати фестивальний туризм 
окремим видом, що підтверджує виокремлення 
його специфічних ознак та аналіз місця фести-
вального туризму у структурі рекреаційно-ту-
ристської діяльності. Спроба типізації та класи-
фікації фестивального туризму дає можливість 
перспективних досліджень у цій галузі. 

Такий підхід до поняття «фестивальний ту-
ризм» дозволить розширити існуючі види ту-
ризму, розробити концепцію подальшого роз-
витку туризму та місця фестивалів в економіці 
регіонів, де вони проводяться. 

Висновки з цього дослідження. На сьогодні 
в світі зростає інтерес до фестивальних турів, 
які поступово витісняють традиційну купаль-
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Рис. 2. Типізація фестивального туризму [9]

Таблиця 1
Класифікація фестивального туризму за масштабом проведення [7]

Назва класу Характерні риси Назви фестивалів

Міжнародні 
фестивалі

Приїзд туристів із 3 і більше країн. Значна 
реклама. Масштаби охоплення туристів.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро, Венеціанський 
Карнавал, Олімпійські ігри, Корида, Томатні 
бої, Новий рік у Китаї та Таїланді тощо

Національні 
фестивалі

Фестивалі проводяться в межах однієї 
країни. Реклама в національних засобах 
масової інформації. Залучення туристів своєї 
країни.

Октоберфест (Німеччина), Станфордський 
фестиваль (Велика Британія), Сорочинський 
ярмарок (Україна) тощо

Регіональні 
фестивалі

Свята, що проводяться в межах кількох 
сіл, або в одному місті. Оголошення лише в 
районній або в обласні й газеті. Маловивчені 
і мало розрекламовані події серед туристів 
інших регіонів та інших країн.

«Храмові свята» у селах. 
Маланка. 
Дні міста. 
Ярмарки.

Таблиця 2 
Порівняльно-часова класифікація фестивалів [13]

1 Дохристиянські фестивалі Олімпійські ігри, Язичницькі карнавали, Гладіаторські бої, 
Давньогрецькі театри.

2 Фестивалі, пов’язані з появою 
світових релігій.

З поширенням християнства у світі поширювались і християнські 
традиції.

3
Етнічні фестивалі, в яких 
поєднувались християнські та 
язичницькі звичаї

Задля популяризації нової релігії місцевому населенню 
дозволялось поєднувати свої язичницькі святкування  
з християнськими святами.

4 Гастрономічні фестивалі З установленням певних кулінарних традицій виникали і 
фестивалі

5 Фестивалі сучасної музики Спостерігалось значне поширення у 20 столітті поряд 
глобалізацією та утворенням так званої “світової поп-культури”

6 Фестивалі сучасних субкультур Починають поширюватись у 2 половині 20 століття після так 
званої “сексуальної революції”
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но-пляжну рекреацію. Даний напрям в туризмі 
дозволяє вирішувати безліч соціально-еконо-
мічних проблем, властивих не тільки турист-
ській галузі. Фестивалі притягають додаткову 
кількість туристів до країни, що, в свою чер-
гу сприяє збільшенню валютних надходжень. 
Крім того, фестивальний туризм допомагає ви-
рішити проблему сезонності, яка особливо ви-
являється в країнах з субтропічним кліматом, 
що розвивають пляжний відпочинок, а також 
для країн, що розвивають гірськолижний ту-
ризм. Крім того, він створює додаткові робочі 
місця і забезпечує зайнятість населення.

На даний момент фестивальний туризм є 
найперспективнішим видом туризму на між-
народному рівні, який динамічно розвивається 
та сприяє залученню споживачів туристичних 
послуг незалежно від сезону. На жаль, фести-
вальному туризму в Україні не приділяється 
належна увага, і країна не використовує всі по-
тенціальні ресурси для економічного розвитку 
пріоритетних районів. Усі заходи позиціону-
ються лише як культурна, спортивна чи роз-
важальна подія та не асоціюються з підґрунтям 
для подієвого туризму. 

Дослідження подієвого туризму все ще зна-
ходиться на ранній стадії розвитку та потребує 
більш детального вивчення проблем і сприяння 
підвищенню мотивації споживачів.
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КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

COMMUNICATION POLICY IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT  
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розгляду організації комунікаційної 

політики підприємства із зовнішньоекономічної діяльності, 
оскільки це перспективний курс дій підприємства (або його 
представників), спрямований на планування і здійснення вза-
ємодії підприємства з усіма суб’єктами міжнародного бізнес-
середовища на основі обґрунтованої стратегії використання 
комплексу комунікативних засобів (просування-мікс). Ці дії 
забезпечують стабільне ефективне формування попиту і про-
сування пропозиції (товарів і послуг) на зовнішньому ринку 
з метою задоволення потреб покупців і отримання прибутку. 
Забезпечення конкурентоспроможності підприємств із зовніш-
ньоекономічною діяльністю в сучасних умовах неможливе без 
інтенсивного використання комплексу комунікацій, спрямова-
них на інформування, переконання, нагадування контактним 
аудиторіям про продукцію підприємства, а також створення та 
підтримання на високому рівні його іміджу.

Ключові слова: просування, стандартизація, інструменти, 
інформація, комунікація, зовнішньоекономічна діяльність.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению организации коммуни-

кационной политики предприятия по внешнеэкономической 
деятельности, поскольку это перспективный курс действий 
предприятия (или его представителей), направленный на пла-
нирование и осуществление взаимодействия предприятия со 
всеми субъектами международной бизнес-среды на основе 
обоснованной стратегии использования комплекса комму-
никативных средств (продвижение-микс). Эти действия обе-
спечивают стабильное эффективное формирование спроса 
и продвижение предложения (товаров и услуг) на внешнем 
рынке с целью удовлетворения потребностей покупателей и 
получения прибыли. Обеспечение конкурентоспособности 
предприятий с внешнеэкономической деятельностью в со-
временных условиях невозможно без интенсивного использо-
вания комплекса коммуникаций, направленных на информи-
рование, убеждение, напоминание контактным аудиториям о 
продукции предприятия, а также создание и поддержание на 
высоком уровне его имиджа.

Ключевые слова: продвижение, стандартизация, инстру-
менты, информация, коммуникация, внешнеэкономическая 
деятельность.

ANNOTATION
The modern process of informatization leads to the formation 

of a new communication way of life and professional activity of 
society. The article is devoted to consideration of the organization 
of communication policy of the enterprise on foreign economic ac-
tivity. As it is a promising course of action of the enterprise (or its 
representatives), aimed at planning and implementing the interac-
tion of the enterprise with all subjects of the international business 
environment on the basis of a sound strategy of using the complex 
of communicative means (promotion-mix). These actions ensure a 
stable and effective formation of demand and promotion of supply 
(goods and services) in the foreign market in order to meet the 
needs of customers and profit. Nowadays, communication is be-
coming the main object of management research, since the level 
of knowledge of communication processes increasingly depend on 
the results of entrepreneurial activity. The most important in com-
munication policy in foreign markets is the creation of a unified 
communication concept for foreign markets, which would form an 
idea of national enterprises in the world market. Planning a com-
munication mix requires a deep situational analysis of factors re-
lated not only to the functioning of a particular domestic enterprise 
(type of activity, size, financial capacity, development of a partner 
network), but also to environmental factors of foreign countries. 
The peculiarities of the functioning of international market net-
works are reflected in the communication policy of enterprises 
engaged in international business communications. The process 
of communicative activity in the foreign economic sphere includes 
a set of actions (decisions), the implementation of which initiates 
a communication cycle (interaction) between the sender and the 
recipient of information. In today’s conditions, ensuring the com-
petitiveness of enterprises with foreign economic activity is impos-
sible without intensive use of a complex of communications aimed 
at informing, persuading, reminding contact audiences about the 
enterprise’s products, as well as creating and maintaining a high 
level of its image.

Key words: promotion, standardization, tools, information, 
communication, foreign economic activity.

Постановка проблеми. Сучасний процес ін-
форматизації веде до формування нового кому-
нікаційного устрою життя і професійної діяль-
ності суспільства. 
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Сьогодні комунікації в організаційному кон-
тексті включають взаємодію між людьми. Вну-
трішні комунікації відіграють особливу роль у 
груповій динаміці. Без комунікацій немає спіл-
кування, обміну інформацією, а без цього не 
може бути і групи (організації). Таким чином, 
комунікації виступають як визначальна умова 
для формування групи та її життєдіяльності.

Комунікаційна політика в системі зовніш-
ньоекономічної діяльності – це перспективний 
курс дій підприємства (або його представни-
ків), спрямований на планування і здійснен-
ня взаємодії підприємства з усіма суб’єктами 
міжнародного бізнес-середовища на основі об-
ґрунтованої стратегії використання комплексу 
комунікативних засобів (просування-мікс). Ці 
дії забезпечують стабільне ефективне форму-
вання попиту і просування пропозиції (товарів 
і послуг) на зовнішньому ринку з метою задо-
волення потреб покупців і отримання прибутку.

Метою статті є дослідження інструментів ко-
мунікаційної політики підприємства із зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні теорії комунікацій були висвітлені у 
працях зарубіжних учених останньої чверті  
ХХ ст.: І. Ансоффа, М. Бомензата, В. Врума, 
В. Макелвіла, Е. Персе, Г. Хемел і ін. Фактори, 
що впливають на комунікаційний процес в управ-
лінні, розглянуто зарубіжними вченими, таки-
ми як Е. Алессандра, М. Альберг, Ф. Герцберг, 
М. Мескон, Ю.Г. Одегов, І.П. Пономарьов та ін.

Виклад основного матеріалу. Безумовно, 
зовнішньоекономічна діяльність є важливою 
складовою частиною міжнародних відносин, 
сприяє посиленню конкурентоспроможності 
різних суб’єктів господарювання в їхній бороть-
бі на світових ринках.

Загалом зовнішньоекономічну діяльність 
будь-якого суб’єкта господарювання слід роз-
глядати як функціонування встановлених еко-
номічних зв’язків внаслідок формування і роз-
витку міжнародних економічних відносин [1].

Комунікація як форма спілкування двох і 
більше суб’єктів контактування є природною 
і невід’ємною частиною процесу управління. 
Mетою комунікацій на підприємстві є здійснен-
ня змін, вплив на діяльність таким чином, щоб 
досягти процвітання організації [2].

Значущість комунікацій у діяльності під-
приємства зумовлена тим, що вони є:

– джерелом і носієм інформації;
– засобом свідомого впливу на ринок;
– інструментом підвищення ефективності 

маркетингової діяльності.
Для розвитку комунікативних процесів в 

останні роки характерне зростання розмаїття 
та інтегрованості комунікацій, з одного боку, і 
зростання використання диференційованих (зо-
крема, маркетингових) інструментів – з іншого.

Комунікаційна політика (у розрізі просуван-
ня товару на ринок) повинна вирішувати ак-
тивні завдання із формування і стимулювання 

попиту на товар з метою збільшення продажів, 
підвищення їхньої ефективності і загальної 
прибутковості підприємницької діяльності.

Нині комунікація стає основним об’єктом 
дослідження менеджменту, оскільки від рівня 
знань комунікаційних процесів все сильніше за-
лежать результати підприємницької діяльності.

Інфоpмаційно-комунікативні технології як 
галузь пpофесійної пpикладної i наукової ді-
яльності з’явилися в Укpаїні не так давно. Їхня 
поява була викликана об’єктивними обстави-
нами pозвитку суспільних відносин, iнститутів 
гpомадського суспільства, а також соціально-
економічних, iнтегpаційних, pинкових меха-
нізмів. За цих умов є очевидною необхідність 
побудови зв’язків як механізму pівнопpавного 
діалогу. Пpоте пpоцес формування зовнішньо-
політичних комунікативних технологій у нашій 
кpаїні значно ускладнений деякими пpичинами 
як об’єктивного, так i суб’єктивного хаpактеpу, 
i сеpед цих пpичин – сеpйозна соціально-еконо-
мічна кpиза i постійна політична конфpонтація. 
Сукупність цих пpичин пpивела до pозколу між 
суспільством i деpжавою та тягне за собою по-
стійні пpотиpіччя і непоpозуміння.

Натепер підприємства із зовнішньоекономіч-
ною діяльністю все частіше використовують дифе-
ренційовані маркетингові інструменти для стиму-
лювання механізму просування товару на ринок.

Маркетингові комунікації – це процес вза-
ємодії суб’єктів маркетингової системи з при-
воду узгодження і прийняття тактичних і стра-
тегічних рішень у маркетинговій діяльності 
на зовнішньому ринку. Ефективність таких 
комунікацій залежить від особистісних харак-
теристик кожного із суб’єктів, а також від ви-
користовуваних засобів здійснення і методів 
стимулювання комунікацій [3].

Просування здійснюється за допомогою ме-
ханізму інформування, впливу, переконання і 
стимулювання покупців, залучення їх до про-
цесу купівлі-продажу. Механізм просування 
приводиться в дію за допомогою комплексного 
інструментарію, до складу якого належать: ре-
клама, стимулювання збуту, особистий продаж, 
«паблік рілейшнз», прямий маркетинг, спон-
сорство, продукт-плейсмент, брендинг.

Кожен інструмент просування-мікс впливає 
на комунікатора за допомогою медіаканалів. 
Медіа є складовою частиною комплексу кому-
нікацій і виступає інтегратором та інноватором 
комплексних форм (мультимедіа) просування 
товарів із використанням сучасних мультимеді-
атехнологій (аудіо-, відео-, теле-, комп’ютерних 
технологій) у системі комунікативно-інформа-
ційних процесів. Мультимедіа забезпечує ефект 
присутності клієнта (продавця) у спілкуванні з 
комп’ютерним, віртуальним або реальним в часі 
середовищем за рахунок необмежених можли-
востей надання інформації та доступу до неї.

Поєднання інструментів просування створює 
раціональну форму впливу на покупців під час 
інформування їх про товар або послугу.
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Міжнародні ринкові мережі функціонують 
в умовах, характерними рисами яких є: до-
ступність; загальність ринкових мереж у меж-
ах, встановлених господарськими зв’язками; 
поступовість розвитку з урахуванням накопи-
ченого досвіду, потенціалу і форм інтеграції 
підприємств у міжнародні мережі; інтенсивне 
впровадження комп’ютеризації, інформатизації 
і мультимедіатехнологій, можливість інтерак-
тивної взаємодії як на реальних, так і на вір-
туальних ринках; конвергенція і дивергенція 
процесів у сфері національних культур під час 
упровадження «мультинаціональних» товарів 
на ринки інших країн; логістизація фінансових 
ділових комунікацій і формування стандарти-
зації та єдиного життєвого циклу фінансових 
послуг; формування процесу стандартизації ре-
кламної діяльності [4].

Особливості функціонування міжнародних 
ринкових мереж відображаються на комуніка-
тивній політиці підприємств, що здійснюють 
міжнародні бізнес-комунікації.

Процес комунікативної діяльності у зовніш-
ньоекономічній сфері включає в себе сукупність 
дій (рішень), виконання яких дає початок ко-
мунікативному циклу (взаємодії) між відправ-
ником і отримувачем інформації. 

Найважливішим у комунікативній політиці 
на зарубіжних ринках є створення уніфікованої 
комунікативної концепції для зовнішніх рин-
ків, яка б формувала уявлення про національні 
підприємства на світовому ринку.

Для планування комунікативного міксу не-
обхідний глибокий ситуаційний аналіз факто-
рів, пов’язаних не тільки з функціонуванням 
конкретного вітчизняного підприємства (вид 
діяльності, розміри, фінансові можливості, роз-
виненість мережі партнерів), а й із факторами 
навколишнього зовнішнього зарубіжного се-
редовища.

Під час створення комунікаційної політики 
підприємства із зовнішньоекономічною діяль-
ністю орієнтуються на локальний або глобаль-
ний підхід і використовують три способи:

– міжнародні уніфіковані кампанії – уніфі-
кація комунікативних заходів є передумовою 
до стандартизації комунікативної політики на 
зовнішніх ринках (міжнародні єдині стандарти-
зовані комунікативні стратегії застосовуються 
тоді, коли необхідне формування іміджу у сві-
товому масштабі, їх упровадження може також 
диктуватися і бюджетними обмеженнями);

– міжнародні диференційовані кампанії – 
розробки конкретно для тієї країни або цільо-
вого ринку, куди передбачається спрямувати 
товар;

– «директивні» кампанії – являють собою 
змішану форму зі «стандартизованої» і «дифе-
ренційованої» [7].

Виходячи з особливостей кожної описаної 
міжнародної комунікативної кампанії, глобаль-
ного характеру стратегій, слід враховувати не-
обхідність розроблення локальних тактик, орі-

єнтованих на особливості застосування засобів 
комунікативного міксу.

У комунікативній політиці підприємств на 
міжнародних ринках найбільшого поширен-
ня набули такі інструменти, як реклама, сти-
мулювання збуту, «паблік рілейшнз», персо-
нальні продажі, а останнім часом – глобальна 
комп’ютерна мережа Інтернет [8].

Реклама на міжнародному рівні регламен-
тується нормами і правилами, встановленими 
Міжнародним кодексом рекламної практики 
(МКРП). МКРП – це інструмент самодисциплі-
ни промисловців, торговців. Використовується 
в рекламі будь-яких товарів, послуг, встанов-
лює етичні стандарти, якими повинні керува-
тися всі, хто займається рекламою, включаючи 
рекламодавців, виконавців реклами, рекламні 
агентства і засоби масової інформації.

У міжнародному просторі рекламна політика 
є ефективною у сфері пропозиції товарів і по-
слуг, визначення ціни товарів, під час вибору 
каналів збуту. 

Висновки. Таким чином, забезпечення конку-
рентоспроможності підприємств із зовнішньоеко-
номічною діяльністю в сучасних умовах немож-
ливе без інтенсивного використання комплексу 
комунікацій, спрямованих на інформування, пе-
реконання, нагадування контактним аудиторіям 
про продукцію підприємства, а також створення 
та підтримання на високому рівні його іміджу. 
Ефективна комунікаційна політика дає можли-
вість підприємству більш вільно і впевнено по-
чуватися в міжнародному бізнесовому просторі. 
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МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ  
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АНОТАЦІЯ
У сучасному постійно мінливому світі, в який дуже міцно 

за останні десятиліття інтегрувалася Україна, відбуваються 
постійні зміни і нововведення в усіх галузях життєдіяльності. 
Ці зміни безпосередньо стосуються економічної, техноло-
гічної та комерційної діяльності торговельних підприємств, 
зокрема в питаннях управління ланцюгами поставок про-
дукції і логістичних функцій. Управління бізнес-процесами 
в глобальних ланцюгах поставок стає все більш складним 
і дорогим. Аутсорсинг як особлива форма ділових відносин 
належить до числа найбільш поширених інституційних ін-
новацій. Створені на основі аутсорсингу логістичні системи 
спрямовані на підвищення ефективності діяльності задіяних 
у ланцюгах поставок організацій шляхом зниження адміні-
стративних і транзакційних витрат, підвищення продуктив-
ності праці, отримання доступу до наявних на ринку активів 
і зниження вартості поставок.

Ключові слова: аутсорсинг, логістичний ланцюг, контр-
агент, бізнес-процес, оптимізація.

АННОТАЦИЯ
Управление бизнес-процессами в глобальных цепях по-

ставок становится все более сложным и дорогим. Аутсор-
синг как особая форма деловых отношений относится к 
числу наиболее распространенных институциональных ин-
новаций. Созданные на основе аутсорсинга логистические 
системы направлены на повышение эффективности дея-
тельности задействованных в цепях поставок организаций 
путем снижения административных и транзакционных из-
держек, повышения производительности труда, получения 
доступа к имеющимся на рынке активам и снижения стои-
мости поставок. В современном постоянно меняющемся 
мире, в который очень крепко за последние десятилетия 
интегрировалась Украина, происходят постоянные изме-
нения и нововведения во всех сферах жизнедеятельности. 
Эти изменения непосредственно касаются экономической, 
технологической и коммерческой деятельности торговых 
предприятий, в частности в вопросах управления цепями 
поставок продукции и логистических функций.

Ключевые слова: аутсорсинг, логистическая цепь, контр-
агент, бизнес-процесс, оптимизация.

ANNOTATION
In today ‘s ever – changing world, in which Ukraine has be-

come very integrated over the last decades, there are constant 
changes and innovations in all spheres of life. These changes 
directly relate to the economic, technological and commercial 
activities of commercial enterprises, in particular with regard to 
supply chain management and logistics functions. The relevance 
of the study is due to the fact that in a modern, constantly chang-
ing world, which has been very firmly integrated over the last de-
cades Ukraine, there are constant changes and innovations in all 
areas of life. These changes directly relate to the economic, tech-
nological and commercial activities of commercial enterprises, in 
particular in the areas of supply chain management and logistics 
functions. Managing business processes in global supply chains 
is becoming increasingly complex and expensive. Outsourcing, as 
a special form of business relationship, is one of the most com-
mon institutional innovations. Outsourced logistics systems are 
designed to increase the efficiency of the organizations involved 
in supply chains by reducing administrative and transaction costs, 
increasing productivity, gaining access to assets on the market and 
reducing the cost of supply. Some companies in Ukraine are still 
mistrustful of the possibility of switching to industrial outsourcing. 
This is because companies: are wary of losing intellectual capital, 
know-how and experience; not sure about the quality of products 
and reliability of supply; have difficulty in choosing a qualified ser-
vice company; have concerns about transferring knowledge (core 
capabilities) and their own technologies to a third party. However, 
when outsourcing the logistics chain of an enterprise, such fears 
are unfounded, as logistics is usually not a specialized activity for 
enterprises, and can be performed more efficiently by a special-
ized service organization. The choice of outsourcing as the main 
strategy for the development of logistics systems highlights not 
the availability of own resources, but the ability to organize, utilize 
available external resources in the framework of mutually benefi-
cial cooperation of companies in the supply chain.

Key words: outsourcing, logistics chain, counterparty, busi-
ness process, optimization.

Постановка проблеми. Глобалізація світо-
вої економіки та тенденції подальшого міжна-
родного поділу праці збільшують значущість 
управління потоковими процесами і сприяють 
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формуванню на ринку складних інтегрованих 
структур, переважно мережевого характеру, з 
безліччю потокових процесів, єдиним інформа-
ційним простором, які об’єднують різні за спе-
ціалізацією суб’єкти ринку.

Актуальність дослідження зумовлена там, 
що у сучасному постійно мінливому світі, в 
який дуже міцно за останні десятиліття інте-
грувалася Україна, відбуваються постійні зміни 
і нововведення в усіх галузях життєдіяльності. 
Ці зміни безпосередньо стосуються економіч-
ної, технологічної та комерційної діяльності 
торговельних підприємств, зокрема в питаннях 
управління ланцюгами поставок продукції і ло-
гістичних функцій. 

Метою статті є дослідження особливостей 
розвитку українських інформаційно-логіс-
тичних і вантажоросподільних центрів, роз-
роблення пропозицій з удосконалення роботи 
логістичного бізнесу, зокрема з використанням 
аутсорсингу.

Дослідження останніх публікацій. У зв’язку 
з поширенням інтересу до логістичного аут-
сорсингу почали активно проводитися наукові 
дослідження, конференції, публікуються стат-
ті за цією тематикою. Значний внесок у роз-
виток цього виду логістичних послуг зробили: 
Б.А. Анікін [1], В.І. Сергєєв [2], Г.Г. Суворов 
[3], А.І. Тєлєгин [4], Д.Б. Хейвуд [5].

Виклад основного матеріалу. Управління 
бізнес-процесами в глобальних ланцюгах поста-
вок стає все більш складним і дорогим. Багато 
компаній світового класу мають сучасні підхо-
ди до оптимізації ланцюга створення споживчої 
вартості в межах концепції управління ланцю-
гами поставок (SCM), що дає змогу скоротити 
загальні логістичні витрати ланцюга. При цьо-
му, як правило, використовуються принципи 
логістичного аутсорсингу (передачі виконання 
певних логістичних функцій посередника ло-
гістичному провайдеру), кооперації, створення 
альянсів у ланцюгах поставок, що дають змогу 
більш успішно реагувати на запити споживачів.

Аутсорсинг – це укладання договору між 
двома компаніями на передачу деяких функ-
цій, завдань, бізнес-процесів. Організація, що 
приймає на себе певні функції, повинна профе-
сійно спеціалізуватися в цій сфері. Аутсорсинг 
має тривалий характер взаємодій, на відміну 
від разових послуг (наприклад, послуг сервісу).

Аутсорсинг передбачає наявність бізнес-про-
цесу, окремих систем і інфраструктури, які пе-
редаються на базі контракту тривалого періоду 
іншій організації.

Аутсорсинг можна віднести до розряду стра-
тегічних рішень. Основний принцип аутсор-
сингу – «Залишаю за своєю фірмою тільки те, 
що можу зробити краще, ніж інші. Зовнішнім 
компаніям віддаю те, що вони можуть зробити 
краще, ніж інші». Найчастіше на аутсорсинг 
віддаються такі завдання, як: ведення бухгал-
терського обліку, прибирання приміщень і при-
леглих територій (або, як його ще називають, 

клінінгові послуги), організація харчування 
співробітників, навчання молодих співробітни-
ків, послуги переказів, автотранспортні послуги, 
обслуговування та ремонт обладнання, охоронні 
послуги, ІТ-послуги та інші. У принципі, пере-
дати на аутсорсинг можна будь-яку сферу діяль-
ності, яка не є профільною для цієї компанії.

Аутсорсинг як особлива форма ділових від-
носин належить до числа найбільш поширених 
інституційних інновацій. Створені на основі 
аутсорсингу логістичні системи спрямовані на 
підвищення ефективності діяльності задіяних 
у ланцюгах поставок організацій шляхом зни-
ження адміністративних і транзакційних ви-
трат, підвищення продуктивності праці, отри-
мання доступу до наявних на ринку активів і 
зниження вартості поставок.

Деякі компанії в Україні поки ставляться з 
недовірою до можливості переходу на виробни-
чий аутсорсинг. Це відбувається через те, що 
компанії:

– остерігаються втратити інтелектуальний 
капітал, ноу-хау і накопичений досвід;

– не впевнені в якості продукції та надійнос-
ті постачання;

– зазнають труднощів у виборі кваліфікова-
ної сервісної компанії;

– мають побоювання щодо передачі знань 
(основних здібностей) і власних технологій тре-
тій стороні.

Однак у разі передачі на аутсорсинг функцій 
логістичного ланцюга підприємства такі побою-
вання безпідставні, тому що зазвичай логістика 
не є для підприємств профільною діяльністю, і 
її з більшою ефективністю може виконати спе-
ціалізована сервісна організація.

На основі зарубіжних джерел можна ска-
зати, що аутсорсингом логістичних послуг 
(Third Party Logistics Services – 3PL / Logistics 
Outsourcing) визначається передача частини 
або всіх логістичних функцій, в основному не-
виробничого характеру, стороннім логістичним 
організаціям або провайдерам логістичних по-
слуг (3PL-провайдерам).

Транспортні провайдери, вони ж провайде-
ри логістичних послуг, вони ж 3PL-провайдери 
(Logistic Service Providers – LSPs, 3PLs, TPLs) – 
комерційні організації, які здійснюють надання 
послуг у сфері логістики, що виконують окре-
мі операції або комплексні логістичні функції 
(складування, транспортування, управління за-
мовленнями, фізичний розподіл і ін.), а також 
здійснюють інтегроване управління логістични-
ми ланцюгами підприємства-клієнта.

У компанії є можливість віддати під кон-
троль зовнішнього партнера відразу всі логіс-
тичні операції, а також консультації, вико-
нання необхідних експертиз, упровадження 
інформаційних систем. Як правило, у таких 
компаній накопичений багатий досвід у логіс-
тичному управлінні, в них працює кваліфіко-
ваний персонал і є розвинена інфраструктура 
(термінал або термінальна мережа, парк різно-



124

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

манітних автомобілів, а також мережа міжна-
родних транспортних агентів).

В основному 3PL-провайдери є дочірніми 
компаніями, які виділилися з бізнесу основної 
батьківської організації (компанії-експедитора, 
компанії, що надає послуги складування, тощо), 
щоб задовольняти зростаючі потреби покупців і 
надавати їм більш широкий спектр послуг.

Можна виділити п’ять основних типів ло-
гістичних провайдерів (табл. 1), створених на 
основі:

– компаній-перевізників;
– складських операторів;
– брокерських/експедиторських компаній;
–  компаній, що займаються оптимізацією 

транспортних послуг, формуванням відправок;
–  консалтингових компаній, що розробляють 

і/або впроваджують програмне забезпечення.
Ці компанії можна розділити на дві осно-

вні категорії: компанії з реальними фізични-
ми активами (asset based) і компанії, що ви-
користовують у своїй діяльності аутсорсинг 
(non-asset based).

Компанії, які володіють реальними актива-
ми, мають у власності або набувають у лізинг 
транспортні засоби, складські приміщення 
тощо.

Компанії, що користуються послугами аут-
сорсингу, укладають угоди з іншими компанія-
ми, що надають всі або частину послуг у сфері 
фізичного розподілу.

Компанії, які надають інформаційні послуги, 
є різновидом «компаній без фізичних активів», 
що діють як посередники під час оптимізації 
логістичних систем підприємств і взаємодіють з 
іншими компаніями на контрактній основі.

Доцільність застосування логістичного аут-
сорсингу зумовлюється, крім перерахованих 
раніше загальних переваг:

– поліпшенням сервісу;
– підвищенням гнучкості і досягненням 

ефекту синергії (поліпшуються відносини і 
співпраця між транспортними компаніями, що 
працюють у регіоні, підвищується ефективність 

їхньої роботи і поліпшується інфраструктура 
перевезень загалом);

– недостатністю знань і досвіду у компанії у 
сфері логістики;

– стратегічними міркуваннями.
У логістиці є безліч комплексних активнос-

тей, які можуть бути передані на аутсорсинг. Це 
можуть бути: управління вхідними потоками 
матеріалів (управління закупівлями), управлін-
ня запасами, управління процедурами замов-
лень, упаковка, транспортування, постачання 
«just-in-time», складування та інформаційно-
комп’ютерна підтримка.

Хоча загальний відсоток компаній, що вико-
ристовують послуги логістичних провайдерів, 
залишається приблизно постійним рік від року, 
відсоток їх використання відрізняється за галу-
зями промисловості.

Найбільш активні у світі користувачі послуг 
3PL-провайдерів – комп’ютерна промисловість 
і виробництва товарів широкого споживання 
(90% і 85% відповідно).

Не так активно користуються логістичним 
аутсорсингом автомобільна, хімічна промисло-
вість та роздрібна торгівля. Від 50% до 60% 
фірм цих галузей використовують послуги ло-
гістичних провайдерів.

Особливості розвитку українських інформацій-
но-логістичних і вантажорозподільних центрів:

– незначне число компаній, що позиціону-
ють себе як логістичні;

– високий ступінь криміналізації ринку. Ко-
рупція, будучи неринковим фактором у конку-
рентній боротьбі, дуже спотворює ринкові меха-
нізми. У результаті виявляється, що вигідніше 
везти вантаж не за схемою, розробленою від-
повідно до логістики, а виходячи зі зручності 
реалізації, наприклад, митних процедур, подо-
лання хаосу портових процедур, рухомого скла-
ду Державної адміністрації залізничного тран-
спорту поза квотами і черг тощо;

– надзвичайна закритість. Навіть стандарт-
них даних про ринок, його сегменти, його лі-
дерів, їхні частки немає ніде – ні в державних 

Таблиця 1
Типи логістичних провайдерів

Типи логістичних провайдерів Основні послуги Приклади компаній

Провайдери з транспортування (на 
основі компаній-перевізників), які 
володіють реальними активами

Логістика «розміщення» (dedicated 
logistics) .Транспортування, 
централізовані перевезення, 
обслуговування, маршрутизація

Danzas, TNT, UPS, FedEx, 
DHL

Провайдери оптимізації 
транспортних послуг, що не мають 
реальних активів

Інтегрована логістика. Сервісно-
орієнтована логістика, сфокусована 
на технології та інжинірингу

Ryder, UPS Worldwide, 
Menlo, FedEx, Varova OY

Провайдери складування, формують 
додану вартість

Інтегрована і логістика 
«розміщення». Технології, 
складування і транспортування

Fiege Group, Menlo, FM 
Logistic

Міжнародна експедиція, що здійснює 
аутсорсинг логістичних функцій (які 
не мають реальних активів)

Інтегрована логістика з 
можливостями міжнародного 
експедирування.

AEI, Circle, MSAS, Kintetsu

Провайдери програмного 
забезпечення Пакети логістичних програм

Manugistics, 12 / Intertrans, 
McHugh, Logility, Extricity, 
Manhattan
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органах, ні в асоціаціях експедиторів і комер-
ційних складів, ні у дослідницьких компаній. 
Ситуація ускладнюється ще й тим, що експе-
диторська діяльність не підлягає ліцензуванню, 
а офіційна форма державної статистичної звіт-
ності для підприємств і організацій не містить 
відповідного рядка;

– низький рівень менеджменту українських 
вантажовласників. Більшість нинішніх керів-
ників підприємств мислять ще радянськими 
стереотипами. Вони не визнають аутсорсинг, 
більше покладаючись на «натуральне господар-
ство»; витрачають величезні кошти на утриман-
ня складів для своєї продукції і сировини (комп-
лектуючих), не бажаючи і не вміючи працювати 
«з коліс», як це прийнято в усьому світі;

– відсутність ліцензування експедиторської 
діяльності. Відсутність закону про обов’язкове 
ліцензування діяльності експедиторів приво-
дить до того, що дуже багато маленьких компа-
ній прийшли на цей ринок, але вони працюють 
безсистемно, не можуть забезпечити гарантії 
збереження доставки вантажів. Все це приво-
дить до того, що серйозні вантажовідправни-
ки ставляться з недовірою до експедиторських 
компаній і, як наслідок, воліють мати свій 
транспортний парк або вимагати наявності та-
кого від експедиторів;

– відсутність обов’язкового страхування від-
повідальності перевізника. Цей пункт особливо 
актуальний для внутрішніх українських авто-
мобільних перевезень. Зазвичай перевізники не 
страхують свою відповідальність, і в разі псу-
вання або про пажі вантажу дуже складно юри-
дичним шляхом відшкодувати втрати;

– система спрощеного оподаткування для пе-
ревізників. Ми вважаємо, що система спроще-
ного оподаткування привела до того, що зараз 
на ринку автоперевезень понад 90% розрахунків 
між перевізниками та експедиторами/вантажо-
відправниками здійснюється «чорним налом»;

– обмежена кількість закладів, що випуска-
ють фахівців у сфері практичної логістики, і 
дуже низький загальний рівень освіченості ло-
гістів на підприємствах;

– висока відсоткова ставка під час кредиту-
вання. Відсоткова ставка на кредити в Україні 
ніколи не дасть українським компаніям можли-
вості інвестувати кошти в будівництво терміна-
лів, покупку сучасної техніки.

Пропозиції щодо зміни ситуації:
– ввести закон про обов’язкове ліцензування 

експедиторської діяльності;
– ввести закон про обов’язкове страхування 

відповідальності перевізника;
– скасувати систему спрощеної податкової 

звітності для перевізників;
– ввести спеціальні програми надання ко-

штів під будівництво складських терміналів і 

покупку транспортної техніки під процентну 
ставку, що відповідає європейському рівню;

– внести зміни в освітню програму ви-
щих навчальних закладів на спеціальностях, 
пов’язаних із менеджментом та управлінням 
народним господарством, де приділити особли-
ву увагу предметам, пов’язаним із міжнародни-
ми транспортними операціями, логістичними 
процесами, митним оформленням вантажів. 

Подібні заходи дадуть змогу зробити ло-
гістичний бізнес цивілізованим і прозорим, а 
значить, і тут з’являться великі гравці. І ми 
нарешті зможемо сказати, що в Україні є на-
ціональні логістичні оператори.

Висновки. Таким чином, вибір аутсорсин-
гу як основної стратегії розвитку логістичних 
систем виводить на перший план не наявність 
власних ресурсів, а здатність організувати, за-
діяти доступні зовнішні ресурси в межах вза-
ємовигідного співробітництва компаній у лан-
цюгах поставок.

Найважливішою стає здатність логістич-
ного менеджменту перетворювати відмінності 
контрагентів ланцюга поставок не в основу для 
протиборства, а в конкурентні переваги. «Вза-
ємодія, щоб конкурувати» – цей принцип стає 
основним для успішного ведення бізнесу в умо-
вах глобальної конкуренції.
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УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ЇХ РИЗИКАМИ: ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ

PROJECT AND RISK MANAGEMENT: APPROACHES AND METHODS

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено вивченню проблеми проектного ме-

неджменту на підприємстві та виявленню факторів, що впли-
вають на ризики реалізації проектів. Наведені визначення про-
екту та управління проектами. Визначено основні відмінності 
проектів від поточної діяльності підприємства. Наведено пере-
ваги методів управління проектами. Запропоновано всі методи 
управління проектами розподіляти на жорсткі та гнучкі. Вияв-
лено значення методу «ітеративний водоспад». Надано ха-
рактеристики методам: Agile, Scrum, Lean, Kanban, PRINCE2. 
Розроблено модель системи управління проектами на підпри-
ємстві та наведно її графічне зображення. Запропоновано 
перелік методів, що знижують ризики реалізації проектів. Се-
ред таких: Total Productive Maintenance, Kaizen, Performance 
management system, Tagging, 5S, Single Minute Exchange of 
Die, Value Stream Mapping. Зазначено вплив оцінювання рівня 
стратегічної зрілості управління проектами на підприємстві на 
ризикованість проекту.

Ключові слова: проект, підприємство, управління проек-
тами, методи, інструменти, ризики.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению проблемы проектного менед-

жмента на предприятии и выявлению факторов, влияющих 
на риски реализации проектов. Даны определения проекта и 
управления проектами. Определены основные отличия про-
ектов от текущей деятельности предприятия. Перечислены 
преимущества методов управления проектами. Предложено 
все методы управления проектами распределять на жесткие и 
гибкие. Определено значение метода «итеративный водопад». 
Предоставлены характеристики методам: Agile, Scrum, Lean, 
Kanban, PRINCE2. Разработана модель системы управления 
проектами на предприятии и представлено ее графическое 
изображение. Предложен перечень методов, которые снижа-
ют риски реализации проектов. Среди них: Total Productive 
Maintenance, Kaizen, Performance management system, Tagging, 
5S, Single Minute Exchange of Die, Value Stream Mapping. Отме-
чено влияние оценки уровня стратегической зрелости управ-
ления проектами на предприятии на рискованность проекта.

Ключевые слова: проект, предприятие, управление про-
ектами, методы, инструменты, риски.

ANNOTATION
The article is devoted to studying the problems of project 

management at the enterprise and identifying factors affect-
ing the risks of project implementation. Project definitions and 
project management are given. Project definitions and project 
management are presented. The project refers to a set of inter-
related activities aimed at creating a unique product or service 
in terms of time and resource constraints. Project management 
involves planning, organizing and controlling the labor, financial 
and material and technical resources of the project, aimed at 
the effective achievement of the project objectives. The main 
differences between the projects and the current activities of the 
enterprise are identified: temporary and uniqueness; certainty 
of purpose; specialization functionality; limited time. The advan-
tages of project management methods are presented, oriented 
to: validity; structurality; resource reclamation; financial oppor-
tunity; staffing; communication; controllability. It is proposed to 
distribute all project management methods into rigid and flexible 
ones. Tough methods are applied in conditions of strict formal 
project management. Flexible methods of project management 
are based on the division of managerial work, is horizontal.  
The value of the iterative «waterfall» method has been revealed. 
Characteristics given to the methods: Agile, Scrum, Lean, Kan-
ban, PRINCE2. The project management system model was 
developed and presented her graphic image. It traces theism 
pact of risks on project implementation. The definition of proj-
ect risks as an uncertain event or condition is given, in case of 
occurrence it affects (positive or negative) at least one of the 
project goals, for example, timing, cost, content or quality A list 
of methods is proposed that reduce the risks of project imple-
mentation. Among them: Total Productive Maintenance, Kaizen, 
Performance management system, Tagging, 5S, Single Minute 
Exchange of Die, Value Stream Mapping. The influence of as-
sessing the level of strategic maturity of project management 
at the enterprise as a method of influencing project riskiness 
is noted. Conclusions are drawn. The recommendations devel-
oped in the article will significantly increase the efficiency and 
effectiveness of the implementation of project management at 
the enterprise.

Key words: project, enterprise, project management, meth-
ods, tools, risks.
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Постановка проблеми. Трендом сучасного 
ринку, на якому діють підприємства всього сві-
ту, в тому числі й України, є постійні зміни, 
динаміка яких зростає із року в рік. Зміни від-
буваються у зовнішньому середовищі підпри-
ємств і змушують їх змінюватися зсередини, 
щоб відповідати новим вимогам споживачів, 
протистояти викликам конкурентів та викорис-
товувати можливості нових технологій.

Таким чином, на сучасному етапі розвит-
ку економічних відносин здатність підприєм-
ства адаптуватися до змін є одним із ключових 
чинників його виживання в довгостроковій 
перспективі. Управління проектами на під-
приємстві і комплексне налаштування проце-
сів управління всередині підприємства можуть 
надати істотну допомогу у розвитку економіки 
компанії в позитивному напрямі.

Саме проектний підхід дасть змогу вирішити 
проблеми та забезпечити високу ефективність 
проектно-орієнтованої діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми 
управління проектами досліджували зарубіж-
ні та вітчизняні вчені: І. Ансофф, Ю. Брігхем, 
М. Котлер, К. Макконел, Д. Нортон, А. Асаул, 
І. Мазур, С. Коростельов, Н. Ольдерогге, М. Рі-
мер, В.Д. Шапіро, М. Федотов та інші.

Питинням ризиків у проектах присвячені ро-
боти: Ф. Найта, Дж. Неймана, А. Маршалла, 
А. Сміта, І. Бланка, В. Вітлінського, Н. Внукової, 
Б. Райзберга, С. Ілляшенка, С. Солнцева та інших.

Проте проектне управління поки що не має 
широкого розповсюдження на підприємствах 
України. Ключовою проблемою в цій ситуації є 
недосконалість моделей систем управління про-
ектами та їхніми ризиками на вітчизняних ви-
робничих підприємствах. Тому постає проблема 
щодо впровадження проектного менеджменту з 
урахуванням ризиків на вітчизняних виробни-
чих підприємствах.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
розвиток положень щодо вдосконалення управ-
ління промисловим підприємством на основі 
моделювання ефективної системи управління 
проектами з урахуванням їхніх ризиків.

Виклад основного матеріалу. Проект – це 
комплекс взаємопов’язаних заходів, що спря-
мований на створення унікального продукту чи 
послуги в умовах часових та ресурсних обме-
жень. Управління проектом розглядається як 
планування, організація і контроль трудових, 
фінансових і матеріально-технічних ресурсів 
проекту, що спрямовані на ефективне досягнен-
ня цілей проекту [1].

Управління проектами – це галузь менедж-
менту, що охоплює ті сфери діяльності органі-
зації, де створення продукту, послуги реалізу-
ється як унікальний комплекс взаємопов’язаних 
заходів. Головна відмінність проектів полягає в 
тому, що вони згортаються, як тільки будуть ре-
алізовані поставлені цілі, тоді як будь-який про-
цес, який не є проектом, приймає новий набір 
цілей і триває таким же чином, як і раніше [2].

Ефективному управлінню проектами при-
свячено дослідження багатьох професійних 
асоціацій, міжнародних співтовариств. Розро-
блені в результаті цього стандарти містять не 
обов’язкові до виконання, а такі, що мають 
рекомендаційний характер, методи, поради з 
управління проектами, засновані на узагаль-
ненні кращого світового досвіду в цій сфері.

До основних відмінностей проектів від по-
точної діяльності підприємства віднесено такі:

– на відміну від поточної діяльності, що є 
постійною, проект є тимчасовим і унікальним;

– проекти завжди мають визначену мету, 
тоді як у повсякденному житті організації така 
єдина визначена мета часто відсутня або не до-
сить зрозуміла;

– внаслідок наявності чітко визначеної мети 
проекти мають конкретний і завчасно встанов-
лений момент завершення, що нехарактерно 
для постійно виконуваних обов’язків у процесі 
повсякденної діяльності організації; 

– для проектів характерно комбінувати та 
поєднувати зусилля найрізноманітніших фахів-
ців, тоді як більшість видів організаційної ро-
боти поділяється за принципом функціональної 
спеціалізації;

– проект завжди має якісь елементи унікаль-
ності;

– проекти характеризуються обмеженнями 
за часом, витратами і особливими вимогами до 
виконання робіт [3].

Є багато методів впровадження проектного 
управління на підприємствах. Залежно від га-
лузі, спеціалізації, мети, яку прагне досягнути 
компанія, має бути вибрано певний метод, який 
підходить найкраще для конкретного випадку. 

Методи управління проектами дають змогу:
– визначити мету проекту і провести його об-

ґрунтування; 
– виявити структуру проекту (підцілі, осно-

вні етапи роботи, що мають бути виконані);
– визначити необхідні обсяги й джерела фі-

нансування;
– підібрати виконавців на основі торгів і 

конкурсів; 
– підготувати й укласти контракти;
– визначити строки виконання проекту, 

скласти графік його реалізації, розрахувати не-
обхідні ресурси;

– розрахувати кошторис і бюджет проекту, 
планувати й ураховувати ризики;

– забезпечити контроль над процесом вико-
нання проекту.

Зазвичай методи управління проектами вклю-
чають: сіткове планування й керування, календар-
не планування, логістику, стандартне планування, 
структурне планування, ресурсне планування, імі-
таційне моделювання на ЕОМ та інші [4].

Усі методи управління проектами можна роз-
поділити на жорсткі та гнучкі. Жорсткі методи 
застосовуються в умовах суворого формального 
управління проектом, зі зниженою довірою й під-
вищеною відповідальності замовника і виконавця. 
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Як правило, вони є наслідком впливу політичних 
ризиків. Гнучкі ж методи управління проектами 
базуються на поділі управлінської праці, що но-
сить горизонтальний характер: розподіл конкрет-
них керівників на чолі окремих підрозділів. 

У зазначених методах використовуються різ-
ні техніки. Наприклад, так званий «ітератив-
ний водоспад», у якому кожен етап являє собою 
якийсь підпроект, виконання якого реалізуєть-
ся за фіксованими ітераціями. Але сутність за-
лишається одна – проект розбитий на етапи, 
які виконуються в суворій послідовності. 

У зазначеному підході використовуються ін-
струменти календарно-сіткового планування. 
Найпоширенішим інструментом такого плану-
вання є діаграма Ганта. Є безліч інструментів 
для її побудови – від простих таблиць Excel і 
Smartsheet до професійних програмних пакетів, 
таких як Microsoft Project і Primavera [5].

Не всі проекти можуть бути структуровані 
таким чином, щоб бути реалізованими за кла-
сичним проектним підходом, тоді в нагоді ви-
користання техніки Agile. 

Agile – сімейство гнучких ітеративно-інкре-
ментальних методів управління проектами. Від-
повідно до цього підходу проект розбивається не 
на послідовні фази, а на маленькі підпроекти, які 
потім об`єднуються в готовий продукт [6]. Таким 
чином, ініціація і верхньорівневе планування 
проводяться для всього проекту, а наступні ета-
пи (розроблення, тестування та інші) проводяться 
для кожного міні-проекту окремо. Це дає змогу 
передавати результати цих міні-проектів (інкре-
мент) швидше, а приступаючи до нового підпро-
екту (ітараціі), в нього можна внести зміни без ве-
ликих витрат і впливу на інші частини проекту.

На основі Agile були розроблені окремі гнуч-
кі методи, або, як їх іноді називають, фреймвор-
ки (frameworks): Scrum, Lean, Kanban, Crystal, 
і багато інших. 

Відповідно до принципів Agile, Scrum розби-
ває проект на частини, які відразу можуть бути 
використані замовником для отримання цінності 
(productbacklog). І потім ці частини пріоритезу-
ються власником продукту – представником за-
мовника в команді. Найважливіші «шматочки» 
першими відбираються для виконання в спринті – 
так називаються ітерації в Scrum, що тривають від 
2 до 4 тижнів. У кінці спринту замовнику видаєть-
ся робочий інкремент продукту – ті найважливіші 
частини, які вже можна використовувати. Після 
цього команда проекту переходить до наступного 
спринту. Тривалість у спринту фіксована, але ко-
манда вибирає її самостійно на початку проекту, 
виходячи з проекту і власної продуктивності [7].

Основна структура процесів Scrum оберта-
ється навколо п’яти основних зустрічей: упо-
рядкування беклога, планування спринту, що-
денних летючок, підведення підсумків спринту 
і ретроспективи спринту.

Щодо Lean, він додає до принципів Agile схему 
потоку операцій (workflow) для того, щоб кожна 
з ітерацій виконувалася однаково якісно. У Lean, 

так само, як і в Scrum, робота розбивається на не-
великі пакети поставки, які реалізуються окремо 
і незалежно. Але в Lean для розроблення кож-
ного пакета поставки є потік операцій з етапа-
ми. Як і в класичному проектному менеджменті, 
це можуть бути етапи планування, розроблення, 
виробництва, тестування і поставки або будь-які 
інші необхідні для якісної реалізації проектів 
етапи. Сам по собі Lean виглядає абстрактним, 
але в комбінації з Kanban його стає набагато про-
стіше використовувати для побудови власної сис-
теми управління проектами. 

Для роботи з Kanban необхідно визначити ета-
пи потоку операцій (workflow). У Kanban вони зо-
бражуються як стовпці, а завдання позначають 
спеціальні картки. Картка переміщається по ета-
пах подібно до деталі на заводі, що переходить 
від верстата до верстата, і на кожному етапі відсо-
ток завершення стає вищим. На виході – готовий 
до постачання замовнику елемент продукту [8]. 

Ще одна технологія управління проектами – 
шість сигм, що дуже схожа на Kanban, але жор-
сткою вимогою є лише ретельне вимірювання і 
контроль показників проекту на етапах реаліза-
ції, оскільки без цього неможливо постійне довго-
строкове поліпшення процесів реалізації проекту.

У 1989 році була створена британська мето-
дологія «PRINCE2». Назва походить від акро-
нима «PRojects IN Controlled Environments 
version 2». 

PRINCE2 концентрується на управлінських 
сторонах проекту, виражених в семи принци-
пах, семи процесах і семи темах проекту:

– 7 принципів визначають загальні правила 
управління проектами по PRINCE2, визнача-
ють базу методології;

– 7 процесів визначають кроки просування 
по проектному циклу;

– 7 тем – аспекти, за якими проводиться 
контроль для досягнення успіху проекту.

PRINCE2 може бути адаптований для проек-
тів будь-якого масштабу і будь-якої предметної 
області. Методологія пропонує конкретні реко-
мендації щодо зміни життєвого циклу проекту, 
рольової моделі і набору обов’язкових докумен-
тів відповідно до потреб проекту [9].

Вибір правильної методики управління про-
ектами важливий, оскільки він визначає, як 
буде працювати команда над проектом. Методи 
управління проектами забезпечують структури, 
які можуть привести до успіху або невдачі про-
екту. Тому, вирішуючи, яким методом управля-
ти проектом, необхідно враховувати складність 
проекту, клієнта, наявні ресурси та обмеження 
проекту (в тому числі, зміни та ризик), часові 
межи, інструменти та персонал.

Коли планується великий проект, що комп-
лексно впливає на всю архітектуру, зачіпає 
крос-функціональні бізнес-процеси та діючі 
регламенти, більш привабливими виглядають 
waterfall-методи. Але оскільки виробництво – 
формалізований процес, то вбачається, що Agile 
для підприємств України є «занадто гнучким». 
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І саме тому в виробники намагаються знайти 
баланс між класичними підходами та Agile. 

Апробація впровадження сучасних підходів 
до управління проектами на ПАТ «Яготинський 
маслозавод» дозволила зробити висновок, що 
найбільш адаптивним методом є використання 
Lean – ощадливого виробництва. В його основі:

1) усунення відходів;
2) розширення прав і можливостей працівників;
3) зменшення запасів;
4) підвищення продуктивності.
У такому підході всі ресурси компанії, на-

віть людські, використовуються в повному об-
сязі. Кожен учасник проекту може запропо-
нувати способи покращення, може перевірити 
свою ідею на практиці та є відповідальним за 
комплексний результат. Така гнучкість дає 
змогу вносити зміни моментально, а значить, і 
реагувати на запити споживачів, випади конку-
рентів і коливання ринку [10].

Важливе значення в управлінні проектами 
має моделювання системи управління. Реалі-
зація системи управління проектом полягає в 
підготовці однієї або декількох моделей на фазі 
розроблення та втілення ідей, закладених у мо-
дель управління проектами. На основі первіс-
ної моделі будується подальша, що відображає 
фактично досягнуті результати. Логіко-струк-
турну схему моделі системи управління проек-
тами наведено на рис. 1.

У наведеній моделі вже відстежується вплив 
ризиків на реалізацію проектів. 

Будь-який проект супроводжується числен-
ними ризиками. І багато науковців і практиків 
працюють над проблемою їх зниження. 

Ризик проекту – це невизначена подія або 
умова, що в разі виникнення має вплив (пози-
тивний чи негативний) щонайменше на одну 

з цілей проекту, наприклад терміни, вартість, 
зміст або якість [11].

Управління проектними ризиками неможли-
ве без виявлення та систематизації видів ризи-
ків, їх оцінки і контролю. Задля їх уникнення 
або зменшення їхнього впливу пропонується 
використання підходів, що частково можуть 
використовуватися або комплексно доповнюва-
ти загальні напрями управління проектами:

– ТРМ (Total Productive Maintenance) – за-
гальний догляд за обладнанням, концепція ме-
неджменту виробничого обладнання, націлена 
на підвищення ефективності технічного обслу-
говування;

– Кайдзен (Kaizen) – система безперервного 
поліпшення якості, технологій, процесів, кор-
поративної культури, продуктивності праці, на-
дійності, лідерства тощо;

– PMS (Performance management system) – 
система управління результативністю, система 
ефективного управління окремими співробіт-
никами та командами, покликана забезпечити 
досягнення максимальної результативності ді-
яльності організації;

– Tagging (ярлики) – вивішування тегів (яр-
ликів) на несправне обладнання або на облад-
нання, яке працює неналежним чином, що дає 
змогу своєчасно запобігти поломці тощо;

– 5S – метод організації робочого простору, 
який забезпечить створення оптимальних умов 
щодо виконання операцій, підтримки порядку, 
чистоти, акуратності, економії часу та енергії;

– SMED (Single Minute Exchange of Die) – спо-
сіб, який сприятиме скороченню витраті втрат 
під час переналаштування і переоснащення об-
ладнання;

– VSM (Value Stream Mapping) – складан-
ня карт (схем) послідовності дій, що створю-
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Рис. 1. Логіко-структурна схема моделі системи управління проектами на підприємстві 

Джерело: власна розробка
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ють цінність (товару або послуги), допоможе 
об’єктивно поглянути на наявні виробничі про-
цеси і намітити шляхи їх поліпшення [12].

Ще однією можливістю запобігання ризиків 
реалізації проектів може стати оцінювання рів-
ня стратегічної зрілості управління проектами 
на підприємстві:

ÊÑÇ
OAAL
CAALóï = ×

+
2

1
,               (1)

де OAAL= 
i

n
im

M=
∑

1

 (Over all Average Alignment) – 

загальний середній рівень відповідності систе-
ми управління проектами стратегії довгостро-
кового успіху;

CAAL = 
i

n im
M

N

=∑ 1
 (Categorized Average Align-

ment) – середній відносний рівень відповідності 
системи управління проектами стратегії довго-
строкового успіху за категоріями;

M – загальна кількість категоризованих кра-
щих практик управління проектами;

mi – кількість застосовуваних кращих прак-
тик управління проектами в категорії i;

N – загальна кількість характеристик довго-
строкового успіху;

ni – загальна кількість кращих практик, від-
повідно категорії i концепції довгострокового 
успіху [11].

За повної відсутності принципів концепції 
довгострокового успіху в практиках управління 
проектами значення коефіцієнта дорівнює 0, за 
повної відповідності системи управління проек-
тами концепції довгострокового успіху коефіці-
єнт дорівнює 1. 

Реалізація наведених вище рекомендацій до-
зволить значно підвищити ефективність і опе-
ративність впровадження проектного менедж-
менту на підприємстві. Система управління 
проектами дасть змогу істотно скоротити термі-
ни реалізації та підвищити рентабельність про-
ектів, а також забезпечити виконання страте-
гічних проектів і заходів.

Висновки із цього дослідження. Вибір опти-
мальної методики управління проектами важ-
ливий. Це забезпечить успіх реалізації проек-
ту. Тому, вирішуючи, який метод управління 
проектами використовувати, необхідно врахо-
вувати потреби зацікавлених сторін, пов’язані 
з проектом ризики, розмір проекту, вартість і, 
звичайно ж, складність проекту. 

Управління проектами на підприємстві та 
комплексне налаштування процесів управління 
всередині підприємства можуть надати істотну 
допомогу в розвитку економіки компанії в по-
зитивному напрямі. 

Використання waterfall-методів Agile та 
Lean багато в чому визначає швидкість створен-
ня нових продуктів і успіх компаній. Але впро-
вадження проектів супроводжується ризиками. 
Тому необхідні поглиблені дослідження саме 
в методах оцінювання проектних ризиків. Це 
стане темою наступних досліджень.
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ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

TO THE ISSUE OF IMPLEMENTATION HIGH-SPEED MOVEMENT IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті основні положення теоретичних та ор-

ганізаційно-економічних аспектів впровадження інвестиційних 
проектів високошвидкісного руху на території України з ураху-
ванням особливостей функціонування галузі в сучасних умо-
вах. Визначено, що план проекту включає в себе такі складові 
частини: видаткову, прибуткову, схему фінансування (у разі 
використання для реалізації проекту механізму зовнішнього 
фінансування), податкове оточення і грошові потоки за про-
ектом. Показано, що ефективність проекту визначається за 
рахунок приросту доходів у результаті реалізації проекту або 
скорочення експлуатаційних витрат. Визначено, що бюджетна 
ефективність формується тільки для проектів, фінансування 
яких здійснюється із залученням коштів державного і місце-
вих бюджетів, основою для розрахунку показників бюджетної 
ефективності є суми податкових надходжень до бюджету і ви-
плат для бюджетів різних рівнів із додаванням прибуткового 
податку на заробітну плату. Зроблено висновок, що застосу-
вання адаптованих критеріїв для відбору варіантів для подаль-
шого порівняння, а також використання комплексного показни-
ка «питомих витрат» дасть змогу більш достовірно вибирати 
ефективний варіант інвестиційного проекту впровадження ви-
сокошвидкісного руху пасажирських поїздів.

Ключові слова: інвестиційні проекти, високошвидкісний 
рух, інвестиційні витрати, ефективність проекту, бюджетна 
ефективність, внутрішня норма прибутковості, індекс прибут-
ковості, термін окупності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные положения теоретиче-

ских и организационно-экономических аспектов внедрения 
инвестиционных проектов высокоскоростного движения на 

территории Украины с учетом особенностей функционирова-
ния отрасли в современных условиях. Определено, что план 
проекта включает в себя следующие составляющие: расход-
ную, доходную, схему финансирования (в случае использова-
ния для реализации проекта механизма внешнего финансиро-
вания), налоговое окружение и денежные потоки по проекту. 
Показано, что эффективность проекта определяется за счет 
прироста доходов в результате реализации проекта или со-
кращения эксплуатационных расходов. Определено, что бюд-
жетная эффективность формируется только для проектов, 
финансирование которых осуществляется с привлечением 
средств государственного и местных бюджетов, основой для 
расчета показателей бюджетной эффективности являются 
суммы налоговых поступлений в бюджет и выплат для бюд-
жетов различных уровней с добавлением подоходного налога 
на заработную плату. Сделан вывод, что применение адапти-
рованных критериев для отбора вариантов для дальнейшего 
сравнения, а также использование комплексного показателя 
«удельных расходов» позволит более достоверно выбирать 
эффективный вариант инвестиционного проекта внедрения 
высокоскоростного движения пассажирских поездов.

Ключевые слова: инвестиционные проекты, высокоско-
ростное движение, инвестиционные расходы, эффективность 
проекта, бюджетная эффективность, внутренняя норма доход-
ности, индекс доходности, срок окупаемости.

ANNOTATION
The article deals with the basic provisions of theoretical and 

organizational-economic aspects of implementation of high-speed 
traffic investment projects on the territory of Ukraine, taking into ac-
count the peculiarities of functioning of the industry in modern con-
ditions. It is determined that the project plan includes the following 
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components: expenditure, profit, financing scheme (if used to imple-
ment the project external financing mechanism), tax environment 
and cash flows of the project. It is shown that project effectiveness 
is determined by the increase in revenues because of project imple-
mentation or reduced operating costs. It is determined that budget 
efficiency is formed only for projects financed with the involvement 
of state and local budgets and the basis for calculating the budget 
efficiency indicators is the amount of tax revenues to the budget and 
payments for budgets of different levels with the addition of income 
tax on wages. It is concluded that the use of adapted criteria for 
selection of options for further comparison, as well as the use of a 
complex indicator of «specific costs» will allow you to more reliably 
choose an effective version of the investment project for the intro-
duction of high-speed passenger train traffic. It is established that 
in accordance with the current classification of investment projects 
implemented by PJSC «Ukrzaliznytsya», the project of organizing 
high-speed traffic of passenger trains refers to projects aimed at the 
complex development of railway infrastructure of individual trans-
port landfills. The project plan includes the following components: 
expenditure, revenue, financing scheme (if used to implement the 
project external financing mechanism), tax environment and proj-
ect cash flows. When analyzing the effectiveness of an investment 
project, only costs and future periods directly incurred in the im-
plementation of the project are taken into account. It is determined 
that the project efficiency is determined by the increase in revenues 
because of the project implementation or reduced operating costs. 
When evaluating the effectiveness of an investment project, the im-
pact of the investments on key performance indicators of railways, 
branches (eg, capital productivity, labor productivity, resource inten-
sity, profitability) can also be considered. Other income and expens-
es, the occurrence of which is not related to the implementation of 
the investment project, are not taken into account in the analysis 
of this project. Income and expenses are planned without VAT. De-
preciation is calculated on a straight-line basis. The investment part 
of the project takes into account additional investment costs and 
operating costs of the project.

Key words: investment projects, high-speed movement, in-
vestment expenses, project efficiency, budget efficiency, internal 
rate of return, rate of return, payback period.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку залізничного транспорту Україна є 
однією з країн, що реалізує інвестиційні про-
екти впровадження високошвидкісного руху 
пасажирських поїздів. Оскільки ці проекти є 
новими, то розгляд питань удосконалення ме-
тодики економічної оцінки їхньої ефективності 
є актуальним. При цьому можливість реаліза-
ції таких проектів в умовах України, а також 
достовірність економічної оцінки ефективності 
багато в чому залежать від технічної оснаще-
ності інфраструктури залізниці та технології 
пропуску поїздів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основи дослідження ефективності впровад-
ження високошвидкісного руху на залізницях 
України були закладені ще в праці Г. Кірпи [6]. 
Дослідження щодо визначення розмірів еко-
номії поточних витрат під час упровадження 
швидкісного руху продовжені М. Курганом [1], 
Ю. Барашем [2], Т. Суворовою [3]. Дослідника-
ми встановлено вплив прискорення пасажир-
ських перевезень на витрати енергоресурсів, 
витрати, пов’язані зі зносом колійної інфра-
структури, тощо. Комплексних результатів 
оцінки ефективності впровадження високош-
видкісного руху досягнули В. Дикань, Ю. Па-
щенко [4; 5] та А. Шестобітов [8].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Але, незважаючи на досить 
велику кількість науковців, які вирішували пи-
тання впровадження високошвидкісного руху в 
Україні, розгляд питань удосконалення методики 
економічної оцінки ефективності інвестиційних 
проектів упровадження високошвидкісного руху 
пасажирських поїздів в Україні є актуальним.

Постановка завдання. Метою статті є до-
слідження теоретичних та організаційно-еконо-
мічних аспектів упровадження інвестиційних 
проектів високошвидкісного руху на території 
України з урахуванням особливостей функціо-
нування галузі в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до чинної класифікації інвестицій-
них проектів [5], що реалізуються ПАТ «Укрза-
лізниця», проект організації високошвидкіс-
ного руху пасажирських поїздів належить до 
проектів, спрямованих на комплексний розви-
ток залізничної інфраструктури окремих тран-
спортних полігонів. План проекту [9] включає в 
себе такі складові частини: видаткову, прибут-
кову, схему фінансування (в разі використання 
для реалізації проекту механізму зовнішнього 
фінансування), податкове оточення і грошо-
ві потоки за проектом. Під час аналізу ефек-
тивності інвестиційного проекту враховуються 
тільки витрати і доходи майбутніх періодів, 
безпосередньо викликані з реалізацією цього 
проекту.

Ефективність проекту визначається за ра-
хунок приросту доходів у результаті реалізації 
проекту або скорочення експлуатаційних ви-
трат [4]. Під час оцінки ефективності інвести-
ційного проекту також може бути розглянуто 
вплив вкладених коштів на ключові показники 
роботи залізниць, філій (наприклад, фондовід-
дачу, продуктивність праці, ресурсомісткість, 
прибутковість).

Інші доходи і витрати, виникнення яких не 
пов’язане з реалізацією інвестиційного проек-
ту, в аналізі цього проекту не враховуються. 
Доходи і витрати плануються без урахування 
ПДВ. Розрахунок амортизаційних відрахувань 
здійснюється лінійним методом. У видатковій 
частині проекту враховуються додаткові інвес-
тиційні витрати і експлуатаційні витрати за 
проектом.

Інвестиційні витрати за проектом визнача-
ються [2]:

– для об’єктів будівництва по об’єктах-
аналогах. У разі відсутності таких розрахунок 
ведеться за укрупненими нормативами з при-
веденням до поточного рівня цін і використан-
ням індексів перерахунку кошторисної вартості 
будівництва;

– для закупівлі обладнання, техніки на осно-
ві даних про вартість у минулих періодах із за-
стосуванням індексів-дефляторів.

Експлуатаційні витрати за проектуом ви-
значаються на основі одиничних і укрупнених 
витратних ставок, на основі мережевого або 
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дорожнього довідника з економічної оцінки по-
казників експлуатаційної роботи, а також на-
копиченої статистики про витрати, пов’язаних 
з експлуатацією об’єктів основних фондів з роз-
бивкою по роках експлуатації.

У дохідній частині проекту враховуються:
– додаткові доходи, отримані від надання по-

слуг із вантажних перевезень;
– додаткові доходи, отримані від надання по-

слуг із пасажирських перевезень;
– додаткові доходи від надання інших по-

слуг;
– економія експлуатаційних витрат.
У дохідній частині проекту не враховується 

ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів.
Під час формування плану проекту можуть 

враховуватися такі види податків: на додану 
вартість, на прибуток, на майно, прибутковий 
податок із заробітної плати працівників і єди-
ний соціальний податок.

Розрахунок майбутніх грошових потоків 
інвестиційного проекту здійснюється шляхом 
прогнозування складу та величини надходжень 
і витрачання грошових коштів у результаті ре-
алізації інвестиційного проекту.

У процесі аналізу інвестиційного проекту 
оцінюється економічний ефект, отриманий від 
його реалізації. Приріст потоку грошових ко-
штів визначається як різниця між величиною 
потоків грошових коштів з урахуванням реалі-
зації інвестиційного проекту і без нього.

Для оцінки ефективності проекту використову-
ються показники економічної, технологічної, со-
ціальної, бюджетної та екологічної ефективності.

За кожним варіантом реалізації проекту роз-
раховуються такі показники [7].

Грошові потоки – це грошові надходження і 
платежі за проектом, визначаються на протязі 
всього розрахункового періоду. На кожному кро-
ці значення грошового потоку характеризується:

– припливом, рівним розміру грошових над-
ходжень (або результатів у вартісному вира-
женні) на цьому кроці;

– відтоком, рівним платежам на цьому кроці;
– сальдо (активним балансом, ефектом), рів-

ним різниці між припливом і відтоком.
Величина потреби в додатковому фінансу-

ванні показує мінімальний обсяг зовнішнього 
фінансування проекту, необхідний для забез-
печення його фінансової реалізованості. Тому 
потребу в додатковому фінансуванні називають 
ще капіталом ризику. Він є імовірнісною вели-
чиною, тобто реальний обсяг потреби в додатко-
вому фінансуванні не зобов’язаний збігатися з 
його розрахунковою величиною.

Соціальний фактор необхідно враховувати 
під час будівництва додаткової інфраструктури 
та організації швидкісного руху, оскільки дося-
гається збільшення вільного часу працівників 
підприємств і населення (у людино-годинах). 
Згідно з методичними рекомендаціями [5], під 
час вартісної оцінки цього виду результатів на 
передпроектній стадії рекомендується викорис-

товувати «норматив експертної оцінки однієї 
людино-години економії в розмірі 50% серед-
ньогодинної заробітної плати за контингентом 
працездатного населення». Тоді соціальний 
ефект визначається множенням економії часу в 
дорозі у разі прискорення доставки пасажирів 
на вартість людино-години.

Технологічна ефективність інвестиційного 
проекту виражається в зміні основних показни-
ків діяльності підприємства, господарства або 
мережі залізниць загалом у результаті його ре-
алізації.

Основними соціальними ефектами від реалі-
зації проекту є:

а) для ПАТ «Укрзалізниця»:
– поліпшення умов праці працівників заліз-

ниць;
– зміна стану здоров’я працівників заліз-

ниць і населення;
– зміна числа робочих місць на підприєм-

ствах залізничного транспорту.
б) для області, в якій реалізується проект:
– підвищення транспортної доступності;
– зміна кількості робочих місць в області;
– економія вільного часу населення.
Бюджетна ефективність формується тільки 

для проектів, фінансування яких здійснюєть-
ся із залученням коштів державного і місцевих 
бюджетів. Основою для розрахунку показни-
ків бюджетної ефективності є суми податкових 
надходжень до бюджету і виплат для бюджетів 
різних рівнів із додаванням прибуткового по-
датку на заробітну плату.

Після розрахунку показників економічної 
ефективності проводиться аналіз ризиків ме-
тодом аналізу чутливості проекту [7]. Сутність 
аналізу чутливості інвестиційного проекту по-
лягає в оцінці впливу основних вихідних па-
раметрів інвестиційного проекту на кінцеві по-
казники його ефективності.

Для всіх інвестиційних проектів проводить-
ся однопараметричний аналіз чутливості до змі-
ни таких вихідних параметрів, як:

– інвестиційні витрати;
– доходи за проектом;
– експлуатаційні витрати.
Для виділених інвестиційних проектів про-

водиться двопараметричний аналіз чутливості до 
зміни інвестиційних витрат і доходів за проектом.

Кінцевими показниками, за якими аналізу-
ється чутливість проекту, є:

– чистий дисконтований дохід;
– внутрішня норма прибутковості;
– індекс прибутковості;
– термін окупності;
– дисконтований термін окупності.
З метою підвищення стійкості інвестиційно-

го проекту розробляються заходи щодо знижен-
ня ризиків і проводиться оцінка їх вартості.

Заходи щодо зниження ризиків інвестицій-
них проектів можуть включати в себе:

– розподіл ризиків між учасниками інвести-
ційного проекту;
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– страхування проектних ризиків;
– створення резервів коштів для реалізації 

проекту.
Таким чином, відповідно до традиційної ме-

тодики оцінки економічної ефективності про-
ект організації високошвидкісного руху поїздів 
повинен оцінюватися з позиції компанії, що за-
ймається швидкісними перевезеннями. Однак 
на залізничному транспорті під час реалізації 
таких проектів можуть виникати додаткові ін-
вестиції в розвиток інфраструктури для органі-
зації вантажного і приміського руху, а також 
експлуатаційні витрати і доходи, які відповідно 
до наявної методики не враховані.

Це, наприклад, експлуатаційні витрати, 
пов’язані з пробігом додаткових вантажних по-
їздів, і доходи, пов’язані зі збільшенням ванта-
жопотоків під час розвитку полігону залізниці.

Висновки з проведеного дослідження. Незва-
жаючи на безліч перешкод та великі фінансові 
витрати, в Україні просто необхідно будувати 
сучасні високошвидкісні магістралі. 

Застосування адаптованих критеріїв для від-
бору варіантів для подальшого порівняння, а 
також використання комплексного показника 
«питомих витрат» дасть змогу більш достовір-
но вибирати ефективний варіант інвестиційного 
проекту впровадження високошвидкісного руху 
пасажирських поїздів.
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РІВНІ ВИНИКНЕННЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ТА ЗАХОДИ  
ЩОДО ЇХ ЗМЕНШЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

LEVELS OF OCCURRENCE OF PERSONNEL RISKS AND MEASURES  
TO REDUCE THEM IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті основні підходи до визначення сутності 

кадрових ризиків. Проаналізовані рівні виникнення кадрових 
ризиків на підприємстві, а саме мікро-, -мезо й макрорівень. 
Мікрорівень виникнення кадрових ризиків пов’язаний із де-
структивними формами поведінки, а саме з порушенням норм, 
приписів, дисциплінарних меж. Для зменшення ризиків на мі-
крорівні керівництву підприємства необхідно проводити оцінку 
благонадійності кандидата, оцінювати стиль його поведінки в 
різних ситуаціях, його комунікативні здібності, лояльність до 
компанії. Кадрові ризики на мезорівні пов’язані з недоскона-
лою кадровою політикою на підприємстві. У статті наведена 
детальна класифікація виникнення кадрових ризиків за функ-
ціональними сферами управління персоналом. Запропоно-
вані основні принципи й напрями зменшення їхнього впливу.  
Макрорівень виникнення кадрових ризиків пов’язаний із нега-
тивним впливом зовнішнього середовища, а саме економічних, 
соціально-демографічних і ринкових факторів. Для зменшення 
їхнього впливу запропоновані певні дії.

Ключові слова: ризики, персонал, управління, кадрові ри-
зики, рівні кадрового ризику.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к определе-

нию сущности кадровых рисков. Проанализированы уровни 
возникновения кадровых рисков на предприятии, а именно: 
микро-, -мезо и макроуровень. Микроуровень возникновения 
кадровых рисков вытекает из деструктивных форм поведения, 
связанных с нарушением норм, предписаний, дисциплинар-
ных рамок. Для уменьшения рисков на микроуровне руковод-
ству предприятия необходимо проводить оценку благонад-
ежности кандидата, оценивать стиль его поведения в разных 
ситуациях, его коммуникативные способности, лояльность к 
компании. Кадровые риски на мезоуровне связаны с несовер-
шенной кадровой политикой на предприятии. В статье пред-
ставлена детальная классификация возникновения кадровых 
рисков по функциональным сферам управления персоналом. 
Предложены основные принципы и пути уменьшения их вли-
яния. Макроуровень возникновения кадровых рисков связан с 
негативным влиянием внешней среды, а именно экономиче-
ских, социально-демографических и рыночных факторов. Для 
уменьшения их влияния предложены определенные действия.

Ключевые слова: риски, персонал, управление, кадро-
вые риски, уровни кадрового риска.

ANNOTATION
The theoretical analysis of the main approaches for identifying 

the essence of the personnel risks is provided in the article. On the 
basis of the analysis performed the levels of occurrence of the per-

sonnel risks are identified, such as micro-, meso- and macro-level. 
The micro-level of occurrence the personnel risks is connected 
with the destructive behaviour of personnel. In view of this, there 
was performed the analysis of forms of the destructive behaviour 
in the article, particularly, the delinquent, administrative and 
managerial, dysfunctional, imitative, deviant types of behaviour.  
The article describes the experience of companies, which perform 
the diagnostics of personnel risks at the enterprise. Particularly, 
the experience of MIDOT, the company, which developed the tech-
nology for assessing the risks of destructive workplace behaviour 
of personnel with the following components: 1) Integritest is for as-
sessment of the applicant’s integrity; 2) Trustee is for the person-
nel’s loyalty assessment. Integrity as a system of moral values and 
norms of the applicant’s behaviour is the most important element 
of forecasting whether he/she is a successful employee, submits to 
the workplace discipline, etc. The program Extended Disc, which 
allows to designate the individual peculiarity of an employee to do 
certain kind of work, is analyzed. The personnel management sys-
tem Extended DISC characterizes the nature of a person’s natural 
behaviour or his/her mode of behaviour in different situations and 
allows a person to understand his/her own and other’s behaviour, 
to avoid the communicational problems in work and life. In the 
result of the analysis performed it is concluded that the person-
nel risks occur at the meso-level in the result of the imperfect HR 
policy when the enterprise’s administration make mistakes in the 
personnel management system. In view of this, the extended clas-
sification of the personnel risks according to the functional person-
nel’s management system is proposed, the managerial mistakes 
which inflict risks (at the stages of planning, organization, motiva-
tion and control) are identified. It is justified that the macro-level 
of occurrence the personnel risks is the negative influences of the 
external environment, which also affect the internal process of an 
enterprise and its personnel security, as a whole. The measures 
for their reduction have been proposed in the article. 

Key words: risks, personnel, management, personnel risks, 
levels of personnel risk.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Діяльність будь-якого підприємства визнача-
ється насамперед ефективністю використання 
персоналу – ключового фактора виробництва. 
Відповідальним за розвиток підприємства, його 
економічну безпеку та стабільність завжди є 
персонал. Проте саме люди, їхня поведінка та 
рішення є носієм різних видів ризиків і загроз 
для підприємства, що потребує уваги з боку 
керівництва. Оптимізація системи управлін-
ня персоналом з урахуванням ідентифікації та 
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профілактики кадрових ризиків є дуже акту-
альною сьогодні в HR-практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і на які спираються автори. Серед вітчизняних 
і зарубіжних дослідників проблемі кадрових 
ризиків присвячували свої праці такі науков-
ці, як: Л. Андрушко, О. Буланова, М. Гайфу-
лина, Є. Гончаров, І. Горбачова, В. Жуковська, 
А. Митрофанова, О. Пахлова, Н. Серафим, 
О. Хитра, І. Чумарин та ін. Проте проблема ка-
дрової безпеки досить складна і має міждисци-
плінарний характер, тому потребує деталізації 
в HR-практиці.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення рівнів ви-
никнення кадрових ризиків та обґрунтування 
заходів щодо їх зменшення в системі управлін-
ня персоналом.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Відповідно до результатів п’ятого 
щорічного дослідження корпоративних ризиків 
Allianz Global Corporate & Specialty у 2016 р. 
ризики, що пов’язані з персоналом, входять 
до 15 основних бізнес-ризиків як великих, так 
і середніх та малих компаній. Управлінська 
практика стверджує, що в середньому близько 
80% матеріального збитку компанія отримує в 
результаті дій власного персоналу [1, с. 112].

Аналіз сучасної літератури дав змогу визна-
чити основні підходи до визначення сутності 
кадрових ризиків підприємства. Перший підхід 
розглядає кадровий ризик тільки як загрозу у 
некваліфікованій поведінці персоналу, що може 
привести до небезпеки для підприємства (І. Гор-
бачова (2), І. Проніна (3), О. Пахлова (4), В. Жу-
ковська, Н. Серафим (5) та ін.). Другий підхід 
визначає кадрові ризики з позиції функціону-
вання зовнішнього середовища та пов’язує їх із 
відсутністю кваліфікованого персоналу на ринку 
праці (Є. Гончаров (6). Третій підхід визначає 
кадрові ризики як виникнення ситуації, з одно-
го боку, в результаті некваліфікованої діяльнос-
ті персоналу, з іншого у зв’язку з недосконалою 
кадровою політикою підприємства [7; 8]. 

Узагальнюючи ці підходи, можна виокреми-
ти мікро-, макро- та мезорівні виникнення ка-
дрових ризиків (рис. 1).

Якщо ми говоримо про мікрорівень, то слід 
зазначити, що прогнозувати поведінку людини 
у виробничо-господарській діяльності досить 
складно. Особистості властива творчість, ірра-
ціональність, вона прагне до унікальності, не-
повторності. 

В організації, де люди добровільно об’єднуються 
для досягнення спільними зусиллями загально-
організаційних і особистих цілей, діють численні 
правила, норми, приписання, без яких недосяжні 
потрібні результати. Ці приписання й норми мо-
жуть бути письмовими й усними, індивідуальни-
ми й груповими, загальноорганізаційними і більш 
високого рівня. Їхнє порушення, як правило, ви-
кликає збої в діяльності організації, шкодить їй. 

За даними дослідження, яке було проведено 
однією з найбільших консалтингових компа-
ній KPMG, станом на 2016 рік Україна займає 
6 місце в рейтингу країн світу за кількістю роз-
крадань і шахрайських дій співробітників [1].

Форми поведінки, пов’язані з порушенням 
норм, приписань, дисциплінарних рамок, нази-
ваються деструктивними формами поведінки. 
Аналіз літератури [9; 10] показав кілька форм 
диструктивної поведінки:

1. Протиправна поведінка, яка виникає у 
разі недотримання норм права. Зазвичай її про-
яви переслідуються законом.

2. Адміністративно-управлінська поведін-
ка – перевищення і зловживання в особистих 
цілях своїми правами і повноваженнями, неви-
конання прямих обов’язків.

3. Дисфункціональна поведінка – некомпе-
тентна поведінка персоналу на робочому місці.

4. Імітаційна поведінка, коли дійсні егоїс-
тичні цілі ховаються під псевдоактивністю.

5. Девіантна поведінка – коли працівни-
ки реалізують на підприємстві свої асоціальні 
звички й схильності, демонструють засуджува-
ні суспільством форми поведінки.

Щодо зменшення кадрових ризиків на мі-
крорівні, то тут заслуговує на увагу досвід ком-
панії MIDOT, яка розробила технологію оцінки 
ризиків деструктивної поведінки персоналу на 
роботі, що містить: 1) оцінку благонадійності 
кандидата на посаду – Integritest; 2) оцінку ло-
яльності персоналу – Trustee [11]. 

Благонадійність як система моральних цін-
ностей і стандартів поведінки претендента на 
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Рис. 1. Рівні виникнення кадрових ризиків
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посаду є найважливішим елементом прогнозу-
вання, чи буде він успішним співробітником, чи 
буде дотримуватися трудової дисципліни тощо. 

Оцінка благонадійності з подальшою особис-
тою співбесідою та оцінкою професійних і ді-
лових якостей – це надійна основа прийняття 
правильного кадрового рішення. Неякісна оцін-
ка благонадійності – це головна причина нело-
яльності майбутніх співробітників, зловживань 
і порушень на роботі. 

Особливим різновидом тестування є перевір-
ка на детекторі неправди (поліграфі). Поліграф 
використовується для вирішення двох основних 
завдань: профілактика правопорушень і їх роз-
криття [11]. 

Досить важливим для керівництва підпри-
ємства є перевірка документів кандидатів, їх 
резюме, а також рекомендацій з попереднього 
місця роботи, якщо таке можливо.

Також заслуговує уваги програма Extended 
DISC. Це комп’ютерна програма, яка дозволяє 
визначити індивідуальні особливості співробіт-
ника для виконання тієї чи іншої роботи. 

Система управління персоналом Extended 
DISC описує характер природної реакції люди-
ни, або стиль поведінки в різних ситуаціях та 
надає можливість людині розуміти свою і чужу 
поведінку, уникати проблем у спілкуванні і до-
сягати успіху в роботі і житті [11]. 

Кадрові ризики на мезорівні виникають у ре-
зультаті недосконалої кадрової політики, коли 
керівництво підприємства припускає помилки 
в системі управління персоналом. У табл. 1.5. 
наведені основні кадрові ризики, які виника-
ють за функціональними сферами управління 
персоналом.

Для зменшення кадрових ризиків на мезо-
рівні необхідно впроваджувати певні принципи 
в загальній системі управління кадровими ри-
зиками на підприємстві, такі як:

– оптимізація прийняття рішень в кризових 
умовах у разі кадрових ризиків;

– зменшення кількості непередбачуваних си-
туацій і збитків у сфері управління персоналом;

– управління всією сукупністю кадрових ри-
зиків у діяльності організації;

– використання інтегрованих методів управ-
ління кадровими ризиками;

– використання потенційних можливостей, 
що полягають у виявлених непередбачених по-
діях;

– оптимізація розподілу і використання фі-
нансових ресурсів як наслідок більш повної ін-
формації про кадрові ризики. 

До основних заходів профілактики щодо 
зниження мезорівня кадрових ризиків слід від-
нести такі:

1. Своєчасне і регулярне інформування ке-
рівництва про кадрові ризики в діяльності, що 
сприятиме прийняттю об’єктивних та адекват-
них управлінських рішень.

2. Проведення атестації співробітників, 
оцінювання компетенцій працівників із ви-

користанням методів: ассесмент-центр, оцінка 
360 градусів, тестування.

3. Створення ефективної процедури навчан-
ня персоналу (правильний вибір черговості на-
вчальних курсів і програм, відповідність цілей 
навчання цілям підприємства).

4. Розроблення системи мотивації з ураху-
ванням уподобань працівників, використання 
стимулів.

5. Впровадження комплексу процедур, спря-
мованих на недопущення або виявлення пору-
шень вимог законодавства, нормативних актів 
та стандартів професійної діяльності, врегулю-
вання конфліктів.

6. Запобігання кадровим ризикам у надзви-
чайних ситуаціях та ризикам кримінального 
характеру шляхом забезпечення інформаційної 
та технологічної безпеки, складання плану ан-
тикризового управління та ін.

Макрорівень виникнення кадрових ризиків – 
це негативні впливи зовнішнього середовища, 
які діють і на процеси усередині підприємства 
загалом, і на її кадрову безпеку. 

Сучасні дослідники до таких ризиків відно-
сять: політичні – недосконалість законодавчої 
бази, діяльність громадських організацій, ру-
хів, партій тощо; економічні – інфляційні про-
цеси, складна ситуація на ринку праці й ін.; 
соціально-демографічні – попадання співро-
бітників у різні види залежності (алкогольна, 
наркотична й ін.), діяльність кримінального 
середовища тощо; природно-кліматичні – по-
вені, зсуви тощо; техногенні фактори; ринкові 
(конкурентні) – наявність у конкурентів більш 
привабливих умов праці, переманювання спів-
робітників, надання зовнішнього тиску на спів-
робітників (підкуп, шантаж) та ін. [12].

Для зменшення кадрових ризиків на макро-
рівні необхідні певні дії, а саме:

1. Керівництво підприємства повинно біль-
ше уваги приділяти питанням мотивації пер-
соналу. Крім матеріальних стимулів, таких як 
збільшення заробітних плат і бонусів, велику 
увагу сьогодні потребують системи мотивації, 
які повинні бути націлені на створення сприят-
ливих, комфортних умов праці, щоб працівник 
був толерантним до своєї компанії.

2. Керівництво підприємства має бути макси-
мально чесними і відкритими, коли озвучують 
завдання, вакансії та умови праці. Інакше це 
створює додаткові кадрові ризики, а саме: розі-
рвання трудового договору з ініціативи праців-
ника або з ініціативи власника; швидкий пошук 
нових співробітників та зростання напруги та не-
задоволення серед персоналу; дає конкурентам 
додаткові можливості для підкупу працівників.

3. Створення передумов для активізації 
участі бізнесу у формуванні сучасних компе-
тенцій, які відповідатимуть потребам робочих 
місць, шляхом запровадження незалежної ква-
ліфікаційної атестації, участі у підготовці, ре-
єстрації та ліцензуванні навчальних програм, 
створення та розвитку сучасних навчально-ви-
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Таблиця 1.5
Класифікація кадрових ризиків за функціональними сферами управління персоналом

Функції 
управління

Вид кадрових 
ризиків Помилки в системі управління персоналом

1 2 3

Планування

Ризики, пов’язані 
з плануванням 
та маркетингом 
персоналу

Неефективне визначення необхідної чисельності персоналу;
неоптимальний кількісний склад;
незбалансованість гендерних, вікових і освітніх груп персоналу;
необґрунтованість чисельності персоналу з урахуванням стратегії 
розвитку підприємства

Організація

Ризики, пов’язані з 
наймом персоналу

Низька кваліфікація менеджерів з підбору персоналу;
неефективна система відбору персоналу; 
недосконале складання трудових контрактів; 
помилки при підборі персоналу

Ризики, пов’язані 
з організаційною 
структурою

Нераціональність оргструктури підприємства;
відсутність служби управління персоналом;
неефективне функціональний розподіл відповідальності і обов’язків 
щодо управління людськими ресурсами

Організація

Ризики 
оптимальних умов 
і охорони праці

Відсутність заходів щодо збереження та підтримання фізичного і 
психологічного здоров’я персоналу;
неефективні соціально-економічні умови праці;
несприятливі психофізіологічні та санітарно-гігієнічні умови праці;
неефективна організація праці персоналу;
нераціональні режими праці і відпочинку

Ризики навчання і 
розвитку персоналу

Відсутність зв’язку навчання та оцінки результатів;
структура і культура підприємства, не сприяють реалізації отриманих знань;
відсутність взаємозв’язку між навчанням і процедурою атестації;
відсутність якісної системи управління діловою кар’єрою персоналу;
неправильний вибір черговості навчальних курсів і програм

Ризики 
комунікацій

Відсутність інформаційно-роз’яснювальної роботи з працівниками про 
правила проведення конфіденційних ділових переговорів, спілкування 
з клієнтами, тактики поведінки при спробах вербування і шантажу, 
забезпечення інформаційної безпеки роботодавця в робочий і в 
неробочий час;
несвоєчасне забезпечення повною та достовірною інформацією, 
необхідною для виконання трудових обов’язків

Мотивація

Ризики 
матеріальної 
мотивації 
персоналу

Відсутність програми мотивації та стимулювання персоналу;
використання неефективних систем мотивації;
низький рівень моральної і матеріальної мотивації;
відсутність у працівників мотивації до внесення ініціативних пропозицій;
відсутність механізмів виявлення мотивів і причин звільнення цінних 
співробітників і місця їх подальшого працевлаштування

Ризики 
нематеріальної 
мотивації та 
соціального 
розвитку персоналу

Відсутність умов, спрямованих на підвищення лояльності співробітників;
Відсутність додаткових соціальних гарантій персоналу, який 
скорочують і не сприяння при працевлаштуванні;
Відсутність соціального пакету з урахуванням вимог безпеки з боку 
підприємства і працівника

Контроль

Ризики оцінки 
персоналу

Відсутність оцінки різних форм прояву нелояльності і несприятливої 
надійності працівників підприємства;
Різні стандарти для працівників, що виконують однакову роботу;
Суб’єктивність методів ділової оцінки персоналу;
Відсутність висновків ділової оцінки, управлінських рішень

Ризики правового 
контролю

Відсутність контролю над дотриманням працівником чинного трудового 
та цивільного законодавства при виконанні трудових обов’язків;
Відсутність заходів щодо мінімізації матеріальної відповідальності 
працівника і роботодавця по виникаючим трудовим спорам;
Відсутність локальних нормативних актів, що стосуються забезпечення 
кадрової безпеки

Джерело: узагальнено за [12; 13; 14]

робничих комплексів на базі університетів, для 
забезпечення надбання професійних компетен-
цій у процесі освіти.

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
у процесі дослідження було виявлено рівні ви-

никнення кадрових ризиків та запропоновані 
заходи щодо їх профілактики. Перспективи по-
дальших досліджень повинні бути спрямовані 
на формування системи управління кадровими 
ризиками з метою мінімізації їх впливу на ді-
яльність організації.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

CURRENT STATE AND TRENDS OF RETAIL ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасний стан, умови функціонування і 

розвиток торговельної галузі в Україні, а також чинники, які впли-
вають на розвиток підприємств роздрібної торгівлі. На основі 
проведеного аналізу динаміки та структури підприємств роз-
дрібної торгівлі України з’ясовано, що за останнє десятиріччя 
суттєво скоротилася кількість підприємств роздрібної торгівлі, 
на внутрішньому ринку працюють переважно малі підприєм-
ства. На основі аналізу статистичних даних Державної служби 
статистики України проаналізовано основні показники, які свід-
чать про розвиток галузі торгівлі. Проаналізовано динаміку та 
структуру роздрібного товарообороту і фінансових результатів 
підприємств роздрібної торгівлі України. Досліджено основні 
проблеми, які стримують розвиток ринку роздрібної торгівлі, та 
визначено тенденції розвитку підприємств роздрібної торгівлі.

Ключові слова: торгівля, торговельне підприємство, тор-
говельна галузь, товарооборот, фінансовий результат.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современное состояние, условия 

функционирования и развитие торговой отрасли в Украине, а 
также факторы, которые влияют на развитие предприятий роз-
ничной торговли. На основе проведенного анализа динамики и 
структуры предприятий розничной торговли Украины выявле-
но, что за последнее десятилетие существенно сократилось 
количество предприятий розничной торговли, в основном на 
внутреннем рынке работают малые предприятия. На осно-
ве анализа статистических данных Государственной службы 
статистики Украины проанализированы основные показатели, 
свидетельствующие о развитии отрасли торговли. Проанали-
зированы динамика и структура розничного товарооборота 
и финансовых результатов предприятий розничной торговли 
Украины. Исследованы основные проблемы, которые сдержи-
вают развитие рынка розничной торговли, и определены тен-
денции развития предприятий розничной торговли.

Ключевые слова: торговля, торговое предприятие, торго-
вая отрасль, товарооборот, финансовый результат.

АNNOTATION
The conditions of functioning and development of retail industry 

require a deep analysis to identify the key factors that influence eco-
nomic development in Ukraine in general and, in particular, in retail. It 
is important not only to identify these factors but also to find out their 
place and role in the overall economic system. The purpose of this 
article is to study the current state of retail enterprises in Ukraine, to 
identify the conditions of their economic activity and to conduct the 
analysis of trends in retail industry. The article considers the current 
state, conditions of functioning and development of retail industry in 
Ukraine. The factors influencing the development of retail enterpris-
es are identified. Based on the analysis of the dynamics and struc-

ture of retail enterprises in Ukraine, it was found that the number of 
these enterprises has significantly decreased over the past decade, 
small businesses dominate in the domestic retail market. Based on 
the statistical data provided by the State statistics service of Ukraine, 
the dynamics and structure of retail turnover and financial results of 
retail enterprises in Ukraine are analyzed. The obtained results show 
that during the period of 2010-2018 there was a huge growth of re-
tail turnover (more than 2,4 times). At the same time financial results 
were unstable, although the number of unprofitable retail enterprises 
decreased. Based on the statistical data, the main factors favoring 
and hindering the development of Ukrainian retail are investigat-
ed, and the development trends of retail enterprises are estimated.  
The author also substantiates that the innovative economic develop-
ment requires new approaches to conducting retail, taking into account 
European and world technologies in this field. The obtained analyti-
cal results allow the author to identify the overall positive dynamics, 
trends, and potential of the further development of the Ukrainian retail 
industry. All this is an important condition for the justification and deve-
lopment of necessary measures to increase the economic efficiency 
of the retail industry and to promote its dynamic development.

Key words: trade, trade enterprise, trade industry, trade turn-
over, financial result.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Торгівля є одним із найдавні-
ших і найпривабливіших видів підприємницької 
діяльності, пов’язаних із купівлею-продажем то-
варів. Сфера роздрібної торгівлі є основною лан-
кою організації внутрішнього ринку споживчих 
товарів, яка впливає на його розвиток та збалан-
сованість і спричиняє певні структурні зміни в 
економіці країни. Вона є однією з найдинамічні-
ших галузей економіки України, внесок якої у 
ВВП країни становить 14,55%.

Умови функціонування і розвиток торговельної 
галузі потребують проведення глибокого науко-
вого аналізу для виявлення ключових чинників, 
які є потенціалом розвитку економіки України у 
цілому і роздрібної торгівлі зокрема. Актуальним 
є визначення низки чинників, що впливають на 
основні тенденції її розвитку, з’ясування місця і 
ролі цих факторів в їх загальній системі. Це є 
найважливішою умовою обґрунтування та розро-
блення перспективних заходів щодо підвищення 
економічної ефективності торговельної галузі та 
її динамічного розвитку.
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Роздрібна торгівля в Україні недостатньо роз-
винена за європейськими стандартами, особливо 
в умовах значного за обсягом тіньового обороту, 
за якістю надання торговельних послуг тощо, 
тому актуальним завданням є акумуляція ресур-
сів (фінансових, матеріальних, кадрово-інтелек-
туальних, інноваційних та ін.) для підвищення 
якості відповідних послуг та ефективної діяль-
ності підприємств роздрібної торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Діяльність та розвиток 
роздрібної торгівлі є об’єктом дослідження бага-
тьох учених, зокрема таких, як В.В. Апопій [1], 
Т.Г. Васильців, Л.О. Лігоненко, В.Л. Вороніна 
[3], Н.О. Власова [4], Г.В. Кошельок та ін. Проте, 
незважаючи на значну кількість наукових праць, 
питання сучасних особливостей розвитку підпри-
ємств роздрібної торгівлі залишаються актуаль-
ними та потребують подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження сучасного ста-
ну підприємств роздрібної торгівлі в Україні, умов 
їх господарювання та аналіз динаміки показників 
роздрібної торгівлі для виявлення тенденцій щодо 
подальшого розвитку торговельної галузі України 
і потенціалу торговельних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Торгівля України займає провідне 
місце в сучасній економічній системі й соціаль-
ній сфері держави та її регіонів, у формуванні 
економічного потенціалу, забезпеченні ефек-
тивного функціонування системи відтворення, 
товарно-грошового обігу та задоволенні потреб 
населення в товарах і послугах. 

Універсальним показником, що характери-
зує масштаби і рівень задоволення попиту на-
селення на споживчому ринку, обсяги залучен-
ня купівельних фондів населення, є роздрібний 
товарооборот. Динаміка даного показника є 
свідченням розвитку виробництва і його стиму-
лювання, сприяння прискоренню обороту капі-
талу виробничих підприємств і стану грошового 

обігу. Отже, роздрібний товарооборот підпри-
ємств торгівлі є характеристикою соціально-
економічного розвитку країни (регіону).

Товарооборот є одним з основних показни-
ків комерційної діяльності торговельного під-
приємства. Структуру роздрібного товарооборо-
ту підприємств – юридичних осіб в Україні у 
2010–2018 рр. наведено в табл. 1.

Здійснений аналіз динаміки роздрібного това-
рообороту (табл. 1) свідчить про виражену тен-
денцію до зростання протягом 2010–2018 рр. у 
2,4 рази. Обсяг роздрібного товарообороту Украї-
ни, згідно з даними Державного комітету статис-
тики [5], у 2018 р. становив 668 369 млн грн, 
що на 82 038,9 млн грн більше обсягу минулого 
року. Індекс фізичного обсягу роздрібного товаро-
обороту підприємств (юридичних осіб) до попере-
днього року у порівняних цінах за 2018 р. стано-
вив 105%, що є позитивним. У 2017 р. структура 
роздрібного товарообороту практично відповідає 
тенденціям 2010 р.: частка продовольчих товарів 
становить 40%, а непродовольчих – 60% від за-
гального обсягу. Аналізуючи структуру роздріб-
ного товарообороту за 2018 р., можна побачити 
збільшення питомої ваги продовольчих товарів 
до 43,3% (найбільше значення показника за весь 
аналізований період) та зменшення питомої ваги 
непродовольчих товарів до 56,7% (найменше зна-
чення показника за весь аналізований період).

Нерівномірною є структура підприємств роз-
дрібної торгівлі за розмірами (табл. 2). 

Отже, розглядаючи структуру підприємств 
роздрібної торгівлі, можна відзначити, що най-
більшу питому вагу становлять малі підприєм-
ства (понад 99%) і незначну частку – великі 
підприємства. Така тенденція спостерігається 
протягом років, що аналізуються, і пояснюється 
рішенням власників і менеджерів торговельних 
підприємств оптимізувати рівень податкового 
навантаження, підвищити рівень потенціалу 
їхньої конкурентоспроможності.

Значення прибутку для господарюючих 
суб’єктів у сучасних економічних умовах є над-
звичайно важливим, що проявляється у його 

Таблиця 1
Основні показники роздрібної торгівлі України

Роки

Роздрібний 
товарооборот 
підприємств 
(юридичних 

осіб), млн грн

У тому числі питома вага, % Індекс фізичного обсягу 
роздрібного товарообороту 
підприємств (юридичних 

осіб) до попереднього року 
у порівняних цінах, %

Кількість об’єктів 
роздрібної торгівлі 

підприємств 
(юридичних осіб) 
на кінець року, 

тис од.

продовольчих 
товарів

непродовольчих 
товарів

2010 280890 39,5 60,5 110,1 64,8
2011 350059 38,9 61,1 113,2 64,2
2012 405114 40,2 59,8 112,3 62,2
2013 433081 41,1 58,9 106,1 59,8
2014 438343 41,3 58,7 90,0 49,6
2015 487558 41,1 58,9 80,2 49,6
2016 555975 41,0 59,0 104,5 49,3
2017 586330,1 39,8 60,2 106,0 39,3
2018 668369 43,3 56,7 105,0 38,7

Джерело: розраховано та складено автором за даними [5]
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функціях як економічної категорії [4]. По-перше, 
прибуток є ефективним джерелом забезпечення 
підприємства фінансовими ресурсами; по-друге, 
частка прибутку через механізми розподілу на-
повнює дохідну частину бюджетів різних рівнів, 
позабюджетних ресурсів і благодійних фондів; 
по-третє, прибуток є інструментом здійснення 
соціальної політики підприємства та держави; 
по-четверте, прибуток є показником ефективнос-
ті діяльності підприємства та захисним механіз-
мом від банкрутства; по-п’яте, прибуток виступає 
основним показником економічної безпеки під-
приємства. Отже, на основі наведених характе-
ристик можна дійти висновку, що дана категорія 
є однією з найважливіших показників результатів 
господарської діяльності, метою підприємницької 
діяльності, показником успіху підприємства.

Як кінцевий результат господарської діяль-
ності підприємства та індикатор її ефективності 
прибуток є результатом поєднання дії зовнішніх 
та внутрішніх чинників. Диспропорції та дисба-
ланси в економіці країни, що супроводжуються 
макроекономічною невизначеністю, політичною 
нестабільністю, знеціненням національної валю-
ти, деструктивно позначаються на економічному 
стані та прибутковості вітчизняних підприємств.

Процес створення системи економічної безпеки 
підприємств можна розглядати як процес запобі-
гання можливим збиткам від негативних впливів 
на систему безпеки підприємства за різними аспек-
тами її фінансово-господарської діяльності. Отже, 
під час проведення аналізу необхідно з’ясувати 
фінансові результати, які отримали підприємства 
роздрібної торгівлі за аналізований період. Осно-
вним критерієм оцінювання тенденцій розвитку 
підприємств торгівлі є динаміка їхніх фінансових 
результатів до оподаткування (табл. 3).

Таким чином, за даними, наведеними у табл. 
3, можна дійти висновку, що фінансові резуль-
тати діяльності підприємств роздрібної торгів-
лі впродовж 2010–2018 рр. були нестійкими. 
У 2011 р. та в період 2016–2018 рр. діяльність 
підприємств роздрібної торгівлі загалом в Укра-
їні була прибутковою, у 2012–2015 рр. – збит-
ковою. В економіці України протягом усього 
періоду дослідження мала місце тенденція до 
зменшення кількості збиткових підприємств: у 
2010 р. їхня частка становила 33,2% від загаль-
ної кількості підприємств, у 2018 р. вона змен-
шилася на 9,3%, до 23,9%.

За підсумками 2018 р. прибуток підприємств 
роздрібної торгівлі становив 26,86 млрд грн. Та-

Таблиця 2
Динаміка та структура підприємств роздрібної торгівлі України за 2010–2018 рр.

Роки

Кількість підприємств

Усього, 
одиниць

у тому числі у відсотках до загальної кількості 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства із них 
мікропідприємства

одиниць % одиниць % одиниць % одиниць
2010 934998 58 0,01 1230 0,13 933710 99,86 924881
2011 707314 64 0,01 1194 0,17 706056 99,82 697425
2012 637280 86 0,01 1053 0,17 636141 99,82 628721
2013 668900 77 0,01 981 0,15 667842 99,84 661285
2014 745206 53 0,01 914 0,12 744239 99,87 739153
2015 736287 46 0,01 824 0,11 735417 99,88 732178
2016 674551 48 0,01 815 0,12 673688 99,87 669545
2017 609974 47 0,01 834 0,14 609093 99,86 604423
2018 588379 51 0,01 878 0,15 587450 99,84 581552

Джерело: складено автором за даними [5]

Таблиця 3
Фінансові результати підприємств до оподаткування  

за видами економічної діяльності (роздрібна торгівля), 2010–2018 рр., млн грн

Роки
Фінансовий 
результат  

до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної 

кількості підприємств
фінансовий 
результат

у % до загальної 
кількості підприємств

фінансовий 
результат

2010 -447,4 66,8 3683,5 33,2 4130,9
2011 205,4 66,7 2577,0 33,3 2371,6
2012 -3218,6 69,1 4870,2 30,9 8088,8
2013 -3206,2 71,6 5345,2 28,4 8551,4
2014 -21718,3 73,1 4029,8 26,9 25748,1
2015 -9003,2 80,4 11060,7 19,6 20063,9
2016 702,1 79,1 13769,5 20,9 13067,4
2017 6414,1 75,9 16710,7 24,1 10296,6
2018 26885,9 76,1 20460,2 23,9 6425,7

Джерело: розраховано та складено автором за даними [5]
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кож позитивною є динаміка кількості підпри-
ємств, які одержали позитивний фінансовий 
результат, тобто прибуток. Їхня частка зросла 
до 76,1% від загального обсягу в 2018 р.

Серед основних чинників, які вплинули на 
стан торговельної галузі України загалом та 
безпосередньо підприємств роздрібної торгівлі, 
слід виділити такі, як: кризові явища в гло-
бальній та вітчизняній економіках, політична 
нестабільність, високий рівень конкуренції, де-
фіцит професійних торговельних приміщень і 
високі орендні ставки на них, деформація внут-
рішнього ринку праці та зайнятості населення, 
зниження рівня життя населення і купівельної 
спроможності, від’ємний темп приросту насе-
лення, що негативно впливає на інвестиційну 
привабливість ринку роздрібної торгівлі, та ін.

У світовій практиці відомим є міжнарод-
ний рейтинг привабливості роздрібного бізнесу 
A.T. Kearney, Global Retail Development Index 
(GRDI) [6], який розраховується за чотирма 
категоріями, кожна з яких оцінюється у 25%: 
привабливість ринку, ризик країни, насиче-
ність ринку, фактор часу. Аналіз привабливос-
ті ринків станом на 2019 р. показує найвищий 
індекс GRDI для Китаю – 70 балів, друге місце 
посіла Індія – 69,2 бали і третє місце у Малай-
зії – 61,9 бали. Україна у 2019 р. так і не уві-
йшла до тридцятки країн, що були включені 
у цей рейтинг. Серед країн СНД у цей перелік 
увійшли Казахстан (47 балів), Азербайджан 
(45,4 бали), Російська Федерація (43,6 бали). 
Згідно з результатами аналізу розвитку роздріб-
ної торгівлі в Україні та європейських країнах, 
можна виділити тенденцію до істотного відста-
вання вітчизняного рітейлу.

Незважаючи на відносно позитивну динаміку 
товарообороту у вітчизняному секторі роздріб-
ної торгівлі, більшість потенційних інвесторів 
зайняла вичікувальну позицію щодо входжен-
ня на роздрібний ринок через збереження висо-
ких внутрішніх і зовнішніх ризиків [7]. Отже, 
вітчизняним підприємствам необхідно розвива-
ти власне підприємницьке середовище у сфері 
роздрібної торгівлі за рахунок диверсифікації 
торговельних послуг, упровадження сучасних 
технологій, удосконалення методів продажу та 
обслуговування покупців, розвитку нових форм 
продажу товарів, удосконалення електронної 
комерції, пошуку резервів, підвищення резуль-
тативності торговельних операцій, формування 
інтелектуального капіталу, забезпечення еконо-
мічної безпеки тощо.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, аналіз стану та тенденцій розвитку під-
приємств роздрібної торгівлі України дав змогу 
виявити загалом позитивну динаміку та тен-
денції щодо подальшого розвитку торговельної 
галузі України і потенціалу торговельних під-
приємств. За останнє десятиріччя суттєво скоро-
тилася кількість підприємств роздрібної торгів-
лі, на внутрішньому ринку працюють переважно 

малі підприємства. Інноваційний розвиток рітей-
лу потребує нових підходів до здійснення торго-
вельної діяльності з урахуванням європейських 
та світових технологій у торговельній галузі. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
розроблення рекомендацій щодо підвищення 
результативності діяльності роздрібних підпри-
ємств, що створить підґрунтя для стабілізації їх 
функціонування.
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ЗВО)

PROJECT ACTIVITIES AS A FACTOR OF IMPROVING COMPETITIVENESS  
OF DOMESTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS (HEES)

АНОТАЦІЯ
Дослідження спрямоване на визначення проєктної ді-

яльності як одного з важливих у сучасних умовах факторів 
формування та підвищення конкурентоспроможності закладу 
вищої освіти. Визначено основні фактори забезпечення конку-
рентоспроможності ЗВО в сучасних умовах. Встановлено, що 
в сучасному світовому освітньому просторі успішними стають 
ті ЗВО, які активно поєднують надання базових освітніх по-
слуг із новітніми науковими проєктами і технологіями, тобто 
проєктною діяльністю. Обґрунтовано необхідність пошуку ді-
євих механізмів фінансування досліджень ЗВО. Визначено, що 
найефективнішим джерелом фінансування досліджень ЗВО є 
гранти. Визначено переваги участі у грантових програмах для 
учасників проєктної діяльності. Розроблено алгоритм підготов-
ки проєкту на грантову програму. Встановлено, що проєктна 
діяльність ЗВО має вплив на його рейтинг в освітньо-науково-
му просторі. Наприклад, проаналізовано результати проєктноі 
діяльності Прикарпатського національного університету ім. Ва-
силя Стефаника за 10 років та їхній вплив на підвищення його 
рейтингу серед ЗВО.

Ключові слова: заклад вищої освіти, проєктна діяльність, 
грант, конкурентоспроможність, рейтинг, грантова програма, 
фінансування.

АННОТАЦИЯ
Исследование направлено на определение проектной 

деятельности как одного из важных в современных услови-
ях фактора формирования и повышения конкурентоспособ-
ности учреждения высшего образования (УВО). Определены 

основные факторы обеспечения конкурентоспособности УВО 
в современных условиях. Установлено, что в современном 
мировом образовательном пространстве все чаще успешны-
ми становятся те УВО, что активно сочетают предоставления 
базовых образовательных услуг с новейшими научными про-
ектами и технологиями, то есть проектной деятельностью. 
Обоснована необходимость поиска действенных механизмов 
финансирования исследований УВО. Определено, что наибо-
лее эффективным источником финансирования исследований 
УВО есть гранты. Определены преимущества участия в гран-
товых программах для участников проектной деятельности. 
Разработан алгоритм подготовки проекта на грантовую про-
грамму. Установлено, что грантовая деятельность УВО влия-
ет на его рейтинг в образовательно-научном пространстве. К 
примеру, проанализированы результаты проектной деятельно-
сти Прикарпатского национального университета им. Василия 
Стефаника за 10 лет, и их влияние на повышение его рейтинга 
среди ЗВО.

Ключевые слова: учреждение высшего образования, 
проэктная деятельность, грант, конкурентоспособность, рей-
тинг, грантовая программа, финансирование.

АNNOTATION
In today’s market conditions, stakeholders - the Ministry of Ed-

ucation and Science of Ukraine, enrollees, and employers raise 
requirements to HEEs. It causes a aggravation of competition be-
tween HEEs. The national government intends to create leading 
scientific and educational centers in which the powerful scientific 
potential will be concentrated, promising scientific and technical 
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developments will be carried out. The enrollees pay attention on 
further employment, taking into consideration increasing oppor-
tunities to get education abroad. Employers strive to employ the 
knowledgeable specialists in various fields. In such conditions 
HEEs pay more attention to the problem of ensuring of the own 
competitiveness. The research is aimed at justifying the project ac-
tivity as one of the important factors in the formation and enhance-
ment of the competitiveness of HEEs. The main factors of ensuring 
the competitiveness of HEEs are identified. It is established that in 
today’s world educational space, the HEEs that actively combine 
the provision of basic educational services with the latest scien-
tific projects and technologies, that is, project activities, become 
more successful. Project development and participation in various 
funding programs organized by domestic and foreign donors is a 
key factor of the competitiveness of the HEE. In addition, the de-
velopment of project activity influences the innovation activity of 
economic entities. The necessity to find effective mechanisms of 
financing of scientific projects is substantiated. Grants have been 
identified as the most effective source of funding of HEE research 
because of competitive selection of projects. Benefits of partici-
pation in grant programs for participants of the project activity are 
identified. The algorithm of project preparation to the grant pro-
gram has been developed. The more grants HEE has, the higher 
rating HEE has in the educational and scientific space. This is fa-
cilitated by the key indicators achieved as a result of this project 
activity. For example, the results of project activities and participa-
tion in various grant programs of the Vasyl Stefanyk Precarpathian 
National University for 10 years and impact on improvement of its 
rating among the HEEs have been analyzed.

Key words: higher educational establishment, project activity, 
grant, competitiveness, rating, grant program, financing.

Постановка проблеми. В умовах поглиблен-
ня формування ринкового середовища в Україні 
відбувається постійне загострення конкуренції 
в науково-освітній сфері між закладами вищої 
освіти (ЗВО). Основною причиною є зростання 
вимог до ЗВО з боку стейкхолдерів – Міністер-
ства освіти і науки України, абітурієнтів, робо-
тодавців. 

Держава прагне посилити роль ЗВО у со-
ціально-економічному розвитку суспільства і 
тому ставить перед ними завдання трансформа-
ції у провідні науково-освітні центри, в яких 
концентруватиметься потужний науковий по-
тенціал, провадитимуться перспективні науко-
во-технічні розробки. 

Жорсткий відбір із боку абітурієнтів спричи-
нений їхньою орієнтацією на такі спеціальнос-
ті та рейтинг ЗВО, які гарантують із високою 
вірогідністю подальше працевлаштування, і це 
відбувається на тлі щорічного зростання мож-
ливостей отримати освіту за кордоном, причому 
у більшості випадків – на безкоштовній основі. 
Входження України в Європейський освітній і 
науковий простір суттєво загострює конкурент-
ну боротьбу між вітчизняними і зарубіжними 
ЗВО. У більшості випадків вітчизняні ЗВО ви-
являються неконкурентоспроможними по від-
ношенню до іноземних. 

Підвищення вимог роботодавців до випус-
кників ЗВО вимагає мобільності освітніх про-
грам щодо корегування відповідно до потреб 
ринку праці. Роботодавці прагнуть мати необ-
хідних їм спеціалістів, які б володіли новітні-
ми знаннями в тих чи інших сферах, які брали 
активну участь у науково-дослідних проєктах 

ЗВО, які будуть корисні для роботодавців. За 
таких умов, наука і практика все більше ува-
ги приділяє проблемі забезпечення конкурен-
тоспроможності ЗВО, що визначає необхідність 
і актуальність даного дослідження, яке спря-
моване на визначення проєктної діяльності як 
одного з важливих у сучасних умовах фактору 
формування та підвищення конкурентоспро-
можності ЗВО. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми 
підвищення конкурентоспроможності ЗВО 
розглядали ряд вітчизняних та зарубіжних 
учених. Зокрема, факторам підвищення кон-
курентоспроможності вузів приділяли увагу 
I. Labas, E. Darabos, T.O. Nagy [1], I. Tarasenko, 
T. Nefedova [2], N. Kireeva, E. Slepenkova, 
T. Shipunova, R. Iskandaryan [3], V. Prisacaru, 
A. Caradja [4], О. Босак [5], В. Сацик [6]. Ви-
значення стратегій, які забезпечують форму-
вання і підвищення конкурентоспроможності 
вузів продемонстровано у працях К. Кравченко 
[7], В. Сацика [8]. Питанням фінансування на-
укової діяльності присвячені праці О. Другова, 
В. Сухаревича [9], М. Кужелєва [10], Г. Пурій 
[11], М. Сбруєва [12], Н. Шевченко [13]. Питан-
ня грантової підтримки наукових досліджень 
розглядаються такими вченими, як М. Сбру-
єв, Е. Стрельцова [14; 15], Н. Шевченко. Проте 
проєктна діяльність як фактор конкурентоспро-
можності ЗВО вивчена не досить.

Формулювання цілей статті. Метою дослід-
ження є визначення ролі проєктної діяльності у 
забезпеченні конкурентоспроможності ЗВО.

Виклад основного матеріалу. Конкуренто-
спроможність ЗВО визначає ефективність його 
функціонування на ринку освітніх послуг та 
ринку праці для кваліфікованих кадрів загалом. 
Зауважимо, що не слід розглядати університети 
виключно як освітні установи. Адже ЗВО апрі-
орі є мозковими центрами розвитку, які фор-
мують і мобілізують інтелектуальний капітал, 
що продукує високу додану вартість. Водночас 
відірваність від інших суспільно-економічних 
сфер розвитку не дає можливості ефективно ви-
користовувати цей інтелектуальний капітал. 

Аналіз напрацювань вітчизняних та закор-
донних учених дав змогу виділити такі основні 
фактори конкурентоспроможності університетів: 

– талановиті дослідники, викладачі та сту-
денти, які широко використовують мобільність 
для обміну досвідом, знаннями та поширюють 
їх в інших закладах, у тому числі за кордоном; 

– проривні наукові дослідження, активне за-
лучення студентів до проведення наукових до-
сліджень, науково-технічних розробках; 

– високо розвинута система фінансування 
освітньої та наукової діяльності; 

– поєднання науки і практики шляхом ак-
тивної співпраці з бізнесом, іншими організаці-
ями та випускниками.

У сучасному світовому освітньому просто-
рі все частіше успішними стають ті ЗВО, які 
активно поєднують надання базових освіт-
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ніх послуг із новітніми науковими проєктами 
і технологіями, тобто проєктною діяльністю. 
Розроблення проєктів та участь в різноманітних 
програмах їх фінансування, які організовують 
вітчизняні та зарубіжні донори, є ключовим 
фактором конкурентоспроможності ЗВО. Крім 
того, розвиток проєктної діяльності впливає на 
активізацію інноваційної діяльності суб’єктів 
економіки. А має вплив на підвищення конку-
рентоспроможності економіки держави та про-
дуктивності праці. 

З огляду на це постає необхідність розро-
блення та реалізації університетами ефектив-
них наукових проєктів для забезпечення їхньої 
конкурентоспроможності, що є актуально для 
України з метою виходу з кризи. 

Пріоритетом сучасної державної політики у 
багатьох країнах світу є розробка та реалізація 
ефективних загальнонаціональних стратегій 
розвитку університетів на засадах, які дозво-
ляють їм інтегруватись у глобальну систему 
знань, забезпечувати найвищі освітні стандарти 
та результати наукових досліджень і тим самим 
досягати високого конкурентного статусу. Для 
досягнення задекларованих цілей уряди кра-
їн удосконалюють законодавство, розробляють 
відповідні механізми та інструменти їх забез-
печення, імплементують ті чи інші завдання в 
загальнонаціональні плани заходів щодо роз-
витку провідних університетів. Обов’язковим 
елементом при цьому є додаткове цільове фі-
нансування університетських видатків з дер-
жавного бюджету, обсяги яких фіксуються в 
офіційних документах, а використання чітко 
регламентується [12]. Конкурентні відносини в 
освітній сфері спонукають ЗВО розвивати ма-
теріально-технічну базу, поліпшувати якість 
викладання. Проте українська сфера освіти і 
науки, незважаючи на певні успіхи, не відпові-
дає провідним світовим стандартам через низку 
причин. Однією з найважливіших із них є не-
сприятлива для її розвитку система фінансово-
го забезпечення. 

У країнах ОЕСР у середньому 25% усіх 
витрат ЗВО спрямовується саме на науково-
дослідну діяльність. У Швеції, Швейцарії, 
Великобританії рівень витрат на наукові до-
слідження перевищує 45%. В Україні цей по-
казник у 2011 році становить 3%, хоча згідно 
із Законом України “Про освіту” рівень витрат 
на дослідження повинен бути не менше 10% 
від загальних державних витрат на вищу осві-
ту. Така суттєва різниця порівняно із розвине-
ними країнами світу не могла не позначитися 
негативно на стані науково-дослідної діяльнос-
ті українських університетів. Окрім цього, у 
розвинених країнах фінансування досліджень 
науково-дослідних підрозділів відбувається за 
суттєвої підтримки приватного бізнесу [11]. 

У скрутних воєнних та економічних умовах 
українським науковцям розраховувати на зна-
чні бюджетні кошти недоречно. В умовах низь-
кого рівня фінансування наукових організацій 

відбувається скорочення витрат на обладнання, 
матеріали, згортання досліджень на перспек-
тиву, перехід до виконання короткострокових 
проєктів на основі вже існуючих напрацювань. 
Матеріально-технічна база нашої науки фізич-
но й морально застаріла. З іншого боку, низька 
платоспроможність більшості господарюючих 
суб’єктів зумовила зниження фінансово під-
триманого попиту на науково-технічну про-
дукцію. Український бізнес взагалі не бажає 
фінансувати науку, знаходячи в умовах неста-
більності інші пріоритети для витрачання ко-
штів. Склалася стійка тенденція до скорочення 
перспективних наукових розробок, які могли 
б забезпечити розвиток високотехнологічних 
і наукомістких виробництв. Наука і, зокрема, 
університетська наука, дуже слабко включена 
у процес соціально-економічних перетворень і, 
насамперед, у становлення інноваційної еконо-
міки в країні [12].

Обсяги фінансування впливають на резуль-
тативність її наукового та науково-технічного 
ресурсу. Недостатність фінансового забезпечен-
ня наукової діяльності породжує низький еко-
номічний ефект від наукових досліджень за на-
явного значного науково-технічного потенціалу 
країни. Належне фінансове забезпечення на-
укової діяльності є матеріальною основою для 
реалізації наукових ідей, необхідною умовою їх 
втілення в науково-технічну продукцію.

Світовий досвід показує, що рівень фінан-
сування науки відіграє важливу роль у забез-
печенні добробуту держави, тому важливим є 
фінансування як фундаментальних, так і при-
кладних наукових досліджень. Наука – най-
більш ефективна сфера капіталовкладень. 
У світовій практиці прийнято вважати, що при-
буток від капіталовкладень у цю сферу стано-
вить 100–200% і набагато перевищує прибутки 
інших галузей.

Підвищення якості наукових досліджень, за-
безпечення конкурентоспроможності науки, її 
затребуваності промисловістю та суспільством 
обумовлює: необхідність створити оновлені ор-
ганізаційно-правові та ресурсні умови для сти-
мулювання наукових досліджень, ефективний 
механізм визначення пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки; формування дієвої 
системи перетворення наукових знань на прак-
тичні результати; втілення результатів науко-
вих напрацювань у виробництво, що приведе до 
можливості сконцентрувати ресурси і кошти на 
пріоритетних сьогодні для держави напрямах 
досліджень, посилити відповідальність вико-
навців науково-технічних розробок за резуль-
тат [11]. Однак це все можливо досягти тіль-
ки тоді, коли результати наукових досліджень 
будуть потрібні та цікаві не лише державі, а й 
світовій спільноті.

Низькі обсяги бюджетного фінансування 
вимагають від ЗВО постійного пошуку інших 
джерел залучення фінансових ресурсів для сво-
го стабільного розвитку. У сучасних умовах 
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найперспективнішим джерелом є залучення ко-
штів на фінансування проєктів університетів, 
що забезпечить їх конкурентоспроможність в 
сучасних умовах. Ними можуть стати гранти, 
які надають різноманітні донори, розробляючи 
грантові програми. Цей спосіб є в даний час до-
мінуючим в Європі та США. Його очевидною 
перевагою є можливість контролю ефектив-
ності наукових досліджень, що розуміється як 
ступінь задоволення потреб суспільства в на-
уковому знанні. Ідея ефективності грантової 
підтримки науки заснована на тому, що отри-
мання гранту передбачає конкурентний процес, 
а ефективний конкурентний механізм є гаран-
тією успішної еволюції [10, с. 130]. 

Великою перевагою грантових програм є кон-
курсний відбір проєктів, що дозволяє визначити 
найбільш оптимальний спосіб вирішення проб-
леми, оскільки обирається найбільш життєз-
датний, найефективніший проєкт. Це породжує 
здорову конкуренцію між аплікантами, та сти-
мулює до розробки ефективних проєктів, спря-
мованих на вирішення актуальних проблем. 

Гранти присуджуються тим дослідницьким 
проєктам і дослідникам, які отримали найви-
щі оцінки за результатами експертизи, що про-
водиться експертною комісією програми. Саме 
наявність експертного відбору відрізняє систе-

му грантів від пожертвувань, що, як правило, 
надаються без проведення експертної оцінки за 
бажанням жертводавця й у більшості випадків 
не вимагають підготовки та подачі спеціальної 
конкурсної документації. У найбільших науко-
вих фондах світу частка підтриманих проєктів, 
у загальній кількості заявлених рідко пере-
вищує 30%, що дозволяє розглядати грантові 
конкурси як середовище високої конкуренції 
між науковцями та науковими колективами.

Як механізм фінансування наукових до-
сліджень грант відрізняє низка ознак: 1) без-
оплатність (він надається безкоштовно); 2) без-
поворотність; 3) цільовий характер, адресність 
підтримки; 4) суспільна корисність; 5) конкурс-
ність. Використання процедури рецензування 
(peer-review) як ключового елементу оцінки до-
слідницьких проєктів, заявлених на конкурс, 
визначає символічну цінність грантів. Високо 
оцінюючи грантові заявки, своїм авторитетним 
рішенням експерти “гарантують” відповідність 
дослідження високим вимогам науковості, акту-
альності, новизни. Дослідницький грант, таким 
чином, є механізмом розподілу не тільки еконо-
мічних ресурсів, а й наукового капіталу [14].

Сучасна система дослідницьких грантів не тіль-
ки слугує чинником підтримки якості наукових 
результатів за рахунок конкурсності наукових 

Рис. 1. Переваги участі у грантових програмах  

1 
•можливість впровадження результатів досліджень, оскільки як правило існує потужний склад 
науковців, перспективні ідеї, але відсутні кошти для їх втілення;  

2 
•проведення досліджень з використанням сучасного обладнання закордонних партнерів  
(можна його придбати або скористатись обладнанням партнерів); 

3 

•можливість публікації результатів досліджень у високорейтингових міжнародних виданнях, які 
індексуються міжнародними наукометричними базами “Scopus” та “Web of Science”, в тому числі 
спільно з закордонними колегами, оскільки витрати на це закладаються у бюджеті проекту; 

4 

•забезпечення міжнародної кооперації з провідними науковими школами (оскільки для розробки  
та ефективної реалізації проекту найкраще залучати партнерів, які займаються подібними 
дослідженнями, обмінюючись досвідом); 

5 

•міжнародний академічний обмін та залучення найкращих дослідників і викладачів з-за кордону, 
запрошення відомих іноземних професорів до організації новітніх навчальних програм і 
дослідницьких проектів; 

 6 
•презентація результатів дослідження світовій науковій спільноті; 

7 
•підвищення рівня наукометричних показників науковців університету (якщо дослідження цінні,  
то на них роблять значні посилання, цитування і формується високий h – індекс науковця); 

8 
•матеріальне заохочення виконавців 
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проєктів, але і є одним із механізмів трансляції 
наукового капіталу в поле науки, тому що за до-
помогою присудження грантів відбувається розпо-
діл не лише економічних, а й не менш важливих 
для науковців символічних ресурсів (визнання 
науковим співтовариством відповідних досягнень 
науковця). Поряд із публікаціями в наукових 
журналах із високим імпакт-фактором, наукови-
ми нагородами тощо отримання дослідницького 
гранту веде до підвищення рейтингу науковця в 
загальній структурі наукового поля [16].

Для учасників проєктної діяльності перева-
гами участі в грантових програмах є зазначені 
на рис. 1.

Формування проєкту починається з форму-
вання ідеї, яка виникає як реакція на будь-яку 
проблему, що потребує вирішення. Основні ета-
пи підготовки проєкту на грантову програму 
подані на рис. 2.

Сьогодні грантова активність виходить зі сфе-
ри виключно індивідуального інтересу самих на-
уковців і все більше становить значний інтерес 
для керівництва організацій, співробітниками 
яких вони є. По-перше, деяка частка грантів, 
яка варіюється залежно від внутрішніх правил 
та статутних умов організацій, надходить до бюд-
жету університетів і дослідницьких інститутів з 
метою підтримки й розвитку інфраструктури, за-

безпечення інших потреб. По-друге, у низці країн 
успішність наукових організацій у залученні кон-
курсного фінансування є одним з основних крите-
ріїв оцінки їх результативності, який використо-
вується під час розподілу бюджетних коштів, що 
виділяються на науку. По-третє, кількість отри-
маних грантів є важливим компонентом прести-
жу університету, його наукової репутації. Усі ці 
фактори спонукають керівництво університетів 
посилювати тиск на дослідників і стимулювати 
їх участь у грантових конкурсах [12].

Чим більше грантів має ЗВО, тим вищий його 
рейтинг в освітньо-науковому просторі. Цьому 
сприяють досягнуті в результаті такої проєк-
тно-грантової діяльності ключові показники: 
публікація статей у виданнях, які індексуються 
у SCOPUS та WoS, захищені докторські та кан-
дидатські дисертації, отримані патенти Украї-
ни на винаходи, авторські свідоцтва на наукові 
твори тощо. До прикладу, Прикарпатський на-
ціональний університет імені Василя Стефани-
ка (далі – ПНУ) займає станом на 2019 рік у 
національних та міжнародних рейтингах вузів 
України займає такі позиції:

1) Консолідований рейтинг університетів 
України:

16 позиція у загальному рейтингу;
8 позиція серед класичних університетів;

 
 

Висловлення подяки донору, аналіз своєї діяльності.  

Інформування донора /розпорядника коштів/ про досягнуті результати, надання звітів. 

Подача проєктної заявки на розгляд. 

Написання заявки з урахуванням вимог відповідного донора/конкурсу проєктів 

Пошук партнерів, причому перевага надається партнеру з-за кордону,  
чи партнеру, який  вже отримував фінансування. 

Перевірка ідеї на відповідність програмі донора/джерелу фінансування. 

Пошук джерел/програм фінансування проєкту.  

Ідентифікація типової приналежності проєкту, що відповідає ідеї. 

Опис ідеї. 

Формування ідеї (визначення проблеми, формулювання її актуальності,  
невідкладності її вирішення, цінності втілення в життя ідеї). 

Рис. 2. Алгоритм підготовки проєктів для отримання фінансування
Джерело: розробка авторів
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4 позиція серед класичних університетів за-
хідного регіону України.

2) Рейтинг у наукометричній базі “Scopus”: 
13 позиція.

3) Рейтинг наукометричної системи SCImago 
Institutions Rankings:

1 позиція серед усіх вітчизняних закладів 
вищої освіти;

2 позиція серед наукових організацій Укра-
їни [17].

У загальному проєктну діяльність ПНУ, як 
і інших ЗВО України, зважаючи на вплив сек-
торальних реформ, що відбуваються в державі, 
можна структурувати таким чином:

– держбюджетні теми щодо фундаменталь-
них досліджень;

– держбюджетні теми щодо прикладних роз-
робок;

– госпдоговірні теми;
– грантові проєкти, програми (в т.ч. “Гори-

зонт – 2020” – Рамкова програма Європейсько-
го Союзу з фінансування науки та інновацій);

– проєкти партнерства/мобільності (нд., 
ЕРАЗМУС+);

– проєкти регіонального/місцевого розвитку.
Якщо зважати на аналітику щодо проєктної 

діяльності, яка є доступною у більшості публіч-
них інформаційних джерелах, то, на жаль, вона 
у переважній більшості демонструє результатив-
ні показники та інформацію щодо обсягів фінан-
сування на фундаментальні та прикладні науко-
во-дослідні розробки (проєкти), більшість з яких 
виконуються за державної підтримки (рис.3).

Дослідити, а тим більше, провести аналіз 
впливу конкретних проєктів ЗВО в розрізі їх ти-
пів та джерел фінансування, а також їх резуль-
татів на показники всіх видів діяльності закла-
ду, що сприяють досягненню високих позицій у 
рейтингах та підвищенню рівня його конкурен-
тоспроможності, зазвичай не вдається через брак 
інформації та відсутність цілісної картини про-
єктної діяльності в освітній установі.

Водночас ПНУ розпочав структурування 
власної проєктної діяльності та удосконален-
ня стратегічного планування свого розвитку, 
розробляючи і застосовуючи на практиці влас-
ний підхід у рамках реалізації діючого про-
єкту “Створення проєктно-освітнього центру 
розвитку інновацій та інвестицій в регіоні”. 
Проєкт став першим проєктом регіонального 
розвитку, що виконується ЗВО за секторальної 
бюджетної підтримки. Це джерело фінансуван-
ня має таку особливість – воно здійснюється 
за кошти державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу. Таким чином, відбува-
ється поєднання внутрішніх вітчизняних та 
міжнародних умов та процедур проєктно-гран-
тової діяльності.

Зважаючи на власний класифікаційний під-
хід (м’які / соціальні; тверді (інфраструктур-
ні) / інвестиційні; дослідницькі / інноваційні; 
проєкти індивідуальної мобільності / партнер-
ства; міжнародні / транскордонні, проєкти ре-
гіонального / місцевого розвитку) [18] перші 
емпірічні дослідження дали змогу отримати 
таку інформацію щодо результатів проєктної 
діяльності в університеті.

За останні 10 років ЗВО постійно посилю-
вав власну проєктну спроможність від 1-2-ох 
діючих проєктів до понад 40 різноманітних за 
типами, за строками початку та тривалості реа-
лізації, за джерелами фінансування, за формою 
участі (грантхолдер/партнер), за приналежніс-
тю до певної галузі знань або міжгалузевих.

Слід зауважити, що активізація та диверси-
фікація проєктної діяльності почала здійснюва-
тися з 2015 року (рис.4), коли університет став 
партнером за двома м’якими, інноваційними, 
міжнародними проєктами в рамках програми 
Еразмус + КА2 (GameHub, GeSt), що реалізу-
ються у сфері ігрової індустрії, гендерних сту-
дій та дослідницьким проєктом в галузі права 
за фінансової підтримки Вишеградського фонду 
(Company Law of Visegrad Group States) [19].

 

Рис. 3. Динаміка фінансування досліджень ПНУ за кошти державного бюджету, тис. грн.
Джерело: Звіт про НДР ПНУ за 2019 рік
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Формування позитивної й успішної проєк-
тної історії сприяло нарощенню проєктного по-
тенціалу, розширенню проєктної діяльності у 
наступних роках. У середньому тривалість ре-
алізації проєктів становить до трьох років, ви-
нятком є проєкти “Гірська школа: стан, проб-
леми, перспективи розвитку” (2006–2022 рр.) 
та Міжнародний архітектурний проєкт відбу-
дови астрономічно-метеорологічної обсерваторії 
на горі Піп Іван, фінансування якого триває з 
2011 року.

Варто зауважити, що вже у 2017 році впер-
ше в історії українських ЗВО Прикарпатський 
національний університет ім. В. Стефаника став 
грантхолдером за програмою Еразмус+КА2 в 
рамках міжнародного проєкту “Модернізація 
педагогічної вищої освіти з використанням ін-
новаційних інструментів викладання” (MoPed), 
що дало можливість вийти на новий рівень в 
управлінні проєктами.

Ще однією особливістю проєктної діяльнос-
ті університету стало спрямування її векторів 
у проєкти регіонального та місцевого розвит-
ку, які фінансуються в рамках програми сек-
торальної бюджетної підтримки Євросоюзу, 
прямого фінасового забезпечення від Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України, 
Програми польського співробітництва з розвит-
ку “Polska Pomoc” Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща та за рахунок міської 
цільової програми “Партиципаторне бюджету-
вання (бюджет участі) у м. Івано-Франківську”. 

Активізація глобалізаційних процесів зу-
мовлює необхідність інтенсифікації наукових 
зв’язків із зарубіжними країнами. Значним ре-
сурсом розвитку фундаментальних та приклад-
них досліджень має стати активізація співпра-
ці з технологічно розвинутими країнами світу. 
Для переведення національної економіки на 
інноваційний шлях розвитку необхідно акти-
візувати проведення прикладних досліджень і 

розробок, результати яких можуть бути безпо-
середньо використані у виробничому процесі. 

Висновки. У сучасних умовах все більше ува-
ги необхідно приділяти управлінню конкурен-
тоспроможності ЗВО. Основними складовими, 
які її забезпечують, є активізація науково-пе-
дагогічного потенціалу у проєктній діяльності 
із залученням талановитих студентів. Одними 
з перспективних шляхів удосконалення систе-
ми фінансування проєктів ЗВО є залучення до-
норських коштів через участь у різноманітних 
грантових програмах. 

Національна система вищої освіти Украї-
ни має значний потенціал для свого розвитку, 
більш продуктивне використання якого за від-
повідної грантової підтримки може стати фун-
даментом для становлення в нашій країні кон-
курентоспроможних університетів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

IMPROVEMENT OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ORGANIZATION

АНОТАЦІЯ
У новій економіці більш успішними виявляться підприєм-

ства з високим і стійким інтелектуальним капіталом, а не з ви-
робничими потужностями. З огляду на те, що більшість ринків 
сьогодні знаходиться на тій стадії розвитку, де висока конку-
ренція за зниженого споживчого попиту, де вже не працюють 
агресивні маркетингові стратегії, актуальним стає сервіс і пер-
сональний підхід до споживача. Соціально-економічний розви-
ток сприяв формуванню уявлення про людину як про об’єкт 
найбільш ефективних вкладень та як про суб’єкт, який пере-
творює їх у сукупність знань та вмінь з метою їх подальшої ре-
алізації. Цей факт зумовив появу поняття «людський капітал». 
На сучасному етапі на більшості підприємств виникає гостра 
необхідність удосконалення механізму формування та вико-
ристання людського капіталу підприємства. Людський капітал 
є головною цінністю сучасного суспільства, а також базовим 
фактором економічного зростання. Інноваційна модель еконо-
мічного розвитку, рушійними силами якого все більше стають 
нові знання, творчий та інтелектуальний потенціал людини і 
суспільства, робить людський капітал стратегічним ресурсом 
конкурентної боротьби.

Ключові слова: людський капітал, інноваційна економіка, 
управління людським капіталом, інноваційний розвиток.

АННОТАЦИЯ
В новой экономике более успешными окажутся предпри-

ятия с высоким и устойчивым интеллектуальным капиталом, а 
не с производственными мощностями. Учитывая то, что боль-
шинство рынков сегодня находится на той стадии развития, 
где интенсивная конкуренция при пониженном потребитель-
ском спросе, где уже не работают агрессивные маркетинговые 
стратегии, актуальным становится сервис и персональный 
подход к потребителю. Социально-экономическое развитие 
способствовало формированию представления о человеке 
как об объекте наиболее эффективных вложений и как о субъ-

екте, который превращает их в совокупность знаний и умений 
с целью их дальнейшей реализации. Данный факт обусловил 
появление понятия «человеческий капитал». На современном 
этапе на большинстве предприятий возникает острая необхо-
димость совершенствования механизма формирования и ис-
пользования человеческого капитала. Человеческий капитал 
является главной ценностью современного общества, а также 
базовым фактором экономического роста. Инновационная мо-
дель экономического развития, движущими силами которого 
все больше становятся новые знания, творческий и интеллек-
туальный потенциал человека и общества, делает человече-
ский капитал стратегическим ресурсом конкурентной борьбы.

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная 
экономика, управление человеческим капиталом, инновацион-
ное развитие.

ANNOTATION
In the new economy, enterprises with high and stable intellectual 

capital, rather than with production capacities, will be more success-
ful. Given that most markets today are at a stage of development 
where there is high competition with reduced consumer demand, 
where aggressive marketing strategies are no longer working, ser-
vice and a personal approach to the consumer are becoming rele-
vant. Socio-economic development contributed to the formation of 
the idea of a person as an object of the most effective investments 
and as a subject that turns them into a set of knowledge and skills 
for the purpose of their further implementation. This fact led to the 
emergence of the concept of «human capital». Human capital is a 
combination of natural abilities, acquired knowledge, skills, skills in 
the process of production activities, as well as mobility, motivation 
and physical state of man. In other words, human capital is a set 
of competences that is expedient to be used by a person in one or 
another area of social reproduction and contributes to the growth 
of labor productivity and production efficiency. Analyzing the impor-
tance of human capital, we can conclude that it is the main value of 
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society, a determinant of sustainable development, economic and 
innovative growth, because the competitive advantages of econom-
ic systems are largely achieved not through natural resources, but 
through knowledge, information, innovation, the source of which is 
the person. At the present stage in most enterprises there is an ur-
gent need to improve the mechanism of formation and use of human 
capital. The mechanism of human capital management in the orga-
nization is considered. The concept of human capital management 
in the conditions of innovative development is investigated. The fea-
sibility of investing in human capital development is substantiated. 
The method of calculating the efficiency of using human capital in 
the tourism enterprise is considered. Human capital is the main val-
ue of modern society, as well as the basic factor of economic growth. 
An innovative model of economic development, the driving forces 
of which are increasingly becoming new knowledge, the creative 
and intellectual potential of man and society, makes human capital a 
strategic resource for competition.

Key words: human capital, innovative economy, management 
of human capital, innovative development.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. На всіх етапах існування підприємству 
необхідно мати персонал, який буде в змозі 
впоратися із його поточним завданнями. Про-
те із розвитком провідних країн світу та фор-
муванням нової економіки – економіки знать, 
інновацій, нових технологій та інформаційних 
систем, виникає гостра потреба в наявності ви-
сококваліфікованого трудового персоналу, який 
буде здатен впоратися із завданнями будь-якої 
складності. Саме тому питання навчання спе-
ціалістів, створення необхідних умов для фор-
мування людського капіталу є ключовими в ді-
яльності будь-якої організації. Адже персонал 
є її рушійною силою та робить неможливим 
оптимальне використання та функціонування 
інших компонентів господарської системи сво-
єю відсутністю.

Наразі за часи виникнення інформаційної ре-
волюції відбувається зміна співвідношення між 
фізичним та людським капіталом. Фізичний ка-
пітал здебільшого втрачає свої лідерські позиції 
серед конкурентних переваг підприємства та га-
лузі. А людський – стає головним та важливим 
фактором розвитку, завдяки його здібності пе-
ретворення інформації в знання. Внаслідок роз-
витку наукової думки та зміни ролі людини в 
процесі виробництва, виникає потреба розвитку 
та вдосконалення людських здібностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам управління, розвитку та ефективно-
го використання людського капіталу присвяче-
ні праці багатьох учених, таких як Т. Шульц, 
Г. Беккер, Е. Денісон, Р. Солоу, Дж. Кендрік, 
С. Кузнець, С. Фабрикант, І. Фішер, Р. Лукас, 
які зробили значний внесок у розвиток сучасної 
теорії людського капіталу.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте огляд публікацій з 
цього питання свідчить про недостатність роз-
криття сутності та напрямів удосконалення 
управління людським капіталом в сучасних 
умовах господарювання. Маловивченими зали-
шаються питання розвитку та удосконалення 
управління людським капіталом в умовах інно-
ваційної економіки.

Формулювання цілей статті. Метою дослід-
ження є визначення та обґрунтування напрямів 
удосконалення управління людським капіталом 
у системі управління організацією в умовах ін-
новаційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах переходу до інноваційної економіки 
роль людського капіталу все більше активізу-
ється та стає основоположною в цьому процесі. 
Оскільки відбувається активне та систематичне 
оновлення науки та техніки, зростає необхід-
ність наявності відповідних знань, навичок та 
вмінь, творчого підходу, готовність приймати 
рішення в нестандартних умовах. Незалежно 
від рівню розвитку держави, її економіки та 
науково-технічного прогресу, існування будь-
яких процесів було б неможливим без головно-
го елемента – людини. 

У сучасному суспільстві визначальними за-
собами праці стали інформація і знання. Тому 
інтелектуальні ресурси стали об’єктом дослід-
ження в економічних теоріях з метою пошуку 
найбільш ефективного чинника інноваційного 
розвитку.

На відміну від природних фізичних можли-
востей, які є обмеженими, людина володіє ще 
інтелектуальними, які є необмеженими та по-
требують постійного розвитку. Згідно з теорією 
творчості, яка має ще другу назву – теорія ви-
нахідницьких задач, будь-яка технічна система 
являє собою сукупність елементів: робочого ор-
гану, двигуна та органу управління. 

Історія виникнення поняття людського капі-
талу бере свій початок у розвитку історії еко-
номічної думки. Одне із перших його формулю-
вань було виявлено в «Політичній арифметиці» 
У. Петті [1], пізніше воно було відображено в 
«Багатстві народів» А. Сміта [2], «Принципах» 
А. Маршалла [3], і роботах багатьох інших вче-
них. Формування теорії людського капіталу як 
самостійного розділу економічного аналізу від-
булося в другій половині ХХ століття [4]. Одним 
із її засновників був відомий американський 
економіст Т. Шульц, який зробив дуже значний 
внесок у становлення, розвиток та популяри-
зацію теорії наукового капіталу у суспільстві 
[5]. Т. Шульц найбільше значення надавав ін-
вестиціям в людину, адже вважав їх основни-
ми результатами накопичення здібностей люди-
ни до праці, їх ефективну творчу діяльність в 
суспільстві, підтримання здоров’я і т.п. Також 
Т. Шульц зазначав, що людський капітал має 
здатність накопичуватися та відтворюватися.

Людський капітал – це сукупність знань, на-
вичок та вмінь людини, які вона використовує 
для задоволення власних потреб та суспільства 
в цілому. 

У сучасних умовах підприємствам необхідно 
мати працівників, що володіють необхідними 
знаннями, вміннями, навичками, які дозволять 
пристосовуватися до умов господарювання, що 
динамічно змінюються, застосовувати інновацій-
ні підходи до вирішення широкого комплексу 
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економічних завдань. Потенціал розвитку пра-
цівника характеризується можливою динамі-
кою збільшення його індивідуального людського 
капіталу, який впливає на швидкість освоєння 
інновацій. Важливо відзначити, що потенціал 
розвитку працівників розкривається тільки при 
реалізації конкретних інновацій, які можуть 
по-різному відповідати цілям стратегічного роз-
витку підприємства. Інноваційна поведінка пра-
цівників значною мірою зумовлює результати 
здійснення інновацій, темп інноваційного роз-
витку групи, підрозділів, підприємства, компа-
нії, регіону, суспільства і держави [6].

Основними сутнісними характеристиками 
людського капіталу є:

а) певний запас знань, навичок та інших 
продуктивних якостей і здібностей людини, що 
є результатом інвестицій в людину;

б) цей запас знань людини існує потенційно 
і реалізується в тій чи іншій сфері суспільного 
відтворення шляхом його включення в процес 
суспільної праці. Накопичений запас знань є 
основою зростання продуктивності праці і вироб-
ництва, основою економічного зростання країни;

в) доцільно використовуючи накопичений 
запас знань, працівник отримує відповідний до-
хід у вигляді заробітної плати, а суспільство – 
у вигляді національного доходу. Чим ефектив-
ніше використовується людський капітал, тим 
більше повинні зростати доходи працівника і 
суспільства в цілому;

г) підвищення доходів працівника і суспіль-
ства має стимулювати їх до подальшого нако-
пичення нових запасів знань, навичок і досвіду, 
шляхом інвестування в людський капітал.

Класифікація людського капіталу являє со-
бою три рівні його існування: мікрорівень – ін-
дивідуальний людський капітал, який пред-
ставляє собою капітал конкретної людини, 
мезорівень – капітал підприємства, який дозво-
ляє оцінити людський капітал в межах окремо-
го підприємства або організації, а також макро-
рівень – національний людський капітал, що 
визначається у межах державі в цілому.

У вузькому сенсі вартість індивідуального 
людського капіталу можна описати через фор-
мулу 1: 

ЛКі = Зі + Ві + Ді + Іі,             (1)

де Зі – знання людини;
Ві – вміння людини;
Ді –досвід людини;
Іі – ініціативи людини.
Людський капітал організації можна пред-

ставити як суму індивідуального капіталу всіх 
працівників підприємства (формула 2):

Лко = ∑n
і=1

Лкі,                    (2)

І.В. Іллінський виділяє в складі людського 
капіталу «капітал освіти, капітал здоров’я і ка-
пітал культури» [6, с. 187]. 

О.В. Ванкевич виділяє «освіту і професійну 
підготовку, інформованість; фізіологічні харак-
теристики особистості і стан здоров’я; профе-

сійну і географічну мобільність; психологічні 
характеристики особистості, рушійні потреби, 
мотивацію, цінності» [7, с. 17].

Ф.Л. Нойманн до основних складових час-
тин людського капіталу відносить комбінацію 
таких чотирьох компонентів, як: культурно-ет-
нічні особливості; загальна освіта; професійна 
освіту; ключові кваліфікаційні якості [8, с. 98].

Найбільш узагальненим підходом до визна-
чення складових людського капіталу є підхід 
Ю.Г. Биченко, згідно з яким структурно люд-
ський капітал виглядає таким чином [9]:

– біологічний людський капітал – ціннісний 
рівень фізичних здібностей до виконання трудо-
вих операцій, рівень здоров’я населення;

– культурний людський капітал – сукупність 
інтелектуальних здібностей, освіченості, умінь, 
навичок, моральних якостей, кваліфікаційної 
підготовки індивідів, які використовуються або 
можуть бути використані в трудовій діяльності 
і узаконюють володіння статусом і владою.

Поняття управління людським капіталом 
спочатку було лише одним з напрямків за-
гального управління всіма ресурсами підпри-
ємства, на відміну від питань найму персоналу 
та максимізації продуктивності праці, які були 
пріоритетними. Згодом людський капітал став 
сприйматися, як фактор інноваційного розвит-
ку, збільшення ефективності діяльності, який 
включає в себе спеціальні знання, професійні 
вміння та навички учасників (господарюючих 
суб’єктів) даної системи, інструмент управлін-
ської та інтелектуальної праці, середовище тру-
дової діяльності працівників, які в сукупності 
призводять до ефективного та раціонального 
функціонування людського капіталу [10].

Людський капітал є також інструментом та 
засобом вирішення багатьох проблем розвитку 
підприємства. Завдяки постійному застосуван-
ня нових підходів до його управління, форму-
вання та розвиток людського капіталу збагачує 
механізм управління та дає можливість під-
приємству успішно вирішувати багато проблем 
науково-технічного прогресу, підвищення кон-
курентоздатності підприємства, використання 
нових сучасних технологій, підвищення ефек-
тивності й продуктивності.

Одним із напрямків розширення та погли-
блення розуміння сутності людського капіталу 
є значення та вплив інвестицій в людину [1]. 
Серед найважливіших аспектів, що потребують 
інвестицій та витрат, слід виокремити:

– освіту, підготовку та перепідготовку кадрів 
на виробництві; 

– науку, включаючи витрати на дослідження 
і розробки; 

– інноваційні витрати, в тому числі на тех-
нологічні інновації, стимулювання інновацій-
ної діяльності та створення інтелектуальної 
власності; 

– здоров’я, включаючи витрати на охорону 
здоров’я, екологію і фізичну культуру; 

– мобільність і культуру.



156

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

У сучасних умовах розвитку ринку все біль-
шого значення набуває інноваційна діяльність 
підприємств. Це викликано тим, що вище керів-
ництво прагне до освоєння нових технологій ви-
робництва і тенденцій управління для того, щоб 
модернізувати і вдосконалити діяльність фірми 
в цілому. На перший план висувається творчий 
потенціал людини, її знання та професіоналізм, 
людський капітал стає головним фактором інно-
ваційного виробництва, без якого його техніч-
ний і економічний прогрес неможливий неза-
лежно від того, які обсяги коштів інвестовані у 
виробниче обладнання й технологію.

Інноваційний розвиток стає неможливим без 
використання людських ресурсів підприємства, 
однак багато з них не завжди мають необхідну 
організаційну структуру для здійснення ефек-
тивного управління та розвитку.

Механізм управління людським капіталом 
можна представити, як послідовність управлін-
ських впливів, що складається з наступних етапів:

– оцінка зовнішніх факторів, розробка стра-
тегії;

– планування та проектування трудових про-
цесів;

– формування, накопичення та відтворення 
людського капіталу;

– оцінка ефективності та результативність 
інвестицій в людський капітал.

Етап формування, накопичення та відтво-
рення людського капіталу є найбільш трива-
лим. Відповідно до цього можна виокремити 
наступні методи та технології управління:

– об’єднання цілей окремих працівників із 
загальним цілями організації;

– створення умов для особистісного росту кож-
ного з працівників для успіху спільної роботи;

– створення відповідної системи навчання, 
підвищення кваліфікації та стимулювання ін-
новаційної діяльності працівників;

– створення капіталу здоров’я та його постій-
не підтримання, завдяки інвестиціям в нього;

– використання мотивуючих факторів в ро-
боті, створення та підтримка сприятливого со-
ціально-психологічного клімату та творчого на-
строю в колективі;

– формування корпоративної культури, цін-
ностей та позитивного іміджу підприємства;

– розроблення критеріїв оцінки та виплата 
відповідної їй винагороди, стимулююча персо-
нальний розвиток, інноваційну активність та 
примноження досвіду роботи.

Ефективність використання людського ка-
піталу організації можна визначити на основі 
низки параметрів:

– обсяг і завантаженість робочого часу;
– обсяг і якість виконаної роботи;
– узгодженість дій співробітника з діями ін-

ших робітників.
Їх можна визначити іншими параметрами, 

такими як:
– наявність оптимального обсягу знань і 

оптимальних навичок виконання певних дій;
– оптимальний рівень енергії (натхнення), 

матеріальне і нематеріальне стимулювання, 
якість життя співробітника (здоров’я спосіб 
життя, правильне харчування, вміння відпочи-
вати і т.п.), а також умови роботи.

Номінальну річну величину людського капі-
талу підприємства можна визначати за вартіс-
тю праці всього персоналу на базі нормативної 
чисельності за формулою 3:

Кн = Чн * (Фо + Фм + Вр + Вн) / Чф,    (3)

де Кн – номінальна величина людського ка-
піталу;

Чн – нормативна чисельність працівників;
Фо – фактичне або планове значення річного 

фонду оплати праці персоналу підприємства;
Фм – фактичне значення річного фонду матері-

ального заохочення праці працівників підприєм-
ства, якщо він передбачений в окремому вигляді;

Вр – річні витрати на оплату та заохочення 
праці працівників підприємства з інших дже-
рел фінансування;

Вн – річні витрати на навчання, перепідго-
товку, підвищення кваліфікації всіх категорій 
працівників на підприємстві;

Чф – фактична сумарна середньорічна чи-
сельність всіх категорій персоналу підприєм-
ства. Завідомо передбачається, що фонди Фо і 
Фм протягом звітного року витрачаються по-
вністю.

В таблиці 1 представлені річні витрати на 
оплату праці підприємства ТОВ «Глобус», на 
основі яких визначено номінальну річну вели-
чину людського капіталу з урахуванням вартос-
ті праці всього персоналу.

Кн = 5 х (338400 + 145020 + 38678) / 5 =  
= 522098 грн./рік.

Водночас поточний людський капітал одного 
працівника ТОВ «Глобус», виходячи із серед-
ньої заробітної плати за конкретний проміжок 
часу, було визначено за формулою 4.

ПЛК = W1/(1+r) + W2/(1+r)2 + Wn/(1+r)n, (4)

де W1 – середня заробітна плата на підпри-
ємстві за рік; 

n – розрахунковий період (n = 2); 
r – ставка дисконтування (r = 26).

Таблиця 1 
Річні витрати на оплату праці на підприємстві ТОВ «Глобус»

Нормативна 
чисельність 
працівників

Фактична 
середньорічна 

чисельність персоналу

Фактичне значення 
річного фонду 
оплати праці

Річні витрати на 
заохочення праці 

співробітників

Річні витрати на 
навчання, перепідготовку 

працівників

5 5 338400 145020 38678
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ПЛК = 80844 / (1 + 0,26) + 96696 / 
/ (1 + 0.26)2 = 80844 / 1,26 + 96696 / 1,59 = 

= 64162 + 60815 = 124977 грн.

Результати кількісного визначення людського 
капіталу ТОВ «Глобус» за кожним працівником 
окремо – менше показника поточного людського 
капіталу. Це свідчить про необхідність подальшо-
го активного розвитку працівників та викорис-
тання сучасних методів управління з метою під-
вищення та примноження їх людського капіталу.

На сучасному етапі існування прогресивних ме-
тодів управління і розвитку персоналу спостеріга-
ється їх значний вплив на людський капітал, що 
сприяє більшій рентабельності інвестицій в нього. 
Такий вплив є більш значущим, ніж від нових 
технологій і розробок, конкурентної стратегії або 
ініціативи щодо підвищення якості роботи, що до-
зволяють успішно наймати і утримувати персонал 
тим компаніям, які виявляють гнучкість і вико-
ристовують інновації у своїй РR-політиці.

Функціонування складових інтелектуального 
капіталу можливе лише у взаємозв’язку з люди-
ною, оскільки їх застосування відбувається за-
вдяки знанням та вмінням людини. В свою чер-
гу неналежне інвестування в людський капітал, 
недооцінка роботи працівників мають негатив-
ний вплив та призводять до знецінення інтелек-
туального капіталу підприємства. Таким чином 
інтелектуальний капітал слід розглядати як 
суму соціального та індивідуального капіталів.

Найважливішими напрямами удосконален-
ня формування людського капіталу на рівні 
підприємства є наступні: зміна ставлення до 
людських ресурсів як до найбільш цінних акти-
вів підприємства, що забезпечують формування 
його конкурентних переваг; витрати на розви-
ток персоналу – це перш за все довгострокові 
інвестиції в людський капітал, а не витрати; 
розвиток персоналу повинен відбуватись в меж-
ах обраної стратегії розвитку підприємства.

Цілеспрямоване формування і розвиток люд-
ського капіталу певного виду збагачує механізм 
управління і тим самим дозволяє успішно вирі-
шувати багато проблем, пов’язаних з підвищен-
ням конкурентоспроможності фірми, викорис-
танням нових сучасних технологій, зростанням 
ефективності та продуктивності виробництва [8].

Висновки. Дослідження показало, що люд-
ський капітал, його розвиток та збагачення є 
головним напрямом роботи в діяльності будь-якої 
організації. Людський капітал являє собою пев-
ний набір компетенцій, які використовує людина 
для зростання продуктивності праці та ефектив-
ності виробництва в будь-якій сфері її діяльності.

Встановлено, що вдосконаленню управління 
та розвитку людського капіталу повинна приді-
лятися увага на будь-якому підприємстві, неза-
лежно від його розмірів, організаційної структу-
ри, виду діяльності та галузі функціонування.
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АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ  
КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ADAPTATION OF PERSONNEL AS A METHOD OF FORMING  
THE HUMAN RESOURCES POLICY

АНОТАЦІЯ
У статті зазначено, що процес адаптації персоналу є одним 

із головних напрямів кадрового менеджменту. Відзначено, що 
великий вибір методів, засобів та інструментів щодо адаптації 
персоналу створює умови для формування потужного трудово-
го потенціалу. Їх використання надає підприємствам можливості 
забезпечення висококваліфікованими кадрами, сприятливого 
соціально-психологічного клімату, що забезпечує ефективну ді-
яльність підприємства, досягнення цілей у мінімальні терміни, 
зменшення витрат, пов’язаних із низькою ефективністю роботи, 
а також можливість побудови ефективно функціонуючого колек-
тиву. У статті розглянуто поняття «адаптація» з погляду різних 
учених, поняття «наставництво» та проаналізовано основні ас-
пекти процесу адаптації. Наведено приклади інструментів адап-
тації персоналу на українських підприємствах. Розкрито сутність 
персонал-технологій, які застосовуються за кордоном, проана-
лізовано їх відмінності та особливості застосування. 

Ключові слова: персонал, організація, адаптація, адапта-
ція персоналу, процес, система, програма адаптації, наставни-
цтво, коучинг, job-shadowing, buddying, tell-show-do.

АННОТАЦИЯ
В статье отмечено, что процесс адаптации персонала явля-

ется одним из главных направлений кадрового менеджмента. 
Отмечено, что большой выбор методов, средств и инструментов 
по адаптации персонала создает условия для формирования 
мощного трудового потенциала. Их использование дает пред-
приятиям возможности обеспечения высококвалифицированны-
ми кадрами, благоприятного социально-психологического кли-
мата, обеспечивает эффективную деятельность предприятия, 
достижение целей в минимальные сроки, уменьшение расходов, 
связанных с низкой эффективностью работы, а также возмож-
ность построения эффективно функционирующего коллектива. 
В статье рассмотрено понятие «адаптация» с точки зрения раз-
личных ученых, понятие «наставничество» и проанализированы 
основные аспекты процесса адаптации. Приведены примеры ин-
струментов адаптации персонала на украинских предприятиях. 
Раскрыта сущность персонал-технологий, применяемых за рубе-
жом, проанализированы их различия и особенности применения.

Ключевые слова: персонал, организация, адаптация, 
адаптация персонала, процесс, система, программа адаптации, 
наставничество, коучинг, job-shadowing, buddying, tell-show-do.

АNNOTATION
The author states that the process of personnel adaptation 

is one of the main areas of personnel management. It is noted 
that a wide range of methods, tools and tools for staff adapta-
tion create the conditions for the formation of a powerful work 
potential. Their use gives enterprises the opportunity to provide 
highly qualified personnel, a favorable social and psychological 
climate, which ensures the effective activity of the company, the 
achievement of goals in a minimum time, reducing the costs 
associated with low efficiency, as well as the ability to build an 
effective team. The urgency of the work due to the fact that in 
a market economies are constantly undergoing changes in the 
management system enterprises. The intensification of competi-
tion in the market requires businesses development of new tools, 
methods and tools for HR management in order to increase the 
competitiveness of their Hr potential. Insufficient attention of staff 
to create effective mechanism Adaptation of employees can be 
frustrating employee organization, reducing productivity and thus 
dismissal from the company. In this case, the activity of the orga-
nization as a whole will be not effective. As a result of developing 
a model of adaptation as a management tool, it implementation 
and competent management in the organization can be obtained 
significant results: reducing the cost of recruiting new staff, re-
ducing the number of dismissals of employees undergoing pro-
bation term, both at the initiative of the enterprise administration 
and at will employee, reducing the time it takes to get everyone’s 
activity individual employee began to affect competitiveness or-
ganizations, reducing other people’s time to adapt to new ones 
employees. In addition, the improvement can be attributed to the 
results organizational climate in the company, forming loyalty in 
the employee with the first days of his work in the organization, 
thereby creating incentives and desire to work in the organization 
for a long time, job satisfaction and the company as a whole.  
The article deals with the notion of adaptation from the point of 
view of different scientists, the concept of mentoring and the ba-
sic aspects of the adaptation process. Examples of personnel ad-
aptation tools at Ukrainian enterprises are given. The essence of 
personnel technologies used abroad is revealed, their differences 
and peculiarities of application are analyzed.

Key words: personnel, organization, adaptation, personnel 
adaptation, process, system, adaptation program, mentoring, 
coaching, job-shadowing, buddying, tell-show-do.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Висока ступінь динаміч-
ності та невизначеності сучасного бізнес-середо-
вища є умовою постійних змін на підприємстві. 
Вони в першу чергу стосуються персоналу як 
важливого ресурсу компанії. Зміни в технологі-
ях, розширення бізнесу, сімейно-побутові обста-
вини, несумісність із колективом і низка інших 
причин тягнуть за собою плинність кадрів. Це 
є передумовою найму нових співробітників та 
організації процесу їх адаптації в майбутньому. 

Проблема професійного становлення праців-
ника в будь-якому трудовому колективі та його 
успішна адаптація до умов праці вимагають 
особливо уважного ставлення. Керувати адапта-
цією можна, але ли¬ше на основі знання осо-
бливостей цього процесу, динаміки механізмів, 
специфіки формування адаптивних характерис-
тик. Уведення «новачка» у функціонуючу сис-
тему є досить актуальним питанням, вирішення 
якого спрямоване на встановлення взаємодії та 
інтеграції інтересів працівника та підприємства. 

Тому в сучасних умовах одним із головних 
напрямів роботи HR-менеджменту є підготовка 
і проведення адаптаційних заходів, які в май-
бутньому покликані поліпшити організаційні 
умови роботи нових співробітників для швид-
кого їх входження у виробничий процес та до-
сягнення необхідної ефективності роботи в най-
більш короткий термін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Проблеми адаптації 
персоналу на підприємстві та її вплив на ефек-
тивність роботи персоналу в різних аспектах 
розглядалися в наукових публікаціях Ю.В. Ми-
рошниченко, А.В. Лобенко, А.В. Черкасько-
го, Б.С. Оноприйчука, А.В. Кислова, Г.В. Ан-
гелова, А.В. Черкаського, О.В. Харчишиної, 
І.О. Волкової, О.О. Гетьман, Н.В. Петренчук та 
багатьох інших авторів. У своїх роботах вони 
розглядали сутність процесів адаптації та шля-
хи їх удосконалення. На думку вітчизняних 
авторів, основна проблема сучасного менедж-
менту персоналу полягає у тому, що керівни-
ки підприємств не приділяють достатньо уваги 
впровадженню та вдосконаленню процесу адап-
тації на підприємствах. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є вивчення процесу адап-
тації персоналу в організації й аналіз особливос-
тей процесу адаптації персоналу на зарубіжних 
і вітчизняних підприємствах та систематизація 
теоретичного матеріалу для виявлення відмін-
ностей і можливостей поліпшення програми 
адаптації на вітчизняних підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Успішне функціонування компа-
нії – це результат налагодженості процесів та 
ефективності взаємодії елементів, які являють 
собою систему управління організацією. Ефек-

тивна робота організації залежить не тільки від 
того, як грамотно кадрова служба проводить 
підбір і відбір персоналу, а й від того, чи приді-
ляє керівництво достатньо уваги процесу адап-
тації нових співробітників. 

Доцільно виділити персонал як один із найваж-
ливіших ресурсів компанії, адже саме люди забез-
печують раціональне та результативне викорис-
тання інших наявних можливостей підприємства.

Ознайомимося з основними визначеннями 
поняття «адаптація» з погляду наукових під-
ходів. В.О. Крушельницька розглядає поняття 
«адаптація» як процес пристосування праців-
ників до умов зовнішнього і внутрішнього се-
редовища; взаємне пристосування працівника 
та умов організації, що базується на поступово-
му освоєнні нових професійних, соціальних та 
організаційних умов праці [1]. В.Р. Веснін роз-
глядає поняття як пристосування нового спів-
робітника до змісту й умов праці, соціального 
середовища [2].

Процес адаптації включає у себе такі аспекти:
1. Організаційна адаптація – процес уведен-

ня в організацію, спрямований на засвоєння 
працівником норм і правил, у тому числі «не-
писаних», за якими живе організація, озна-
йомлення з історією фірми, структурою орга-
нізації, корпоративною культурою, правилами 
внутрішнього розпорядку. Метою цього процесу 
є прийняття новим співробітником цінностей, 
установок, принципів організації без шкоди 
для особистісних цінностей.

Обов’язково має бути ознайомлення із систе-
мою оплати праці, щоб не було невиправданих 
очікувань, щоб людина не розчаровувалася у 
своїй роботі, а також із системою штрафів і зао-
хочень, соціальних пільг та можливостей росту 
в компанії. На цьому ж етапі звертають увагу 
працівника на вимоги до зовнішнього вигляду. 
Добре, якщо в компанії розроблений буклет, в 
якому міститься інформація про історію компа-
нії та її організаційну структуру, правила внут-
рішнього розпорядку та список адміністратив-
ної групи із зазначенням внутрішніх телефонів.

2. Соціально-психологічна адаптація. Вхо-
дження в колектив, прийняття встановлених 
норм взаємин – завдання цього етапу адапта-
ції. Одним із перших кроків соціально-психо-
логічної адаптації є представлення колективу 
і керівництву. Це дає змогу подолати відчуття 
відособленості, чужорідності в колективі. По-
трібно залучати нових співробітників до участі 
в корпоративних заходах, проводити для них 
навчальні тренінги.

3. Професійна адаптація – опанування новим 
співробітником системою професійних знань і 
навичок та ефективне їх застосування на прак-
тиці, а також формування деяких професійно 
необхідних якостей особистості, розвиток стій-
кого позитивного ставлення працівника до своєї 
професії [3].

Першим кроком є роз’яснення новачкові 
основного змісту його професійної діяльності, 
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ознайомлення співробітника з його посадови-
ми обов’язками, інструктаж із техніки безпеки 
і пожежної безпеки, ознайомлення з робочим 
місцем і специфічними умовами роботи. На 
цьому етапі під час прийому в компанію співро-
бітників без досвіду роботи важливим моментом 
є навчання. Цей захід потрібен для отримання 
необхідних знань і певних професійних нави-
чок. Підготовка власних кваліфікованих кадрів 
забезпечує для компанії багато плюсів. Форми 
викладання можуть бути вибрані згідно з по-
ставленими завданнями і перевагами компанії 
(лекції, семінари, тренінги навичок спілкуван-
ня, ефективності переговорів, техніки продажу 
та різні ділові ігри).

Необхідно, щоб отримані знання та нави-
чки співробітники застосовували на практиці. 
Якщо доводиться приймати в компанію кілька 
співробітників одночасно, то для них усіх мож-
на організувати спеціальні адаптаційні заняття, 
на яких вони зможуть отримати всю необхідну 
інформацію. Адаптуватися всім разом буде на-
багато простіше. Дуже зручно і для нового пра-
цівника, і для співробітника, відповідального 
за процес адаптації, коли розроблений контр-
ольний лист, де перераховані ті теми, які він 
повинен освоїти, вказані конкретний термін ви-
конання та відповідальні за виконання [4].

У систему адаптації персоналу може вхо-
дити: welcome-тренінг для нових співробітни-
ків, система наставництва, програма адаптації, 
план адаптації для різних категорій посад, кни-
га співробітника, система оцінки за результата-
ми адаптаційних заходів.

Для поліпшення процесу адаптації нових 
співробітників до умов праці керівникам під-
приємств будь-якої форми власності доречно за-
планувати та провести такі заходи: 

1) визначити одного з працівників відділу 
кадрів відповідальним за проведення процесу 
адаптації нових співробітників; 

2) скласти та затвердити типовий план про-
ведення певних заходів, спрямованих на адап-
тацію нових працівників; 

3) скласти списки досвідчених співробітни-
ків, які за своїми професійними й особистісни-
ми якостями можуть бути наставниками; 

4) проводити професійно-психо¬логічну під-
готовку наставників до відповідної діяльності; 

5) проводити індивідуальні бесіди керівника 
і наставника з новим працівником; 

6) залучати психолога до консультативної 
роботи стосовно адаптації, проводити рольові 
ігри, спрямовані на підвищення рівня згуртова-
ності колективу [5]. 

Для визначення особливостей та відміннос-
тей адаптації персоналу на вітчизняних та за-
рубіжних підприємствах доцільно провести по-
рівняльний аналіз організації даного процесу.

На думку українських авторів, досвід управ-
ління адаптацією персоналу в організаціях не-
достатньо серйозно сприймається керівництвом. 
Деякі підприємства не мають навіть базових 

адаптаційних програм. Як правило, найбільш 
використовуваним методом професійного на-
вчання є наставництво. Воно полягає у допомо-
зі новачку досвідченого працівника зі стажем 
роботи не менше двох років в організації. Саме 
він дає відповіді на всі питання, ознайомлює 
з робочим місцем, посадовими інструкціями, 
обов’язками, особливостями роботи за час про-
ходження випробувального терміну молодим 
спеціалістом. Найчастіше адаптація зводиться 
до введення в посаду. 

Під час підбору наставників слід ураховува-
ти, що від їхніх особистісних якостей та вмінь 
залежить якість проведен¬ня процесу адапта-
ції, особливо важливими є схильність до домі-
нування, емпатія, вміння довести свою точку 
зору тощо. 

Але характерною особливістю наставника 
повинна бути його авторитетність, що включає 
у себе: соціальний статус, приналежність до ре-
ферентної групи, наявність певних професійних 
заслуг, досвіду, позитивну думку співробітни-
ків як про високоморальну, справедливу люди-
ну та ін.

Особливість японської моделі адаптації пер-
соналу полягає у прагненні керівництва ком-
панії залучати до роботи молодих людей, які 
тільки-но закінчили школу, не мають навичок 
роботи, досвіду та впливу концепцій і культури 
інших компаній. Початковим етапом підготов-
ки майбутніх працівників є курс адаптації. Три-
валість його – близько двох місяців. За кожним 
молодим спеціалістом закріпляється настав-
ник із широкими повноваженнями. Обов’язком 
якого є адаптація підопічного, ознайомлення з 
робочим місцем, допомога під час вирішення 
проблемних чи конфліктних ситуацій.

Специфіка полягає у тому, що наставник, як 
правило, – випускник того ж університету, що 
і його підопічний. У перший день знайомства 
з підприємством працівник отримує пакет до-
кументів, який включає брошури, довідники, 
правила для працівника. Вони можуть містити 
інформацію різного роду, наприклад важливі 
складники кадрової політики компанії, політи-
ку фірми у відношенні дискримінації, куріння 
та ін. Кожен працівник має можливість ознайо-
митися з ними та зробити відповідні висновки.

В японських фірмах особливу увагу приді-
ляють соціальній та професійній адаптації пер-
соналу. Компанія має спеціально розроблену 
програму, на основі якої робітники проходять 
підготовку. Значне місце в ній відводиться кор-
поративній культурі. Завдання організації – 
ознайомити працівника з нею, а як результат, 
сформувати думку та відчуття приналежності 
до загальної атмосфери компанії. 

У США питанням адаптації займаються на 
всіх підприємствах. Відмінність лише в програ-
мі, яка для середніх та крупних організацій є 
більш поглибленою. На малих підприємствах 
цим займається менеджер-практик, інколи за 
допомогою роботи профспілки. Програма вклю-
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чає у себе як усне інформування про компанію 
та її особливості, так і процедури письмового 
та графічного характеру. На середніх та вели-
ких підприємствах цим займаються менеджер 
з управління персоналом або лінійні менедже-
ри. Програма може включати в себе загальну 
(інформацію щодо загального ознайомлення з 
компанією, політика організації, оплата праці, 
охорона праці, співпраця робітник та профспіл-
ки т. д.) та спеціальну (знайомство з робочим 
місцем, працівниками т. д.) інформацію.

Під час загального аналізу адаптації персо-
налу можна зробити висновок, що у цілому те-
оретичні основи програми виконуються з прак-
тичного погляду. Особливість полягає у тому, 
що в японських компаніях надають адаптації 
персоналу досить вагоме значення. На кожному 
підприємстві розробляється програма, типова 
тематика орієнтації нового працівника (інфор-
мація про компанію, продукцію, виробництво, 
продажі, трудові навички). Тобто працівни-
ка знайомлять повністю з механізмом роботи 
компанії. Адаптація спрямована на соціальне, 
професійне, організаційне та психофізіологічне 
пристосування майбутнього співробітника.

 Щодо компаній США, то особливість проце-
су адаптації персоналу полягає у наповненості 
тематики програми та варіації змістовних пи-
тань. Аналіз літературних джерел показав, що 
в середніх та крупних компаніях вони більш 
поглиблені. Із погляду практики українських 
підприємств програма адаптації персоналу 
може виконуватися не в повному обсязі. 

Можна виділити такі причини: 
1) більшість питань обговорюється під час 

співбесіди. Їх подальший розгляд може відбути-
ся лише з ініціативи майбутнього працівника за 
наявності незрозумілостей чи додаткових питань; 

2) ознайомлення працівника із загальними 
відомостями про підприємство є типовим лише 
для великих організацій. 

У цілому на вітчизняних підприємствах осо-
бливість процесу адаптації полягає у тому, що 
основні питання обговорюються під час співбе-
сіди. Найбільше увагу приділяють професійній 
адаптації. Працівнику створюють умови безпе-
рервного потоку інформації, яку певним чином 
регулює наставник. Результатом даного проце-
су є перевірка знань, тобто визначення придат-
ності працівника виконувати певний вид робо-
ти та стати складовою частиною функціонуючої 
системи.

У зарубіжних компаніях технології адаптації 
персоналу набагато різноманітніші. Зокрема, 
можна відзначити такі ефективні персонал-тех-
нології адаптації персоналу, як метод занурен-
ня, job-shadowing,  buddying та tell-show-do.

1. Метод занурення використовується під час 
адаптації працівників керівних посад різного 
рівня і передбачає повне занурення в практич-
ну діяльність із першого ж дня роботи. Основна 
мета методу – швидке входження нового спів-
робітника в трудовий процес. Найчастіше така 

адаптація застосовується для випробувального 
терміну керівників, яким необхідно з перших 
днів роботи показати здатність самостійно при-
ймати рішення, проявляти відповідальність і 
демонструвати той професійний управлінський 
рівень, на який розраховував роботодавець. 

2. Job-shadowing – технологія адаптації, 
згідно з якою новий співробітник стає ніби тін-
ню більш досвідченого співробітника, супрово-
джує його протягом робочого дня, обговорює 
з ним виробничі ситуації, отримує реальний 
досвід і якісний зворотний зв’язок. Метод job-
shadowing з успіхом застосовується у компа-
ніях США. Там упевнені, що цей метод дуже 
ефективний для фахівців у галузі високих тех-
нологій, причому будь-якого рівня [6]. 

3. Buddying являє собою технологію, яка пе-
редбачає адаптацію через установлення рівних 
приятельських стосунків із колегою. Це на-
самперед підтримка, допомога, певною мірою 
керівництво і захист однієї людини іншою для 
того, щоб були досягнуті її результати і цілі. 
На відміну від наставництва тут немає ієрархії, 
відносини будуються на наданні об’єктивного і 
чесного зворотного зв’язку за підтримки у ви-
конанні й освоєнні нових навичок [6]. 

4. Модель tell-show-do (tell – розкажи, 
show – покажи, do – зроби) допомагає правиль-
но побудувати роботу між коучем і новачком, 
швидко та якісно засвоювати нові навички. На 
кожному етапі tell-show-do наставник пояснює 
завдання працівникові, якого навчають, попе-
редньо визначивши послідовність виконання 
по кроках: 1. Tell (розкажи). Великі завдання 
розбиваються на кілька частин і проводяться 
окремими сесіями. Наставник ставить запитан-
ня співробітнику, щоб упевнитися, що той за-
своїв інформацію. Співробітник своїми словами 
переказує зміст завдання. 2. Show (покажи). 
Коуч показує, як потрібно виконувати завдан-
ня, коментуючи по ходу справи, який крок він 
виконує. Після закінчення він запитує, чи все 
було зрозуміло. 3. Do (зроби). Новий працівник 
сам виконує завдання. Наставник може попро-
сити співробітника зробити той чи інший крок 
заново, якщо він не задоволений якістю вико-
нання роботи. Після закінчення наставник дає 
зворотний зв’язок співробітнику і домовляється 
з ним, за якими критеріями будуть оцінювати-
ся вироблені навички. 

Узагальнюючи опрацьовані джерела та 
практичний досвід закордонних і вітчизняних 
підприємств, відзначимо, що великий вибір 
методів, засобів та інструментів щодо адапта-
ції персоналу зміщується у площину розвитку 
сучасних персонал-технологій, які створюють 
умови для формування потужного трудового по-
тенціалу. Їх використання надає підприємствам 
можливості підвищення якості персоналу, зни-
ження плинності кадрів, формування високої 
лояльності співробітників. 

На прикладі практичного застосування за-
значених технологій на підприємствах можна 
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бути впевненим, що вихід на позиції лідера в 
конкурентній боротьбі можливий лише за умо-
ви використання сучасних персонал-техноло-
гій. Слід зазначити, що найбільш ефективним 
застосування персонал-технології виявляється 
у комплексній взаємодії. Під час її вибору під-
приємству необхідно спиратися на показники 
фінансово-господарської діяльності, особливос-
ті виробництва, тенденції ринку праці. За до-
помогою комплексного підходу до вирішення 
питань найму та адаптації персоналу компанії 
залучають і утримують висококваліфікованих 
фахівців, які швидко адаптуються до колек-
тиву та виробничого процесу і тому виконують 
свої обов’язки продуктивно [7]. 

Грамотно реалізований процес адаптації по-
винен призвести до скорочення витрат за ра-
хунок зменшення термінів досягнення новим 
співробітником установлених стандартів вико-
нання робіт, скорочення плинності кадрів, еко-
номії часу безпосереднього керівника і рядових 
працівників, виникнення у нового члена колек-
тиву почуття задоволеності від роботи.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрям-
ку. Система адаптації необхідна для того, щоб 
скоротити час, який зазвичай потрібен новому 
співробітникові для освоєння на новому місці, 
щоб швидко «влитися» в колектив, зрозуміти 
вимоги, які до них висуває компанія, і швид-
ше вийти на необхідний рівень продуктивності. 
Для компанії система адаптації значно знижує 
плинність персоналу на випробувальному тер-
міні, що призводить до скорочення витрат на 
підбір персоналу.

Грамотно розроблена система адаптації дасть 
змогу людині, яка прийшла у новий колектив, 
почуватися комфортніше, а керівництву – отри-
мати від неї максимальну віддачу в роботі в 
найкоротший час.

Сучасні технології дають змогу поліпшити 
бізнес-процеси на підприємстві і працювати над 
командним духом усіх співробітників, збільшу-
ючи ефективність та результативність їхньої ро-
боти і процвітання компанії. Саме тому питанню 
впровадження та постійного вдосконалення про-
цесу адаптації співробітників повинно приділя-
тися достатньо уваги, адже саме персонал є од-

ним із найважливіших ресурсів в організації та 
ключем до успішного функціонування компанії.
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОСТУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ECONOMIC RATIONALE FOR THE GROWTH OF THE PROFITABILITY  
OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Величина прибутку і показники рентабельності грають ключо-

ву роль пыд час аналізу конкурентоспроможності підприємства 
будь-якої сфери. Бізнес функціонує ефективно, якщо суми вируч-
ки досить і для покриття витрат на реалізовану продукції, і для 
формування прибутку. Дана основна мета керівного складу під-
приємства формує розуміння необхідності оволодіння знаннями 
і практичними навичками ефективного, сталого управління для 
раціонального розподілу прибутку і забезпечення зростання рен-
табельності підприємства. За своєю суттю рентабельність  – це 
показник ефективності функціонування підприємства, який відо-
бражає ступінь використання виробничих, трудових, фінансових 
та інших ресурсів. Комплексний аналіз рентабельності дає мож-
ливість багатогранно оцінити ефективність діяльності підприєм-
ства, виявити чинники впливу та обґрунтувати доцільність упро-
вадження інструментів зростання рентабельності підприємства.

Ключові слова: прибуток, рентабельність, рентабельність 
продукції, рентабельність продажів, рентабельність сукуп-
них активів, рентабельність поточних активів, рентабельність 
власного капіталу.

АННОТАЦИЯ
Величина прибыли и показатели рентабельности играют 

ключевую роль при анализе конкурентоспособности предпри-
ятия любой сферы. Бизнес функционирует эффективно, если 
суммы выручки достаточно и для покрытия расходов на реа-
лизованную продукции, и для формирования прибыли. Данная 
основополагающая цель руководящего состава предприятия 
формирует понимание необходимости овладения знаниями и 
практическими навыками эффективного, устойчивого управле-
ния для рационального распределения прибыли и обеспечения 
роста рентабельности предприятия. По своей сути рентабель-
ность – это показатель эффективности функционирования 
предприятия, которая отражает степень использования произ-
водственных, трудовых, финансовых и других ресурсов. Ком-
плексный анализ рентабельности дает возможность много-
гранно оценить эффективность деятельности предприятия, 
выявить факторы влияния и обосновать целесообразность вне-
дрения инструментов роста рентабельности предприятия.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, рентабель-
ность продукции, рентабельность продаж, рентабельность 
совокупных активов, рентабельность текущих активов, рента-
бельность собственного капитала.

АNNOTATION
For successful operation in a market environment and the 

strengthening of its competitive advantages, each business entity 
must strive to increase the efficiency of its activities. It is important 
at the same time to correctly determine the criteria and system of 
indicators to assess its level. The amount of profit and profitability 
indicators play a key role in the analysis of the competitiveness 
of enterprises in any field. Since the main goal of entrepreneurial 
activity in the conditions of market relations is profit, then the cri-
terion of economic efficiency is the maximization of profit per unit 
of capital (resources) costs with a high level of labor quality and 
ensuring the competitiveness of products. Therefore, to assess the 
level of efficiency of entrepreneurial activity, profitability indicators 
are most often used. The conclusions on the results of a retrospec-
tive and perspective analysis depend on how correctly the profit-
ability indicators are calculated, how real they reflect its essential 
characteristics. A business functions efficiently if the proceeds are 
sufficient to cover the costs of products sold and to generate profit. 
This fundamental goal, the leadership of the enterprise, creates an 
understanding of the need to master the knowledge and practical 
skills of effective, sustainable management for the rational distri-
bution of profits and ensure the growth of profitability of the enter-
prise. At its core, profitability is an indicator of the efficiency of the 
enterprise, which reflects the degree of use of production, labor, 
financial and other resources. The role of the profitability indicator 
for each enterprise is very large. The main value of this indicator: 
profitability indicator – this is one of the main criteria for evaluat-
ing the effectiveness of the enterprise; the increase in profitability 
characterizes the goal of the enterprise in a market economy; the 
growth of the profitability indicator provides increased financial sta-
bility of the enterprise; the growth of profitability will strengthen the 
position of the enterprise in the competition and will contribute to 
the survival of the enterprise in a market economy; the profitability 
indicator is very important for owners (shareholders and founders), 
since when it increases, interest in this enterprise increases, the 
share price rises; the profitability indicator is important for lenders 
and borrowers of money, since its level allows you to assess the 
reality of obtaining interest on obligations, the risk of not return-
ing borrowed funds and the solvency of the company. A compre-
hensive analysis of profitability makes it possible to multifacetedly 
assess the effectiveness of the enterprise, identify factors of in-
fluence and justify the feasibility of introducing tools to increase 
profitability of the enterprise. Using the proposed system of indica-
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tors in practice, constant monitoring of their level, assessing their 
sensitivity to management decisions will significantly increase the 
efficiency of enterprises.

Key words: profit, profitability, profitability of products, prof-
itability of sales, return on total assets, return on current assets, 
return on equity.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Особливе значення в рин-
кових умовах набуває управління рентабельніс-
тю підприємства як найбільш узагальнюючим 
показником ефективності його господарської ді-
яльності. Така пильна увага пояснюється тим, 
що економічна рентабельність характеризує 
потенціал підприємства в діловому співробіт-
ництві, будучи гарантом ефективної реалізації 
економічних інтересів усіх учасників господар-
ської діяльності, як самого підприємства, так і 
його партнерів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спираються автори. Вагомий 
внесок у дослідження рентабельності як по-
казника ефективності функціонування підпри-
ємств зробили такі науковці: А.М. Лебедєва, 
Л.Б. Ольшевський, Н.Г. Пігуль, М.В. Бець, 
І.В. Безрученко, В.П. Савчук, М.А. Болюх, 
В.С. Дієсперов, К.О. Чигріна. Однак варто від-
значити, що сьогодні існує необхідність у сис-
тематизації теоретичних та практичних знань 
щодо економічного обґрунтування зростання 
рентабельності будівельних підприємств.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Існуюча практика оцінки фінан-
сового стану передбачає використання системи 
взаємопов’язаних показників рентабельності. 
Кожен із них має певне змістове навантаження 
для користувача і грає конкретну роль у меха-
нізмі управління економічною рентабельністю 
підприємства. Питання підвищення рівня рен-
табельності підприємств є досить актуальним і 
основна мета його повинна бути спрямована на 
виявлення чинників, що впливають на рента-
бельність підприємств та шляхи її підвищення.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення пріоритетів 
в управлінні рентабельністю будівельних під-
приємств. Для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити такі завдання:

• розглянути теоретичні аспекти рентабель-
ності;

• визначити пріоритети фінансового управ-
ління задля забезпечення зростання рентабель-
ності підприємства;

• проаналізувати чинники, що впливають на 
рентабельність;

• виявити основні інструменти та заходи 
щодо збільшення рентабельності.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Рентабельність – це найважливі-
ший узагальнюючий показник оцінки економіч-

ної ефективності господарювання, що характе-
ризує рівень його дохідності, або прибутковості, 
за певний період. Під терміном «рентабель-
ність» у загальному сенсі розуміють прибутко-
вість, оскільки він виник від слова «рента», що 
буквально означає «дохід» [8, с. 90].

Рентабельність повніше, ніж будь-який ін-
ший показник, відображає кінцеві результати 
діяльності і тому використовується як основний 
критерій визначення доцільності витрат, раці-
ональності організації виробництва, ефектив-
ності використання трудових та матеріальних 
ресурсів, швидкості обороту коштів, позикової 
політики і т. д. [1, с. 43].

Показники рентабельності визначаються від-
ношенням отриманого прибутку до кількісного 
показника, від якого цей прибуток залежить. 
Даний показник виражається у відсотках. Під 
час розрахунку показників рентабельності як 
чисельник можуть використовуватися такі по-
казники прибутковості, як валовий прибуток, 
прибуток від продажів, балансовий прибуток 
або чистий прибуток. Джерелами коштів, за 
рахунок яких може бути отриманий результат, 
є активи, власний капітал, собівартість та ін. 
[6, с. 25]. Показники рентабельності характери-
зують ефективність роботи в підприємницькій 
та інвестиційній діяльності, в окупності витрат, 
виступаючи як інструмент інвестиційної полі-
тики та ціноутворення.

Дослідження рентабельності виробництва 
дає змогу розкрити тенденції розвитку та по-
кликане вказати шляхи ефективного формуван-
ня, вказує на помилки в господарській діяль-
ності, а крім того, виявляє збільшення доходу, 
що, в кінцевому підсумку дає компанії змогу 
більш успішно здійснювати свою діяльність 
[5, с. 121].

Чинники, що впливають на рентабельність, 
класифікують так:

• зовнішні: чинники ринкової кон’юнктури 
та адміністративно-правові;

• внутрішні: матеріально-технічні, органі-
заційно-управлінські, чинники економічного 
стимулювання і соціальні чинники умов праці 
[4, с. 363].

Вплив зовнішніх чинників не може бути зна-
чно зміненим, проте підприємства можуть роз-
робити заходи адаптації для максимально ефек-
тивного використання сформованої ситуації. На 
противагу їм вплив внутрішніх чинників підда-
ється корегуванню і може бути зміненим управ-
лінськими рішеннями. Тому важливо розуміти, 
які наявні інструменти та які шляхи досягнення 
підвищення рентабельності підприємства [7, с. 2].

Закономірності росту показників рентабель-
ності [3, с. 53]:

• зростання рентабельності продажів за умо-
ви зростання обсягу реалізації свідчить про 
зростання конкурентоспроможності продукції, 
причому за рахунок таких чинників, як якість, 
сервіс в обслуговуванні покупців, а не цінового 
фактора;
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• зростання рентабельності активів є індика-
тором підвищення ефективності їх використан-
ня, крім того, рентабельність активів відобра-
жає ступінь кредитоспроможності організації: 
організація кредитоспроможності, якщо рента-
бельність її активів перевищує відсоток за за-
лученими фінансовими ресурсами; 

• зростання рентабельності власного капіта-
лу відображає підвищення інвестиційної при-
вабливості організації: рентабельність власно-
го капіталу повинна перевищувати віддачу від 
альтернативних вкладень із порівняним рівнем 
ризику. Необхідно відзначити, що рентабель-

ність капіталу – це той показник, який має тен-
денцію до вирівнювання в масштабах усієї еко-
номіки, тобто низьке значення цього показника 
протягом тривалого часу може розглядатися як 
непряма ознака спотворення звітності;

• зростання рентабельності інвестованого ка-
піталу відображає збільшення здатності бізнесу 
створювати вартість, тобто підвищувати добро-
бут власників; рентабельність інвестованого ка-
піталу повинна перевищувати середньозважену 
ціну капіталу підприємства, розраховану з ура-
хуванням ринкових цін на джерела фінансових 
ресурсів.

 

• відношення прибутку від продажів до повної собівартості 
продукції. 

Рентабельність продукції 

• відношення прибутку від продажів до виручки від реалізації 
продукції. 

Рентабельність продажів 

• відношення чистого прибутку до середньої вартості сукупних 
активів 

Рентабельність сукупних активів 

• відношення чистого прибутку до середньої вартості поточних 
активів 

Рентабельність поточних активів 

• відношення чистого прибутку до середньої вартості власного 
капіталу 

Рентабельність власного капіталу 

Рис. 1. Групи основних показників рентабельності

 

• Чинники ринкової кон'юнктури: рівень 
конкурентоспроможності продукції, зміна 
цін та тарифів, рівень інфляції  

• Адміністративно-правові чинники: 
політика держави у сфері оподаткування, 
державне регулювання цін, нормативні 
документи галузі 

Зовнішні  
(не залежать від 

діяльності підприємства) 

• Матеріально-технічні (рівень 
екстенсивного та інтенсивного 
використання виробничих ресурсів) 

• Організаційно-управлінські 
(удосконалення організації виробництва) 

• Економічні (економічне стимулювання, 
резерви зростання прибутку) 

• Соціальні (поліпшення умов праці) 

Внутрішні 
(безпосерднь залежать 

від діяльності 
підприємства і 

характерізують його 
особливості) 

Рис. 2. Чинники, що впливають на величину рентабельності
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Основні чинники підвищення рентабельності 
такі [2, с. 148]:

• зростання прибутку;
• зниження собівартості;
• зниження витрат на виробництво продукції;
• зменшення вартості основних виробничих 

фондів;
• зниження залишків нормованих оборот-

них коштів.
Основні заходи щодо збільшення рентабель-

ності:
1. правильне визначення оптимальної кіль-

кості використовуваних ресурсів;
2. підвищення конкурентоспроможності про-

дукції;
3. використання факторингу;
4. придбання основних виробничих фондів у 

лізинг;
5. дохід від здачі майна в оренду;
6. більш широке використання засобів мар-

кетингу для збільшення обсягу реалізації ви-
пущеної продукції і розширення ринку збуту 
продукції;

7. збільшення обсягу продукції;
8. застосування сучасних методів організації 

виробництва і праці;
9. впровадження та освоєння нової, більш 

прогресивної техніки;
10. підвищення продуктивності праці;
11. посилення режиму економії у витрачанні 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 
[9, с. 101].

Згідно із цим, якщо правильно впроваджу-
вати дані заходи в роботу підприємства, то по-
казники рентабельності будуть збільшуватися, 
що говорить про ефективність роботи.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. По-
казники рентабельності – основні індикатори 
фінансового стану підприємства. Разом із тим 
під час проведення фінансового аналізу важли-
вий не стільки розрахунок показників, скільки 
вміння правильно трактувати отримані резуль-
тати і на цій основі приймати вірні управлін-
ські рішення щодо оптимізації економічних і 
фінансових процесів на підприємстві.
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УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ЧИННИК 
ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ БІЗНЕСУ

COMMUNICATION MANAGEMENT AS A FUNDAMENTAL FACTOR  
IN BUILDING A BUSINESS REPUTATION

АНОТАЦІЯ
У сучасних умовах саме комунікації між людьми та органі-

заціями стають стратегічним ресурсом управління, необхідним 
для забезпечення конкурентоздатності і створення умов ефек-
тивного зростання підприємств. Недосконало налагоджена сис-
тема управління комунікаціями на підприємстві, а тим більше 
її відсутність, призводить до спотворення інформаційного поля, 
затягує процес прийняття рішень у компанії. Отже, підприєм-
ство не може ефективно реагувати на внутрішні та зовнішні змі-
ни, що, своєю чергою, призводить до неефективного управлін-
ня, тому принципово важливим стає формування комплексних 
механізмів управління комунікаціями підприємства. У статті 
визначено значення та місце комунікацій у системі управління 
підприємством, досліджено основні інструменти для форму-
вання комунікаційної стратегії, запропоновано схему побудови 
матриці цільових аудиторій та стратегічної комунікаційної карти 
організації, представлено узагальнюючу модель управління ко-
мунікаціями та її вплив на формування репутації бізнесу.

Ключові слова: репутація бізнесу, стейкхолдери, корпо-
ративні комунікації, управління комунікаціями, карта цільових 
аудиторій, стратегічна карта комунікацій, модель управління 
комунікаціями.

АННОТАЦИЯ
В современных условиях именно коммуникации между 

людьми и организациями становятся стратегическим ресурсом 
управления, необходимым для обеспечения конкурентоспособ-
ности и создания условий эффективного роста предприятий. 
Несовершенная система управления коммуникациями на пред-
приятии, а тем более ее отсутствие, приводит к искажению ин-
формационного поля, затягивает процесс принятия решений в 
компании. Предприятие не может эффективно реагировать на 
внутренние и внешние изменения, что, в свою очередь, приво-
дит к неэффективному управлению, поэтому сейчас принци-
пиально важным становится формирование комплексных ме-
ханизмов управления коммуникациями предприятия. В статье 
определены значение и место коммуникаций в системе управ-
ления предприятием, исследованы основные инструменты для 
формирования коммуникационной стратегии, предложена схе-
ма построения матрицы целевых аудиторий и стратегической 
коммуникационной карты организации, представлена обобща-
ющая модель управления коммуникациями и показано ее влия-
ние на формирование репутации бизнеса.

Ключевые слова: репутация бизнеса, стейкхолдеры, кор-
поративные коммуникации, управление коммуникациями, кар-

та целевых аудиторий, стратегическая карта коммуникаций, 
модель управления коммуникациями.

ANNOTATION
In today’s environment, communication between people and 

organizations is becoming a strategic management resource nec-
essary to ensure competitiveness and create conditions for the 
effective growth of enterprises. The communication management 
system in the enterprise is not well-established, and even more so 
its absence leads to distortion of the information field and delays 
the decision-making process in the company. Therefore, the com-
pany cannot respond effectively to internal and external changes, 
which in turn leads to inefficient management. Therefore, it is of 
fundamental importance now to develop comprehensive mecha-
nisms for managing enterprise communications. Business practic-
es show that the formation of a positive reputation is one of the 
priority tasks of foreign companies and is becoming increasingly 
relevant in the Ukrainian market. Companies no longer limit them-
selves to relationships only with customers, employees and part-
ners. In the context of “forced transparency”, businesses are forced 
to find more and more approaches to interact with a large number 
of (many) stakeholders - including the public, public authorities and 
others. An effective tool for this is the company’s communications 
management system, based on the regularity, timeliness, reliability 
and openness of information provided by the company’s speakers. 
The article defines the importance and place of the communica-
tion function in the enterprise management system. The authors 
investigated the basic tools for forming a communication strategy 
in a company and proposed a scheme for building a matrix of tar-
get audiences. A scheme for building a strategic communication 
map, according to the business goals of the organization, is also 
proposed. This tool is basic in planning communication strategy 
and setting communication tasks from the outside as well as inside 
the company. The paper presents a general model of communica-
tion management in a company and its influence on the formation 
of business reputation. The main results presented in the article 
can be practically applied within the enterprise aimed at building a 
communication management process and maintaining a business 
reputation. In particular, a written matrix of target audiences can be 
used by businesses to evaluate and select the form of communica-
tion with their stakeholders.

Key words: business reputation, stakeholders, corporate 
communications, communications management, target audience 
map, strategic communications map, communication management 
model.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. У сучасних умовах 
ринкової економіки пріоритетним завданням 
є вдосконалення тих інструментів управління 
підприємством, які сприяють його ефективному 
функціонуванню. Корпоративні комунікації – 
інструмент, який супроводжує всі управлінські 
рішення, забезпечує реалізацію функцій ме-
неджменту, зв’язок з усіма ключовими стейк-
холдерами підприємства та, безумовно, визна-
чає репутацію бізнесу в ринковому середовищі. 
У більшості малих та середніх українських 
підприємств комунікації сприймаються як до-
поміжна діяльність та в 99% спрямовані на 
просування продукту і послуги за відсутності 
стратегії просування бізнесу, його засновників, 
експертизи і команди. Відсутність стратегічного 
підходу до управління корпоративними комуні-
каціями призводить до погіршення сприйнят-
тя комунікацій усіма цільовими аудиторіями 
бізнесу, ускладнення їх інтеграції в процес 
управління підприємством і, як підсумок, до 
зниження економічної ефективності його ді-
яльності. У сучасних умовах «вимушеної про-
зорості» саме процес стратегічного управління 
корпоративними комунікаціями підприємства 
може стати ключовим чинником його конку-
рентоспроможності та визначальним аспектом 
формування його позитивної репутації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Питання роз-
витку та становлення комунікацій, управлін-
ня комунікаційними процесами висвітлено в 
роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних 
учених. Основні питання теорії комунікацій 
розглядають у своїх роботах Ж.В. Ніколава 
[5], Г.Г. Почепцов [7], Л.Ю. Сагер [9; 10] та ін. 
Стратегічне управління комунікаціями, а та-
кож питання щодо взаємозв’язку системи ко-
мунікацій в організації та репутації досліджено 
в працях А.Н. Загороднікова, М.Н. Комісарової 
[3; 4] та ін. Особливості комунікаційного про-
цесу та моделі комунікацій описано Г. Лассу-
елом, Г.М. Маклюеном, В. Шрамом [2] та ін. 
Причому в дослідженнях вищезазначених ав-
торів процес комунікацій розглядається, з од-
ного боку, як функція, що обслуговує процес 
прийняття управлінських рішень усередині ор-
ганізації, а з іншого – як взаємодія із зовніш-
нім середовищем (просування бренду). Однак 
поза увагою вчених залишається дослідження 
взаємозв’язку між процесом управління кому-
нікаціями та його впливом на формування ре-
путації бізнесу в цілому.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є обґрунтування значення 
управління комунікаціями у формуванні репута-
ції бізнесу та визначення інструментів створення 
ефективної комунікаційної стратегії підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. За умов усе меншої цінової та якіс-
ної диференціації продукції та послуг саме ре-
путація починає виступати одним із найбільш 
цінних активів підприємства та чинником зрос-
тання привабливості для всіх стейкхолдерів. 
Споживачі, зокрема, підтримують більш ста-
більні відносини з підприємствами, що володі-
ють хорошою репутацією, а отже, вони більш 
успішно займають перспективні ринки. Най-
кращі фахівці галузі прагнуть довгострокового 
співробітництва з підприємствами, що володі-
ють хорошою репутацією. Органи влади нада-
ють більш лояльні умови для розвитку бізне-
су і, відповідно, вигідні умови для реалізації 
стратегії його розвитку, а громадськість лояль-
но ставиться до помилок і промахів в управ-
лінні бізнесом. Своєю чергою, бізнес в останні 
роки все більшою мірою відчуває необхідність 
формування своєї репутації, а тому все біль-
шу увагу починає приділяти власному образу 
в очах цільових аудиторій. Висока репутація 
підприємства при цьому виступає складним та 
багатогранним показником його ефективної ді-
яльності та успішно вибудованої системи кор-
поративних комунікацій.

Основними інструментами для побудови ко-
мунікаційної стратегії компанії є:

1. Репутаційний профіль – сукупність основ-
них чинників, котрі є базовими для аналізу 
інформаційного поля та за якими оцінюють 
компанію зовнішні та внутрішні стейкхолде-
ри бізнесу. Аналіз репутаційного профілю дає 
можливість, з одного боку, побачити в яких 
чинниках репутації є проблеми, та, з іншого – 
відстежувати взаємозв’язок між комунікаціями 
компанії та впливом на дії аудиторій.

2. Карта цільових аудиторій – перелік зо-
внішніх та внутрішніх стейкхолдерів бізнесу та 
їх оцінка щодо ступеня впливу і рівня зацікав-
леності конкретним бізнесом.

3. База ключових ЗМІ та журналістів, що 
можуть служити джерелом інформації, а також 
лідерів думок, здатних впливати на стейкхол-
дерів компанії.

4. Стратегічна карта комунікацій – поетапна 
схема досягнення цілей комунікаційної страте-
гії, що базується на бізнес-цілях компанії.

У процесі своєї діяльності кожна компанія 
будує систему взаємодії і, відповідно, страте-
гію комунікацій з основними цільовими ау-
диторіями: споживачами продукту/послуги, 
бізнес-партнерами, органами державної влади, 
акціонерами та інвесторами, співробітниками, 
суспільством. Кожна із цих аудиторій відносно 
самостійна, має різний ступінь впливу на ді-
яльність бізнесу та власний інтерес щодо нього. 
У процесі роботи над комунікаційною страте-
гією компанії доцільно побудувати карту ці-
льових аудиторій та визначити основні форми 
взаємодії з кожною з них. Для побудови карти 
цільових аудиторій потрібно всіх стейкхолдерів 
бізнесу розподілити за основними секторами 
матриці (рис. 1).
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У результаті розподілу під-
хід до комунікацій буде за-
лежати від сектору, в який 
потрапила конкретна цільова 
аудиторія, зокрема:

І. Невпливові та необізна-
ні – мають низький ступінь 
впливу на конкретний бізнес 
та низький інтерес, до них до-
цільно не застосовувати кон-
кретних засобів комунікацій, 
лише контролювати та моніто-
рити зміни міри впливу.

ІІ. Впливові та необізнані – 
цільові аудиторії, що потрапи-
ли до цього сектору, потріб-
но ефективно інформувати та 
тримати задоволеними.

 ІІІ. Невпливові та обізнані – цільові аудито-
рії, що слабо впливають на конкретний бізнес, 
однак мають високий інтерес і повинні бути до-
бре проінформованими.

ІV. Впливові та активні – мають найбільший 
ступінь впливу й високий інтерес до компанії, 
тому із цими цільовими аудиторіями потрібно 
взаємодіяти найбільше: регулярно цікавитися 
їхньою думкою, залучати до процесу прийнят-
тя рішень, ефективно інформувати про зміни та 
управляти їхньою поведінкою.

Сучасні дослідження, що демонструють світо-
ві тренди у сфері комунікацій, можуть допомогти 
компанії у побудові комунікаційної стратегії. Ре-
зультати дослідження Daniel J. Edelman [11], зо-
крема, свідчать про те, що суспільство найбільше 
довіряє думці саме внутрішніх працівників компа-
нії порівняно з СЕО, топ-менеджерами, клієнтами, 
думкою експертів, власне PR-функцією компанії, 
причому це стосується всіх сфер роботи організації. 
Отже, бізнес має враховувати це під час побудови 
своєї комунікаційної стратегії, приділяти особли-
ву увагу роботі з персоналом та готувати спікерів 
від компанії. Це дослідження також демонструє, 
що суспільство все менше довіряє прямій рекла-
мі (прес-секретар), а все більше прислухається до 
думки, так би мовити, з першоджерела – від влас-
ника компанії, топ-менеджера, лояльного клієнта 
або ж експерта відповідної галузі.

Сучасні корпоративні комунікації мають 
складний взаємозв’язок комунікаційних про-
цесів, спрямованих на вирішення поточних, се-
редньострокових (тактичних) і довгострокових 
(стратегічних) завдань компанії.

До ключових напрямів стратегії корпоратив-
них комунікацій належать:

– комунікаційна підтримка бізнес-стратегії 
компанії – донесення до ключових цільових ау-
диторій офіційної позиції компанії;

– підтримка та захист репутації бізнесу – ко-
мунікація компанії про свої рішення та дії, по-
літики КСО та ін.;

– системний підхід – затвердження процедур 
управління комунікаціями компанії (внутріш-
німи та зовнішніми);

– встановлення показників ефективності ко-
мунікацій на рівні всіх відділів компанії;

– постановка завдань для PR-відділу по всіх 
напрямах бізнесу компанії.

Ефективна комунікаційна стратегія має до-
сліджувати кількісні й якісні показники ста-
ну бізнесу в даний момент (параметри оцінки 
репутації, ключові повідомлення та якість їх 
донесення до цільових аудиторій), демонстру-
вати перспективу цих показників у коротко-
строковій (три-шість місяців) та довгостроковій 
(один-два роки) перспективі. Комунікаційна 
стратегія описує канали та формує меседж, що 
буде донесений до цільових аудиторій бізнесу, 
а також параметри, за якими буде оцінюватися 
ефективність донесення ключових повідомлень 
через затверджені канали. 

Побудова комунікаційної карти є невід’ємним 
елементом управління організацією. Причому 
відсутні рекомендовані терміни, на які доціль-
но розробляти таку карту, і кожна організація 
має сама визначати їх залежно від становища 
її на ринку, поставлених бізнес-цілей, тактич-
них та стратегічних планів у цілому. Карта ко-
мунікацій нерозривно пов’язана з бізнес-ціля-
ми, формується на їх основі та з урахуванням 
інших чинників, що можуть впливати на ко-
мунікаційну стратегію (зовнішнє середовище, 
репутаційний профіль компанії, ін.). Зразок 
побудови комунікаційної карти компанії зобра-
жено на рис. 2.

Слід зазначити, що кожен з етапів має пере-
глядатися у терміни не довше, ніж кожні три 
місяці (квартал), тому що в сучасних мобіль-
них умовах зовнішнього середовища та високої 
конкуренції на ринку компанія має регулярно 
аналізувати актуальність поставлених завдань, 
моніторити зміни в поведінці цільових аудито-
рій, досліджувати нові канали та форми кому-
нікації. Розроблена комунікаційна карта ком-
панії є необхідним і важливим інструментом 
для формування позитивного рівня довіри всіх 
стейкхолдерів до компанії у разі успішної ре-
алізації кожного її етапу. Слід зазначити, що 
інформаційне поле організації формується не 
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Джерело: побудовано на основі [6] 
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лише з якісних аргументів, фактів, історії та 
професійно підготовлених спікерів компанії, а 
й із висловлювань третіх осіб ззовні (опонентів, 
конкурентів, ін.).

Отже, інформаційне поле може містити діа-
метрально протилежні, часто негативні позиції 
стосовно тієї чи іншої компанії, які безпосеред-
ньо впливають на рівень довіри стейкхолдерів 
та, як результат, формують відповідну репута-
цію бізнесу. Одним із завдань комунікаційної 
стратегії компанії є відпрацювання негативу, 
що міститься в інформаційному полі. Модель 
управління комунікаціями в організації пред-
ставлено на рис. 3.

Зображена модель управління комунікаці-
ями містить ключові елементи побудови ко-
мунікаційної стратегії та демонструє процес 
регулярної актуалізації комунікаційної карти 

компанії з огляду на публічне поле, в якому 
перебуває компанія. Головне – модель демон-
струє безпосередній вплив системи управління 
комунікаціями на рівень довіри цільових ауди-
торій до конкретного бізнесу та формування і 
підтримку його репутації у цілому.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Про-
цес формування позитивної репутації бізнесу 
набуває все більшої актуальності в сучасних 
умовах, зокрема в Україні. Це пов’язано з тим, 
що компанії вже не обмежують себе взаємовід-
носинами лише з клієнтами, співробітниками 
та партнерами. В умовах «вимушеної» прозо-
рості бізнес змушений знаходити все більше 
підходів для взаємодії з великою кількістю 
стейкхолдерів, у тому числі громадськістю, 
органами державної влади та ін. Ефективним 
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інструментом цього стає система управління ко-
мунікаціями в компанії, що ґрунтується на ре-
гулярності, оперативності, достовірності та від-
критості інформації, що надається спікерами 
компанії. У статті обґрунтовано використання 
комплексного підходу до формування стратегії 
комунікацій в компанії та запропоновано прак-
тичні інструменти для її впровадження в про-
цес управління організацією.
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АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ТА НЕДОЛІКІВ УПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМИ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено аналізу практичних результатів упро-

вадження однієї з найпопулярніших сьогодні систем автома-
тизації інформаційного забезпечення управління підприєм- 
ством – ERP-системи. У ході дослідження встановлено критерії, 
які відрізняють ERP-системи від інших програмних продуктів. На 
основі моніторингу світового ринку ERP визначено найбільш по-
пулярних виробників цього програмного забезпечення, встанов-
лено сфери економічної діяльності, у яких його впровадження 
набуло найбільшого поширення. Визначено основні причини 
та мотиви менеджерів упроваджувати ERP-системи на підпри-
ємствах і чинники, які на це впливають. Однак упровадження 
таких систем у діяльність підприємств потребує значних затрат 
як фінансових, так і трудових ресурсів, у зв’язку з чим проаналі-
зовано основні технічні, функціональні та організаційні переваги 
й недоліки запровадження цих систем на підприємствах.

Ключові слова: інформаційне забезпечення управління 
підприємством, системи автоматизації управління підприєм-
ством, системи планування ресурсів, ERP-системи, менедж-
мент.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу практических результатов вне-

дрения одной из самых популярных сегодня систем автоматиза-
ции информационного обеспечения управления предприятием –  
ERP-системы. В ходе исследования установлены критерии, ко-
торые отличают ERP-системы от других программных продук-
тов. На основе мониторинга мирового рынка ERP определены 
наиболее популярные производители этого программного обе-
спечения, установлены сферы экономической деятельности, в 
которых его внедрение получило наибольшее распространение. 
Определены основные причины и мотивы менеджеров внедрять 
ERP-системы на предприятиях и факторы, которые на это влия-
ют. Однако внедрение таких систем в деятельность предприятий 
требует значительных затрат как финансовых, так и трудовых ре-
сурсов, в связи с чем проанализированы основные технические, 
функциональные и организационные преимущества и недостат-
ки введения этих систем на предприятиях.

Ключевые слова: информационное обеспечение управ-
ления предприятием, системы автоматизации управления 
предприятием, системы планирования ресурсов, ERP-
системы, менеджмент.

ANNOTATION
The rapid pace of economic development has led to an in-

crease in informational load on management staff, that has led to 
the widespread introduction and usage of automated accounting 
systems, which greatly facilitate the accomplishment of the tasks 
set. To improve the management of the enterprise it is necessary 
to use new methods and modern technical means of various infor-
mation systems’ construction that correspond to the current state of 
scientific and technological progress. This predetermines the need 
to increase attention to the new accounting software. The article is 
devoted to the analysis of practical results of implementation of one 
of the most popular enterprise management information systems of 
today - the ERP-system. The study has established criteria that dis-
tinguish ERP systems from the other software products. The most 
popular manufacturers of this software have been identified on the 
basis of ERP world market research, and the areas of economic ac-
tivity in which its implementation has become the most widespread 
have been identified. The market share of basic manufacturers of 
ERP-systems is established. The main reasons and motives of 
managers to implement ERP-systems at enterprises and the factors 
that influence it have been identified. In addition, the average cost 
of the most popular ERP systems implementation and other costs 
incurred by businesses other than software licenses have been de-
termined and the services of companies implementing them. The 
enterprises that implement ERP-systems in their activity by capacity 
of annual income have been distributed. However, the implementa-
tion of such systems in the activity of enterprises requires consid-
erable costs both financial and labor resources, in connection with 
which the main technical, functional and organizational advantages 
and disadvantages of implementation of these systems in enterpris-
es are analyzed. Despite the high cost of ERP system implementing 
and maintaining, the cost of using it can significantly exceed the 
expenditures. The importance of choosing a software product has 
been determined depending on the peculiarities of the enterprise 
activity and the ability of additional costs for its maintenance.

Key words: information support for enterprise management, 
enterprise management automation systems, resource planning 
systems, ERP systems, management.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасні способи ведення 
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господарської діяльності передбачають доволі 
інтенсивний обмін інформацією між учасни-
ками бізнес-процесів. Потоки інформації мо-
жуть відбуватися як усередині підприємства, 
так і охоплювати декілька підприємств, навіть 
у різних країнах. Для опрацювання цих по-
токів інформації використовують різні засоби: 
комп’ютери, планшети, смартфони тощо. Ін-
формаційні системи і технології полегшують 
роботу працівників, прискорюють бізнес-проце-
си всередині підприємства і, як наслідок, під-
вищують їхню продуктивність. Для керівника 
ці системи і технології можуть бути не лише 
способом отримання та аналізу інформації, а й 
високоефективним інструментом управління. 

Інформаційні системи, які нині широко вико-
ристовують в управлінні підприємствами, можуть 
виконувати різні функції та бувають різних ви-
дів. До найпоширеніших багатофункціональних 
комплексних інтегрованих інформаційних систем 
управління підприємствами належать системи 
планування ресурсів (ERP-системи). Установлено, 
що впровадження таких систем у діяльність під-
приємств потребує значних затрат як фінансових, 
так і трудових ресурсів, що актуалізує питання 
економічної доцільності такого впровадження, зі-
ставлення його переваг із недоліками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спираються автори. Аналіз про-
блем ефективності впровадження та розвитку 
інформаційних технологій на підприємствах 
широко висвітлений у дослідженнях інозем-
них та українських науковців, публікаціях 
експертів і практиків. Серед українських на-
уковців дослідженням сутності ERP-систем та 
їх упровадження на підприємствах займали-
ся В.Ф. Гамалій, О.А. Журан, І.В. Кальниць-
ка, Д.В. Карпова, П.І. Безус, Т.В. Костенко, 
Н.Р. Полуектова, В.М. Лисак та ін. Об’єктами 
їхніх наукових праць здебільшого є технічні 
проблеми застосування ERP-систем, натомість 
питання економічної ефективності цих систем, 
установлення їхніх переваг і недоліків залиша-
ється недостатньо розкритим.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у встановленні 
основних переваг та недоліків упровадження 
ERP-систем у діяльність підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. ERP-система – це більше ніж зви-
чайне програмне забезпечення; це система, яка 
консолідує та концентрує всю інформацію під-
приємства, дає змогу керувати її потоком і за-
безпечує одночасний доступ до неї низки корис-
тувачів підприємства, які працюють у системі 
та мають відповідні права доступу, у результаті 
чого підвищуються якість обслуговування клі-
єнтів та ефективність роботи персоналу [1].

ERP-системи не є універсальними. Їх упро-
вадження повинне враховувати галузеву специ-
фіку та інші особливості діяльності. Міжнарод-
на дослідницька компанія Panorama Сonsulting 
Solutions у своєму щорічному звіті ERP RREPORT 
2018 навела такий галузевий розподіл проектів 
ERP-систем, упроваджених у 2018 р. (рис. 1).

За даними рис. 1 помітно, що основна части-
на замовників ERP-системи – це представники 
промислового сектору економіки. Значний об-
сяг ERP-систем упроваджено також у сферах 
фінансів, дистрибуції та інформаційних тех-
нологій. Найменша частка впроваджень спо-
стерігається у сфері телекомунікацій, охорони 
здоров’я й освіти.

Важливою умовою впровадження ERP-системи 
та вибору відповідного програмного продукту є гли-
бокий аналіз специфіки діяльності підприємства, 
його організаційної структури, бізнес-процесів, 
відповідних їм потоків інформації та, найголовні-
ше, інформаційних потреб і запитів користувачів 
цієї системи в процесі управління діяльністю під-
приємства, щоб зрозуміти, який результат можна 
отримати після його впровадження.

Сучасний ринок програмного забезпечення 
для оптимізації управління ресурсами бізнесу 
охоплює значний перелік найменувань, про-
те найчастіше підприємства віддають перевагу 
виробникам програмних продуктів, представле-
них на рис. 2. 
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Рис. 1. Галузевий розподіл проєктів ERP-систем, упроваджених у 2018 р. 
Джерело: візуалізовано за даними [2]



174

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

В Україні високим рівнем популярності 
користується програмне забезпечення SAP, 
Microsoft Dynamics та 1С: ERP. Одними з най-
популярніших виробників ERP-систем для 
американських та європейських замовників є 
Oracle, SAP і Sage.

Приймаючи рішення про впровадження 
комплексної автоматизованої системи управ-
ління, більшість керівників підприємств праг-
не вирішити такі завдання: підвищення ефек-
тивності бізнесу, інвестиційної привабливості 
та конкурентоспроможності (64%); забезпечен-
ня подальшого розвитку й скорочення витрат 
(57%); поліпшення рівня обслуговування клі-
єнтів (54%) тощо (рис. 3) [2].

На відміну від інших, простіших управ-
лінських інформаційних систем ERP-системи 
здатні виконувати низку завдань щодо поліп-
шення ефективності управління підприємства-
ми, зокрема щодо оптимізації та інтегрування 
всіх підрозділів підприємства та їхніх функцій 
в єдиній інформаційній системі; мінімізації 
складських запасів; оптимізації циклу вироб-
ництва; прискорення опрацювання замовлень; 

зниження обсягів витрат; підвищення рівня 
рентабельності підприємства тощо [3].

Загалом, аналізуючи функціональні особли-
вості ERP-систем, окрім названих переваг від 
їх упровадження на підприємстві, можна виді-
лити чотири головні критерії, які відрізняють 
ERP-системи від інших програмних продуктів 
(рис. 4).

Незважаючи на те що основним завданням 
ERP-систем є якісне інформаційне забезпечен-
ня управління підприємством, поряд із цим за 
результатами їх упровадження на підприємстві 
вирішується низка інших, супутніх, проте не-
обхідних завдань, пов’язаних з удосконаленням 
організаційної структури, організації бізнес-
процесів, забезпеченням прозорості управління 
тощо. Відповідно до звіту Panorama Сonsulting 
Solutions, основними перевагами ERP-систем є 
(рис. 5) [2].

Окрім того, не менш важливим є значне зни-
ження кількості помилок, пов’язаних із люд-
ським чинником, що призводить до підвищення 
якості обслуговування клієнтів, ефективності 
роботи персоналу тощо.
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Рис. 2. Частка ринку основних виробників ERP-систем
Джерело: згруповано авторами за даними [2]
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Рис. 3. Причини впровадження ERP
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Як показує практика, системи комплексної 
автоматизації обліку та управління впрова-
джують підприємства незалежно від обсягів ді-
яльності. Великі підприємства здійснюють це 
більш стратегічно, вибираючи безпечніші й на-
дійніші програмні рішення, які можна легко 
трансформувати та оновлювати за зростання 
масштабів бізнесу. Чим більші масштаби біз-
несу (річний дохід), тим більше мотивів у його 
керівництва до впровадження ERP-системи 
(рис. 5).

Таким чином, з рис. 5 помітно, що річ-
ний дохід більшості підприємств, які впрова-
джують ERP-системи, варіюється в діапазоні 
$50–300 млн. Загалом середній показник річ-
ного доходу підприємств, які впровадили ERP, 
у 2018 р. становив $ 439 млн [2].

Незважаючи на те що ERP-система має низ-
ку переваг для бізнесу, її впровадження супро-
воджується певними ризиками, які уособлюють 
недоліки цих систем. Якщо не управляти ними 
належним чином, проєкти ERP можуть кошту-
вати дорожче і займатимуть більше часу, ніж 
очікувалося. При цьому вони можуть спричи-
нити перебої в роботі.

Окрім зазначених ризиків, можна виділи-
ти ще певні технічні недоліки ERP-систем, що 
випливають з їхніх переваг. Єдина база даних 
і єдина система породжують значну кількість 
зв’язків, високий рівень складності самої сис-
теми і вимог до апаратної (серверної) частини. 
Якщо з тієї чи іншої причини перестає пра-
цювати ERP-система (наприклад, через від-
ключення електричної енергії або через виник-

 

Критерій Коротка характеристика 

Інтегрованість 
та доступність 

ERP-система формує стандартизований, єдиний інформаційний 
простір підприємства, що відображає усі його бізнес-процеси в 
режимі реального часу та забезпечує доступ користувачів до 
системи за допомогою різних технічних засобів: комп’ютерів, 
смартфонів, планшетів тощо. 
Існує можливість швидкого підключення будь-якого з модулів 
(внутрішнього чи зовнішнього) до ERP-системи. Кожен із 
модулів є незалежним одним від одного і, таким чином, може 
бути відключений або підключений у будь-який момент часу, 
може взагалі не використовуватися, при цьому робота інших 
модулів не припиняється.   
 

Керована 
форма 

платформи 

Керовані форми доступні в режимі «тонкого», «товстого» та 
«вебклієнта», а звичайні форми, на яких написані інші 
програмні продукти, – тільки в режимі «товстого клієнта». 
Керовані форми повністю відмежовані від даних об’єкта, тобто 
передбачають клієнт-серверну взаємодію. «Тонкий» клієнт 
більше не опрацьовує дані, а лише показує та дозволяє їх 
редагувати. Все опрацювання виконується на сервері. 
 

Безпека 

ERP працює на безпечному шифрованому протоколі HTTPS. 
Таким чином, незважаючи на використання Інтернету як 
проміжного небезпечного каналу, з’єднання захищено, без 
громіздких конструкцій з VPN і IPsec. Безпосередня взаємодія з 
користувачем відбувається через програму «Клієнт» із 
графічним  інтерфейсом. Кожному користувачу присвоюється 
певна роль та налаштовуються відповідні права доступу.  
 

Планування та 
управління 

Рішення ERP дає змогу здійснювати розширене планування та 
управління ресурсами підприємства, а саме: грошовими 
коштами, виробництвом, взаєморозрахунками, запасами і 
складом, обслуговуванням і ремонтом устаткування, 
закупівлями, продажами та ціноутворенням, відносинами з 
клієнтами та персоналом. 

 

 

 

 

  

  

  

  

Рис. 4. Критерії, які відрізняють ERP-системи від інших програмних продуктів
Джерело: розроблено авторами та візуалізовано на основі [4–8]
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нення інших проблем на сервері), зупиняється 
робота підприємства. Тому необхідно особли-
во зважати на забезпечення надійності роботи 
серверної частини та її своєчасного технічного 
обслуговування [9].

Ще одна проблема, яка час-
то виникає під час упровадження 
ERP-системи, – забезпечення без-
пеки даних. Оскільки в системі 
працюють усі підрозділи і пра-
цівники підприємства, то і права 
доступу необхідно правильно для 
них налаштувати. Крім цього, 
важливо підібрати кваліфікований 
персонал, здатний швидко адапто-
вуватися до змін та постійно роз-
виватися [8].

ERP-системі притаманний та-
кож недолік, який характерний 
для всіх складних систем, а саме 
високий рівень витрат на впровад-
ження, у результаті якого існує 

ризик низької рентабельності інвестицій [10]. 
У табл. 1 наведено середню вартість упрова-
дження найпопулярніших ERP-систем.

Із табл. 1 помітно, що впровадження ERP-
системи потребує чималих фінансових затрат. 
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Рис. 5. Переваги застосування ERP-систем
Джерело: візуалізовано авторами за даними [2]
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Рис. 6. Річний дохід підприємств, які впроваджують ERP, $
Джерело: візуалізовано авторами за даними [2]

Таблиця 1
Середня вартість упровадження найпопулярніших ERP-систем

Рішення Вартість упровадження

SAP R/3 Ліцензія на 50 робочих місць коштує близько $350 тис. Вартість 
упровадження може у декілька разів перевищувати вартість рішення.

Oracle Applications Вартість рішення на одне робоче місце становить близько $5 тис. Повна вартість 
суттєво залежить від необхідної функціональності і складності впровадження.

iRenaissance Вартість упровадження – у середньому $200 тис.
iScala Cередня вартість становить $2–5 тис за одне робоче місце.

J.D.EdwardsOneWorld Вартість робочого місця OneWorld коливається від $400 до $4000

BAS ERP

Вартість BAS ERP становить близько $7 тис. Клієнтська ліцензія  
для 10 користувачів – близько $800; для 50 користувачів – $4 тис;  
для 100 користувачів – $7 тис. Загальна вартість упровадження може  
значно перевищувати ціну рішення та ліцензій.

«1C: Підприємство 8. 
Управління виробничим 

підприємством»

Вартість програмного забезпечення становить $5,6 тис. Ліцензія на одне 
робоче місце коливається від $130 до $1 тис; на 10 та 50 користувачів 
аналогічно як і в BAS ERP. Повна вартість залежить від необхідної 
функціональності і складності впровадження.

Джерело: сформовано та доповнено авторами за даними [11; 12]
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Вартість упровадження залежить на лише від 
масштабів діяльності та кількості робочих місць. 
Значну роль відіграє й тип самої ERP-системи.

Окрім того, під час розрахунку вартості впро-
вадження ERP-системи важливо розглядати всі 
витрати, а не лише вартість ліцензії та послуг 
компаній, які реалізовують їх упровадження, 
зокрема: витрати, пов’язані з технічним забез-
печенням (вартість обладнання, на якому буде 
встановлено ERP-систему, або ж витрати на ку-
півлю (оренду) серверу та його адміністрування); 
витрати на приймання фахівців, зайнятих упро-
вадженням (якщо обслуговуюча компанія, що 
здійснює впровадження, територіально розта-
шована в іншому регіоні); витрати на навчання 
працівників підприємства; подальший супровід 
та доопрацювання встановленої системи тощо.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. ERP-
системи є важливим інструментом управління 
ефективністю діяльністю підприємства шляхом 
комплексної та системної автоматизації усіх 
його бізнес-процесів. Аналіз результатів до-
сліджень щодо практики запровадження цих 
систем засвідчив їх доцільність і ефективність 
практично в усіх важливих сферах економічної 
діяльності, і не лише в комерційних організаці-
ях, а й у некомерційних. Основні недоліки ERP-
систем зумовлені труднощами, які виникають 
під час їх упровадження, значними витратами 
фінансового і часового ресурсу, а також ризи-
ками, які виникають у процесі експлуатації та-
ких систем. Очевидно, що, приймаючи рішення 
про доцільність упровадження ERP-системи на 
підприємстві, менеджерам необхідно зіставля-
ти можливі переваги з недоліками, конкретний 
перелік яких залежить від багатьох чинників, 
серед яких – масштаби діяльності підприєм-
ства, складність його організаційної структури, 
впорядкованість системи бізнес-процесів тощо.
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

INTERNET MARKETING AS A TOOL TO ENSURE COMPANY’S 
COMPETITIVENESS

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено особливості використання Інтернет-

маркетингу компаніями у сучасних умовах. Доведено доціль-
ність застосування основних каналів цифрового маркетингу 
в умовах діджиталізації переважної більшості соціально-еко-
номічних процесів. Виявлено специфіку розвитку Інтернет-
маркетингу в Україні, а також окреслено основні чинники, які 
негативно впливають на впровадження передового маркетин-
гового досвіду у віртуальному середовищі в країні. Доведено 
тісний взаємозв’язок між електронною комерцією та Інтернет-
маркетингом. Визначено, що суть маркетингового дослідження 
полягає у послідовному проведенні всіх необхідних етапів для 
отримання аналітичних висновків та прийняття ефективних 
управлінських рішень. Доведено необхідність формування КРІ, 
що являють собою ключові показники ефективності досліджу-
ваних процесів.

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, електронна комерція, 
контент, просування, цільова аудиторія.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности использования Ин-

тернет-маркетинга компаниями в современных условиях. 
Доказана целесообразность применения основных каналов 
цифрового маркетинга в условиях диджитализации пода-
вляющего большинства социально-экономических процес-
сов. Выявлена специфика развития Интернет-маркетинга в 
Украине, а также обозначены основные факторы, которые 
негативно влияют на внедрение передового маркетингово-
го опыта в виртуальной среде в стране. Доказана тесная 
взаимосвязь между электронной коммерцией и Интернет-
маркетингом. Определено, что суть маркетингового иссле-
дования заключается в последовательном проведении всех 
необходимых этапов для получения аналитических выводов 
и принятия эффективных управленческих решений. Дока-
зана необходимость формирования KPI, представляющих 
собой ключевые показатели эффективности исследуемых 
процессов.

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, электронная ком-
мерция, контент, продвижение, целевая аудитория.

АNNOTATION
The article explores the peculiarities of the use of Internet 

marketing by companies in modern conditions. The features of 
digitization of the national economic system in the conditions 
of globalization processes expansion, introduction of innovative 
technologies and growth of the population share actively us-
ing the Internet and related technologies are considered. It is 
established that the use of the Internet enables companies to 
commercialize their own web resources and maximize the profit 
through this channel in specific space-time conditions. The facts 
that have been started explain the possibility of establishing 
contact with a large number of users in different geographical 
locations and at any time. The expediency of using the main dig-
ital marketing channels in the context of digitization of the vast 
majority of socio-economic processes has been proved. Given 
the presence of active digitization processes in today’s context, 
it is necessary to actively study the specifics of using modern 
digital marketing channels and actively use them to establish 
communications with the target audience. Integrating compa-
nies’ internet marketing strategy into companies overall busi-
ness strategy will allow companies to build strong relationships 
with potential customers on a long-term basis. The specifics of 
the development of Internet marketing in Ukraine are revealed, 
as well as the main factors that negatively influence the imple-
mentation of best marketing experience in the virtual environ-
ment in the country. The close relationship between e-com-
merce and Internet marketing has been proven. It is determined 
that the essence of marketing research is to consistently carry 
out all the necessary steps to obtain analytical conclusions and 
make effective management decisions. The necessity of forma-
tion of KPIs, which represent the key indicators of efficiency 
of the studied processes, is proved. The processing of the ob-
tained information is possible with the help of a large number 
of specialized statistical packages, among which it is expedient 
to distinguish SPSS, Statistica, R, Python. With their help it is 
possible to comprehensively analyze the presence of relation-
ships, structure and structural shifts, trends of processes and 
phenomena, to classify research objects according to certain 
characteristics, etc.

Key words: Internet marketing, e-commerce, content, promo-
tion, target audience.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасний світ характери-
зується активними процесами діджиталізації, 
які нерозривно пов’язані з розповсюдженням 
мережі Інтернет та збільшенням чисельності її 
користувачів. Інноваційні технології інтегру-
ються в усі аспекти соціально-економічної ді-
яльності, що призводить до відповідних транс-
формацій бізнес-процесів та зміни поведінки 
населення. Поряд із цим компаніям доводиться 
адаптуватися до поточних потреб потенційних 
клієнтів, які бажають отримувати інноваційні 
продукти. У багатьох випадках Інтернет висту-
пає комунікатором між цільовою аудиторією та 
компаніями. Окреслена ситуація призвела до 
активного розвитку цифрового маркетингу, що 
характеризується певними інструментами для 
взаємодії з потенційними клієнтами [1; 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженню 
питань Інтернет-маркетингу присвячено праці 
таких учених, як Л. Вінарік, Ф. Котлер, Л. Ли-
товченко, Г. Ляшенко, М. Макарова, Р. Уіл-
сон, І. Успенський, А. Хартман та ін. Поряд із 
цим для прийняття оперативних та ефективних 
управлінських рішень необхідно використову-
вати комплексну статистичну інформацію, яка 
може отримуватися за допомогою вебаналіти-
ки. Ураховуючи наведені обставини, існує по-
треба у проведенні комплексних досліджень у 
сфері Інтернет-маркетингу на постійній основі.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження особливос-
тей використання Інтернет-маркетингу для за-
безпечення конкурентоспроможності компанії в 
сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Завдяки глобальній мережі компа-
нії мають можливість виходити на міжнарод-
ний рівень та пришвидшувати комунікації з 
партнерами і клієнтами, що сприяє поширенню 
продукції через цифрове середовище. Викорис-
тання Інтернету дає змогу отримати переваги 
як компаніям та споживачам, так і національ-
ним економічним системам завдяки активно-
му запровадженню інноваційних технологій та 
глобалізації більшості процесів. Отже, завдяки 
проникненню Інтернету в усі аспекти еконо-
мічної діяльності відбувається трансформація 
ведення бізнесу та зменшення витрат на про-
сування продукції у віртуальному середовищі.

Ураховуючи наведені обставини, компанії 
змушені активізувати роботу в напрямі викорис-
тання Інтернет-маркетингу, щоб досягти необхід-
ного рівня конкурентоспроможності. Розроблен-
ня відповідної стратегії цифрового маркетингу 
передбачає побудову та запровадження нових 
планів із чітко виписаними орієнтирами, яких 
потрібно досягти впродовж установленого періо-
ду часу, співставляти наявні ресурси з можливи-

ми результатами, яких можна досягти впродовж 
зазначених часових термінів [3]. 

Сучасний ринок Інтернет-маркетингу в Укра-
їні має значні перспективи для зростання та ви-
ступає рушійною силою розвитку національних 
підприємств та їх виходу на міжнародний рі-
вень. Незважаючи на наявність певних кризових 
явищ у національній економічній системі впро-
довж 2014–2015 рр., слід відзначити не тільки 
загальне зростання ринку Інтернет-маркетингу в 
довгостроковій перспективі, а й активне запро-
вадження на постійній основі передових техно-
логій: машинне навчання, штучний інтелект, 
віртуальна та доповнена реальність тощо. Поряд 
із цим слід відзначити недостатню інтенсивність 
запровадження технологій цифрового маркетин-
гу в Україні, оскільки порівняно з розвиненими 
країнами світу діджиталізація розвивається в 
державі із запізненням на декілька років. Вод-
ночас спостерігається значна диференціація у 
впровадженні передових технологій цифрового 
маркетингу за регіонами країни. Особливо низь-
кий рівень проникнення Інтернет-технологій 
відзначається в Україні у сільській місцевості та 
депресивних регіонах. Обраний у 2019 р. уряд 
пропагує інтенсифікацію процесів діджиталіза-
ції на національному та регіональному рівнях, 
що дасть змогу оптимізувати діяльність органів 
державної влади та сприятиме розвитку бізнесу 
із застосуванням передових технологій. Проте 
на разі окреслені плани не набули практичної 
реалізації в масштабах країни. У перспективі за-
провадження передової концепції діджиталізації 
в Україні може призвести до появи інтермарке-
тингу в країні та підвищення конкурентоспро-
можності національної економічної системи у 
глобальному просторі.

Інтернет-маркетинг виступає середовищем 
для розвитку електронної комерції, оскільки по-
єднує між собою клієнтів та продавців продукції 
за допомогою інноваційних інформаційно-кому-
нікаційних технологій, перетворюючи їх взаємо-
відносини завдяки зручності та швидкості кому-
нікацій та процесу просування товарів і послуг 
між учасниками відповідного ринку.

Розглянемо більш детально сутність Інтер-
нет-маркетингу, який поєднує у собі елементи 
традиційного маркетингу (товар, розподіл, про-
сування, маркетингові дослідження) з іннова-
ційними підходами та технологіями глобальної 
мережі, що дають змогу нівелювати фактор про-
сторового розподілу країн або окремих регіонів, 
пришвидшують проведення будь-яких операцій 
та знижують вартість впроваджуваних заходів. 

У структурі Інтернет-маркетингу важли-
ве місце посідають маркетингові дослідження. 
Важливість представленого елементу поясню-
ється необхідністю прийняття обґрунтованих 
рішень як на тактичному, так і на стратегічно-
му рівні. У процесі розроблення стратегій ком-
плекс заходів здійснюється виходячи з аналізу 
окремих елементів: специфіки функціонування 
внутрішніх процесів підприємства, особливос-
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тей певного ринку, конкурентного середови-
ща, соціально-економічних та психологічних 
особливостей цільової аудиторії тощо. У будь-
якому разі аналіз передбачає застосування 
комплексної статистичної інформації, яка дасть 
змогу всебічно дослідити певний процес.

Суть маркетингового дослідження полягає у 
послідовному проведенні всіх необхідних ета-
пів для отримання аналітичних висновків та 
прийняття ефективних управлінських рішень. 
На першому етапі необхідно розробити методо-
логію дослідження, яка включає формування 
мети дослідження, тобто змістовність оціню-
вання певного явища або процесу. Поряд із цим 
необхідно чітко визначити об’єкт дослідження, 
відомості про який будуть збиратися та екстра-
полюватися на маркетингову стратегію компа-
нії. Чітке формулювання об’єкта дослідження 
та ключових ознак, за якими доцільно збирати 
інформацію, дасть змогу отримати високоякісні 
результати та розробити ефективну маркетин-
гову стратегію для комунікування із цільовою 
аудиторією і просування відповідної продукції. 
На даному етапі формується перелік питань, ві-
домості стосовно яких і будуть збиратися під 
час проведення дослідження [4; 5].

У процесі проведення маркетингового до-
слідження необхідно підібрати персонал відпо-
відного професійно-кваліфікаційного рівня, що 
дозволить отримати у підсумку високоякісні 
результати. Слід відзначити, що в деяких ви-
падках доцільно скористатися послугами спе-
ціалізованої компанії на умовах аутсорсингу. 
У будь-якому разі передбачається використан-
ня спеціалізованого програмного забезпечення, 
що дасть можливість провести збір, обробку та 
аналіз отриманих результатів.

На наступному етапі здійснюється безпо-
середній збір інформації. У сучасних умовах 
можливо збирати дані за допомогою опитуван-
ня. Поряд із цим до передових напрямів нако-
пичення статистичної інформації відноситься 
вебаналітика, яка дає змогу за допомогою спе-
ціалізованого програмного забезпечення, що 
інтегроване на ресурси компанії в мережі Ін-
тернет, оперативно збирати дані за налаштова-
ною системою показників. Також можливо на 
основі великої системи показників сформувати 
КРІ (Key Performance Indicators), що являють 
собою ключові показники ефективності дослід-
жуваних процесів.

Обробка отриманої інформації можлива за 
допомогою великої кількості спеціалізованих 
статистичних пакетів, серед яких доцільно ви-
окремити SPSS, Statistica, R, Python. За їх до-
помогою можливо комплексно проаналізувати 
наявність взаємозв’язків, структуру та струк-
турні зрушення, тенденції розвитку процесів та 
явищ, класифікувати об’єкти дослідження згід-
но з певними ознаками тощо.

Серед інноваційних методів обробки даних 
слід виокремити машинне навчання, яке дає 
змогу за допомогою нейронних мереж, випад-

кових дерев, кластерного аналізу та інших 
підходів виявляти взаємозв’язки та взаємоза-
лежності у великих масивах структурованої та 
неструктурованої інформації.

Водночас слід звернути увагу на ВІ-системи, 
що дають можливість управляти базами даних 
та будувати зведені таблиці і графіки згідно з 
наявною статистичною інформацією та потреба-
ми компанії в процесі реалізації певної марке-
тингової стратегії. Зазначені системи підходять 
до інтеграції інформації з багатьох баз даних, 
поєднуючи їх за допомогою мережі Інтернет. 
Використовуючи інтегровану інформацію, бу-
дуються OLAP-куби, що представляють дані на 
основі системи фільтрів, яка зазначається ко-
ристувачем. На рис. 1 представлено квадрат ВІ-
платформ у 2019 р., що характеризує повноту 
відображення та повноту функціональності.

Іншим важливим складником Інтернет-мар-
кетингу є комплекс «4Р» завдяки застосуванню 
таких компонентів, як продукт, ціна, просуван-
ня та місце. У даному разі Інтернет виступає як 
середовище для просування товарів та послуг 
компанії. Елементи традиційного маркетингу в 
Інтернеті набувають нового вираження завдяки 
діджиталізації взаємовідносин на тлі істотної 
конкуренції між великою кількістю компаній.

Доцільно більш детально розглянути основні 
інструменти Інтернет-маркетингу, які повинні 
використовувати компанії у сучасних умовах. 
Першочерговим елементом для більшості ком-
паній є вебсайт, що виступає першочерговим 
інструментом для налагодження контакту із ці-
льовою аудиторією. Вебресурс повинен містити 
відповідну актуальну інформацію, яка дає мож-
ливість відвідувачам сформувати першочергове 
уявлення про компанію та її продукцію. Залеж-
но від специфіки компанії, особливостей цільо-
вої аудиторії та характеристик продукції розмі-
щується відповідний тематичний контент.

У випадку зі специфічними брендами або 
запуском нової продукції буває доцільним за-
пуск Landing Page, що має лише одну сторінку. 
Сайт-візитівка містить базову інформацію про 
продукт та виступає як рекламне повідомлення 
про конкретний товар або послугу.

Також великого значення у сучасних умо-
вах набуває використання власних профілів у 
соціальних медіа. Ефективність зазначеного ін-
струмента цифрового маркетингу пояснюється 
значною популярністю серед користувачів Ін-
тернету соціальних мереж, йдеться передусім 
про Facebook, Instagram, Twitter та LinkedIn. 
Постійна комунікація компанії з потенційни-
ми клієнтами у зазначених соціальних медіа в 
довгостроковій перспективі сприяє підвищенню 
рівня конверсії.

Поряд із розміщенням актуального контен-
ту, який орієнтований на відповідну цільову 
аудиторію, важливо оформлювати вебресурси 
компанії у відповідному фірмовому стилі. Ви-
користання окремих графічних елементів ком-
панії, а також кольорових гам дає можливість 
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імплементувати у підсвідомість цільової ауди-
торії певні асоціації, що пов’язані з компанією. 
У майбутні періоди часу зустріч потенційних 
клієнтів із певними елементами фірмового сти-
лю компанії автоматично буде призводити до 
згадування ними конкретного бренду [7–9].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
у сучасних умовах великого значення набуває 
Інтернет-маркетинг, який виступає не тільки 
як неодмінний атрибут більшості компаній, а 
й дає змогу отримати максимально можливий 
ефект. Оптимізація маркетингової діяльності 
сучасних компаній передбачає підбір найбільш 
ефективних інструментів цифрового маркетин-
гу та їх відповідне застосування виходячи зі 
специфіки кожної цільової групи. 

Сучасний ринок Інтернет-маркетингу в Укра-
їні має значні перспективи для зростання та ви-
ступає рушійною силою розвитку національних 
підприємств та їх виходу на міжнародний рі-
вень. Інтернет-маркетинг виступає як середови-
ще для розвитку електронної комерції, оскільки 
поєднує між собою клієнтів та продавців про-

дукції за допомогою інноваційних інформацій-
но-комунікаційних технологій, перетворюючи їх 
взаємовідносини завдяки зручності та швидкості 
комунікацій та процесу просування товарів і по-
слуг між учасниками відповідного ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ  
ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

FEATURES OF LOGISTIC SYSTEM MANAGEMENT  
OF OIL AND GAS ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність поняття «логістична система» 

та представлено власну точку зору з приводу зазначеного по-
няття. Розглянуто особливості управління логістичними сис-
темами підприємств нафтогазового комплексу. Увагу в роботі 
акцентовано на тому, що нині більшість українських промис-
лових підприємств нафтогазового комплексу позбавлена розу-
міння та стратегічного бачення керування логістичною систе-
мою і не приділяє великої уваги оптимізації та вдосконаленню 
логістичних процесів, що суттєво знижує ефективність роботи 
підприємств. Розроблення й реалізацію стратегії управління 
логістичною системою таких підприємств з урахуванням умов 
ринкового середовища та специфіки руху матеріального пото-
ку від джерела сировини через виробничі ланки до кінцевого 
споживача доцільно проводити у співвідношенні зі стратегією 
збуту, а саме з урахуванням логістичних концепцій. 

Ключові слова: виробничо-промислове підприємство на-
фтогазового комплексу, конкурентоспроможність, логістична 
система, концепція, логістика, матеріальний потік.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность понятия «логистическая 

система» и представлена своя точка зрения по поводу указан-
ного понятия. Рассмотрены особенности управления логисти-
ческими системами предприятий нефтегазового комплекса. 
Внимание в работе акцентировано на том, что в наше время 
большинство украинских промышленных предприятий нефте-
газового комплекса лишено понимания и стратегического виде-
ния управления логистической системой и не уделяет большого 
внимания оптимизации и совершенствованию логистических 
процессов, что существенно снижает эффективность работы 
предприятий. Разработку и реализация стратегии управления 
логистической системой таких предприятий с учетом условий 
рыночной среды и специфики движения материального потока 
от источника сырья через производственные звенья к конечно-
му потребителю целесообразно проводить в соотношении со 
стратегией сбыта, а именно с учетом логистических концепций. 

Ключевые слова: производственно-промышленное пред-
приятие нефтегазового комплекса, конкурентоспособность, 
логистическая система, контроллинг, концепция, логистика, 
материальный поток.

АNNOTATION
The article discusses the essence of the concepts of “logis-

tics system” and presents its own point of view regarding this 
concept. The features of managing the logistics systems of oil 
and gas industry enterprises are considered. Understanding of 
features of the logistic system of industry, will help to decide 
some its problems, for example, of presence of large supplies 
of raw material and prepared products. Attention is drawn to 
the fact that most Ukrainian industrial and industrial enterpris-
es of the oil and gas complex at the present stage of activity 
are devoid of understanding and strategic vision of logistics 
processes management and do not pay sufficient attention to 
optimization and improvement of these processes. According-
ly, the development and implementation of a resource strategy 
for such enterprises, taking into account the variability of mar-
ket environment conditions and the specificity of the move-
ment of material flow from the primary source of raw materials 
through production units to the end consumer, it is advisable 
to carry out in relation to the sales strategy on the basis of 
existing bases, namely, the concepts of logistics. The logistic 
system of operating oil-processing factory is considered in the 
article. The essence and basic principles of forming the sys-
tem of management of the logistic system of an oil and gas 
enterprise in terms of adaptation to negative changes in the 
external and internal environments are revealed in the article. 
It is determined that the logistics system is a set of logistic 
subsystems, which are interconnected by in-house production 
relationships, organized according to the rules and procedures 
of the enterprise or their association within a certain territory, 
and function to achieve the sole logistical purpose of the en-
terprise or their association. The structure of the logistic sys-
tem of oil and gas enterprises, which includes subsystems of 
supply, storage, production, sale and domination, was gener-
alized, which allowed to offer ways of optimizing its manage-
ment. The article also presents the developed mechanism for 
improving the logistics system of oil and gas enterprises at the 
expense of internal reserves.

Key words: production and industrial enterprise of oil and gas 
complex, competitiveness, logistic system, controlling, concept, 
logistics, material flow.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Кожне підприємство в 
процесі своєї діяльності прагне якнайкраще до-
сягнути таких складників, як висока якість та 
оптимальна ціна. Проте тільки ці складники 
не гарантують йому бути конкурентоспромож-
ним у сучасних умовах ведення бізнесу. Третім 
складником повинен бути час, який так бажа-
ють мінімізувати виробничі підприємства. Це 
можна досягти завдяки ефективному управлін-
ню оборотним капіталом на кожній стадії вироб-
ничого процесу, продажного та післяпродажно-
го сервісу. Окрім того, виробничі підприємства 
повинні оптимізувати свої логістичні витрати, 
які пов’язані зі створенням та накопиченням за-
пасів, а також синхронізувати процеси достав-
ки матеріальних ресурсів і готової продукції в 
необхідних кількостях тоді, коли їх потребують 
відповідні ланки виробничої та дистрибуційної 
систем. Особливо це відносіться до підприємств 
нафтогазового комплексу: недостатньо обґрунто-
вана значна кількість сировини впливає на збіль-
шення кількості запасів готової продукції, а, 
навпаки, замала кількість сировини може спри-
чинити зменшення темпів виробництва. Обидві 
ситуації призводять до втрат прибутку. Якщо 
підприємство робить акцент лише на стратегії 
збуту без аналізу та формування обґрунтованої 
ресурсної стратегії, то це зумовлює виникнення 
дисбалансу діяльності виробничого підприєм-
ства, наприклад відносин із дистрибуцією, зрос-
тання виробничого циклу, сповільнення оборот-
ності оборотного капіталу підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Управління ло-
гістичною системою виробничих підприємств та 
підприємств нафтогазового комплексу представ-
лено в працях таких учених, як А.Б. Алибеков, 
А.А. Пиримжанов, С.Н. Бейсенов, Р.К. Бегалі-
єв, Н.Б. Алібеков [1], Ю.А. Щербанин [2]. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Кожне виробниче підприємство неза-
лежно від форми власності, спеціалізації й типу 
виробництва в процесі своєї діяльності послідов-
но і постійно вирішує завдання, пов’язані з вико-
нанням його основних трьох функцій: закупівля 
засобів виробництва – функція постачання; пере-
робка предметів праці в готову продукцію – ви-
робнича функція; продаж товар – функція збу-
ту. Раціонально побудована логістична система 
нафтогазового підприємства забезпечує виконан-
ня зазначених функцій, впливає на оптимальне 
протікання усіх бізнес-процесів на підприємстві, 
сприяє зростанню економічної активності, роз-
витку інновацій, збільшенню інвестиційної при-
вабливості підприємств. 

Аналіз визначень «логістична система» 
[3, с. 23; 4, с. 16] дає змогу зробити висновок 
про те, що всі трактування переважно зосеред-
жені на тому, що логістична система – це, за 

своєю сутністю, складна, організаційно завер-
шена (структурована) економічна система, яка 
складається з підсистем, взаємопов’язаних в 
єдиному процесі управління матеріальними і 
супутніми їм потоками. Іншими словами, логіс-
тична система – це система, яка складається з 
декількох підсистем, виконує логістичні функ-
ції і має розвинені зв’язки із зовнішнім серед-
овищем, тобто з ринком (постачальниками, спо-
живачами, посередниками, партнерами).

Рекомендується таке визначення логістич-
ної системи на нафтопереробному підприємстві: 
логістична система нафтопереробного підпри-
ємстві – це складна відкрита система підпри-
ємства з виконання логістичних функцій та 
операцій, що базується на взаємопов`язаних 
показниках та результатах матеріально-техніч-
ної, організаційно-економічної та нормативно-
правової підсистем, які об’єднані єдиним без-
перервним логістичним процесом. 

Логістичний процес необхідно починати з 
розроблення та реалізації ресурсної стратегії, 
яку доцільно проводити у співвідношенні зі 
стратегією збуту на основі наявного базового 
підґрунтя, а саме логістичних концепцій. Для 
виконання поставленого завдання в роботі було 
проведено аналіз сильних, нейтральних и слаб-
ких сторін одного з підприємств нафтогазового 
комплексу України (табл. 1). 

Проведені дослідження зумовили висновок, 
що логістика на підприємстві сприймається лише 
як організація транспортування та складування, 
як і на більшості вітчизняних підприємств. Тобто 
відбувається заміна понять. Склад або відділ по-
стачання можуть просто перейменувати до відді-
лу логістики, але для підприємства це нічого не 
змінює, тому що використовується лише інстру-
мент логістики, a не логістична концепція у ці-
лому. На багатьох підприємствах нафтогазового 
комплексу взагалі немає посади логіста або відді-
лу, тому методологія управління матеріальними, 
інформаційними і фінансовими потоками спро-
щується або взагалі не використовується. Для 
зменшення логістичних витрат нафтогазового 
підприємства відділ логістики (або логіст) пови-
нен аналізувати весь ланцюжок поставок.

За наявності відділу логістики та ефективної 
організації роботи відділу вирішується не тіль-
ки проблема зайвих витрат, а й скорочується 
кількість міжфункціональних конфліктів між 
відділами компанії, страхові запаси зменшу-
ються, прискорюється оборотність капіталу, 
знижується собівартість продукції та логістич-
них витрат у дистрибуції, з’являється можли-
вість забезпечити відповідність можливостей 
компанії вимогам споживачів до якості товарів 
та рівня наданих послуг. Система управління 
витратами з відповідним складом її елементів 
формується самостійно кожним підприємством 
нафтогазового комплексу. 

З метою забезпечення ефективності системи 
управління витратами доцільне здійснення та-
ких заходів: 
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Таблиця 1 
Результати SNW-аналізу підприємства нафтогазового комплексу

№ Ключові параметри в 
діяльності підприємства

Сильна 
S

Нейтральна 
N Слабка W Коментар

1. Навчання персоналу Х

Навчання персоналу на найвищому 
рівні, проводяться регулярні 
підвищення кваліфікації, навчання. 
Участь у міжнародних конференціях. 

2. Умови праці Х Умови праці регулюються відділом з 
охорони праці.

3. Мотивація і 
стимулювання персоналу Х Є чітка стратегія мотивації персоналу. 

4. Кваліфікація персоналу Х Висока кваліфікація персоналу. 

5. Організація планування Х

Із плануванням потреб підприємство 
має проблеми. Такий висновок можна 
зробити з великої кількості запасів 
готової продукції на підприємстві.

6. Уважне ставлення до 
клієнтів Х Підприємство клієнторієнтоване та 

робить усе для задоволення потреб.

7. Інформаційне 
забезпечення Х

У 2018 р. підприємство перейшло на 
систему SAP. Ця система пропонує 
комплексні автоматизовані рішення з 
управління бізнесом.

8. Якість товарів, що 
реалізуються Х Дуже висока якість, усе паливо 

відповідає міжнародним стандартам.

9. Організаційна структура 
підприємства Х

На даний момент це одна з головних 
проблем підприємства. Багато проблем 
саме через погано організовану структуру.

10. Стан охорони праці Х
Є цілий відділ з охорони праці. 
Двічі на рік проводиться комплексна 
перевірка.

11. Транспортна логістика Х
Погано організована транспортна 
логістика. На підприємстві немає 
посади логіста.

12. Асортимент продукції, 
що реалізується Х Для даної галузі підприємство виробляє 

дуже великий асортимент продукції.

13. Чисельність персоналу Х Підприємство укомплектовано. 
Недостачі у персоналі немає.

14. Заробітна плата Х На підприємстві висока середня 
заробітна плата.

15. Імідж (ділова репутація) 
підприємства Х

З 2019 р. підприємство має свій 
фірмовий брендовий знак та високу 
впізнаваність.

16. Фінансова стійкість 
підприємства Х Підприємство мало кризовий тип 

фінансової стійкості.

17. Організація маркетингу 
на підприємстві Х Відділ маркетингу є, але він не має 

повноважень.
18. Цінова політика Х Невисока цінова політика.
19. Обсяги продажів Х Дуже високі обсяги продажів.

20. Залежність від 
постачальників Х

Має високу залежність від своєчасності 
постачання, якості поставленої 
сировини та тиску подачі.

21. Орієнтація на споживача Х Підприємство робить усе необхідне, щоб 
паливо відповідало усім стандартам.

22.
Можливість отримувати 
продукцію з відстрочкою 
платежу

Х Такої можливості немає.

23. Конкурентоспроможність 
товарів Х

Підприємство є дуже 
конкурентоспроможним в Україні. 
Таких заводів у країні лише два.

24. Репутація на ринку Х Репутація на найвищому рівні. 

25. Стратегія організації Х

Підприємство цілком слідує своїй 
стратегії. Нині підприємство цілком 
модернізує та реконструює виробничі 
фонди.

26. Зручне розташування 
офісу та складу Х Через завод проходять траса та ж/д 

шляхи.
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– розроблення оптимальної стратегії управ-
ління витратами з покроковим планом її реа-
лізації; 

– затвердження алгоритму організації і 
функціонування системи управління витрата-
ми з докладним описом і характеристикою всіх 
необхідних елементів та відповідальних за реа-
лізацію; 

– упровадження методів та інструментів 
управління витратами, які сприяють оптиміза-
ції і контролю витрат на всіх стадіях їх виник-
нення; 

– упровадження інноваційних технологіч-
них активів (обладнання, інформаційно-аналі-
тичні системи і т. ін.); 

– постійний моніторинг ефективності засто-
совуваних механізмів; 

– упровадження ефективної інформаційної 
системи управлінського обліку.

Рекомендується на підприємствах нафтога-
зового комплексу вибирати такі елементи сис-
теми управління витратами:

– етапи, які визначатимуть своєчасність за-
стосування засобів реалізації стратегії;

– господарські процеси, які споживають ре-
сурси за певними ознаками;

– концепції, що розкривають функціонування 
інформаційної системи управлінського обліку;

– функції, методи та інструменти, які забез-
печують досягнення мети і структури, що здій-
снюють виконання всіх елементів системи.

Логістика ж у нафтогазовій галузі повинна 
враховувати низку таких проблем: 

1. Головним завданням є скорочення втрат 
нафти і нафтопродуктів на шляху від свердло-
вини до кінцевого споживача – до АЗС, екс-
портного терміналу або нафтобази. Незважаючи 
на управління та контроль із боку Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз Україна», ве-
ликих успіхів щодо зниження втрат досягнуто 
не було, але й значних погіршень не спостеріга-
лося. Нині нафтогазові компанії мають у своє-
му складі підприємства «від розвідки до АЗС». 
У результаті керівництво і відповідні служби 
повинні здійснювати повний контроль над усі-
ма технологічними ланками й не допускати ве-
ликих утрат. 

2. З урахуванням аналізу різноманітних ма-
теріалів із постачання підприємств нафтогазо-
вого комплексу організація процесів закупівлі, 
вибір постачальника, тобто все те, що формує 
логістику постачання, повинні стати об’єктом 
пильної уваги керівництва компаній, предме-
том удосконалення і різних реорганізацій. 

3. Логістика розподілу. Велика частка в час-
тині зниження витрат припадає на логістику 
розподілу. Під час побудови стратегії розподіль-
чої логістики необхідно виділити два ключових 
напрями: вивчення потреб ринку і впровад-
ження нових технологій для задоволення ви-
явлених потреб шляхом ефективної організації 
розподільних мереж та транспортно-експеди-
торського обслуговування. 

4. Запаси. Матеріальні запаси є одним із 
найбільш дорогих активів більшості компаній, 
що працюють у сфері видобутку і переробки ко-
рисних копалин. Як правило, частка матеріаль-
них запасів в інвестованому капіталі становить 
38–40%. Основні витрати компанія змушена 
робити у зв’язку зі створенням і утриманням 
запасів на власних або орендованих складах.

Для нафтопереробних підприємств потрібне 
впровадження механізму комплексного управ-
ління запасами. Механізм комплексного управ-
ління запасами – це складова частина меха-
нізму управління як динамічна функціонуюча 
система в процесі ведення операційної, вироб-
ничої та фінансової діяльності підприємства. 
Система механізму комплексного управління 
включає такі компоненти: 1) визначення функ-
ціональної структури; 2) організаційні відноси-
ни; 3) документообіг.

Внутрішнє та зовнішнє середовище підприєм-
ства нафтогазового комплексу, як і будь-якого 
іншого, знаходиться в безперервному зв’язку че-
рез те, що ринок є для підприємства одночасно 
джерелом утворення потокових процесів (добу-
вання або закупівля ресурсів) і кінцевою метою 
їх руху (збут готової продукції). Найкращих ре-
зультатів досягають ті нафтогазові підприємства, 
які користуються концепцією інтегрованої логіс-
тики. Це дає змогу об’єднати зусилля керуючого 
персоналу компаній, їхніх структурних підроз-
ділів та логістичних партнерів для наскрізного 
управління основними і супутніми потоками в 
інтегрованій структурі бізнесу: проєктування – 
закупівлі – виробництво – розподіл – продаж. 
Принципи та методи даного підходу повинні 
бути спрямовані на отримання оптимального 
рішення, зокрема на мінімізацію загальних ло-
гістичних витрат підприємств. Скорочення ви-
трат, що пов’язані з управлінням матеріальним 
потоком: витрат на складування й транспорту-
вання, управління закупівлями й замовлення-
ми, наявними запасами, зниження логістичних 
ризиків – усе це дасть змогу підприємствам ви-
вільнити фінансові ресурси на додаткові інвес-
тиції у складське обладнання, інформаційно-
комп’ютерні системи, маркетингові дослідження 
й подальшу рекламу. 

Реалізація логістичної концепції націлює 
підприємства на скорочення часових утрат ви-
робничого циклу й термінів виконання замов-
лень, запасів матеріалів та готової продукції, 
посилює інноваційні процеси і дотримання до-
говірних зобов’язань за посилення інтеграції 
всіх матеріальних потоків у виробничому про-
цесі. Для повного відображення інформації на 
всіх ієрархічних рівнях логістичного процесу 
управління необхідна ефективна діюча комуні-
каційна система, яка відображає рух матеріаль-
них потоків від укладення контракту з поста-
чальником до моменту споживання кінцевого 
продукту. Логістичне управління впливає та-
кож на стан фінансово-економічного та право-
вого забезпечення різноманітних господарських 
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зв’язків. Логістичне управління (функціональ-
ний логістичний менеджмент) значною мірою 
впливає також на стан фінансово-економічного 
та правового забезпечення різноманітних госпо-
дарських зв’язків.

Найважливішою умовою подальшого розвит-
ку нафтогазової галузі має стати впровадження 
логістичних систем із метою підвищення рівня 
організації управління комплексом на основі 
більш якісного сервісного забезпечення нафто-
видобувних підприємств.

Логістична система, що пронизує всі блоки 
нафтопродуктозабезпечення, створює перевагу, 
яка дає змогу в нафтовидобувному комплексі 
проводити видобуток і переробку вуглеводнів 
з порівняно меншою альтернативною вартістю, 
підвищуючи значення виробничих та експорт-
них можливостей галузі.

Виробнича логістика нафтовидобувного під-
приємства включає проєктування, управління 
потоками ресурсів під час освоєння і видобутку 
вуглеводнів. Можливість застосування виробни-
чої логістики в процесах руху товарів зумовле-
на сучасними досягненнями науково-технічно-
го прогресу, розвитком новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютеризацією управління ло-
гістичними процесами. 

Сервісна логістика нафтовидобувного під-
приємства як складова частина його логістич-
ної системи спрямована на управління матері-
альними потоками залежно від власного попиту 
на них і від попиту на вуглеводні інших покуп-
ців. Сервісна логістика забезпечує діяльність 
конкретного підприємства, отримуючи послуги 
та матеріали сторонніх постачальників, і вза-
ємодіє зі збутом. У цьому полягає перша осо-
бливість логістичної системи нафтовидобувного 
сектору економіки. А також сервісна логістика 
націлена на кінцевий результат організації між 
видами діяльності. Більш дорогі комплектуючі 
вироби, що володіють більш високою якістю, 
дадуть змогу знизити витрати, безпосередньо 
обслуговування. Іншими словами, ланцюжок 
цінності тієї чи іншої фірми за конкуренції в 
окремій галузі входить у більш велику систе-
му діяльності, яку американський економіст 
М. Портер називає системою цінностей [6]. 

Щодо сервісної логістики нафтовидобувних 
підприємств, то в неї входять система цінностей 
послуг постачальників сировини, комплектую-
чих виробів, обладнання, а також ланцюжок 
цінностей послуг із доставки (транспортуван-
ня) готової продукції до покупця. Товар (на-
фта, нафтопродукти, газ) нафтогазових під-
приємств проходить через канали закупівель, 
збуту, у результаті стає сукупним елементом 
у системі цінностей споживача продукції. За-
стосування сервісної логістики в нафтогазовому 
секторі умовно охоплює сферу закупівель, по-
стачання та розподілу продукції і спрямована 
на вдосконалення просування потоків на зазна-
чених ділянках виробничого циклу видобутку 
нафти й газу і зниження витрат на просування. 

У зв’язку з інтеграцією логістичних функцій 
компанії можуть прийняти на озброєння логіс-
тичну концепцію «повних витрат» розподілу в 
діапазоні витрат на матеріально-технічне забез-
печення виробництва (до 9% продажної ціни) 
та витрат на розподіл продукції на експорт і 
на нафтопереробні підприємства (до 24% про-
дажної ціни). 

Що стосується управління матеріальними 
потоками на нафтогазових комплексах, у рам-
ках внутрішньовиробничих логістичних систем 
використовують два основних способи: штов-
хає і тягне. «Штовхаюча» система – це один 
із типів організації виробництва, за якого всі 
предмети праці, які поступають до виробничої 
ділянки, не замовляються у попередньої техно-
логічної ланки безпосередньо цією робочою ді-
лянкою. Матеріальний потік «виштовхується» 
наступній ланці після отримання команди, що 
передається на ланку із центральної системи 
управління виробництвом. «Штовхаючі» мо-
делі управління потоками є характерними для 
традиційних методів організації виробництва. 
Можливість застосування цих моделей для ло-
гістичної організації виробництва виникла у 
зв’язку з масовим використанням комп’ютерної 
техніки. Упровадження програмних продуктів 
дало змогу компаніям погоджувати й оператив-
но коригувати плани і дії всіх підрозділів під-
приємства: постачальницьких, виробничих та 
збутових з урахуванням постійних змін у ре-
альному масштабі часу. Використання програм-
ного забезпечення дало змогу істотно скоротити 
робочий час на прийняття і виконання управ-
лінських рішень. 

«Тягнуча» система являє собою систему ор-
ганізації виробництва, в якій деталі і напівфа-
брикати подаються на наступну технологічну 
операцію з попередньої в міру необхідності. Тут 
центральна система управління не втручається 
в обмін матеріальними потоками між різними 
ділянками підприємства, не встановлює для 
них поточних виробничих завдань. Виробнича 
програма окремої технологічної ланки визна-
чається розміром замовлення наступної ланки. 
Центральна система управління ставить завдан-
ня лише перед кінцевою ланкою виробничого 
технологічного ланцюга.

У нафтогазовій галузі також існує проблема 
неліквідів. Це ті запаси, які тривалий час зна-
ходяться на складах у вигляді готової продукції 
або сировини. Це головна проблема нафтопере-
робних заводів. Вони виникають у зв’язку зі 
зміною технологій виробництва або якщо облад-
нання було призупинено, або відбулися помил-
ки під час формування замовлення. У деяких 
випадках вантажі нафтопродуктів приходять до 
клієнта в неостаточній кількості, це трапляєть-
ся через проблему недостатньої автоматизації 
завантаження цистерн. Також відзначаються 
помилки відділів і департаментів постачання. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Перед 
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підприємствами нафтогазової галузі стоїть ще 
безліч завдань і низка проблем через неповне 
розуміння значущості логістики на підприєм-
ствах. Так як завдяки саме цій молодій дис-
ципліні можливо скоротити різні витрати, як 
фінансові так і інші матеріальні, що є дуже 
важливим фактором для перспективної галузі. 
Чітке розуміння концепції логістики на під-
приємстві сприяє відповідній конкретизації 
логістичної системи підприємства та підбору 
типології організаційної структури логістики 
підприємства, що дасть змогу розробити аль-
тернативні сценарії такого впровадження і за-
чіпати різні аспекти менеджменту підприєм-
ства. Спеціальні технології, зумовлені таким 
вибором, можуть у подальшому стати інстру-
ментом інноваційного розвитку вітчизняних 
підприємств, сприятимуть формуванню впливів 
на потокові процеси руху матеріалів і готової 
продукції нафтогазових підприємств.

Усі ці процеси та зміни у сприйнятті логіс-
тики підприємствами нафтогазового комплексу 
й упровадження логістичної концепції сприя-
тимуть ефективності діяльності підприємств, 
зокрема таких процесів, як організація ванта-
жоперевезень, оптимізація рівня складських 
запасів сировини та готової продукції, контроль 
усього ланцюжка поставок, дотримання угод 
із партнерами. Результатом буде скорочення 
втрат та витрат різних видів (від трансакцій-
них до внутрішньовиробничих) і собівартості 
готової продукції, що призводить до підвищен-
ня якості роботи, чіткості та грамотності управ-
ління підприємством у період росту і розвитку 
для забезпечення конкурентних переваг.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

FEATURES OF INTERNET MARKETING IN MODERN CONDITIONS 

АНОТАЦІЯ
У роботі досліджено сучасні особливості Інтернет-марке-

тингу в Україні. Проведено аналіз основних інструментів Інтер-
нет-маркетингу, що нині є найбільш популярними в соціальних 
мережах, для просування споживчих товарів та послуг. Уста-
новлено, що основними перевагами Інтернет-маркетингу є 
таргетування, інтерактивність та автоматизація процесу обслу-
говування потенційних клієнтів. Проаналізовано принципи та 
способи застосування таких основних інструментів Інтернет-
маркетингу, як вебаналітика, SEO (search engine optimization), 
SMM (social media marketing), контент-маркетинг, контекстна 
реклама. У результаті проведеного дослідження визначено, 
що контекстна реклама поділяється на пошукову та тематичну. 
При цьому пошукова реклама відповідає пошуковому запиту і 
показується на сторінці видачі результатів, а тематична рекла-
ма розміщується на сайтах зі схожою тематикою, що входять у 
рекламну мережу пошукової системи. 

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, реклама, таргетуван-
ня, контекстна реклама, контент-маркетинг.

АННОТАЦИЯ
В работе исследованы современные особенности Ин-

тернет-маркетинга в Украине. Проведен анализ основных 
инструментов Интернет-маркетинга, которые сейчас яв-
ляются наиболее популярными в социальных сетях, для 
продвижения потребительских товаров и услуг. Установле-
но, что основными преимуществами Интернет-маркетинга 
являются таргетирование, интерактивность и автомати-
зация процесса обслуживания потенциальных клиентов. 
Проанализированы принципы и способы применения та-
ких основных инструментов Интернет-маркетинга, как ве-
баналитика, SEO (search engine optimization), SMM (social 
media marketing), контент-маркетинг, контекстная реклама. 
В результате проведенного исследования установлено, что 
контекстная реклама делится на поисковую и тематическую. 
При этом поисковая реклама соответствует поисковому за-
просу и показывается на странице выдачи результатов, а 

тематическая реклама размещается на сайтах с похожей 
тематикой, входящих в рекламную сеть поисковика.

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, реклама, таргети-
рование, контекстная реклама, контент-маркетинг.

АNNOTATION
The paper explores the modern features of Internet marketing 

in Ukraine. The analysis of the main tools of Internet marketing, 
which are currently the most popular on social networks for the 
promotion of consumer goods and services. The main advantages 
of internet marketing are targeting, interactivity and automation of 
the process of potential customers serving. The paper analyzes 
the principles and methods of using such basic internet marketing 
tools as web analytics; SEO (search engine optimization); SMM 
(social media marketing); content marketing; contextual advertis-
ing. The contextual advertising is divided into search and content. 
In this case, search advertising responds to the search query and 
is displayed on the results page, and content ads are placed on 
sites with similar topics included in the search network. The pur-
pose of the article is to investigate the features and principles of 
Internet marketing in the current conditions of a changing internal 
social, economic and political environment, as well as to identi-
fy the main problems of the implementation of Internet marketing 
tools and find ways to solve them. The works of Ukrainian and for-
eign scientists are used as research materials in the course of the-
oretical substantiation. Practical analysis of the Internet marketing 
effectiveness in modern conditions was carried out on the basis of 
PepsiCo Instagram page and professional blog «EVA Blog: Beauty 
& Care», one of the largest cosmetic networks Eva. The peculiar-
ities of Internet marketing of the soft drink manufacturer PepsiCo 
were investigated. The analysis showed that the company is effec-
tively promoting the brand Pepsi on the social network Instagram, 
evidenced by the literacy of the profile, the number of readers and 
their preferences, because each post collects thousands of views, 
favorites and hundreds of comments. It has also been suggest-
ed that content marketing is being offered to improve PepsiCo’s 
conversion. Eva’s content marketing research allows us to make 
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scientifically conclusions that because of constant new materials, 
Eva improves the quality of the site’s search engine placement that 
creates a positive image of an expert on any issues.

Key words: internet marketing, advertising, targeting, contex-
tual advertising, content marketing.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Наше сьогодення 
неможливо уявити без Інтернету. Для сучас-
ної людини Інтернет – це пошук нової інфор-
мації, спілкування, відпочинок та можливос-
ті. Користувачі все частіше та із задоволенням 
витрачають кошти в Інтернеті, тому саме тут 
необхідно шукати майбутніх покупців. На змі-
ну традиційній рекламі все частіше приходить 
Інтернет-маркетинг, який дає нові можливості 
просування товарів. Однак сьогодні все ще іс-
нує проблема вибору найбільш ефективних ін-
струментів Інтернет-маркетингу, саме це стало 
основним завданням дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спираються автори. У ході тео-
ретичних досліджень використано праці та-
ких науковців, як: І.В. Бойчук, Ф.Ю. Вирін, 
Є.О. Голишева, Т.В. Кириченко, А.Я. Кова-
ленко, А. Кошик, О.М. Музика, Г.О. Шкляєва  
та ін. [1; 4; 6; 2; 5]. 

Практичний аналіз інструментів Інтернет-
маркетингу в сучасних умовах здійснювався на 
основі дослідження Instagram сторінки Pepsi.Co 
та професійного блогу EVA Blog: Beauty&Care, 
однієї з найбільших мереж косметики Eva. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті – дослідити особливості та 
принципи застосування Інтернет-маркетингу в су-
часних умовах змінного середовища, а також ви-
значити основні інструменти діджитал-маркетин-
гу та можливості їхнього впливу на споживача.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Використання підприємством Ін-
тернет-маркетингу для просування продукції 
зумовлене високим рівнем діджиталізації сус-
пільства. Основна його ціль – перетворити від-
відувачів сайту на покупців і збільшити при-
буток [3].

Дослідження показали, що Інтернет-марке-
тинг порівняно з класичним маркетингом має 
такі переваги [2; 8]:

– таргетування (механізм, який дає змогу 
виділити з усієї аудиторії тільки цільову та по-
казувати рекламу саме їй);

– інтерактивність (в Інтернеті можна на-
пряму взаємодіяти з аудиторією, підтримувати 
зв’язок із клієнтами і контролювати ситуацію);

– автоматизація процесу обслуговування по-
тенційних клієнтів (дає змогу надавати необхід-
ний сервіс у зручний час).

До основних інструментів Інтернет-марке-
тингу належать: вебаналітика, SEO (search 
engine optimization) – пошукова оптимізація, 
SMM (social media marketing) – маркетинг у со-

ціальних мережах, контент-маркетинг та кон-
текстна реклама. Розглянемо детальніше кожен 
інструмент Інтернет-маркетингу [4; 6].

1. Вебаналітика – це об’єктивне відстежен-
ня, збір, вимір, оповіщення та аналіз кількіс-
них даних в Інтернеті з метою оптимізації сай-
тів та ініціатив Інтернет-маркетингу [1]. Цей 
засіб аналізу дає можливість дізнатися про ці-
льову аудиторію продукту чи фірми, зрозуміти 
механізм роботи з нею.

В Україні найбільш популярним сервісом є 
Google Analytics, який дає змогу отримати звіт 
за такими показниками, як загальна аналітика 
та джерела трафіку.

До загальної аналітики відносяться [8]:
– відвідувачі – люди, які заходять на сайт;
– сеанс – кожен візит відвідувачем сайту, 

а саме час, коли відкрив вкладку, прочитав, 
клацнув, перейшов, повернувся, купив, замо-
вив і закрив;

– перегляд сторінок – кількість сторінок, пе-
реглянутих відвідувачем;

– показник відмов – це відсоток відвідува-
чів, які під час відвідування сайту переглянули 
лише одну сторінку і не здійснили цільової дії;

– ціль – дія користувача, в якому зацікавле-
на фірма. Наприклад, купівля, реєстрація або 
підписка. Саме «ціль» дає змогу оцінити ефек-
тивність сайту;

– конверсія – відношення числа відвідувачів, 
які виконали цільову дію, до загальної кількос-
ті відвідувачів, виражене у відсотках. Напри-
клад, ціллю підприємства є реєстрація: якщо 
на сторінку зайшло 2 500 людей і 120 із них 
зареєструвалися, то конверсія становить 4,8%. 
Тобто кожен п’ятий користувач зареєструвався 
на сайті.

До різновидів трафіку належать [1; 3]: 
– джерело – місце, звідки відвідувач зайшов 

на сторінку. Це може бути соціальна мережа, 
пошукова система або інший сайт, на якому 
розміщено посилання на сторінку;

– канали – типи джерел. Кожне джерело 
відноситься до одного з таких каналів: Organic 
Search (відвідувач зробив запит у пошуковій 
системі і перейшов на сайт за посиланням); 
Paid Search (відрізняється від Organic Search 
тим, що оплачується посилання, коли купу-
ється контекстна реклама); Display (медійна 
реклама); Social (переходи із соціальної мере-
жі); Referral (переходи з інших сайтів); E-mail 
(переходи із розсилок); Direct (прямий вхід на 
сайт, тобто користувач набирає назву сайту в 
адресному рядку браузера);

– реферали – сайти, з яких люди переходять 
на сайт (окрім пошукових систем і соціальних 
мереж).

Отже, вебаналітика допомагає проаналізува-
ти діяльність підприємства в Інтернеті, логічно 
обґрунтовує дії і робить їх ефективнішими.

2. SEO (search engine optimization) – це опти-
мізація сайту під пошукові системи, яка допо-
магає вивести його на перші позиції в пошуку. 
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Пошукова оптимізація починається зі створен-
ня семантичного ядра, тобто списку ключових 
слів, які найбільш точно описують діяльність 
сайту. Ключові слова – це запити в пошуко-
вих системах, за допомогою яких користувачі 
шукають інформацію [4; 8]. Ключовим словом 
найчастіше називають цілий вираз із декількох 
слів, наприклад «гарячі тури в Єгипет».

Семантичне ядро необхідне, щоб надати ко-
ристувачам відповіді на запити, які ведуть до 
сторінки сайту і повністю відповідають їм. На-
приклад, якщо збирати семантичне ядро для 
туристичної агенції, яка пропонує тільки авіа-
тури, то не потрібно добавляти у ключові слова 
«автобусні тури», оскільки у агенції немає та-
кого направлення.

Після створення семантичного ядра необ-
хідно оптимізувати контент і структуру сай-
ту. Правильно оптимізований сайт призведе до 
збільшення трафіку, який позитивно впливає 
на конверсію, а вона перетворюється на про-
дажі. Таким чином, чим частіше сайт будуть 
знаходити у пошукових системах, тим більше 
буде відвідувачів. Збільшення відвідувачів сти-
мулює зростання продажів. Особливо пошукова 
оптимізація необхідна тим, хто продає товари 
або послуги, які не сильно відрізняться від то-
варів конкурентів.

3. SMM (social media marketing) – це сукуп-
ність методів і засобів для просування бренда 
або товару в соціальних мережах [2; 8].

Люди все більше проводять часу у соціаль-
них мережах, адже це комфортна платформа 
для спілкування, знайомства, пошуку потріб-
ної інформації та розваг. Соціальні мережі – це 
зручний канал розповсюдження контенту. Ака-
унт у соціальних мережах можна розглядати як 
окремий сайт, на якому можна не тільки роз-
повідати про свою компанію, а й напряму спіл-
куватися зі своєю аудиторією. Основна робота 
у соціальних мережах має бути спрямована на 
створення цільової спільноти, тобто залучення 
й об’єднання людей, які люблять бренд компа-
нії і самі починають його просувати.

В Україні найбільш популярними соціальни-
ми мережами є Facebook, YouTube, Instagram 
та Telegram.

У ході досліджень роботи компаній у соці-
альних мережах було розглянуто Instagram-
сторінку Pepsi Ukraine (@pepsiukraine) компанії 
PepsiCo [7]. Аналіз акаунту розпочато із шапки 
профілю, адже це перше, що бачить користувач, 
який зайшов на сторінку. Крім того, ця інфор-
мація допомагає знаходити сторінку у пошуку і, 
відповідно, може принести нових підписників.

Для головного фото профілю PepsiCo вибра-
ло логотип Pepsi. Дане фото відображає профіль 
діяльності компанії та вказує на належність 
акаунту.

Нікнейм @pepsiukraine вдалий, оскільки він 
простий і лаконічний, що дає змогу користува-
чам із легкістю знаходити сторінку в пошуку. Та-
кож назва нікнейму описує діяльність компанії.

Опис профілю Pepsi Ukraine складається з 
таких елементів [7]:

– назва профілю (Pepsi Ukraine);
– вид діяльності підприємства (Компанія з 

виробництва їжі та напоїв);
– рекламна акція Pepsi X-mas («Зустрічай 

зиму разом з #pepsi і вливайся до нашої туси. 
Буде зимово, буде драйвово – годі чекати, давай 
святкувати»);

– посилання на офіційні правила рекламної 
акції Pepsi X-mas (bit.ly/Pepsiactivation);

– посилання на місце знаходження компанії 
(Kyiv, Ukraine).

Назва й опис профілю дає зрозуміти корис-
тувачам, чим займається фірма, а завдяки ре-
кламній акції PepsiCo ще більше зацікавлює 
потенційних читачів підписатися на їхню сто-
рінку.

Завершує шапку профілю Pepsi Ukraine 
Highlights, тобто збережені історії. Дані іс-
торії завжди на видноті, що дає змогу чита-
чам легко знаходити та переглядати їх. Pepsi 
Ukraine має шість папок із Highlights: #по-
расвяткувати; #celebration; поєднуйулюблене; 
#ambassadorclub; #битвасмаків; #продукти. 
Усі вони поєднуються з візуальним оформлен-
ням акаунта, що робить сторінку гармонійною, 
а їх назва чітко пояснює, що користувач зна-
йде, відкривши цю папку. Вигляд шапки про-
філю Pepsi Ukraine наведено на рис. 1.

Окремої уваги потребує оформлення акаунта 
@pepsiukraine, де кожна фотографія несе візу-
альну інформацію. Стилістика сторінки дотри-
мується фірмового стилю бренду Pepsi, що ро-
бить його впізнаванним. 

За допомогою фону (переважно це синій або 
чорний колір) PepsiCo створює єдину кольоро-
ву палітру профілю, а грамотні переходи одного 
кольору в інший робить його надзвичайно ефек-
тним та цікавим для користувачів. Також мож-
на виділити цікавий прийом «вихід за рамки 
однієї публікації», який створює одну велику 
картинку в акаунті.

За допомогою Picalytics, сервісу глибокої 
аналітики Instagram акаунтів, було проаналізо-
вано Instagram-сторінку Pepsi Ukraine. Резуль-
тати дослідження показали [10]:

1. Показники аналітики профілю Instagram 
[10]:

– кількість читачів: 58 095;
– кількість дописів: 1 292;+
– фірмові хештеги: згідно з рис. 2, найбільш 

залученими хештегами є #поєднуй (близь-
ко 8000 залучень), #музыкозависимы (майже 
5000 залучень) та #pepsiambassadors (3500 за-
лучень).

2. Показники аналітики аудиторії [10]:
– стать: жінки – 46,2%, чоловіки – 53,8%;
вік: молодше 18 років (50%) та 18–24 років 

(50%);
– географія: Україна (100%);
– активний час та день читачів: середа, з 

20 до 21 години.
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3. Метрики аналітики публікацій [10]:
– всього лайків: 362 864;
– лайків на допис: 280,6;
– всього коментарів: 2358;
– коментарів на допис: 1,8;
– найкращий день та час для публікації до-

пису: субота, з 16 до 17 години (рис. 3).
Топ популярних дописів за кількістю лайків 

та кількістю коментарів за весь період наведено 
на рис. 4.

Згідно з аналізом, можна зробити висновок, 
що PepsiCo ефективно просуває бренд Pepsi у со-
ціальній мережі Instagram, про це свідчать гра-
мотність оформлення профіля, кількість читачів 

та їх уподобання, адже кожен допис збирає ти-
сячі переглядів, уподобань та сотні коментарів.

Щоб отримувати якісний трафік на сайт і 
підвищувати конверсію, необхідно використо-
вувати контент-маркетинг.

4. Контент-маркетинг – це створення і роз-
повсюдження корисних матеріалів, які допома-
гають людям вирішувати їхні завдання. Він має 
відповідати інтересам аудиторій, відповідати на 
її питання та бути корисним, тільки тоді він 
буде ефективним. Ці ознаки відрізняють кон-
тент-маркетинг від реклами, оскільки він при-
носить користь без прихованого комерційного 
наміру [2; 4; 8].

 
Рис. 1. Шапка профілю Pepsi Ukraine [7]

 
Рис. 2. Залучення хештегів на профілі Pepsi Ukraine [10]
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Як приклад контент-маркетингу наведемо 
професійний блог EVA Blog: Beauty&Care, який 
належить найбільшій національній мережі ма-
газинів краси та здоров’я EVA [9].

Блог включає у себе шість розділів, кожен з 
яких має свої підрозділи:

1. Краса: макіяж; догляд; СПА; зачіски.
2. Здоров’я: велнес; фітнес; харчування.
3. Мода: основа; стиль; тренди.
4. Натхнення: дозвілля; психологія; само-

розвиток.
5. Майстер-класи: догляд; зачіски; макіяж.
6. Тести.
Така різноманітність статей дає змогу охо-

плювати та зацікавлювати більшу кількість 
людей, що, своєю чергою, зможе збільши-
ти і кількість клієнтів компанії, адже, чи-
таючи корисні матеріали, вони більше ді-
знаються про компанію та починають їй  
довіряти.

 
Рис. 3. Найкращий день та час для публікації допису на профілі Pepsi Ukraine [10]

 
Рис. 4. Топ популярних дописів за кількістю лайків та кількістю коментарів за весь період [10]

Читачами блогу є жінки, тому всі статті 
орієнтовані на жіночу аудиторію. Про це спо-
віщає і лозунг блогу: «EVA Blog – професій-
ний Beauty&Care блог, який об’єднує жінок у 
бажанні перетворити на задоволення щоденні 
турботи про красу та домашній затишок. Ми 
формуємо спільноту справжніх подруг, які під-
тримають порадою, надихнуть ідеями та просто 
будуть поруч у потрібний момент» [9].

EVA Blog: Beauty&Care постійно наповню-
ється статтями, це призводить до поліпшення 
видачі сайту в пошукові системі. Завдяки якіс-
ним матеріалам EVA формує образ експерта, 
який гарно розбирається в питанні. Це дає змо-
гу підвищувати лояльність читачів до компанії, 
адже люди цінують, коли їм допомагають ви-
рішувати їхні проблеми. 

5. Для збільшення продажів компанії необ-
хідна контекстна реклама, тобто рекламне оголо-
шення, яке бачить людина залежно від того, що 
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шукає в пошуковій системі. Приклад контекстної 
реклами наведено на рис. 5. Перші дві позиції 
результату пошуку – контекстна реклама.

До контекстної реклами також відносяться 
оголошення на сторінках сайту, які залежать 
від його тематики.

Дослідження показали, що контекстна рекла-
ма поділяється на два типи: пошукову та тема-
тичну. Пошукова реклама відповідає пошуковому 
запиту і показується на сторінці видачі результа-
тів. А тематична реклама розміщується на сай-
тах зі схожою тематикою, що входять у рекламну 
мережу пошукової системи. Контекстна реклама 
може бути оформлена у вигляді текстових оголо-
шень, банерів або відеороликів [3; 6].

Контекстна реклама має ефективний інстру-
мент – ретаргетинг. Це показ реклами відвід-
увачам, які зайшли на сайт, але не зробили на 
ньому цільових дій, наприклад реєстрації або 
купівлі. У цьому разі контекстна реклама буде 
показуватися цим відвідувачам на інших сай-
тах, на які вони переходять [8].

Перевага контекстної реклами в тому, що 
вона спрямована безпосередньо на цільову ауди-
торію. Ціль контекстної реклами – залучити як-
найбільше цільових відвідувачів на сайт [2; 4].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У ході дослідження проаналізовано принци-
пи застосування таких основних інструментів 
Інтернет-маркетингу, як вебаналітика, SEO 
(search engine optimization), SMM (social media 
marketing), контент-маркетинг та контекстна 
реклама. Встановлено, що найбільш викорис-
товуваним інструментом Інтернет-маркетингу є 

Рис. 5. Приклад контекстної реклами

контекстна реклама, що, своєю чергою, поділя-
ється на пошукову та тематичну. У роботі ви-
значено особливості застосування компаніями 
Інтернет-маркетингу в Україні. 

Проведено аналіз основних інструментів 
Інтернет-маркетингу, що нині є найбільш по-
пулярними у соціальних мережах виробни-
ків продукції, а також установ та організацій, 
що надають споживчі послуги. Визначено, що 
основними перевагами Інтернет-маркетингу є 
таргетування, інтерактивність та автоматизація 
процесу обслуговування потенційних клієнтів. 
Установлено, що пошукова реклама відповідає 
пошуковому запиту і показується на сторінці 
видачі результатів, а тематична реклама роз-
міщується на сайтах зі схожою тематикою, що 
входять у рекламну мережу пошукової системи.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ  
НА ПІДПРИЄМСТВІ

FORMATION OF A SYSTEM OF MANAGEMENT OF LOGISTICS COSTS  
AT THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто характерні особливості логістичних ви-

трат, їх комплексний характер та складність визначення, що 
зумовлені впливом великого числа чинників як зовнішнього, 
так і внутрішнього середовища підприємства. Існуючі аналі-
тичні методи визначення логістичних витрат, які застосовують 
під час аналізу діяльності підприємств, не дають змоги оцінити 
внесок кожної структурної одиниці в загальну суму економії або 
у разі підвищення цін. А це особливо важливо, коли необхідно 
не тільки встановити причину виникнення додаткових витрат, 
а й виявити місце і можливі наслідки. Запропоновано систему 
управління витратами, яка є однією з підсистем загальної сис-
теми управління підприємством. Вона тісно пов’язана з такими 
підсистемами управління: обсягом виробництва і реалізації 
продукції, запасами, виручкою (доходами), прибутком. Наве-
дено рекомендації щодо ефективного управління логістични-
ми витратами на підприємстві.

Ключові слова: логістика, логістичні витрати, логістич-
ні системи, логістичні потоки, логістичні операції, логістичне 
управління.

АННОТАЦИЯ
В статье раcсмотрены характерные особенности логисти-

ческих затрат, их комплексный характер и сложность опреде-
ления, обусловленные влиянием большого числа факторов 
как внешней, так и внутренней среды предприятия. Существу-
ющие аналитические методы определения логистических за-
трат, применяемые при анализе деятельности предприятий, 
не позволяют оценить вклад каждой структурной единицы в 
общую сумму экономии или при повышении цен. А это осо-
бенно важно, когда необходимо не только установить причину 
возникновения дополнительных расходов, но и выявить место 
и возможные последствия. Предложена система управления 
затратами, которая является одной из подсистем общей си-
стемы управления предприятием. Она тесно связана с такими 
подсистемами управления: объемом производства и реали-
зации продукции, запасами, выручкой (доходами), прибылью. 
Приведены рекомендации по эффективному управлению ло-
гистическими затратами на предприятии.

Ключевые слова: логистика, логистические расходы, ло-
гистические системы, логистические потоки, логистические 
операции, логистическое управление.

АNNOTATION
The article examines the characteristic features of logistics 

costs, their complex nature and complexity of definition, caused 
by the influence of a large number of factors both external and 
internal environment of the enterprise. The analysis of the busi-

ness that the existing analytical methods of determining logistics 
costs do not allow to estimate the contribution of each structural 
unit to the total amount of savings or increase in prices. Logistics 
costs is an important element of logistics management. Based on 
its results, information is prepared for their reasonable planning. 
When looking for ways to reduce the cost of the production fa-
cility, it is necessary to analyze both the cost elements and the 
location of the occurrence. The cost management system is one 
of the subsystems of the general enterprise management system. 
It is closely connected with such control subsystems: Volume of 
production and sales of products, stocks, revenues (revenues), 
profit. The system of managing the expenses of the enterprise is a 
system of economic means and methods of directed emission of 
interests of the industry, the enterprise, the employee with the aim 
of optimum coordination with interests of consumers and the whole 
society in order to observe the corresponding socially necessary 
proportions in the formation of costs. The process of managing 
costs in the enterprise is quite complex, since it requires taking into 
account the divergent interests: the state, the industry, the enter-
prise, the counterparties, consumers. The main task of creating a 
cost management system in the enterprise is to combine these in-
terests and create a self-regulating mechanism for their formation 
and change. The main criterion of managing the logistics costs of 
the enterprise is the accelerated tendency of profit growth and net 
income from sales of products in comparison with the tendency of 
its expenditure growth. Therefore, logistics costs should be under 
constant control of the employees of the enterprise, and their op-
timal value for each enterprise should be determined personally 
depending on the industry and logistics of the enterprise. Effective 
cost management should include reducing and eliminating those 
costs that are not appropriate, productive for the enterprise, that is, 
that contribute to the increase in production and sales of products, 
the achievement of the target profit size.

Key words: logistics, logistics costs, logistics systems, logis-
tics flows, logistics operations, logistics management.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. В умовах кризового ста-
ну економіки виникає потреба в пошуках нових 
підходів до вдосконалення господарської діяль-
ності. Підприємства змушені використовувати 
ефективні технології організації і керування 
господарською діяльністю. Виробник повинен 
бути готовим за будь-яких умов до терміново-
го виконання замовлень споживачів і швидкої 
реакції на зміну попиту. Тут на перший план 
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виходять основні принципи логістики, які пе-
редбачають пріоритетність споживача й якості 
на всіх етапах виробничо-розподільчого циклу. 
Застосування логістики до формування загаль-
ної стратегії підприємства означає новий рівень 
його розвитку, насамперед у напрямі забезпе-
чення економічної стабільності на конкурентно-
му ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спирається автор. Значну кіль-
кість наукових праць іноземних та вітчизняних 
учених присвячено питанням логістики. Се-
ред найвідоміших науковців, що вивчають за-
гальні питання логістики, логістичних витрат, 
можна відзначити А.В. Кальченко, В.В. Кри-
вешенко, Є.В. Крикавського, В.Г. Кузнецова, 
А. Харрісон, Р. ван Хоука, Дж.С. Джонсона, 
Д.Ф. Вуда, Д.Л. Вордлоу, П.Р. Мерфі, P.P. Ла-
ріну, Л.Ю. Шевців, Н.І. Чухрай. Однак питан-
ня оптимізації логістичних витрат потребують 
поглибленого вивчення та вдосконалення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення систе-
ми управління логістичними витратами для 
підприємств. За допомогою цієї системи стане 
можливо поєднати всі інтереси зацікавлених 
сторін та створити саморегулюючий механізм 
зміни логістичних витрат. Це допоможе ефек-
тивно передбачати зменшення і усунення тих 
витрат, які не є доцільними. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Сучасна підприємницька діяль-
ність вітчизняних підприємств характеризу-
ється складністю та динамічністю. Саме це ви-
значає причину для здійснення раціонального 
логістичного управління, що стає вирішенням 
багатьох проблем, пов’язаних із вивченням 
структури зв’язків між елементами підприєм-
ства, його взаємозв’язку із зовнішнім серед-
овищем, оптимальних режимів функціонуван-
ня елементів у межах усього матеріального та 
функціонального змісту відповідної діяльності.

Під логістикою розуміємо науку, об’єктом 
вивчення якої є матеріальні та нематеріальні 
потоки, а також процеси переміщення в них. Ці 
потоки на своєму шляху від первинного джере-
ла сировини до кінцевого споживача проходять 
різні виробничі, транспортні, складські ланки. 
Окремі ланки при цьому є так званими закри-
тими системами, ізольованими від систем своїх 
партнерів технічно, технологічно, економічно 
та методологічно. Управління господарськими 
процесами в межах закритих систем здійсню-
ється за допомогою загальновідомих методів 
планування та управління виробничими й еко-
номічними системами. Ці ж межі застосовують-
ся за логістичного підходу до управління мате-
ріальними потоками. 

Досить важливим елементом управління ло-
гістичною системою є аналіз логістичних витрат. 
На підставі його результатів підготовлюється 

інформація для їх обґрунтованого планування. 
Витрати піддаються аналізу як загалом по сис-
темі логістики, так і за виробничими підрозді-
лам, економічними елементами витрат і стаття-
ми калькуляції, видами діяльності, одиницям 
робіт, послуг, стадіями виробничого процесу та 
іншими об’єктами обліку. Під час пошуку шля-
хів зниження витрат виробничого підприємства 
необхідно проводити аналіз як за елементами 
витрат, так і за місцями виникнення. 

Для логістичних витрат характерне 
[1, с. 180–181]:

– роздрібнення серед багатьох груп витрат 
окремих процесів, фазових поділів тощо; 

– наявність значної частки у загальних ви-
тратах підприємств, що постійно зростає;

– змінність їхніх величин в окремих періодах; 
– незбіг відповідальності за формування цих 

витрат в організаційних підрозділах підприєм-
ства із сутністю витрат, визнаних у теорії об-
ліку, що спричиняє складність їх реєстрації та 
практичне управління ними;

 – слабка структурованість логістичних ви-
трат, яка аргументується поділом їх на реаль-
ні та очікувані, а також проблемним виокрем-
ленням логістичних витрат із загальних витрат 
підприємства.

Комплексний характер та складність визна-
чення логістичних витрат зумовлені впливом 
великого числа чинників як зовнішнього, так і 
внутрішнього середовища підприємства.

Наявні аналітичні методи визначення логіс-
тичних витрат не дають можливості оцінити 
внесок кожної структурної одиниці в загальну 
суму економії або підвищення цін. А це особли-
во важливо, коли необхідно не тільки встанови-
ти причину виникнення додаткових витрат, а й 
виявити місце і можливі наслідки.

Сьогодні оцінці логістичних витрат стали 
приділяти значно більше уваги, ніж раніше. 
Але, незважаючи на досягнуті успіхи, управ-
лінцям доведеться прикласти ще багато зусиль, 
перш ніж оцінка логістичних витрат по видах 
діяльності стане загальноприйнятою практикою.

Успіх підприємництва залежить від двох 
умов: обсягу й якості виконання функцій та за-
вдань, що вирішуються підприємством (обсягом 
виробництва, реалізації продукції, наданням 
послуг тощо), і раціонального використання 
ресурсів. Отже, управління витратами означає 
вдосконалення управління всіма аспектами ді-
яльності підприємства.

Для забезпечення ефективного контролю 
необхідно організувати управління витратами 
в різних аспектах: за технологіями (звичайні, 
інтенсивні тощо), центрами відповідальності, 
видами продукції, за відповідальними особами. 
Це дає змогу всебічно аналізувати рівень витрат 
та встановлювати їх відповідність визначеним 
нормам.

Система управління витратами повинна 
забезпечити працівників підприємства та-
кою інформацією, яка дасть змогу: приймати 
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управлінські рішення з урахуванням їхніх еко-
номічних наслідків; контролювати витрати у 
зіставленні з нормами; формувати економічну 
стратегію; оцінювати формування собівартості 
та прибутку протягом виробничого періоду; оці-
нювати витрати в розрізі структурних підрозді-
лів підприємства; приймати рішення стосовно 
доцільності здійснення окремих виробництв, 
ефективності використання ресурсів.

Для ефективного логістичного управління 
витратами необхідні такі вимоги: 

– належний облік і звітність;
– логічна класифікація витрат та можли-

вість їх повного і глибокого аналізу;
– віднесення витрат на відповідні підрозділи, 

служби, функції, окремих осіб, тобто встанов-
лення міри відповідальності за їх використання;

– прогнозування і планування витрат, скла-
дання кошторису витрат на майбутній період з 
урахуванням інших показників і особливостей 
діяльності підприємства. 

Система управління витратами є однією з 
підсистем загальної системи управління під-
приємством. Вона тісно пов’язана з такими під-
системами управління: обсягом виробництва і 
реалізації продукції, запасами, виручкою (до-
ходами), прибутком. Щоб забезпечити ефектив-
не управління витратами на підприємстві, слід 
сформувати відповідну систему управління ло-
гістичними витратами (рис. 1).

Елементами моделі управління логістични-
ми витратами є: мета системи; об’єкт і суб’єкт 
управління, що знаходяться під дією попиту і 
пропозиції на ринку й які визначають суспільно 
необхідні витрати; група елементів, що форму-
ють прямий інформаційний зв’язок з об’єктом 
управління; контрольовані і неконтрольовані 
чинники, що впливають на основні елементи 
систем.

Процес управління витратами на підприєм-
стві досить складний, оскільки потребує враху-
вання різноспрямованих інтересів: держави, га-
лузі, підприємства, контрагентів, споживачів.

Основне завдання створення на підприємстві 
системи управління витратами полягає у тому, 
щоб поєднати ці інтереси і створити саморегу-
люючий механізм їх формування й зміни.

Система управління витратами має бути 
спрямована на вирішення таких завдань, як 
здійснення контролю над ходом господарської 
діяльності підприємства; виявлення тенденцій 
змін рівня, обсягу та структури витрат на обсяг 
виробництва й одиницю продукції; збір, аналіз 
інформації про витрати; нормування, плануван-
ня витрат у розрізі елементів, виробничих під-
розділів і видів продукції; пошук резервів еко-
номії ресурсів і оптимізації витрат.

Отже, система управління логістичними ви-
тратами підприємства – це система економіч-
них засобів і методів спрямованого виливу на 
інтереси галузі, підприємства, працівника з 
метою оптимального їх узгодження з інтереса-
ми споживачів і всього суспільства у цілому з 

дотримання відповідних суспільно необхідних 
пропорцій у формуванні витрат.

Функції системи управління логістичними 
витратами визначаються завданнями, які на неї 
покладаються [2, с. 61]:

1) організація інформаційного забезпечення 
відповідно до змісту, складу і структури витрат 
та цільових орієнтирів;

2) оцінка можливостей формування витрат у 
поточному і планованому періодах діяльності від-
повідно до умов функціонування підприємства;

3) повний аналіз витрат у динаміці і за по-
точний період;

4) прогнозування розміру і рівня витрат, за-
стосовуючи можливі методи за різних обсягів 
виробництва і цільової суми прибутку;

5) планування діапазону допустимих меж 
рівня витрат, тобто їх максимального і міні-
мального значення;

6) нормування витрат у розрізі статей витрат;
7) забезпечення своєчасного доведення пла-

нованого рівня витрат до виконавчих підрозді-
лів, центрів відповідальності, окремих осіб;

8) контроль і оперативне управління витратами 
з урахуванням змін умов функціонування підпри-
ємства та зміни кон’юнктури товарного ринку;

9) вдосконалення обліку витрат та пошук ре-
зервів подальшого їх зниження.

Успішне управління логістичними витрата-
ми підприємства може здійснюватися лише за 
умови наявності чіткої та правдивої інформації, 
необхідної для аналізу ситуації та прийняття 
ефективного управлінського рішення. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Підводячи підсумок, зазначимо, що головним 
критерієм управління логістичними витратами 
підприємства є прискорена тенденція зростан-
ня прибутку та чистого доходу від реалізації 
продукції порівняно з тенденцією росту його 
витрат. Тому логістичні витрати повинні зна-
ходитися під постійним контролем працівників 
підприємства, а також оптимальна величина їх 
для кожного підприємства повинна бути вста-
новлена особисто залежно від галузі виробни-
цтва та від логістичної діяльності підприємства.

Ефективне управління витратами повинно 
передбачати зменшення і усунення тих витрат, 
які не є доцільними, результативними для під-
приємства, тобто які не сприяють збільшен-
ню обсягів виробництва і реалізації продукції, 
отриманню цільового розміру прибутку.

Щоб оптимізувати витрати на підприємстві 
під час їх формування, доцільно забезпечити 
виконання таких умов:

–  приріст загальної суми витрат не повинен 
перевищувати приріст виручки від реалізації 
(доходів);

–  мінімальний рівень (середній) витрат по-
винен досягатися за такого обсягу виробництва 
і реалізації, коли граничні витрати за своїм 
розміром дорівнюють середнім витратам. По-
дальше збільшення обсягів діяльності призведе 
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Обґрунтування розміру логістичних  витрат на плановий період 

Визначення мінімально 
допустимого розміру логістичних 
витрат відповідно до прийнятих 

норм і стандартів 

Визначення максимально 
допустимого розміру логістичних 

витрат з метою виходу  
на цільовий розмір прибутку 

Розрахунок прогнозованої суми  
логістичних витрат 

Техніко-економічні розрахунки 
витрат у розрізі статей 

Економіко-статистичне моделювання 
розміру і рівня логістичних витрат  
за планового обсягу виробництва  

і реалізації продукції 

Перевірка відповідності 
прогнозованому розміру логістичних 

витрат передбаченим обмеженням 

Пошук резервів зменшення 
логістичних витрат  
до розмірів, які забезпечують 
отримання прибутку 

Прийняття рішення  
про розмір і рівень 
логістичних витрат 

Рис. 1. Система управління логістичними витратами підприємства
Джерело: розроблено на основі [2]

до зростання розмірів середніх витрат, що не є 
ефективним;

–  зниження витрат не повинно викликати 
негативних явищ: зниження якості продукції 
(робіт, послуг) і, як наслідок, погіршення якіс-
них показників діяльності підприємства;

–  розмір витрат повинен бути пов’язаний із 
забезпеченістю підприємства ресурсами, про-

гнозовані значення витрат повинні визначатися 
з урахуванням обмежень по ресурсах, розрахун-
ки – забезпечувати найбільш оптимальне їх ви-
користання;

–  повинна досягатися відповідність зміни ви-
трат змінам обсягу і особливостей діяльності під-
приємства, його цільових орієнтирів, вимог по-
купців до якості й асортименту продукції тощо.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА МОТИВУВАННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

DEVELOPMENT OF PERSONAL COMPETENCES AND MOTIVATION  
OF INTELLECTUAL ACTIVITY OF THE PERSONNEL OF ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено конститутивні властивості інтелекту-

ально активного працівника та засади формування інтелекту-
ально-особистісних якостей висококваліфікованих фахівців. 
Виокремлено види особистісних компетенцій, затребуваних 
під час інтелектуалізації підприємств, їх систем управління 
та в економіці знань. Визначено пріоритетні напрями розвит-
ку менеджменту для особистісного зростання та ефективності 
моделі управління. Удосконалено модель мотивування інте-
лектуальної активності персоналу. Доповнено класифікацію 
методів мотивування персоналу підприємств до провадження 
інтелектуальної діяльності, виокремивши нові методи за низ-
кою ознак. Запропоновано послідовність стадій процесу фор-
мування механізму розвитку інтелектуальної активності персо-
налу підприємств, зокрема управлінського, як цільової функції 
управління.

Ключові слова: інтелектуалізація, персонал, система 
управління, мотивація.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы конститутивные свойства интеллек-

туально активного работника и принципы формирования ин-
теллектуально-личностных качеств высококвалифицирован-
ных специалистов. Выделены виды личностных компетенций, 
востребованных при интеллектуализации предприятий, их 
систем управления и в экономике знаний. Определены при-
оритетные направления развития менеджмента для личност-
ного роста и эффективности модели управления. Усовершен-
ствована модель мотивации интеллектуальной активности 
персонала. Дополнена классификация методов мотивации 
персонала предприятий к производству интеллектуальной де-
ятельности, выделив новые методы по ряду признаков. Пред-
ложена последовательность стадий процесса формирования 
механизма развития интеллектуальной активности персонала 
предприятий, в частности управленческого, как целевой функ-
ции управления.

Ключевые слова: интеллектуализация, персонал, систе-
ма управления, мотивация.

АNNOTATION
The proposed article explores the constitutive properties of 

an intellectually active employee. The principles of formation of 
intellectual and personal qualities of highly qualified specialists 
are grouped into the following main categories: ethical reputation, 
moral ideals, intellectual abilities. The motives that motivate the 
person and the personnel of the enterprises to the intellectual, 
knowledge and innovative activity, in particular: outlook-mental, 
psychological-intellectual, economic-motivational, demographic, 
legislative-governmental and socio-cultural are determined. The 
types of personal competences required in the intellectualization of 

enterprise management systems and in the knowledge economy 
are distinguished. These include: worldviews, values, cognitive, 
social, behavioural, spiritual, emotional, technical and technolog-
ical. It is established that to change the models of enterprise man-
agement a bilaterally directed strategy of personnel management 
development is required. In the short term, it should purposefully 
encourage the acquisition of new knowledge, exchange of infor-
mation, the introduction of the latest information technologies and 
the formation of intellectual environments in the structure of en-
terprises with a low level of development of these processes. In 
the long term, transform management systems and dynamically 
update management models. Priority directions of development 
of enterprise management for personal growth of specialists and 
improvement of efficiency of model of enterprise management are 
determined. The model of motivation of intellectual activity of per-
sonnel is improved. The classification of methods of motivation of 
the personnel of enterprises to carrying out intellectual activity is 
supplemented. Such methods of motivation as proprietary motiva-
tion, leadership-directed motivation, ideological-value motivation 
and method oriented to the purposeful processes of integration 
are offered. The sequence of stages of the process of forming the 
mechanism of development of intellectual activity of the personnel 
of enterprises as a target management function is proposed.

Key words: intellectualization, personnel, management sys-
tem, motivation.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Проблематика фор-
мування механізмів розвитку інтелектуальної 
активності особистості та персоналу підпри-
ємств, отримання синергійного ефекту від інте-
лектоносіїв в умовах сьогодення актуальна для 
збереження еліти нації, суспільства, конкурен-
тоспроможності національної економіки. Інте-
лектуальна активність – одна з назрілих кате-
горій дослідження педагогічної, психологічної, 
економічної та управлінської наук. Саме з по-
зицій управлінської науки на часі є розгляд та 
напрацювання основних підходів до створення 
в системах управління умов для формування й 
розвитку інтелектуальної активності персоналу 
підприємств. Ідеться про інтелектуальну актив-
ність особистості та персоналу систем управлін-
ня щодо пошуку, актуалізації й розв’язування 
інтелектуальних завдань (соціальних, еконо-
мічних, управлінських, технологічних, продук-
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тових, інноваційних, особистісної взаємодії), 
спрямованих на досягнення конкурентних пе-
реваг підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спирається автор. Теоретико-ме-
тодологічні основи дослідження людського та 
інтелектуального капіталу у знаннєвомісткій 
економіці, питання інтелектуалізації суспіль-
ства, економіки й менеджменту, інтелектуаль-
ної творчості індивідів, розвитку особистості, 
мотивації інтелектуальної активності та творчої 
інтелектуальної праці персоналу, а також заса-
ди розвитку інтелектуального складника трудо-
вого потенціалу й управління інтелектуальним 
капіталом підприємств ґрунтовно висвітлила 
у своїх працях низка науковців: С. Вовканич 
та Л. Семів [4], А. Кендюхов [6], А. Колот [9], 
О. Хілуха, О. Кузьмін та Л. Ліпич [19], А. Ва-
силик [3], В. Петренко [15], С. Кісь [7], М. Бу-
ковинська [2] та ін. Не вирішеною залишається 
проблематика мотивування інтелектуальної ак-
тивності персоналу підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є виокремлення 
особистісних компетенцій затребуваних під час 
інтелектуалізації систем управління та фор-
мування механізму розвитку інтелектуальної 
активності персоналу підприємств як цільової 
функції менеджменту в економіці знань.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Забезпечити належний «запуск» 
функції розвитку інтелектуальної активнос-
ті персоналу допоможе з’ясування причин та 
передумов, які спонукають людину (персонал 
підприємств) до інтелектуально-знаннєвої та ін-
новаційної діяльності. Проаналізувавши літера-
турні джерела та за результатами проведеного 
дослідження можемо виокремити низку таких 
першопричин (мотивів): світоглядно-ментальні, 
психологічно-інтелектуальні, економічно-моти-
ваційні, демографічні, законодавчо-урядові та 
соціокультурні.

Конститутивні властивості інтелектуально 
активного працівника можна окреслити за та-
кими ознаками:

• працівник нового типу, зайнятий «інте-
лектоінформаційною» працею;

• працівник стійкої дієздатності, внутріш-
ньої енергії, високої мобільності та комуніка-
бельності;

• креативний у своїх діях, здатний та ба-
жаючий розкриватися з метою самореалізації і 
самовираження;

• працівник, для якого інформація є осно-
вним джерелом заробітку;

• вміє застосовувати наукові уявлення як 
змістовні інструменти думки;

• працівник високої морально-етичної ре-
путації.

Водночас формування інтелектуально-особис-
тісних якостей висококваліфікованих фахівців 

здійснюються у певній послідовності за такими 
категоріями: етична репутація – моральні ідеа-
ли – інтелектуальні здібності – працівник-інте-
лектуал. Зазначені категорії наповнюються важ-
ливими елементами, які відображають рівень 
фахівця-інтелектуала, зокрема складниками 
етичної репутації є освіта, виховання, культу-
ра, світогляд, ментальність особи. До мораль-
них ідеалів належать стиль життя, поведінка, 
діяльність, національні цінності, прагнення і 
мотиви. Складниками інтелектуальних здібнос-
тей є якість, швидкість і точність вирішення за-
вдань із мислення, темп і успішність навчання, 
продуктивність професійної діяльності, рівень 
соціальної адаптованості, уява та ініціатива. 
Загалом працівник-інтелектуал має синергійно 
поєднувати інтелектуально-особистісні якості, 
нову якість управління, здатність до корекції 
технологічного процесу, високу мотивацію до 
професійних знань, лідерські навички.

З огляду на це, вироблений продукт (товар, 
послуга) асоціюється сьогодні вже не стільки з 
матеріальним утіленням природних та техноло-
гічних ресурсів, а й із інтелектуальним капі-
талом, вираженим у функціональному призна-
ченні продукції, її інформаційно-пізнавальному 
змісті. Оскільки походження інтелектуальних 
ресурсів виключно людське, управління ними 
перебуває у площині інтелектуалізації економі-
ки та систем управління підприємствами.

У цьому контексті варто наголосити, що 
інтелект, знання, досвід та інтелектуальну ді-
яльність особистості в системі підприємства не 
потрібно ототожнювати лише з логічними, ра-
ціональними та аналітичними основами. 

Під час формування процесів інтелектуалі-
зації підприємств потрібно спрямувати дослід-
ження у царину ірраціональних, суб’єктивних 
станів фахівців, трактування людського пізнан-
ня як творчої активності, переходу до аналізу 
мотиваційної та ціннісної сфер особистості як 
джерел специфічного пізнавального ставлення 
людини до світу, економіки та управління.

Водночас інтелектуалізація у поєднанні з тех-
нічним прогресом означає, що все більше видів 
праці та рутинних завдань на підприємствах 
будуть виконуватися на основі інформаційно-
комп’ютерних технологій (ІКТ) та штучним інте-
лектом, роботами. На відміну від попередніх тех-
нологічних революцій ІКТ і поширення знань та 
Інтернету ліквідують також багато робочих місць 
так званих «білих комірців» – працівників розу-
мової праці, працівників апарату управління, ме-
неджерів, інженерно-технічного персоналу. 

У такій ситуації різко зростає попит на фа-
хівців зі значно ширшими компетенціями, ніж 
вузькоспеціальні, тобто тих, що ІКТ доповню-
ють, а не витісняють із ринку праці (рис. 1). 

Сучасні системи освіти поки що повільно 
реагують на цей виклик, а внутрішні системи 
перепідготовки персоналу переважної більшості 
українських підприємств дуже мало інвестують 
у ці процеси. Водночас у процесі інтелектуалі-
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зації підприємств темп змін буде дуже високим, 
і категорії затребуваних навичок і компетенцій 
теж швидко змінюватимуться. Отже, персоналу 
підприємств доведеться неодноразово протягом 
трудового життя вдосконалювати свої навички 
і збагачувати професійний досвід. Це вже від-
бувається на багатьох підприємствах, моделі 
управління та бізнес-процеси яких трансформу-
ються до світових стандартів сьогодення. 

У цьому контексті інноваційними серед мі-
кроекономічних аспектів стали ідеї науковців 
М. Блауґа [1], А. Бйорна [21], В. Самуельсона 
та С. Маркса [22] щодо вирішення проблем із 
так званою «асиметрією інформації» – ситуаці-
єю, коли підлеглі одержують повну професійну 
інформацію від менеджерів, що знижує ефек-
тивність їхньої праці.

Також конструктивною є думка Х. Варі-
ана про те, що у сьогоднішніх умовах необ-
хідно вирішувати також питання обмеження 
«самоселекції» під час підбору працівників на 
підприємство, яке передбачає, що «потенцій-
ні кандидати на роботу пристосовуються до 
пред’явлених підприємством вимог, а це під-
вищує можливості працевлаштування не най-
кращого кандидата та в результаті знижує 
ефективність функціонування суб’єкта госпо-
дарювання» [23, с. 617–621]. Розглянуті вище 
питання конструктивно можна вирішити, здій-
снюючи системне інвестування в процеси інте-
лектуалізації підприємств.

Незважаючи на те, що інтелектуалізація на-
дає багатьом підприємствам можливість ефек-
тивніше використовувати інтелектуальний 
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Рис. 1. Види особистісних компетенцій, затребуваних під час інтелектуалізації підприємств  
(систем управління) та в економіці знань

Джерело: сформовано та інтерпретовано автором
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потенціал персоналу, створювати внутрішньо-
корпоративні Інтернет-мережі для обміну ін-
формацією та знаннями, ці нові інструменти ще 
не сприяли поширенню змін моделей управлін-
ня. Для цього потрібна двосторонньо спрямова-
на стратегія розвитку управління персоналом: 
у короткотерміновій перспективі – цілеспрямо-
ване заохочення до набуття нових знань, обмі-
ну інформацією, упровадження ІКТ і форму-
вання інтелектотворчих середовищ у структурі 
підприємств із низьким рівнем розвитку цих 
процесів, а в довготерміновій – трансформа-
ція систем управління та актуалізація моделі 
управління (табл. 1).

Отже, інтелектуально-знаннєві та інновацій-
ні продукти (товари, роботи, послуги, управ-
лінські рішення) є наслідком інтелектуальної 
активності персоналу та сукупної інтелекту-
ально-інноваційної діяльності підприємств, а 
також ключовим джерелом формування кон-
курентних переваг на ринку. Водночас підпри-
ємства, які створюють передумови інтелекту-
ально-знаннєвого розвитку, використовують 
його результати для власних цілей: в умовах 
ринкової економіки рушійною силою конку-
ренції є мотивування до новаторства, адже на 
основі нововведень удається освоювати нові 

ринки та досягати економічної ефективності 
господарювання.

У цьому контексті найбільш актуальними 
та прикладними є процесні теорії мотивування 
персоналу, що аналізують, як людина розподі-
ляє зусилля для досягнення різних цілей та ви-
бирає конкретний вид поведінки. Засновники 
процесних теорій не заперечують існування по-
треб, але вважають, що поведінка людей визна-
чається не тільки ними [13, с. 20].

Серед низки процесних теорій мотивуван-
ня вагоме місце належить теорії очікувань 
В. Врума, яка підкреслює важливість трьох 
взаємозв’язків: затрати – результати, результа-
ти – винагорода і валентність (сила переваги, 
яку надає людина тому чи іншому результату, 
тобто ступінь задоволення винагородою).

Співвідношення чинників затрат праці (З), 
результатів (Р), винагороди (В) та валентності 
у процесі мотивації наочно можна зобразити за 
допомогою моделі [8, с. 30; 13, с. 20]:

Мотивація = (З→Р) × (Р→В) × Валентність. (1)

Інтерпретуючи сутність цієї моделі, може-
мо стверджувати, що мотивування інтелекту-
альної праці – це очікування того, що зусил-
ля дадуть бажаний інтелектуально-знаннєвий 
результат (З→Р), помножений на очікування 

Таблиця 1
Пріоритетні напрями розвитку менеджменту для особистісного зростання  

та ефективності моделі управління
СМ на етапі старту 
інтелектуалізації: 
закладання основ 

для дієвішої моделі 
управління

СМ на етапі розвитку 
інтелектуалізації: 
створення гнучкої, 

ефективної й підзвітної 
моделі управління

СМ на етапі трансформації інтелектуалізації: 
вдосконалення й актуалізація моделі управління

– створення правових 
і комунікаційних 
умов для надання 
(отримання) оперативної 
та якісної знаннєвої 
інформації для кожної 
системи (підрозділу) та 
працівника
– регламентація 
моніторингу 
постачальників знаннєво-
інформаційних послуг 
та вдосконалення 
системи обліку, доступу, 
конфіденційності, оплати
– створення системи 
обліку інтелектоносіїв 
(інтелектотворців) та 
інтелектоспоживачів у 
СМ
– розширення масштабів 
надання / отримання 
знаннєво-інформаційних 
послуг через співпрацю із 
зовнішніми інститутами
– підвищення підзвітності 
користувачів знаннєво-
інформаційних послуг – 
менеджменту, систем, 
підрозділів, персоналу

– формування систем і 
підсистем інтелектуально-
інноваційних середовищ
– удосконалення 
організаційної структури, 
процесу менеджменту, 
– налагодження 
онлайн-взаємодії та 
зворотного зв’язку між 
рівнями управління, 
системами менеджменту, 
персоналом щодо питань 
інноваційних ідей, якості 
знаннєво-інформаційних 
послуг, систем мотивації 
та розвитку
– підвищення 
прозорості, взаємної 
підзвітності між рівнями 
управління, системами 
менеджменту, персоналом 
та за стратегічними, 
тактичними і 
оперативними цілями 
розвитку підприємства
– зменшення кількості 
другорядних та 
бюрократичних процедур 
погодження, дублювання 
управлінських рішень та 
їх вартості

– планування і координування горизонтальної 
співпраці у сфері творення і використання ІК 
між системами менеджменту, інтелектуально-
інноваційними середовищами, окремими 
інтелектотворцями щодо виробництва, збуту 
продукції із високим рівнем інтелектомісткості
– удосконалення методів, функцій та процесу 
менеджменту через активне залучення персоналу
– максимізація інтегрування та уніфікації 
протоколів, що регламентують обмін інформацією, 
стандартів безпеки та іншої операційної сумісності 
й управлінської взаємодії
– упровадження у менеджменті політики 
ідентифікації та захисту персональних ІЗА 
працівників і окремо ІВ підприємства
– локалізація ІК працівників на їхніх 
персоніфікованих акаунтах інформаційної системи 
підприємств із контролем за використанням 
контенту
– забезпечення соціально-правового захисту 
віддалених професій та робочих місць, а також 
приватного життя працівників
– урегулювання недопущення монопольного 
присвоєння всієї доданої вартості (прибутку) 
від господарської діяльності, а справедливий її 
розподіл
– перехід до «багатогранної моделі управління» 
підприємством, ключовими аспектами якої будуть: 
1) власники (акціонери); 2) менеджмент;  
3) об’єднання інтелектоносіїв (власників ІК);  
4) профспілка працівників

СМ – система менеджменту
Джерело: сформовано автором
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того, що особистісні та командні інтелектуаль-
но-знаннєві здобутки (результати) забезпечать 
відповідну винагороду (Р→В), помножену на 
сподівану цінність (валентність). Модель моти-
вування інтелектуальної активності персоналу, 
зважаючи не лише на зацікавленість у цьому 
процесі працівників підприємств, а й на очіку-
вання системи управління, можна також про-
демонструвати графічно (рис. 2), застосувавши 
теорію підкріплення Б. Скінера, яку іноді ще 
називають умовною теорією, або біхевіоризмом. 
Сутність цієї теорії така: коли людина вважає, 
що її дії винагороджуються, вона прагне повто-
рити їх ще раз, проте якщо зазнає неприємних 
відчуттів – уникатиме повторення цих дій.

Велике значення під час розроблення інстру-
ментарію виконання функції управління пер-
соналу «розвиток інтелектуальної активності» 
мають закони поведінки працівників, без яких 
неможливо ефективно впливати на персонал 
підприємства та стимулювати його до інтелек-
туальної діяльності.

Найґрунтовніше дослідили основні групи 
законів, які необхідно враховувати й яким по-
винна підпорядковуватися система мотивації 
персоналу, науковці В. Нижник та О. Харун 
[13, с. 31–33]. Зокрема, автори класифікують 
об’єктивні закони, з яких випливають моти-
ваційні основи персоналу, на: 1) загальні за-
кони поведінки (закон соціальної спадковості; 
єдності свідомого та несвідомого в поведінці 
людини; необхідної різноманітності; резонанс-
ного збудження систем; послідовності розвит-
ку; зростання ентропії; кумулятивного впливу; 
збільшення варіативності поведінки); 2) закони 
інерційності людських систем (інерції; установ-
ки; домінанти); 3) закони зв’язку із зовнішнім 
середовищем (рівноваги навколишнього се-
редовища; адаптації; комплексної дії на об’єкт 
управління; позитивного результату (ефекту); 
зростання трудомісткості благ; Г. Госсена);  
4) закони соціально-біологічні (визначальної 
ролі традицій і звичаїв; впливу соціальних 

норм; впливу трудового колективу; зростання 
продуктивності праці в колективі; М. Рінгель-
мана; еталонної групи; опору неповазі; нега-
тивної дії надмірної регламентації); 5) закони 
біопсихологічні (рефлекторного відбивного ха-
рактеру діяльності; економії сил (енергії); егоїз-
му (випереджального віддзеркалення дійсності); 
очікуваного корисного ефекту; впливу емоцій; 
стимулювання поведінки словом; вольової де-
термінації поведінки) [13, с. 32].

Здійснення функції управління персоналу 
«розвиток інтелектуальної активності» потре-
бує адекватного використання низки методів, 
серед яких найвагомішими є методи мотивуван-
ня, що спонукають до певних дій. 

Досліджуючи сутнісні ознаки мотивування 
та методів управління, науковці зробили ви-
сновок про те, що ці категорії опосередковано 
тотожні, оскільки зорієнтовані на досягнення 
цілей підприємства, а мотивація персоналу до 
реалізації ефективної трудової діяльності спи-
рається на методи управління [13, с. 35].

На нашу думку, незважаючи на певні особли-
вості, пов’язані із цілевизначенням та очікува-
ними ефектами, на отримання яких спрямовані 
методи мотивування та методи менеджменту, 
загалом їх справді варто ототожнювати, адже 
й перші й другі скеровані на персонал, і лише 
через персонал можна управляти іншими акти-
вами підприємства.

У цьому контексті, розвиваючи теоретичні 
напрацювання науковців, на підставі аналізу-
вання літературних джерел [5; 10; 12–14; 17; 
18; 20) та результатів проведеного дослідження 
пропонуємо доповнити класифікацію методів 
мотивування персоналу підприємств, виділив-
ши нові. Зокрема, за класифікаційною ознакою 
«за способом врахування інтересів персоналу» 
пропонуємо додати методи: 1) власницьке мо-
тивування, орієнтоване на власницькі інтереси 
персоналу в сенсі отримання частки роялті (па-
ушального платежу) чи співзасновника інте-
лектуального бренда; 2) лідерсько спрямоване 

Мотивування 
діяльності 

(1) 

Інтелектуальна 
активність 

(2) 

Інтелектуально-
знаннєві продукти 

(3) 
Винагорода 

(4) 

Майбутня 
стратегія та 

тактика 
поведінки 

(7) 

Зростання 
результативності 

виробничо-
господарської діяльності 

(4а) 

Особистісний 
розвиток та 
зростання  
персоналу 

(5) 

Конкурентні переваги 
системи менеджменту 

підприємства 
(6) 

Рис. 2. Модель мотивування інтелектуальної активності персоналу
Джерело: сформовано автором на основі теорії підкріплення Б. Скінера
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мотивування, яке передбачає стимулювання 
особистостей до лідерської наснаги, відпові-
дальності, демонстрування першості в інтелек-
туально-знаннєвих починаннях та ініціативах, 
особистих прикладів наслідування тощо. За 
ознакою «за характером впливу» пропонуємо 
додати метод світоглядно-ціннісного мотиву-
вання – специфічного способу впливу на пер-
сонал через призму його ідейного, духовного, 
національно-гіднісного почування та обов’язку 
особистостей. За ознакою «за видом результа-
ту» пропонуємо додати метод, орієнтований на 
цільові процеси інтегрування, а також виокре-
мити нову класифікаційну ознаку «за силою 
впливу» з відповідними назвами методів – «до-
мінувальні» та «допоміжні».

Узагальнення класифікаційних ознак та ме-
тодів управління мотивуванням персоналу під-
приємств із зазначеними доповненнями автора 
наведено на рис. 3.

На особливу увагу під час застосування ме-
тодів мотивування заслуговують чинники, що 
визначають потенціал творчої мотивації пер-
соналу. Зокрема, В. Кушерець [11, с. 133] ви-

окремлює такі: розмаїття навичок, ідентичність 
завдання можливостям працівника та його важ-
ливість, автономність виконання роботи, мож-
ливість підвищення соціального статусу і соці-
ального успіху внаслідок вирішення завдання із 
системами, що продукують зворотний зв’язок.

Інтерпретуючи їх, можна зазначити, що пер-
ші три чинники зароджують у фахівців відчут-
тя необхідності тієї праці, яку вони виконують. 
Наступний спонукає до відповідального вико-
нання своїх функцій. П’ятий дає право на під-
ставі результатів діяльності оцінити здобутий 
ступінь. 

Водночас поступове зменшення зовнішнього 
контролю змушує працівника під час вирішен-
ня завдань якнайбільше покладатися на власні 
творчі здібності. Суттєвим є й те, що взаємодія 
індивіда з командою визначальна під час вико-
нання завдання: відчуття несправедливості по-
роджує напругу, спричиняючи конфлікти, та 
заважає гармонійній взаємодії учасників подій.

У цьому контексті низка дослідників зазна-
чає, що основою творчої дослідницької поведін-
ки людей є також емоції інтересу – цікавості, 

Методи управління мотивуванням 
персоналу підприємств 

За формою впливу: 
– кількісні;
– якісні

За джерелом походження 
(суб’єктом): 

– внутрішні (самомотивування);
– зовнішні (стороннього впливу)

За функціональною 
спрямованістю: 

– економічні;
– соціальні;
– психологічні;
– адміністративно-розпорядчі;
– погоджувально-договірні;
– творчі;
*– світоглядно-ціннісні

За об’єктом впливу: 
– індивідуальні;
– командні (групові);
– комплексні (загальноорганізаційні)

За способом впливу на об’єкт: 
– прямого впливу;
– непрямого впливу

За способом урахування інтересів 
персоналу: 

– матеріальне мотивування;
– соціальне мотивування;
– владне мотивування;
*– власницьке мотивування; 
*– лідерсько-спрямоване мотивування 

**За силою впливу: 
– домінувальні;
– допоміжні;

За видом результату: 
– орієнтовані на формування поведінки;
– орієнтовані на конкретно визначені

кількісні та якісні результати діяльності;
– орієнтовані на вартість бізнесу;

*– орієнтовані на цільові процеси 
інтегрування

Рис. 3. Класифікація методів мотивування персоналу підприємств
Джерело: сформовано автором із доопрацюванням на основі [13, с. 36; 20, с. 343–344]
*– запропоновано автором
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Визначення цілей розвитку 
інтелектуальної активності персоналу 

Окреслення законів, принципів, положень та технології 
менеджменту розвитку інтелектуальної активності персоналу 

Методи розвитку інтелектуальної 
активності персоналу 

 
Визначення обсягу та вартості  

ресурсів, потрібних для розвитку  
інтелектуальної активності персоналу 

Визначення рівнів, категорій  
та чисельності персоналу, залученого  

до розвитку інтелектуальної активності 

Системне здійснення процесу розвитку 
інтелектуальної активності персоналу 

Діагностування результативності 
інтелектуальної активності персоналу 

Визначення  
критеріїв 

результативності 

Визначення видів моніторингу 
інтелектуальної активності персоналу 

Збирання та аналізування інформації 
 за видами моніторингу 

Оцінювання та інтерпретація результатів 
інтелектуальної активності персоналу 

Декомпозиція ієрархії 
показників процесу 

інтелектуальної 
активності персоналу 

Визначення 
інтегрального 

показника 
інтелектуальної 

активності персоналу 

Стадія І 

Стадія ІІ 

Стадія ІІІ 

Стадія ІV 

Стадія V 

Стадія VІ 

Стадія VIІ 

Стадія VIIІ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

8.1 

8.2 

Рис. 4. Процес формування механізму розвитку інтелектуальної активності 

персоналу підприємств як цільової функції управління 
Джерело: сформовано автором 

Рис. 4. Процес формування механізму розвитку інтелектуальної активності  
персоналу підприємств як цільової функції управління

Джерело: сформовано автором
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яка прирівнюється до базових потреб інновато-
рів, але треба враховувати, що існують дві фази 
творчості: первинна (пов’язана з інтенсивним 
інтересом) і вторинна (подальше розроблення 
початкової ідеї) [16, с. 35]. 

Тому, на думку науковців, багато людей 
схильні до первинної творчості, адже власне 
вона найбільше задовольняє пізнавальний інте-
рес, а ще тому, що другорядна стадія вимагає 
сильної дисципліни й громіздкої праці. Водно-
час мотивацією творчої діяльності є також праг-
нення до успіху, до досконалості, а працівників 
із таким прагненням вирізняє неординарність, 
здатність бачити проблему (і шляхи її вирішен-
ня) там, де інші вважають усе давно виріше-
ним. Саме тому, доходять висновку дослідники, 
розвинені країни з такими особистостями асоці-
юють майбутнє і формують належне інтелекту-
альне й організаційне середовище для їхнього 
кар’єрного і творчого зростання (соціальні ме-
ханізми добору талантів, їхнього просування у 
вищі сфери суспільної діяльності) [16, с. 35].

З огляду на викладене вище, пропонуємо 
послідовність процесу формування механізму 
розвитку інтелектуальної активності персона-
лу підприємств як цільової функції управління 
(рис. 4). Він містить вісім укрупнених стадій 
з описом складових елементів та процесів їх 
здійснення. Відповідно до сформованої ієрар-
хії цілей, розвиток інтелектуальної активнос-
ті може бути спрямований на: управлінський 
персонал – для формування вертикально-гори-
зонтальних ефектів та лідерських і опосеред-
ковано-стимулювальних впливів на керовану 
систему менеджменту підприємства; фахово-
продуктово орієнтований персонал – для гене-
рування нових ідей, продуктів, процесів, техно-
логій та інтенсифікації виконання операційних 
завдань; керівну та керовану системи – для 
отримання комплексних, синергійних та емер-
джентних ефектів усього підприємства. 

На подальших стадіях процесу залежно від 
поставлених цілей, окреслення законів, прин-
ципів та ключових положень, згідно з якими 
забезпечуватиметься розвиток інтелектуальної 
активності персоналу, відбувається вибір мето-
дів та визначення обсягу і вартості потрібних 
для розвитку інтелектуальної активності персо-
налу ресурсів. За підсумками системної реаліза-
ції процесу розвитку інтелектуальної активнос-
ті персоналу, що визначаються з установленою 
періодичністю (рекомендуємо один раз на рік, 
з огляду на властивості інтелектуальних ефек-
тів), здійснюються діагностування результатив-
ності цього процесу та оцінювання й інтерпре-
тація його ефективності.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
З’ясовано, що забезпечити належний «запуск» 
функції розвитку інтелектуальної активності 
персоналу покликані певні передумови (моти-
ви), які спонукають людину (персонал підпри-
ємств) до інтелектуально-знаннєвої та інно-

ваційної діяльності: світоглядно-ментальні, 
психологічно-інтелектуальні, економічно-мо-
тиваційні, демографічні, законодавчо-урядові 
та соціокультурні. Розроблено послідовність 
процесу розвитку інтелектуальної активнос-
ті персоналу підприємств як цільової функції 
управління. Встановлено, що в ситуації різко-
го зростання попиту підприємств на фахівців 
зі значно ширшими навиками, ніж вузькоспе-
ціальні, тобто тих, що інформаційно-комуніка-
ційні технології доповнюють, а не витісняють із 
ринку праці, затребуваними в процесі інтелек-
туалізації підприємств та інтелекто-знаннєвій 
економіці стають певні види особистісних на-
виків, які виокремлено в такі групи: світогляд-
но-ціннісні, когнітивні, соціально-поведінкові, 
духовно-емоційні, технічно-технологічні. У по-
дальших дослідженнях варто розробити теоре-
тично-прикладні моделі для процесів дифузії 
інтелектуально-знаннєвих здобутків у системі 
управління підприємствами.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

WAYS TO IMPROVE THE SMALL ENTERPRISE MARKETING ACTIVITIES

АНОТАЦІЯ
В умовах швидкого розвитку ринку кожне підприємство має 

вдосконалювати свою маркетингову діяльність, щоб збільшу-
вати прибуток і краще задовольняти потреби споживачів. По-
ява на ринку, в будь-якому його сегменті, більше ніж декількох 
компаній завжди породжує певну конкуренцію. Вона, своєю 
чергою, підштовхує компанії знаходити нові і більш доскона-
лі методи просування пропонованих послуг/продукції. І щоб 
відшукати дійсно ефективні методи, необхідно проводити 
систематичні дослідження даного сегмента з метою визна-
чення найбільш відповідного варіанту в просуванні. Завдяки 
маркетинговим дослідженням можливо якомога краще дізна-
тися про переваги потенційних клієнтів, що дасть можливість 
своєчасно перепрофілювати виробництво або послуги, що 
надаються, доповнити вже існуючий список новими пропози-
ціями, які будуть цікаві покупцям і будуть затребувані. Однією 
з головних цілей маркетингу є постійне залучення нових клієн-
тів, тому підприємства постійно розробляють нові види послуг, 
які адресовані конкретним групам клієнтів. Будь-яка компанія 
прагне не тільки утримати, а й розширити існуючий та освоїти 
новий ринок для реалізації товарів, надання послуг. У статті 
розглянуто маркетингову діяльність українського підприємства 
«Українська майстерня», яке займається дистрибуцією суве-
нірної продукції, проаналізовано фінансові показники, прове-
дено SWOT-аналіз та запропоновано шляхи щодо поліпшення 
маркетингової діяльності на підприємстві.

Ключові слова: підприємство, маркетингова діяльність, 
бізнес, продукція.

АННОТАЦИЯ
В условиях быстрого развития рынка каждое предпри-

ятие должно совершенствовать свою маркетинговую деятель-
ность, чтобы увеличивать прибыль и лучше удовлетворять 
потребности потребителей. Появление на рынке, в любом его 
сегменте, более чем нескольких компаний всегда порождает 
определенную конкуренцию. Она, в свою очередь, подталки-
вает компании находить новые и более совершенные методы 
продвижения предлагаемых услуг/продукции. И чтобы найти 
действительно эффективные методы, необходимо проводить 
систематические исследования данного сегмента с целью 
определения наиболее подходящего варианта в продвижении. 

Благодаря маркетинговым исследованиям возможно можно 
лучше узнать предпочтения потенциальных клиентов, что по-
зволит своевременно перепрофилировать производство или 
предоставляемые услуги, дополнить уже существующий спи-
сок новыми предложениями, которые будут интересны поку-
пателям и будут востребованы. Одной из главных целей мар-
кетинга является постоянное привлечение новых клиентов, 
поэтому предприятия постоянно разрабатывают новые виды 
услуг, которые адресованы конкретным группам клиентов. Лю-
бая компания стремится не только удержать, но и расширить 
существующий или освоить новый рынок для реализации то-
варов, оказания услуг. В статье рассмотрена маркетинговая 
деятельность украинского предприятия «Украинская мастер-
ская», которое занимается дистрибуцией сувенирной продук-
ции, проанализированы финансовые показатели, проведен 
SWOT-анализ и предложены пути по улучшению маркетинго-
вой деятельности на предприятии.

Ключевые слова: предприятие, маркетинговая деятель-
ность, бизнес, продукция.

ANNOTATION
In the conditions of rapid market development, each enter-

prise should improve its marketing activities in order to increase 
profits and more fully meet the needs of consumers. One of the 
main goals of marketing is to constantly attract new customers. 
Therefore, enterprises are constantly developing new types of 
services that are addressed to specific groups of customers. The 
appearance on the market, in any of its segments, of more than 
a few companies, always gives rise to some competition. She, 
in turn, encourages companies to find new and more advanced 
methods of promoting the offered services / products. And to find 
really effective methods, it is necessary to conduct systematic 
research of this segment in order to determine the most suitable 
option in promotion. Thanks to marketing research, it is possible 
to better know the preferences of potential customers, which will 
allow you to timely redesign the production or services provided 
to supplement the existing list with new offers that will be interest-
ing to customers and will be in demand. Any company seeks not 
only to «hold», but also to expand the existing one, to develop a 
new market for the sale of goods, and the provision of services. A 
necessary link in the enterprise management system is marketing.  
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It is she who provides the enterprise with the necessary sale of its 
products, which is the key to its successful functioning. The effec-
tiveness of the entire enterprise depends on the effectiveness of 
marketing activities. Today, in a developed market economy, there 
are many types of enterprises, but not one of them can do without 
a marketing service. Although economists determine various ways 
to increase the company’s effectiveness, it focuses specifically on 
the marketing service, on how the specialists in this department 
help the entrepreneur increase their efficiency. With the help of 
marketing, a search was conducted for new types of products ca-
pable of providing the enterprise with the highest level of profit. 
Marketing acts as a tool for regulating production and marketing, 
orienting the production activity of an enterprise, its structural poli-
cy to market demand. In conditions of unbalanced relations within 
the organizational structure of the enterprise, the role of marketing 
is understood as stabilizing and ensuring the effectiveness of activ-
ities in general. The article discusses the marketing activities of the 
Ukrainian enterprise Ukrainian Workshop, which distributes sou-
venir products, analyzes financial indicators, conducts a SWOT 
analysis, and also suggests ways to improve marketing activities 
at the enterprise.

Key words: enterprise, marketing activity, business, products.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сьогодні без систе-
ми маркетингової служби, що забезпечує про-
ведення маркетингових досліджень із вивчення 
перспектив попиту, вимог споживачів до влас-
тивостей і якості товару, виробникові важко ви-
жити в конкурентній боротьбі, тому важливу 
роль у діяльності підприємства відіграє відділ 
маркетингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Загальнометодоло-
гічні проблеми, пов’язані з необхідністю вдоско-
налення управління маркетинговою діяльністю 
аграрних підприємств, висвітлено в наукових 
працях російських та українських учених, та-
ких як Р.Х. Адуков, Г.Л. Азоєв, А.І. Алтухов, 
А.А. Амбарцумов, І.В. Артімонова, Г.Л. Багієв, 
Г.А. Баклаженко, Л.В. Балабанова.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Незважаючи на значимість дослід-
жень, важливі аспекти проблеми залишаються 
поки не вивченими. Також потрібно системати-
зувати шляхи вдосконалення управління мар-
кетинговою діяльністю підприємств.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мет статті – вивчити теоретичні ас-
пекти вдосконалення маркетингової діяльності 
підприємства; дати загальну характеристику 

діяльності крамниці; проаналізувати викорис-
тання комплексу маркетингу в діяльності ФОП 
Лагунова Тетяна Іванівна; запропонувати шля-
хи вдосконалення маркетингової діяльності на 
підприємстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Багаторічна практика маркетинго-
вої діяльності переконливо доводить, що в кон-
курентному середовищі тільки використання 
концепції маркетингу дає змогу суб’єктам рин-
ку найбільш ефективно вирішувати проблему 
збуту товарів і послуг. Особливо така концепція 
необхідна комерційній сфері діяльності. Марке-
тинг може підказати, куди рухатися компанії і 
чого в принципі в загальних рисах можна очі-
кувати в перспективі.

Мета маркетингової діяльності підприєм-
ства – створення рентабельності, тобто визна-
ченої прибутковості в установлених часових 
межах через максимальне задоволення потреб 
споживачів. Для досягнення прибутковості по-
трібно вирішити дві головні взаємопоєднані 
проблеми [1]:

1) продати максимально можливу кількість 
продуктів фірми;

2) дати споживачу максимум задоволення, і 
покупцеві, і користувачеві. Для цього фірма ці-
леспрямовано створює та розвиває у споживачів 
бажання купувати і користуватися її товарами 
та послугами.

Підприємство «Українська майстерня» за-
ймається продажем виробів українських май-
стрів ручної роботи. Асортимент компанії скла-
дається з різноманітних товарів: предметів 
інтер’єру, одягу, посуду тощо. Основною метою 
діяльності підприємства є розповсюдження ви-
робів категорії «хендмейд» для всього населен-
ня, аби спростити процедуру виробництва для 
українських майстрів.

Основне завдання фірми – задоволення по-
треб споживачів, що у жорстких ринкових умо-
вах є найбільш сильною зацікавленою групою. 
Якщо їхні очікування не виправдовуються, 
вони можуть переключитися на використання 
інших торгових марок, що в підсумку позна-
читься на прибутках фірми-виробника. Успіш-
но діючі фірми прекрасно усвідомлюють необ-
хідність орієнтації на споживачів. Концепція 
маркетингу стверджує, що підприємство під-
вищує шанси досягти своїх цілей, якщо воно 

 

Налагодження взаємодії з виробниками сувенірної продукції України 

Розповсюдження  сувенірної продукції від українського виробника  
до кінцевого споживача 

Оптимізація каналів розповсюдження для поліпшення работи підприємства 

Рис. 1. Завдання підприємства «Українська майстерня»
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буде скеровувати себе на більш ефек-
тивне задоволення існуючих і потенцій-
них потреб споживачів [2]. Проводячи 
аналіз мікросередовища, фірма пови-
нна глибоко й усебічно вивчити потреби 
своїх реальних і потенційних покупців, 
визначити основні тенденції їхнього 
розвитку та знайти можливості задо-
вольнити споживчі потреби краще, ніж 
конкуренти.

Малий і середній бізнес в Україні 
стикається з проблемами практично в 
усіх сферах: політичній, законодавчій, 
фінансовій, соціальній та навіть кри-
мінальній. Стримуючим чинником роз-
витку малого підприємництва є низькі 
експортні можливості. Щоб успішно 
рости, у бізнеса повинен бути вихід на 
зовнішні ринки, оскільки внутрішній 
попит невеликий. Малому бізнесу важ-
ко знайти партнерів за кордоном, а багато хто 
з підприємців навіть не уявляють, як організу-
вати експорт.

За період свого існування «Українська май-
стерня» зібрала базу постійних постачальників-
майстрів, що виробляють продукцію для реа-
лізації. Це дає змогу крамниці почувати себе 
впевнено в умовах мінливого ринку, який є осо-
бливістю української економіки.

Аналіз фінансових результатів – це комп-
лексне вивчення і дослідження підсумкових, 
узагальнюючих показників виробничо-фінансо-
вої діяльності, які відображають кінцевий ре-
зультат ефективності виробництва й реалізації 
продукції, підвищення її якості, поліпшення 
використання трудових, матеріальних і фінан-
сових ресурсів [4].

Проведемо аналіз фінансових результатів 
сувенірної крамниці «Українська майстерня» 
у період із 01.07.2015 по 30.06.2019, тобто за 
останні чотири роки. 

На складі на початку періоду знаходило-
ся 29 855,1 од. товару, яка оцінювалася в 
1 208 863,60 грн. Багато десятків постачальни-
ків, які є майстрами, надають свою продукцію 
на продаж, а також у крамниці є власне ви-
робництво футболок, торб із тканини та багато 
іншого.

Далі буде розглянуто дані з реалізова-
ної продукції за період із 24.06.2019 по 
15.07.2019 (табл. 1).

Згідно з графіком (рис. 3), найбільше зрос-
тання закупівель відбулося у період з 01.07 по 
02.07 та з 14.07 по 15.07. Закупівлі є складо-
вою частиною процесу логістики. Використову-
ється ще термін постачання, який є ширшим 
терміном за власне закупки.

Отже, якщо розглядати ці показники, то 
можна помітити, що найбільший обсяг про-
дажу припадає на 15.07 у розмірі 5 606 грн, 
це можна пов’язати з тим, що у цей період за-
кінчуються відпустки у багатьох людей і вони 
купують сувеніри, аби привести їх родичам та 
близьким людям. 

Також продажі коливаються у розмірі від 
3 911 грн до 2121 грн у період із 02.07 по 09.07. 
Це можна пов’язати з народним святом Івана 
Купала, що відбулося цього року 9 липня. Це 
свято пов’язане з українським фольклором, що 
позитивно впливає на продаж сувенірної про-
дукції на українську тематику.

Сувенірна продукція – це важливий елемент 
іміджу країни чи компанії та чудовий спосіб 
нагадати про себе. Сувеніри вміщують у собі 
колорит місця, в якому вони були придбані і 
виготовлені, та позитивні емоції, пов‘язані з 
певними подіями, свідками яких була та чи 
інша людина. Тому сувенір, у розумінні його 
призначення, давно вийшов за рамки туризму, 
який виник і сформувався в кінці XIX ст. [5].

Головною фінансовою проблемою україн-
ських підприємців є дорогий кредит. Високі бан-

 

Кінцеві 
споживачі 

Культура 

Належність до 
соціальних груп 

Психологія 
споживача 

Особисті 
харкатеристики 

Рис. 2. Чинники макросередовища,  
які впливають на споживачів [3]

Таблиця 1
Реалізована продукція з 24.06.2019 по 15.07.2019 

Дата Сума реалізації Дата Сума реалізації Дата Сума реалізації
24.06.2019 1878 25.06.2019 1861 26.06.2019 1223
27.06.2019 2240 28.06.2019 1994 29.06.2019 309
30.06.2019 814 01.07.2019 1451 02.07.2019 3589
03.07.2019 3432 04.07.2019 2722 05.07.2019 3911
08.07.2019 2121 09.07.2019 3332 10.07.2019 1993
11.07.2019 1430 12.07.2019 590 13.07.2019 712
14.07.2019 110 15.07.2019 5605 Усього 41337
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ківські відсотки не дають бізнесу в Україні рос-
ти й розвиватися. Сьогодні підприємці змушені 
брати кредит під 21% річних, тоді як у США 
чи Німеччині гроші можна зайняти під 2–4%. 
За даними Незалежної асоціації банків України, 
частка кредитів для малого і середнього бізнесу 
в нашій країні становить лише 9% [6].

Разом із розвитком туризму в Україні по-
чалося відродження давно забутих або згасаю-
чих народних художніх промислів, які стали 
фундаментом сувенірної галузі. Сувенірна тор-
гівля є важливою частиною індустрії туризму, 
оскільки сприяє збільшенню кількості туристів 
як усередині країни, так і за її межами та допо-
магає розвитку місцевої економіки. 

Кількість туристів – це суттєвий чинник, як 
і їхня купівельна спроможність. Ринок сувені-
рів залежить від платіжної спроможності насе-
лення. А оскільки в країні криза, він частково 
завмер, хоча ненадовго. Ринок сувенірів зрос-
татиме, оскільки обмежити його дуже важко, 
адже він потенційно привабливий у різних ці-
нових категоріях. 

Потрібні об’єктивність і використання різ-
нобічної вхідної інформації. Звичайно, не за-
вжди вдається проводити аналіз за результата-
ми різноманітних маркетингових досліджень, 
але, з іншого боку, не можна доручати прове-
дення аналізу тільки одній людині, оскільки 
сам аналіз може не бути достатньо глибоким і 

об’ємним у такому разі. Дуже важливо 
розуміти, що SWOT-аналіз є не просто 
перерахунком управлінських підозр. 
Він повинен якнайбільше базуватися 
на об’єктивних фактах та інформації з 
досліджень. 

Виходячи з результату аналізу, 
необхідно використати всі можливос-
ті, відділитися від загроз, прибрати 
слабкості та укріпити свої сильні сто-
рони. Потрібно весь час розширювати 
асортимент та підлаштовуватися під 
запити споживачів, додати креатив-
ні подарунки, поширити про себе ін-
формацію в Інтернеті та розглянути 
варіант відкриття другої точки для 
збільшення прибутку. Слідкувати за 
конкурентами, адаптуватися під нове 
законодавство дуже важливо. Силь-
ний бік – місцезнаходження, тому по-
трібно привертати увагу споживачів 
зовнішньою рекламою, вивіскою або 
незвичайним фасадом магазину. Недо-
статньо розвинуте спілкування зі спо-
живачем у соціальних мережах, адже 
купують українські сувеніри частіше 
мандрівники з інших країн, потрібно 
адаптувати сайт на українську мову.
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Рис. 3. Графік зміни показників продажу товарів щоденно за період 24.06–15.07
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Після проведення маркетингового дослід-
ження та SWOT-аналізу виділено слабкі сторо-
ни та проблеми, з якими стикається підприєм-
ство. Є зовнішні чинники, на які неможливо 
вплинути, наприклад законодавство, тому мож-
на лише пристосовуватися.

Проблеми підприємства: великі залишки то-
вару, мало покупців, низька залученість у со-
ціальних мережах, мало місця у приміщеннях, 
незацікавленість українців купувати україн-
ські сувеніри.

Потрібно залучити зовнішню та Інтернет-ре-
кламу, спрямувати її на цільову аудиторію суве-
нірної продукції. Наприклад, якщо це сумки, їх 
може купити молодь, тому можна зробити фото-
сесію молодих дівчат із товарами і просувати їх 
на Facebook. Потрібно реорганізувати місцезна-
ходження товарів, створити купівельний потік, 
аби звертати увагу покупців на потрібну про-
дукцію, спробувати застосувати мерчендайзінг, 
розробити вигідні акції на товар, що давно не 
продається, та деякий час не оновлювати асор-
тимент. Якщо наведені вище способи неможливо 
здійснити, то необхідно задуматися про пошук 
нового приміщення, адже зараз у магазині дуже 
багато товарів і мало місця. Пропонується роз-
робити рекламну компанію, яка б допомогла по-
казати, що купувати українську символіку – це 
модно, і спрямувати її на молодь.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Ринок 
сувенірної продукції в Україні ще дуже моло-
дий, а тому знаходиться на стадії становлення. 
Інфраструктура продажу сувенірної продукції 
сформована, проте представлений асортимент 
не розширяється і недостатньо задовольняє 
зростаючі потреби. 

Майже 40% продажів сувенірів в Україні 
припадає на період різдвяно-новорічних свят. 
Другий пік реалізації припадає на літній пері-
од, коли популярні товари для відпочинку.

Сьогодні багато хто цікавиться виробами 
декоративно-прикладного мистецтва, країною-
виробником, тому є потреба у вивченні цього 
сегменту ринку, його розвитку та регулювання, 
сфери, пов‘язаної з виготовленням сувенірної 

продукції та її класифікацією. Кожен сувенір 
повинен виконувати пізнавальну, рекламну, 
асоціативну, психологічну та інші функції, 
тому вимоги до сувенірної продукції особливі, 
адже ознаки та функції сувеніру повинні від-
творюватися у своїй індивідуальній манері, до-
ступно, зрозуміло і ненав‘язливо. Для цього 
необхідно сформулювати номенклатуру ознак і 
встановити зв‘язки сувенірної продукції з укра-
їнським середовищем, яке є неповторним та са-
мобутнім.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

THE MODERN STATE OF ECONOMIC CULTURE OF ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

АНОТАЦІЯ
Економічна культура є важливою характеристикою підпри-

ємства, яка впливає на його розвиток, тому вона посідає одне 
з провідних місць у системі менеджменту підприємства. Ме-
тою даного дослідження є аналіз сучасного стану, визначення 
шляхів розвитку економічної культури підприємств на підставі 
проведеного опитування. У результаті емпіричного досліджен-
ня виявлено чинники, які стримують ефективний розвиток еко-
номічної культури підприємств. Визначено шляхи підвищення 
економічної культури: підвищення кваліфікації працівників, яка 
має відповідати сучасним вимогам функціонування підпри-
ємств; упровадження цифрових технологій, що дають змогу 
оптимізувати бізнес-процеси; підвищення мотивації працівни-
ків до кар’єрного зростання. На підставі опитування визначе-
но, що рівень розвитку економічної культури є достатнім, але  
існують шляхи його підвищення. 

Ключові слова: економічна культура, організаційна куль-
тура, цифрова економіка, цифрова культура, управління.

АННОТАЦИЯ
Экономическая культура является важной характеристи-

кой предприятия, которая влияет на его развитие, поэтому 
она занимает одно из ведущих мест в системе менеджмента 
предприятия. Целью данного исследования является анализ 
современного состояния, определение путей развития эко-
номической культуры предприятий на основе проведенного 
опроса. В результате эмпирического исследования выявлены 
факторы, которые сдерживают эффективное развитие эко-
номической культуры предприятий. Определены пути повы-
шения экономической культуры: повышение квалификации 
работников, которое должно отвечать современным требова-
ниям функционирования предприятий; внедрение цифровых 
технологий, которые позволят оптимизировать бизнес-процес-
сы; повышение мотивации работников к карьерному росту. На 
основе проведенного опроса определено, что уровень разви-
тия экономической культуры является достаточным, но суще-
ствуют пути для его повышения. 

Ключевые слова: экономическая культура, организаци-
онная культура, цифровая экономика, цифровая культура, 
управление.

ANNOTATION
Economic culture is an important characteristic of an enter-

prise that influences its development. Therefore, economic culture 
occupies one of the leading places in the enterprise management 
system. The purpose of this study is to analyze the current state, 
determine the ways of development of economic culture of enter-
prises on the basis of the conducted survey. As a result of empiri-
cal research, the factors that impede the effective development of 
economic culture of enterprises have been identified. The ways of 
improving the economic culture are defined: improving the skills of 

employees, which must meet the modern requirements of function-
ing of enterprises; introduction of digital technologies that allow to 
optimize business processes; Increasing employee motivation for 
career advancement. Today requires a renewed view of economic 
culture in view of the impact of digital technology on all spheres of 
life, including economic culture. Digital culture is a resource of the 
knowledge society that creates the world around us and provides 
humanity with a complex set of digital tools for organizing new 
information relationships, resulting in a global change in cultural 
engagement. It is important to emphasize the importance of de-
veloping digital skills and digital competencies for employees. The 
Digital Economy operates with the same concepts as traditional 
economics: capital, resources, people. Today, one of the most im-
portant factors in the digital economy is first and foremost human 
capital – that is, knowledge, talents, skills, experience, people’s in-
telligence. The daily rise in the use of digital technologies is making 
the digital skills of people and workers key among others. Digital 
ownership is a major trend in the job market. The ability to work 
with digital technologies is gradually becoming a prerequisite for 
most specializations. Every day there is an increase in the number 
of jobs that require a basic understanding of information and com-
munication technologies. And this number is increasing rapidly. 
Objective reality shows that the ability to use digital technology is 
a major requirement for staff. Based on the survey, it is determined 
that the level of economic culture development is sufficient, but 
there are ways to increase it.

Key words: economic culture, organizational culture, digital 
economy, digital culture, management.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Трансформаційні зміни, 
які відбуваються останнім часом у нашому сус-
пільстві, потребують вивчення нового змісту 
економічної культури. Економічна культура 
як складник економічної діяльності визнається 
одним із важливих чинників успіху діяльності 
підприємства. Низький рівень економічної куль-
тури підприємства призводить до зниження по-
казників ефективності діяльності. За своїм зміс-
том економічна культура є системою цінностей, 
думок і норм поведінки, що є рушійною силою 
розвитку або занепаду підприємства. Внаслідок 
тотальної інформатизації інформаційно-комуні-
каційні технології змінюють культурний про-
стір. Нові технології стають новим культурним 
феноменом, який стає основою становлення 
нового виду економічної культури – цифрової. 
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Отже, для успішного функціонування підпри-
ємства необхідно досліджувати стан економічної 
культури, тенденції її розвитку задля підвищен-
ня ефективності діяльності підприємства. Таким 
чином, проблема оцінки стану економічної куль-
тури підприємства є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спирається автор. Різні аспекти 
економічної культури на різних етапах дослі-
джували представники соціології, філософії, 
культурології, етики, психології, релігієзнав-
ства. Економісти Л. Гуізо, П. Сапіенза, Л. Зін-
галес доводять, що культура має суттєвий вплив 
на економічну систему [1]. Науковці у своїх до-
слідженнях приділили увагу вивченню зв’язків 
між економікою та культурою: як культура 
може впливати на економічний стан, як вза-
ємодіють культура та формальні інституції, як 
виникає культура й як вона зберігається. 

Інституційні чинники формування й розвит-
ку економічної культури на сучасному етапі 
знайшли своє відображення у працях Р. Коуза, 
С. Кірдіної, А. Шастітко, А. Алчіана, Т. Гайдай 
та ін. [2, с. 117].

У словнику Merriam-Webster [3] економіч-
на культура визначена як економіка з п’яти 
взаємопов’язаних факторів: технологія, конку-
ренція, нова економічна культура урядів, гро-
мадян та підприємств.

Український науковець Ю. Палєха [4, с. 88], 
застосовуючи результати досліджень Міжна-
родного інституту менеджменту, називає при-
таманні українській культурі риси: висока 
дистанція влади, співвідношення в однакових 
частинах «індивідуалізм – колективізм», усе-
реднене значення між мужністю та жіночністю, 
підвищене прагнення уникнути невизначеності 
та короткотривалість орієнтації.

В.Л. Гевко [5] у своїх дослідженнях приді-
ляє увагу умовам досягнення конкурентоспро-
можності підприємства, що потребують не лише 
економічних зрушень, а й розвитку, зміни його 
організаційної культури як унікального управ-
лінського та соціально-психологічного явища.

Олівер Енгерт, Беккі Kейтцлер та ін. [6] 
описують комплексний підхід до розуміння ви-
рішення проблем культури під час інтеграції 
компаній. Вони наголошують, що культурні 
особливості важливі для успіху інтеграції. 

Проблемі розвитку цифрової економіки та 
трансформаційним процесам, що відбуваються 
в суспільстві під впливом цифровізації, значну 
увагу приділяють сучасні вітчизняні та зарубіж-
ні вчені. Цифрова культура сьогодні створює світ 
навколо нас і забезпечує складним набором циф-
рових інструментів для організації нових відно-
син та культурної взаємодії. Цифрова економіка 
перш за все залежить від розвитку технологій 
комунікації, які засновані на broadband досту-
пі до Інтернету, також як і розвитку мобільних 
зв’язків, зв’язків через супутник. Дослідження 
говорять, що коли інфраструктура доступу до Ін-

тернету зростає до 10%, це призводить до 1,38% 
зростання в економіці країни [7].

У процесі вивчення домінанти розвитку 
цифрової економіки дослідники Н.М. Краус, 
О.П. Голобородько та К.М. Краус [8] розгля-
нули особливі тренди цифрової економіки та її 
якісні характеристики. Науковці вважають, що 
впровадження цифрової економіки в Україні на 
початковому етапі має відбуватися одночасно 
за трьома напрямами: технологічним, виробни-
чим та інституційно-економічним. Цифровізація 
України має сприяти розвитку інформаційного 
суспільства, засобів масової інформації, креатив-
ного середовища та креативного ринку тощо.

Питання трансформації організаційної куль-
тури підприємств в умовах зміни внутрішньо-
го і зовнішнього середовища вивчає Н.С. Рин-
кевич [9]. Вона досліджує комплекс заходів із 
цифрової трансформації організаційної культу-
ри підприємств, до яких відносить: застосуван-
ня employee-driven-менеджменту, впроваджен-
ня модульної платформи нового покоління для 
управління персоналом Hrmaps та ін. 

Аналіз літератури показує, що існує багато 
наукових підходів до визначення економічної 
культури, тому сьогодні постає завдання ви-
значити роль економічної культури у сучасній 
системі управління персоналом підприємства 
і проаналізувати її сучасний стан. Економічна 
культура розглядається як специфічний рівень 
економічних відносин. Застосування різних 
підходів дає змогу розглядати економічну куль-
туру з погляду динаміки економічних відносин 
та їх організаційного втілення, досліджувати 
еволюцію економічної свідомості, зміну масо-
вих стереотипів і уявлень, характеру соціаль-
но-економічної активності.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета дослідження – вивчити новий зміст 
економічної культури підприємства за умов 
цифровізації, проаналізувати її сучасний стан; 
розглянути чинники, які впливають на підви-
щення рівня економічної культури. Завдання 
дослідження – здійснити аналіз сучасного стану 
економічної культури підприємства на прикладі 
промислових підприємств Луганської області з 
використанням методів емпіричного досліджен-
ня та виявлення шляхів її підвищення.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У результаті дослідження про-
ведено опитування працівників промислових 
підприємств Луганської області, у тому числі  
ТОВ «Рубіжанська панчішна мануфактура» 
(табл. 1). На основі опитування виявлено сучас-
ний стан, проблеми та шляхи розвитку еконо-
мічної культури підприємств.

За результатами опитування виявлено, що 
понад 50% працівників – це активна частка 
працівників у віці до 50 років, більше 90% яких 
має вищу освіту. 76,6% працівників – жінки, 
23,4% – чоловіки. На питання: «Чи співпадає 
профіль Вашої роботи зі спеціальністю, яку Ви 
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отримали за дипломом?» 54% респондентів від-
повіли, що співпадає повністю, 28,6% – част-
ково і 17,5% – зовсім не співпадає. Розрив між 
знаннями, які людина отримує в університеті, 
й вимогами роботодавців існує давно. Цей по-
казник доводить, що близько половини праців-
ників отримують необхідні навички роботи під 
час стажування або вже в процесі роботи. На 
рис. 1 представлено діаграму відповідей на пи-
тання «Яким досвідом роботи Ви володієте?».

За результатами опитування бачимо, що 
досвідом роботи від 10 понад 20 років володіє 
73,1% працівників. На рис. 2 представлено діа-
граму відповідей на питання «Коли Ви востаннє 
проходили підвищення кваліфікації?».

Таблиця 1
Частка експертів, які взяли участь в опитуванні (%)

Вік Стать Освіта

до 30 років 30-50 років понад 50 
років жінки чоловіки вища середня 

спеціальна середня

20,3% 54,7% 25% 76,6% 23,4% 92,2% 6,3% 1,6%
Джерело: складено автором за результатами опитування

 Рис. 2. Підвищення кваліфікації працівників
Джерело: складено автором за результатами опитування

Рис. 1. Досвід роботи працівників
Джерело: складено автором за результатами опи-
тування

 

За результатами опитування виявлено, що 
38,1% працівників проходили підвищення 
кваліфікації понад п’ять років тому або навіть 
ніколи не проходили. Це досить високий про-
цент, і керівництву необхідно звернути увагу на 
процес проходження підвищення кваліфікації 
своїх працівників. 

На питання: «Чи заохочує керівництво пра-
цівників підвищувати кваліфікацію?» «так» 
відповіли 61,9% респондентів, «ні» – 38,1%. 
Наступний рисунок (рис. 3) демонструє відпо-
віді респондентів на питання «Чи підтримуєте 
Ви ідею пожиттєвої освіти (освіти впродовж 
життя)?»

Відповіді респондентів на питання: «Чи під-
тримуєте Ви ідею пожиттєвої освіти?» розподі-
лилися так: «так» – відповіли 85,8% респон-
дентів, з яких за власні кошти готові навчатися 
42,9%, за кошти підприємства – 42,9%. Час 
вимагає необхідність упровадження інтегрова-
ного принципу «навчання протягом життя». 
Така освіта, крім необхідності адаптації до змін 
у професійній діяльності, має перетворитися на 
процес безперервного розвитку людської осо-
бистості, знань і навичок. Вона має дати змо-
гу людині зрозуміти саму себе та навколишнє 
середовище, сприяти виконанню її соціальної 
ролі в процесі праці й життя в суспільстві. 

На питання: «Як Ви оцінюєте культуру умов 
праці на Вашому підприємстві (безпека, ерго-
номічність, наявність медпунктів, організація 
дозвілля)?» 64,5% респондентів відповіли, що 
має задовільний рівень, а 35,5% не задоволені 
рівнем культури умов праці на підприємстві. 
Це досить високий показник того, що культу-

ру умов праці на даному підприємстві 
необхідно підвищувати.

На питання: «Чи мали Ви кар’єрне 
зростання протягом останніх п’яти ро-
ків?» 36,5% відповіли «так», 63,5% – 
«ні». Тобто більше половини опитаних 
працівників протягом останніх п’яти 
років не мали кар’єрного зростання, 
що свідчить про недостатню мотива-
цію працівників із боку керівництва. 

Це підтверджує і відповідь на на-
ступне питання: «Чи існують на Ва-
шому підприємстві чіткі критерії щодо 
кар’єрного просування?». Відповіді 
розподілились так: 27% – «так», 73% – 
«ні». На нашу думку, це свідчить про 
ситуацію, коли у процесі планування 
кар’єри недостатньо враховуються всі 
параметри праці та її результати. Пла-



219Приазовський економічний вісник

нування кар’єри є основою ви-
значення характеристик трудової 
поведінки працівника, ступеня 
виконання обов’язків, задоволе-
ності працею та ін. 

Щодо оцінки рівня трудової 
дисципліни на даному підприєм-
стві, то він є задовільним, бо на 
питання: «Як Ви оцінюєте рівень 
трудової дисципліни на Вашому 
підприємстві?» були отримані 
такі відповіді: 27% респонден-
тів уважають, що мають висо-
кий рівень трудової дисциплі-
ни, 66,7% – середній рівень та 
6,3% – низький рівень.

Таким чином, за багатьма 
проаналізованими показника-
ми рівня економічної культури 
можна зробити висновок, що 
економічна культура даного підприємства зна-
ходиться на задовільному рівні, але є питання, 
яким необхідно приділити увагу. Насамперед це 
стосується питань планування кар’єри, які яв-
ляють собою визначення трудового потенціалу 
працівника і шляхів його підвищення. Плану-
вання внутрішньоорганізаційної кар’єри тради-
ційно здійснюється в ході взаємодії працівника 
й роботодавця за вирішальної ролі останнього. 
Цей процес є складовою частиною планування 
забезпечення інноваційної організації кадрами. 
Також необхідно більше приділяти уваги пи-
танню підвищення кваліфікації працівників на 
постійній основі.

Але сьогодення вимагає оновленого погляду 
на економічну культуру у зв’язку із впливом 
цифрових технологій на всі сфери життя, зо-
крема і на економічну культуру, тому другу 
частину дослідження присвячено вивченню рів-
ня впливу цифрових технологій на економічну 
культуру підприємства.

Цифрова культура – це ресурс суспільства 
знання, яка створює світ навколо нас і забез-
печує людство складним набором цифрових 
інструментів для організації нових відносин 
інформації, внаслідок чого відбувається гло-
бальна зміна культурної взаємодії. 

Необхідно зауважити про важливість розвит-
ку цифрових навичок та цифрових компетенцій у 
працівників. Цифрова економіка оперує такими 
ж поняттями, як і традиційна: «капітал», «ресур-
си», «люди». Сьогодні одним із найважливіших 
чинників цифрової економіки є передусім люд-
ський капітал, тобто знання, таланти, навички, 
вміння, досвід, інтелект людей. Щоденне зрос-
тання використання цифрових технологій робить 
цифрові навички людей, робітників ключовими 
серед інших. Володіння цифровими технологіями 
стає головним трендом на ринку праці. Вміння 
працювати із цифровими технологіями поступо-
во стає необхідною умовою для більшості спеці-
алізацій. Кожного дня спостерігається зростання 
кількості робочих місць, які вимагають базово-

го розуміння інформаційних та комунікаційних 
технологій. І ця кількість стрімко збільшується. 
Об’єктивна реальність свідчить, що вміння ко-
ристуватися цифровими технологіями стає осно-
вною вимогою до персоналу.

Наступні діаграми ілюструють рівень цифро-
вої культури досліджуваного нами промислово-
го підприємства.

На питання: «Як Ви оцінюєте рівень своїх 
навичок як користувача?» відповіді були такі: 
45% – високий рівень; 50% – середній і 5% – 
базовий рівень.

На питання: «Чи необхідне Вам навчання у 
сфері цифрових технологій?» відповіді розподі-
лились так: 52,6% – так, необхідне; 47,4% – ні. 
Тобто близько половини опитаних уважають, 
що володіє достатнім рівнем знань та навичок у 
цифровому просторі, а інші вважають, що необ-
хідно підвищити свій рівень підготовки. Але на 
питання: «Чи є у Вас власне бажання підви-
щувати свою цифрову компетентність?» «так» 
відповіли 85%, і лише 15% відповіли «ні».

На рис. 4 представлено діаграму відповідей 
на питання: «Чи обладнане Ваше робоче міс-
це комп’ютером?». Близько 90% робочих місць 
підприємства обладнані комп’ютерами. Цей по-
казник достатньо високий, бо досліджуване під-
приємство має високий рівень автоматизації і 
сучасне обладнання.

На рис. 5 представлено діаграму відповідей 
на питання «Як часто Ви користуєтеся Інтер-
нетом для виконання Вашої роботи?».

Таким чином, близько 70% працівників 
користуються Інтернетом на робочому міс-
ці, близько 30% – користуються за потреби. 
У табл. 2 розміщено відповіді на питання сто-
совно використання цифрових технологій на 
робочому місці.

За даними табл. 2 можна зробити висновок, 
що досить високий процент працівників під-
приємства користується цифровими техноло-
гіями на робочому місці: 95% користуються 
мобільними додатками; 63,2% використовують 

 Рис. 3. Освіта впродовж життя
Джерело: складено автором за результатами опитування
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оперативну звітність у режимі реального часу; 
72,2% працівників уважають, що керівництво 
заохочує використовувати цифрові технології. 

На підставі аналізу сучасного стану еконо-
мічної культури можна запропонувати напрями 
її вдосконалення:

– створення й упровадження механізму 
управління розвитком кар’єри працівника, 
який являє собою комплекс методів та інстру-
ментів управління персоналом, спрямованих на 
формування і підтримку на належному рівні 
мотивації працівників підприємства;

– формування й упровадження організацій-
но-економічного механізму управління розви-
тком організаційної культури підприємства, 
який включає цілі управління; функції управ-
ління; методи впливу; сукупність інструментів 
і засобів (нормативні документи, програмне за-
безпечення, цифрові технології); 

– розроблення й реалізація комплексу за-
ходів із цифрової трансформації організаційної 
культури підприємства; безперервне навчання 
співробітників; підвищення ефективності та 
продуктивності їхньої праці.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сьогод-
ні відбувається трансформація багатьох чинників 
економічного зростання завдяки впливу цифро-

вих процесів. Цифрова революція докорінно змі-
нює всі економічні відносини, весь зміст понять, 
у тому числі й економічної культури. Проведе-
ний аналіз сучасного змісту економічної культу-
ри дає змогу констатувати, що економічна куль-
тура за умов стрімкого розвитку інформаційних 
технологій постійно змінює свій зміст, набуває 
нових рис. Складова частина економічної культу-
ри – цифрова культура – суперечливий феномен, 
що трансформує культуру та представляє значні 
можливості для подальшого прогресу як кожної 
людини, так і підприємства у цілому.

У результаті проведеного емпіричного до-
слідження виявлено чинники, які стримують 
ефективний розвиток економічної культури 
підприємств, серед яких – недостатня мотива-
ція працівників; недостатня цифрова компе-
тентність персоналу; брак фахівців із цифрових 
навичок. Визначено шляхи підвищення еко-
номічної культури: підвищення кваліфікації 
працівників, яка має відповідати сучасним ви-
могам функціонування підприємств; упрова-
дження цифрових технологій, що дають змогу 
оптимізувати бізнес-процеси; підвищення моти-
вації працівників до кар’єрного зростання.

У подальшому планується вдосконалити ме-
тодичний підхід до оцінки якості складників 
економічної культури підприємств.

 
Рис. 4. Облаштування робочого місця комп’ютером
Джерело: складено автором за результатами опи-
тування

 
Рис. 5. Користування Інтернетом на робочому місці
Джерело: складено автором за результатами опи-
тування

Таблиця 2
Використання цифрових технологій на робочому місці

Питання
Відповіді

«Так» «Ні»

Чи користуєтесь Ви мобільними додатками? 95% 5%

Чи використовуєте Ви оперативну звітність у режимі реального часу? 63,2% 36,8%

Чи заохочує Вас керівництво використовувати цифрові технології на роботі? 72,2% 27,8%

Чи вкладало підприємство кошти у розвиток цифрових технологій протягом 
останніх трьох років? 68,4% 31,6%

Чи плануються на підприємстві проєкти, пов’язані із цифровими технологіями? 36,8% 63,2%

Чи існує у Вас на підприємстві система захисту від кіберзагроз? 50% 50%
Джерело: складено автором за результатами опитування
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ  
ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ “MARRIOTT”

RESEARCH OF OPERATION OF MARRIOTT INTERNATIONAL HOTEL CHAIN

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано функціонування міжнародної го-

тельної мережі “Marriott” за 2009–2018 рр. Надано історичну 
довідку щодо створення готельної мережі та основних її осо-
бливостей. Розглянуто портфель брендів готельної мережі 
“Marriott” із зазначенням кількості готелів, номерного фонду 
та часткою від загальної кількості номерів мережі у відсо-
тках. Наведено розподіл готельних брендів мережі “Marriott” 
за окремими класами позиціонування. Нині в готельній мережі 
“Marriott”налічується 30 готельних брендів, сім з яких належать 
до класу «Люкс», десять – до класу «Преміум», одинадцять –  
до класу «З обмеженим сервісом», два – до класу «Тривале 
проживання». Проаналізовано розподіл номерного фонду ме-
режі “Marriott” за регіонами по категоріях у 2019 р. Проаналізо-
вано динаміку кількості номерного фонду та кількості готелів 
готельної мережі “Marriott” у світі за 2009–2018 рр. та за макро-
регіонами у 2016–2018 рр.

Ключові слова: міжнародна готельна мережа “Marriott”, 
портфель брендів мережі “Marriott”, кількість готелів мережі 
“Marriott”, кількість номерного фонду мережі “Marriott”, розпо-
діл за макрорегіонами.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано функционирование между-

народной гостиничной сети “Marriott” за 2009–2018 гг. Предо-
ставлена историческая справка о создании гостиничной сети 
и основных ее особенностях. Рассмотрен портфель брендов 
гостиничной сети “Marriott” с указанием количества гостиниц, 
номерного фонда и долей от общего количества номеров сети 
в процентах. Приведено распределение гостиничных брендов 
сети “Marriott” по отдельным классам позиционирования. Сей-
час в гостиничной сети “Marriott” насчитывается 30 гостиничных 
брендов, семь из которых относятся к классу «Люкс», десять – 
к классу «Премиум», одиннадцать – к классу «С ограниченным 
сервисом», два – к классу «Длительное проживание». Проана-
лизировано распределение номерного фонда сети “Marriott” по 
регионам по категориям в 2019 г. Проанализирована динамика 
количества номерного фонда и количества гостиниц гостинич-
ной сети “Marriott” в мире за 2009–2018 гг. и по макрорегионам 
в 2016–2018 гг.

Ключевые слова: международная гостиничная сеть 
“Marriott”, портфель брендов сети “Marriott”, количество гости-
ниц сети “Marriott”, количество номерного фонда сети “Marriott”, 
распределение по макрорегионами.

ANNOTATION
The article analyzes the functioning of the Marriott interna-

tional hotel chain for the period 2009–2018. It provides historical 
background on the creation of the hotel chain and its main fea-
tures. At year-end 2018, the Marriott international hotel chain had  

2,020 company-operated properties (566,759 rooms), which in-
cluded properties under long-term management or lease agree-
ments with property owners (management and lease agreements 
together, the “Operating Agreements”), properties that Marriott 
own, and home and condominium communities for which Marriott 
manage the related owners’ associations. The Marriott hotel brands 
are divided into different positioning classes. Currently, there are 
30 hotel brands in Marriott hotel chain, seven of which belong to 
the “Luxury” class, ten to “Premium”, eleven to “Select” and two 
to “Longer stays”. Luxury offers bespoke and superb amenities 
and services. Classic Luxury hotel brands include JW Marriott,  
The Ritz-Carlton, and St. Regis. Distinctive Luxury hotel brands in-
clude W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, and Bulgari. Pre-
mium offers sophisticated and thoughtful amenities and services. 
Classic Premium hotel brands include Marriott Hotels, Sheraton, 
Delta Hotels, Marriott Executive Apartments, and Marriott Vacation 
Club. Distinctive Premium hotel brands include Westin, Renais-
sance, Le Méridien, Autograph Collection, Gaylord Hotels, Tribute 
Portfolio, and Design Hotels. Select offers smart and easy ameni-
ties and services with longer stay brands offering amenities that 
mirror the comforts of home. Classic Select hotel brands include 
Courtyard, Residence Inn, Fairfield by Marriott, SpringHill Suites, 
Four Points, TownePlace Suites, and Protea Hotels. Distinctive 
Select hotel brands include Aloft, AC Hotels by Marriott, Element, 
and Moxy. The distribution of the Marriott network capacity by re-
gion by category in 2019 is analyzed. The dynamics of the number 
of rooms and the number of hotels of the Marriott hotel chain in 
the world from 2009 to 2018 is analyzed and in macro regions in 
2016–2018. At year-end 2018, Marriott had 4,735 franchised and 
licensed properties (729,413 rooms) and 151 unconsolidated joint 
venture properties (21,196 rooms).

Key words: Marriott international hotel chain, Marriott brand port-
folio, Marriott hotel portfolio, Marriott number pool, macro regions.

Постановка проблеми. В сучасному світі 
невід’ємною частиною розвитку міжнародного 
туризму є готельна індустрія. Щорічне зрос-
тання кількості подорожуючих у світі сприяло 
постійній зміні та інновації сфери туризму та 
обслуговування, що зумовлені процесами глоба-
лізації та інтернаціоналізації.

Готельна індустрія зарекомендувала себе як 
одна з тих галузь, що має найбільш динамічний 
розвиток у світі. Зростання попиту та постійна 
зміна побажань споживачів допомагають роз-
виватися готельному бізнесу в різних проявах 
та напрямах. Головним результатом глобаліза-
ційних процесів стала поява готельних мереж, 
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що об’єднали відповідність міжнародним стан-
дартам та інноваційним процесам. Готельна ме-
режа є групою готелів (два й більше), маючих 
спільне керівництво, єдину концепцію просу-
вання продукту та торговий бренд.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями розвитку міжнародної готель-
ної індустрії, питаннями статистичної аналіти-
ки, сучасного стану та тенденціями розвитку 
ринку готельних послуг готельних мереж за-
ймались Я.Є. Гончаренко [3; 4], Г.О. Горіна [1], 
Р.С. Козловський [3; 4], Т.В. Кудлай [2] та інші 
науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У здійснених наукових на-
працюваннях розглядались основні показники 
функціонування готелів, що входять до між-
народних готельних мереж, але вони не сто-
сувалися питань конкретної готельної мережі 
“Marriott” та показників її функціонування.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є аналіз функціонування 
міжнародної готельної мережі “Marriott” за 
2009–2018 рр.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна готельна мережа “Marriott” – це міжна-
родна компанія на ринку готельних послуг, що 
включає більше 6 333 готелів, розташованих у 
США і 126 інших країнах, номерний фонд якої 
перевищує 1 195 141 номерів (табл. 1).

Таблиця 1
Показники міжнародної готельної мережі 

“Marriott” у 2017 р.

№ Показник Місце Кількість
1 Номерний фонд 1 1 195 141
2 Кількість готелів 4 6 333

3 Кількість готелів  
за франшизою 6 4 400

4 Кількістю готелів  
в прямому управлінні 4 1 949

5 Поширення країнами світу 1 127

Становлення мережі було довгим процесом, 
що почався 20 травня 1927 р. Віллард Марріотт 
щойно переїхав до Вашингтону й відкрив разом 
з дружиною та другом кафе “A&W Root Beer”. 
Восени 1937 р. Віллард Марріотт звернув увагу 
на те, що в його закладі біля нині неіснуючого 
аеродрому Гувер у Вашингтоні багато клієнтів 
перед посадкою в літак роблять однакові замов-
лення «з собою», а саме сендвіч та каву. Ідея 
розпочати продавати їжу на борті літака швид-
ко спала на думку Вілларду.

У 1957 р. подружжя відкрило найбільший 
мотель у світі на 365 номерів “Twin-Bridges 
Marriott Motor Hotel”. Всі номери були облад-
нані кондиціонером, телефоном, радіо й теле-
візором. Новий бізнес швидко пішов у гору, що 
в подальшому дало змогу компанії поступово 
відкриватися в інших країнах. У 1969 р. від-
крився готель під назвою “Paraiso” в Акапуль-
ко (Мексика). У 1975 р. був відкритий новий 

готель в Амстердамі. В наступні роки компа-
нія бурхливо розвивалася, а саме купувалися 
невеликі мережеві об’єкти у сфері торгівлі та 
послуг, відкривала нові готелі, ґрунтувала нові 
бренди.

У 1980 р. з’явилися плани щодо освоєн-
ня сегменту дешевих готелів. В результаті 
вже через два роки була впроваджена концеп-
ція “Courtyard by Marriott”, що перевернула 
уявлення американців про те, якими мають 
бути економічні готелі для мандрівників. Рі-
шення створити мережу економічних готелів 
“Courtyard” стало зворотним в історії компанії.

В середині 1980-х рр. компанія витрачала на 
будівництво готелів щорічно понад $1 млрд., 
до 1989 р. нові готелі відкривалися щотижня, і 
вони моментально заповнювалися.

У 1992 році компанія “Marriott” була розді-
лена на “Marriott International” і “Host Marriott 
Corporation”. Перша компанія займається роз-
витком мережі готелів, скуповуючи повністю 
або частково інші готельні об’єкти, а друга за-
ймається всім, що може принести дохід у галу-
зях, пов’язаних з додатковими послугами для 
гостей, наприклад придбанням авіалінії, будів-
ництвом спортивних і розважальних споруд.

Придбання у 1995 р. “Ritz-Carlton Hotel 
Company LLC” принесло корпорації гучну сла-
ву, адже неперевершений сервіс і неповторні 
інтер’єри «Карлтона» користувалися успіхом 
у бізнесменів, політиків і зірок шоу-бізнесу. 
У 1997 р. “Marriott International” купив об’єкти 
“Renaissance”, а у 2015 р. “Marriott” поглинула 
готельну мережу “Starwood”.

Компанія управляє 30 брендами готелів 
та апартаментів “Luxury” (люкс), “Premium” 
(з пов ним сервісом), “Select-service and Extended 
Stay” (з обмеженим сервісом і для тривалого 
проживання) (табл. 2).

Нині готелі, що належать до мережі 
“Marriott”, можна зустріти практично в усіх 
країнах світу, їх налічується понад 6 000. Кіль-
кість працівників перевищує позначку 200 ти-
сяч осіб, що також є важливим показником.

Всі готелі мережі “Marriott” поділяються на 
4 рівні, а саме готелі з повним спектром по-
слуг (люкс та преміум), готелі з вибором опцій 
з надання послуг, готелі для тривалого перебу-
вання, Vacation Hotels для відпочинку на кані-
кулах. Кожен з рівнів складається з 4 і більше 
видів готелів. Так, наприклад, готелі з повним 
спектром послуг містять у собі “Marriott Hotels 
& Resorts”, “JW Marriott Hotels & Resorts”, 
“Renaissance Hotels”, “Ritz-Carlton” тощо, які 
є одними з найдорожчих за вартістю проживан-
ня за одну ніч, оскільки переважно вони розта-
шовані в таких місцях, як Time Square в Нью-
Йорку, узбережжя Тихого океану в Каліфорнії. 
У кожному з готелів є свій неповторний стиль 
декору. Так, наприклад, “Renaissance Hotels” 
виконаний в стилі Ампір з багатством квіткових 
композицій, в “Laguna Cliffs Marriott Resort & 
Spa” створена атмосфера затишку й спокою, що 
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дає змогу відвідувачу відчувати себе повністю 
розслабленим. Саме неповторність кожного го-
телю цінують усі відвідувачі.

Найбільшим брендом мережі “Marriott” за 
кількістю готелів є “Courtyard by Marriott” 
(категорія «З обмеженим сервісом»), а найбіль-
шим за кількістю номерного фонду – “Marriott 
Hotels” (категорія «Преміум»). Бренди кате-
горії готелів люкс-класу не перевищують за 
кількістю готелів позначку 110 готелів, один з 
найменших за кількістю готелів та номерним 
фондом бренд “Bulgari” (6 готелів у світі) нале-
жить до цієї категорії готелів. Практично поло-
вину всього номерного фонду мережі (48,16%) 
складають чотири бренди, а саме “Marriott 
Hotels” (15,2%), “Courtyard by Marriott” 
(13,55%), “Sheraton” (11,81%) та “Residence 
Inn by Marriott” (7,52%).

Виходячи з табл. 3, можемо сказати, 
що класом з найбільшою кількістю готелів 
(4 514 готелі) у мережі “Marriott” виявився 
клас «З обмеженим сервісом», а з найменшою 
кількістю – клас «Тривале проживання». Най-
більша кількість готелів мережі “Marriott” у 

2019 р. приходилась на Північну Америку, а 
найменша кількість – на Карибський регіон та 
Латинську Америку.

Розподіл номерного фонду мережі “Marriott” 
за регіонами (табл. 4) показав, що класом готелів 
з найбільшою кількістю номерів (592 917 номе-
рів) виявився «Преміум», а з найменшою кіль-
кістю – клас «Тривале проживання» (32 143 но-
мери). Найбільша кількість номерів у мережі 
“Marriott” у 2019 р. приходилась на Північну 
Америку, а найменша кількість – на Кариб-
ський регіон та Латинську Америку.

Розглянемо динаміку кількості готелів мере-
жі “Marriott” за 2009–2018 рр. (табл. 5).

Аналізуючи табл. 5, бачимо, що у 2018 р. порів-
няно з 2017 р. кількість готелів мережі “Marriott” 
збільшилась на 386 одиниць. За 2009–2018 рр. 
кількість готелів мережі “Marriott” збільшилась 
на 3 486. Найбільший темп росту за дослідже-
ний період порівняно з базисним роком спостері-
гався у 2018 р., склавши 2,02 рази. Найбільший 
темп приросту спостерігався у 2016 р. порівняно 
з 2015 р., склавши 37,43%. За 2009–2018 рр. 
в середньому щорічно в мережі “Marriott” кіль-

Таблиця 2
Портфель брендів готельної мережі “Marriott” у 2019 р.

Назва бренду Назва категорії Кількість 
готелів

Кількість 
номерів

Частка від 
загальної кількості 

номерів мережі
JW Marriott Люкс 84 37 183 2,82%
The Ritz-Carlton Люкс 101 27 650 2,10%
W Hotels Люкс 55 15 043 1,14%
The Luxury Collection Люкс 110 21 956 1,67%
St. Regis Люкс 41 9 039 0,69%
EDITION Люкс 8 1 868 0,14%
Bulgari Люкс 6 523 0,04%
Marriott Hotels Преміум 567 201 366 15,29%
Sheraton Преміум 441 155 617 11,81%
Westin Преміум 223 82 153 6,24%
Renaissance Hotels Преміум 175 55 099 4,18%
Le Mйridien Преміум 107 28 034 2,13%
Autograph Collection Hotels Преміум 166 34 902 2,65%
Delta Hotels by MarriottTM Преміум 63 15 467 1,17%
Gaylord Hotels Преміум 6 9 918 0,75%
Marriott Executive Apartments Преміум 30 4 440 0,34%
Tribute Portfolio Преміум 31 5 921 0,45%
Courtyard by Marriott З обмеженим сервісом 1 199 178 438 13,55%
Residence Inn by Marriott З обмеженим сервісом 803 99 081 7,52%
Fairfield by Marriott З обмеженим сервісом 979 94 288 7,16%
SpringHill Suites by Marriott З обмеженим сервісом 414 48 959 3,72%
Four Points by Sheraton З обмеженим сервісом 271 49 144 3,73%
TownePlace Suites by Marriott З обмеженим сервісом 388 39 231 2,98%
Aloft Hotels З обмеженим сервісом 159 27 352 2,08%
AC Hotels by Marriott З обмеженим сервісом 145 20 777 1,58%
Protea Hotels by Marriott З обмеженим сервісом 80 82 65 0,63%
Element Hotels З обмеженим сервісом 39 59 34 0,45%
Moxy Hotels З обмеженим сервісом 37 7 577 0,58%
Residences Тривале проживання 89 9 957 0,76%
Timeshare Тривале проживання 89 22 186 1,68%
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кість готелів складала 4 650. За досліджуваний 
період кількість готелів в середньому щорічно 
збільшувалась на 387.

Розглянемо динаміку кількості готелів ме-
режі “Marriott” у світі за макрорегіонами у 
2016–2018 рр. (табл. 6).

За 2016–2018 рр. кількість готелів мережі 
“Marriott” демонструвала загальний ріст. Най-
більший ріст кількості готелів було зафіксовано в 
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де він склав 
+26,01%, друге місце посіла Європа, маючи темп 

приросту +13,67%, третє місце – Північна Аме-
рика, маючи +12,74%, четверте – Карибський 
регіон та Латинська Америка, маючи +10,67%, а 
п’яте – Середній Схід та Африка, маючи +2,86%. 
Найбільша кількість готелів у 2018 р. спостеріга-
лась у Північній Америці, а найменша – в Кариб-
ському регіоні та Латинській Америці.

Аналізуючи табл. 7, бачимо, що у 2018 р. 
порівняно з 2017 р. кількість номерного фон-
ду готелів мережі “Marriott” збільшилась на 
59 702 номери.

Таблиця 3
Розподіл готелів мережі “Marriott” за регіонами у 2019 р.

Назва категорії

Кількість готелів

РазомПівнічна 
Америка Європа Середній Схід 

та Африка

Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон

Карибський регіон 
та Латинська 

Америка
Люкс 121 80 33 131 40 405
Преміум 947 282 105 376 99 1 809
З обмеженим сервісом 3 909 209 112 191 93 4 514
Тривале проживання 129 11 2 19 17 178
Всього 5 106 582 252 717 249 6 906

Таблиця 4
Розподіл номерного фонду мережі “Marriott” за регіонами у 2019 р.

Назва категорії

Кількість готелів

РазомПівнічна 
Америка Європа Середній Схід 

та Африка

Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон

Карибський регіон 
та Латинська 

Америка
Люкс 42 181 14 325 11 301 37 492 7 963 113 262
Преміум 342 880 67 995 30 714 122 821 28 507 592 917
З обмеженим сервісом 471 347 33 131 15 872 44 454 14 242 579 046
Тривале проживання 25 272 1 175 197 2 615 2 884 32 143
Всього 881 680 116 626 58 084 207 382 53 596 1 317 368

Таблиця 5
Аналіз динаміки кількості готелів мережі “Marriott” за 2009–2018 рр.

Рік Кількість 
готелів, од

Абсолютний приріст Темп росту Темп приросту, %
∆ц ∆б Трц Трб Тпрц Тпрб

2009 3 420 … 0,00 … 1,00 … 0,00
2010 3 545 125 125 1,04 1,04 3,65 3,65
2011 3 718 173 298 1,05 1,09 4,88 8,71
2012 3 801 83 381 1,02 1,11 2,23 11,14
2013 3 916 115 496 1,03 1,15 3,03 14,50
2014 4 175 259 755 1,07 1,22 6,61 22,08
2015 4 424 249 1 004 1,06 1,29 5,96 29,36
2016 6 080 1 656 2 660 1,37 1,78 37,43 77,78
2017 6 520 440 3 100 1,07 1,91 7,24 90,64
2018 6 906 386 3 486 1,06 2,02 5,92 101,93

Таблиця 6
Динаміка кількості готелів мережі “Marriott” у світі за макрорегіонами у 2016–2018 рр.

Макрорегіон
Роки

Тпр16-18
2016 2017 2018

Північна Америка 4 529 4 839 5 106 12,74%
Азіатсько-Тихоокеанський регіон 569 646 717 26,01%
Європа 512 547 582 13,67%
Середній Схід та Африка 245 248 252 2,86%
Карибський регіон та Латинська Америка 225 240 249 10,67%
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За 2009–2018 рр. кількість номерного фон-
ду готелів мережі “Marriott” збільшилась на 
721 907 номерів. Найбільший темп росту за до-
сліджений період порівняно з базисним роком 
спостерігався у 2018 р., склавши 2,21 рази. 
Найбільший темп приросту спостерігався у 
2016 р. порівняно з 2015 р., склавши 56,80%.

За 2009–2018 рр. в середньому щорічно у го-
телях мережі “Marriott” номерний фонд скла-
дав 843 251 номер. За досліджуваний період 
кількість номерного фонду в середньому щоріч-
но збільшувалась на 80 211 номерів.

Розглянемо динаміку кількості номерного 
фонду мережі “Marriott” у світі за макрорегіо-
нами у 2016–2018 рр. (табл. 8).

За 2016–2018 рр. кількість номерного фон-
ду мережі “Marriott” демонструвала загаль-
ний ріст. Найбільший ріст кількості номерного 
фонду було зафіксовано в Азіатсько-Тихооке-
анському регіоні, де він склав +18,34%, дру-
ге місце посіла Європа, маючи темп приросту 
+10,77%, третє місце – Північна Америка, ма-
ючи +9,53%, четверте – Середній Схід та Афри-
ка, маючи +7,47%, п’яте – Карибський регіон 
та Латинська Америка, маючи +5,05%.

Найбільша кількість номерів у 2018 р. спо-
стерігалась у Північній Америці, а найменша – 
в Карибському регіоні та Латинській Америці.

Висновки. Таким чином, готельна мережа 
“Marriott” славиться своїми високими стан-
дартами обслуговування в усьому світі. Цьому 
сприяють навчальні програми, застосовувані в 
усіх готелях системи. Американська мережа 
готелів “Marriott” входить до п’ятірки найбіль-
ших та найпотужніших готельних мереж світу. 

Портфель брендів готельної мережі “Marriott” 
включає 30 готельних брендів, сім з яких на-
лежать до класу «Люкс», десять – до класу 
«Преміум», одинадцять – до класу «З обмеже-
ним сервісом», два – до класу «Тривале прожи-
вання». Найбільший бренд мережі “Marriott” 
за кількістю готелів, а саме “Courtyard by 
Marriott”, займає категорію «З обмеженим сер-
вісом», а найбільший за номерним фондом, а 
саме “Marriott Hotels”, займає категорію «Пре-
міум». За 2009–2018 рр. кількість готелів мере-
жі “Marriott” збільшилась на 3 486, а кількість 
номерного фонду – на 721 907 номерів. Най-
більша кількість готелів та номерного фонду 
в мережі “Marriott” у 2018 р. спостерігалась у 
США, а найменша – в Карибському регіоні та 
Латинській Америці.
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МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ  
КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

MODELING OF ENTERPRISE CORPORATE SECURITY  
SYSTEM FUNCTIONING

АНОТАЦІЯ
Розвиток корпоративного сектору як основи сучасної ринко-

вої економіки стимулює до більш активних наукових досліджень 
для вирішення однієї з ключових проблем, що полягає у фор-
муванні безпечних умов функціонування для кожного суб’єкта 
господарювання. Забезпечення системи корпоративної безпеки 
підприємства вимагає розроблення відповідного теоретичного 
базису. Отримані результати дають змогу підвищити ефектив-
ність забезпечення системи корпоративної безпеки шляхом 
побудови комплексної функціональної моделі процесу. Вико-
ристання методології IDEF0 дало змогу показати всі елементи 
системи та відношення (зв’язки) між ними, що сприяло виявлен-
ню помилок, зокрема вилученню зайвих та дублюючих елемен-
тів. Використання методології функціонального моделювання 
дає змогу побудувати систему, опис якої є точним та лаконічним.

Ключові слова: економічна безпека, корпоративна безпе-
ка, методологія функціонального моделювання, модель.

АННОТАЦИЯ
Развитие корпоративного сектора как основы современной 

рыночной экономики стимулирует к более активным научным 
исследованиям для решения одной из ключевых проблем, 
которая заключается в формировании безопасных условий 
функционирования для каждого субъекта хозяйствования. 
Обеспечение системы корпоративной безопасности предпри-
ятия требует разработки соответствующего теоретического 
базиса. Полученные результаты позволяют повысить эффек-
тивность обеспечения системы корпоративной безопасности 
путем построения комплексной функциональной модели про-
цесса. Использование методологии IDEF0 позволило показать 
все элементы системы и отношения (связи) между ними, что 
способствовало выявлению ошибок, в частности изъятию 
лишних и дублирующих элементов. Использование методо-
логии функционального моделирования позволяет построить 
систему, описание которой является точным и лаконичным.

Ключевые слова: экономическая безопасность, корпора-
тивная безопасность, методология функционального модели-
рования, модель.

ANNOTATION
The development of the corporate sector, as the foundation of 

a modern market economy, encourages more active scientific re-
search to solve one of the key problems, which is to create safe op-
erating conditions for each entity. The priority of forming the method-
ological basis for ensuring corporate security today is primarily due 
to: the need to create safe conditions for development of each entity, 
which is determined by the riskiness of business activity in general 
and the difficult conditions of doing business in Ukraine due to the 
duration of transformation processes and instability in the national 

economy; the importance of the role of corporations functioning to-
day, which they already play in the economic processes of our coun-
try and the growth of their influence, by analogy with other coun-
tries, in the future. Ensuring an enterprise corporate security system 
requires the development of an appropriate theoretical framework. 
The purpose of the research is to formulate the methodological bas-
es for ensuring the functioning of the corporate security system of 
the enterprise using the methodology of functional modeling IDEF0. 
It is substantiated that the process of making managerial decisions 
in the corporate security system of an enterprise should be under-
stood as a set of stages at which the input material and information 
flows are transformed into outputs with other properties. In accor-
dance with the methodological bases for the creation of the function-
al model IDEF0 the essence of the initial conditions is determined in 
accordance with the task, i. e. the purpose of the simulation, point 
of view, target audience, context of the functional model, modeling 
technology, modeling software. The process of preparation, adop-
tion and implementation of decisions on ensuring the corporate 
security system of the enterprise was implemented by building a 
functional model. The main functions in the construction of the first 
level context diagram of the IDEF0 model were defined: to ensure 
the functioning of the enterprise corporate security system; analyze 
the performance of the enterprise; to study the external environment 
of the enterprise; establish basic guidelines for ensuring corporate 
enterprise security; to formulate directives to ensure the functioning 
of the enterprise corporate security system. The obtained results al-
low increasing the efficiency of providing the corporate security sys-
tem by building a complex functional model of the process. The use 
of IDEF0 methodology made it possible to show all elements of the 
system and the relationships (relationships) between them, which in 
turn facilitated the detection of errors, unnecessary or duplicate ex-
isting elements. The use of functional modeling methodology allows 
us to build a system whose description is accurate and concise.

Key words: economic security, corporate security, functional 
modeling methodology, model.

Постановка проблеми. Проблема забезпечен-
ня безпеки підприємства набула особливої го-
строти в останні два десятиліття, що найбільшою 
мірою спричинено трансформаційними змінами 
в національній економіці та формуванням сек-
тору підприємств недержавної форми власності.

Пріоритетність формування методологічного 
базису забезпечення корпоративної безпеки під-
приємств (КБП) сьогодні обумовлюється перш 
за все необхідністю створення безпечних умов 
розвитку для кожного суб’єкта господарюван-
ня, що визначається ризикованістю підприєм-
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ницької діяльності загалом та складними умо-
вами ведення бізнесу в Україні через тривалість 
трансформаційних процесів та нестабільність в 
національній економіці; важливістю ролі функ-
ціонуючих сьогодні корпорацій, яку вони вже 
відіграють в економічних процесах нашої краї-
ни, а також зростанням їх впливу за аналогією 
з іншими країнами в майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням забезпечення безпеки підприємств 
багато уваги приділяють вітчизняні та закор-
донні вчені, зокрема Л. Абалкін, Г. Аніловська, 
О. Ареф’єва, І. Бінько, Н. Вавдіюк, З. Варна-
лій, С. Васильчак, О. Власюк, В. Воротін, Т. Ва-
сильців, В. Геєць, З. Герасимчук, Л. Гнилицька, 
В. Духов, Т. Єфименко, М. Єрмошенко, Я. Жа-
ліло, З. Живко, О. Захаров, С. Кавун, Г. Коза-
ченко, М. Копитко, О. Ляшенко, В. Мартинюк, 
С. Мельник, І. Мойсеєнко, Т. Момот, В. Мунті-
ян, Є. Олєйніков, І. Оттенко, Г. Пастернак-Тара-
нушенко, В. Пономаренко, В. Прохорова, Я. Пу-
шак, І. Ревак, Ю. Ус, М. Флейчук, В. Франчук, 
М. Швець, Л. Шемаєва, С. Шкарлет, В. Шлемко, 
В. Шликов, O. Шляйфер, А. Штангрет, В. Яроч-
кін. Однак доцільно відзначити недостатню ува-
гу науковців, що вони приділяють визначенню 
поняття «корпоративна безпека» та формуванню 
відповідного теоретико-методологічного базису її 
забезпечення в умовах українських підприємств.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Створення безпечних умов для 
українських підприємств не може здійснюватися 
з використанням іноземного досвіду, адже він 
формувався в середовищі із суттєво відмінними 
параметрами. За важливості стабілізації функціо-
нування більшості підприємств в умовах високої 
невизначеності та суттєвості впливу середовища 
функціонування власного досвіду сьогодні ще не-
достатньо. Зростає потреба розроблення теоретич-
ного базису забезпечення корпоративної безпеки, 
зокрема, на основі математичного моделювання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення ме-
тодологічних основ функціонування системи 
корпоративної безпеки підприємства (СКБП) 
із застосуванням методології функціонального 
моделювання IDEF0.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес прийняття управлінських рішень із за-
безпечення СКБП – це сукупність етапів, на 
яких відбувається перетворення вхідних мате-
ріальних та інформаційних потоків на вихідні 
з іншими властивостями. Процес протікає від-
повідно до директив на керування його підпро-
цесами. Директиви формуються на основі мети 
діяльності (забезпечення СКБП). Протягом 
здійснення процесу використовують інформа-
ційні ресурси й виконують обмеження щодо ін-
ших процесів (наприклад, аналіз чи розроблен-
ня) та зовнішнього середовища [1].

Ґрунтуючись на вимогах до створення функ-
ціональної моделі IDEF0, проаналізуємо й опи-
шемо вихідні передумови її створення.

1) Мета моделювання полягає в розробленні 
функціональної моделі IDEF0 щодо підтримки 
прийняття управлінських рішень в процесі за-
безпечення СКБП.

2) Точка зору керівника підприємства чи 
працівника (працівників), що відповідає за за-
безпечення функціонування СКБП і підтриман-
ня її належного рівня (ОПР).

3) Цільовою аудиторією моделі є суб’єкти 
корпоративної безпеки, які повинні володі-
ти відповідними технологіями розроблення та 
прийняття управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення СКБП.

4) Контекстом функціональної моделі є пе-
релік функцій та об’єктів діаграм функціональ-
ної моделі IDEF0.

5) Технологією моделювання є методологія 
функціонального моделювання.

6) Програмним забезпеченням моделювання 
є прикладна програма для побудови векторних 
діаграм.

Процес підготовки, прийняття та реалізації 
рішень щодо забезпечення СКБП реалізується 
шляхом поступового наближення до бажаних 
результатів і складається з певних кроків. Для 
того щоби досягнути поставлених завдань, по-
трібно побудувати контекстну діаграму найви-
щого рівня функціональної моделі забезпечення 
СКБП і хоча б один рівень її декомпозиції [2].

Кожен блок функціональної моделі на діагра-
мах IDEF0 перетворює входи на виходи в про-
цесі керування за допомогою певних механізмів. 
У нашому разі йдеться лише про перетворення 
потоків інформаційних. Інформацію, що вико-
ристовується в процесі підготовки, прийняття 
та реалізації рішень щодо забезпечення СКБП, 
поділяють на три групи, а саме обмежувальну, 
описову та керівну. Загалом модельовану систему 
позначено блоком A-0 (рис. 1), а входи In, виходи 
On, керування Cn і механізми Mn є приєднаними 
до блока граничними стрілками й позначеннями.

На рис. 2 наведено декомпозицію першого 
рівня контекстної діаграми функціональної мо-
делі IDEF0 забезпечення СКБП.

Проводити дослідження з урахуванням точ-
ки зору всіх користувачів недоцільно, оскільки 
в декомпозиції інших рівнів необхідно зосеред-
ити увагу на діях ОПР, які для досягнення мети 
використовують різноманітні методи. Через це 
отримаємо значну кількість діаграм другого й 
третього рівнів, що описують окремі випадки, а 
не інформаційну технологію регулювання про-
цесу забезпечення СРІС [1].

Предметно розглянемо перелік функцій, 
що зображені блоками на діаграмах моделі 
IDEF0 забезпечення СКБП (рис. 1, 2).

На рис. 2 наведено декомпозицію першого рів-
ня контекстної діаграми функціональної моделі 
IDEF0 забезпечення СКБП. Спробуємо тепер більш 
детально охарактеризувати перелік функцій, що 
зображені блоками на діаграмі моделі IDEF0.

А1 – забезпечувати функціонування СКБП. 
Охоплює визначення рівня КБП, що ґрунтуєть-



230

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

ся на оцінюванні ефективності вжиття захис-
них заходів від визначених ключових ризиків 
і загроз з подальшим контролем результатів 
діяльності суб’єктів забезпечення відповідного 
рівня КБП. Протягом цього етапу працівник 
(працівники), що відповідає за забезпечення 
функціонування СКБП і підтримання її на-
лежного рівня, формує інформацію про рівень 
корпоративної безпеки підприємства, керівник 
підприємства з урахуванням зворотного зв’язку 
від інших підпроцесів виробляє директиви на 
керування ними. Ефективність організації цьо-
го етапу, його інформаційного та ресурсного за-
безпечення визначає результати всього процесу.

Результатом робіт на цьому етапі є інформу-
вання зацікавлених осіб (тих, до кола посадо-
вих обов’язків це належить) про стан КБП.

А2 – аналізувати показники діяльності під-
приємства. Працівник (працівники), що відпо-
відає за забезпечення функціонування СКБП і 
підтримання її належного рівня, збирає та на-
копичує інформацію про особливості фінансово-
господарської діяльності конкретного підпри-
ємства, аналізує динаміку основних показників 
його діяльності, робить спробу виявити довго-
строкові тенденції в розвитку підприємства, а 
саме щодо його фінансового стану, кадрової, ін-

вестиційної та інноваційної політики. Отримана 
інформація щодо функціонування суб’єкта під-
приємницької діяльності, динаміки основних 
показників його діяльності й прогнозу їх зміни 
у майбутньому дає змогу визначити якомога по-
внішу сукупність внутрішніх загроз КБП.

Результатом робіт на цьому етапі є узагаль-
нена інформація, що характеризує середовище 
функціонування конкретного підприємства, яка 
дає змогу за потреби визначити ступінь впливу 
внутрішніх загроз на КБП.

А3 – вивчати зовнішнє середовище функціо-
нування підприємства. Керівник підприємства 
спільно з працівником (працівниками), що від-
повідає за забезпечення функціонування СКБП 
і підтримання її належного рівня, здійснює 
оцінювання тенденцій розвитку національної 
економіки у частині, що стосується діяльнос-
ті цього підприємства та регіональних аспек-
тів розвитку цього бізнесу, а також визначає 
характер і рівень взаємодії досліджуваного 
суб’єкта із суб’єктами зовнішнього середовища. 
Іншими словами, на цьому етапі збирається та 
накопичується інформація про зовнішнє серед-
овище функціонування конкретного підприєм-
ства, визначаються місце й роль досліджувано-
го суб’єкта підприємницької діяльності серед 
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 Рис. 1. Контекстна діаграми моделі IDEF0 забезпечення системи корпоративної безпеки підприємства,  
де вхід – In (n = 1, 2), керування – Cn (n = 1, 2, 3), вихід – On (n = 1, 2), механізм – Mn (n = 1, 2, 3)

Джерело: складено автором
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інших підприємств галузі та об’єктів більш 
високого порядку. Отримана інформація щодо 
впливу зовнішнього середовища функціонуван-
ня суб’єкта підприємницької діяльності на його 
корпоративну безпеку стає основою для отри-
мання переліку зовнішніх загроз.

Результатом робіт на цьому етапі є узагаль-
нення інформація щодо впливу зовнішніх за-
гроз на досліджуваний процес, яка дає змогу за 
потреби визначити ступінь їх впливу на КБП.

А4 – встановлювати базові орієнтири за-
безпечення КБП. З огляду на дані, отримані на 
попередніх етапах, керівником підприємства ви-
значається мета та здійснюється постановка за-
вдань, далі працівником (працівниками), що від-
повідає за забезпечення функціонування СКБП і 
підтримання її належного рівня, розробляється 
методика оцінювання КБП, формуються крите-
рії оцінювання результативності дій суб’єктів 
безпеки. Протягом цього етапу працівники під-
приємства розробляють показники, досягнення 
яких має свідчити про необхідний рівень КБП. 
Встановлені орієнтири за можливості мають 
бути якомога більш чітко визначені, щоби було 
легше визначати ступінь їх досягнення.

Результатом робіт на цьому етапі є розробле-
ні стратегічні та тактичні підходи до забезпе-
чення КБП. Розроблені рішення мають склада-
тися з визначених етапів.

А5 — Формувати директиви для забез-
печення функціонування СКБП. Формування 
підвалин функціонування СКБП охоплює об-
ґрунтування працівником (працівниками), що 
відповідає за забезпечення функціонування 
СКБП і підтримання її належного рівня, а також 
споживачами, представниками інших суб’єктів 
господарювання й органів державної влади, до 
сфери діяльності яких належать економічні 
злочини та забезпечення безпеки суб’єктів гос-
подарювання, функцій і принципів системи, 
визначення об’єктів і суб’єктів безпеки, розро-
блення механізму досягнення необхідних цілей 
та узгодження процесу забезпечення безпеки з 
фінансово-господарською діяльністю суб’єкта 
господарювання. Протягом цього етапу керівник 
підприємства здійснює оцінювання адекватнос-
ті таких пропозицій запропонованим стратегії 
та тактиці забезпечення СКБП. Необхідно від-
значити, що, формуючи директиви для забезпе-
чення функціонування СКБП, керівник підпри-
ємства може висунути нові пропозиції, які не 
розглядалися раніше, тобто поєднання досвіду 
керівника підприємства та пропозицій працівни-
ків і споживачів, представників інших суб’єктів 
господарювання та органів державної влади дає 
можливість найбільш повно врахувати всі аспек-
ти проблеми, яку необхідно вирішити.

Результатом цього етапу є обґрунтовані за-
хисні заходи, вжиття яких має забезпечити на-
дійне функціонування СКБП. В разі незадовіль-
них результатів, отриманих у процесі вжиття 
визначених заходів, може виникнути необхід-
ність коригування директив, спрямованих на 

забезпечення надійного функціонування СКБП, 
чи навіть внесення змін у прийняту стратегію та 
тактику забезпечення функціонування СКБП.

Керування «Директиви на забезпечення під-
процесу А2 (А3, А4, A5)», що має обмежуваль-
ну та керівну інформацію, результати прийнят-
тя рішень ОПР.

Вихід «Інформації про перебіг підпроцесу 
А2 (А3, А4, A5)», що має описову інформацію, 
надходить від кожного підпроцесу в процесі за-
безпечення функціонування СКБП. На її основі 
приймають рішення про припинення виконан-
ня підпроцесу та переходу до наступного, по-
вторне виконання підпроцесу, перехід до вико-
нання попереднього.

Висновки. Система управління на більшості 
українських підприємств сформована без на-
лежної уваги до врахування безпекових аспек-
тів під час прийняття кожного управлінського 
рішення. Відповідно, такі системи управління 
орієнтовані на вирішення поточних проблем. 
Протидія певним внутрішнім та зовнішнім за-
грозам розпочинається лише за умови їх сут-
тєвого впливу, що проявляється в реальних 
збитках. Застосування розробленої функціо-
нальної моделі спрямовано на встановлення 
взаємозв’язків між спеціалізованими підрозді-
лами в сфері корпоративної безпеки підприєм-
ства та іншими структурними одиницями для 
чіткості вжиття захисних заходів. Формуван-
ня безпечних умов розвитку в умовах кожного 
окремого підприємства залежить не лише від 
ресурсного забезпечення, але й від координації 
дій між суб’єктами безпеки, їх здатності вжива-
ти тактичних і стратегічних захисних заходів.

Подальші наукові дослідження доцільно зо-
середити на розробленні механізму взаємодії 
внутрішніх та зовнішніх суб’єктів господарю-
вання щодо вжиття тактичних і стратегічних 
захисних заходів.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

STRATEGIC MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
Стабілізація функціонування українських підприємств не 

може здійснюватися лише за рахунок швидкої реакції на поси-
лення негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз, але 
вимагає застосування стратегічного управління. Стратегічне 
управління економічною безпекою підприємства має узгоджу-
ватися зі стратегічним управлінням підприємством. Основою 
стратегічного управління економічною безпекою є інформація 
про зміну зовнішнього та внутрішнього середовища та прогно-
зи щодо можливого посилення впливу ключових загроз. Роз-
роблення та реалізація стратегії економічної безпеки пов’язані 
з послідовним виконанням процесу, що вимагає посилення ін-
формаційного обміну та координації дій між суб’єктами безпеки 
та всіма структурними підрозділами підприємства. Стратегічне 
управління економічною безпекою українських підприємств 
має бути максимально гнучким, що потребує відповідного ре-
сурсного та організаційного забезпечення.

Ключові слова: економічна безпека, стратегічне управлін-
ня, стратегія, загроза, безпека.

АННОТАЦИЯ
Стабилизация функционирования украинских предприя-

тий не может осуществляться только за счет быстрой реакции 
на усиление негативного влияния внутренних и внешних угроз, 
но требует применения стратегического управления. Стра-
тегическое управление экономической безопасностью пред-
приятия должно согласовываться со стратегическим управ-
лением предприятием. Основой стратегического управления 
экономической безопасностью являются информация об из-
менении внешней и внутренней среды и прогнозы касательно 
возможного усиления влияния ключевых угроз. Разработка и 

реализация стратегии экономической безопасности связаны с 
последовательным выполнением процесса, который требует 
усиления информационного обмена и координации действий 
между субъектами безопасности и всеми структурными под-
разделениями предприятия. Стратегическое управление эко-
номической безопасностью украинских предприятий должно 
быть максимально гибким, что требует соответствующего ре-
сурсного и организационного обеспечения.

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратеги-
ческое управление, стратегия, угроза, безопасность.

ANNOTATION
The stabilization of the functioning of Ukrainian enterprises can 

not only be achieved through a rapid response to the intensification 
of the negative impact of internal and external threats, but requires 
the use of strategic management. The strategic management of 
the economic security of the enterprise must be consistent with the 
strategic management of the enterprise. Strategic management 
of economic security is based on information on changes in the 
external and internal environment and projections on the possible 
intensification of the impact of key threats. The list of the following 
tasks for strategic management of economic security of the enter-
prise is determined: coordination of goals of strategic management 
of the enterprise with strategic management of economic security 
of the enterprise; clarification of qualitative and quantitative goals 
in the field of economic security of the enterprise; assessing the 
current level of economic security by identifying actual resource 
and organizational support; formulation of alternative strategies; 
developing a system of criteria for the implementation of alterna-
tive strategies; search for “bottlenecks” in the implementation of 
alternative strategies; enhanced information support for the deve-
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lopment and implementation of management decisions; assessing 
the effectiveness of security actors and the effectiveness of strate-
gy implementation; making timely changes to the enterprise’s eco-
nomic security strategy. The development and implementation of 
an economic security strategy is linked to the consistent implemen-
tation of a process that requires enhanced information sharing and 
coordination between security entities and all structural units of the 
enterprise. It is substantiated that strategic management of eco-
nomic security of an enterprise should be interpreted as a process 
in which the following stages can be clearly defined: information, 
which consists in assessing the level of aggressiveness of the en-
vironment and control of internal economic processes, as well as 
identifying key threats with determining the list of the most signifi-
cant influences, economic security of the enterprise; development 
of alternative strategies; strategy selection and implementation; 
control and making the necessary changes, which is to analyze 
and evaluate the current results of the strategy implementation, 
adjusting the subsequent implementation process. Strategic man-
agement of economic security of Ukrainian enterprises should be 
as flexible as possible, requiring adequate resources and organi-
zational support.

Key words: economic security, strategic management, strat-
egy, threat, security.

Постановка проблеми. Умови функціо-
нування українських підприємств не можна 
вважати «комфортними», скоріше, навпаки 
вони є складними внаслідок швидкої та важ-
ко прогнозованої зміни впливу основних фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища. 
З одного боку, такі умови суттєво ускладнюють 
процес управління, тобто розроблення та засто-
сування стратегії внаслідок неможливості прог-
нозування зміни середовища функціонування, а 
з іншого боку, відсутність стратегічного управ-
ління суттєво звужує можливості для маневру, 
своєчасної адаптації через попередньо сформо-
вані резерви. Саме ці обставини формують осно-
ву для більш гнучкого стратегічного управлін-
ня, коли стратегія розвитку переглядається за 
завчасно визначеної граничної зміни основних 
показників фінансово-господарської діяльності, 
а не традиційно прив’язується до певного часо-
вого параметру.

Розвиток підприємства неможливий без 
формування безпечних умов функціонування 
кожного підприємства. Належний рівень еко-
номічної безпеки підприємства не може бути за-
безпечений лише за рахунок вимушеної реакції 
на негативний вплив певної загрози. Проблема 
стратегічного управління економічною безпе-
кою актуалізується представниками підприєм-
ницьких кіл, які зацікавлені не лише в збере-
женні бізнесу в короткостроковій перспективі, 
але й у розвитку відповідно до визначеної місії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичному розробленню питань, пов’язаних 
із забезпеченням економічної безпеки на всіх 
рівнях управління, багато уваги приділяли 
О. Ареф’єва, В. Білоус, І. Бінько, Н. Вавдіюк, 
В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, М. Єрмошен-
ко, Я. Жаліло, С. Злупко, Т. Кузенко, О. Кузь-
мін, А. Кірієнко, Т. Ковальчук, Б. Кравченко, 
М. Лесечко, В. Марцин, Л. Мельник, І. Миха-
сюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижник, 
Г. Пастернак-Таранушенко, С. Покропивний, 

Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. Шкар-
лет, В. Шлемко, В. Ярочкін та інші вчені.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Віддаючи належне науковій 
та практичній значущості праць згаданих уче-
них, зазначаємо, що у вітчизняній і зарубіж-
ній літературі досі не знайшли належного відо-
браження деякі важливі питання, пов’язані зі 
стратегічним управлінням економічною безпе-
кою підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті полягає в обґрунтуванні те-
оретичних засад стратегічного управління еко-
номічною безпекою українських підприємств в 
умовах високої невизначеності зміни середови-
ща функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вважаємо за доцільне коротко зазначити, що 
поняття «стратегічне управління» почало ак-
тивно застосовуватися у 60-70-х роках минуло-
го століття, що стало наслідком зростаючої по-
треби не лише планування поточної діяльності 
підприємств, але й формування та ефективного 
використання конкурентних переваг. Страте-
гічне планування на перших етапах, механізм 
вибору найбільш доцільного варіанта розвитку 
на наступному етапі з подальшим приділенням 
уваги можливості своєчасної адаптації до зміни 
зовнішнього середовища функціонування за-
безпечили широке застосування стратегічного 
управління в країнах – лідерах економічного 
розвитку. Базовими вважаються дві концепції 
стратегічного управління, де перша передбачає 
орієнтацію на внутрішні ресурси розвитку, а 
друга формується з огляду на динамічність змін 
у зовнішньому середовищі [4, с. 45]. Посилення 
конкурентної боротьби на окремих сегментах 
ринку, зокрема ринку високотехнологічної про-
дукції, сприяло формуванню та більш активно-
му застосуванню концепції, яка спирається на 
динамічну здатність підприємства. Динамічна 
здатність, в основі якої лежить певне поєднан-
ня двох базових концепцій, передбачає наяв-
ність достатнього ресурсного й організаційного 
забезпечення для швидкої адаптації на появу 
нових викликів у середовищі функціонування.

Стратегічне управління у сфері економічної 
безпеки підприємств можна вважати новим на-
прямом, адже дії суб’єктів безпеки на україн-
ських підприємствах переважно орієнтовані на 
вирішення поточних проблем, які пов’язані з 
необхідністю ліквідації наслідків негативного 
впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. В остан-
ні два десятки років відбувся перехід від сило-
вого захисту території до вжиття комплексних 
заходів в основних функціональних сферах, зо-
крема фінансовій, кадровій, інформаційній, си-
ловій. Розробляються механізми організаційно-
го забезпечення, які передбачають поділ функцій 
між внутрішніми та зовнішніми суб’єктами без-
пеки. Водночас власниками та вищою ланкою 
менеджменту актуалізується мета не лише реа-
гування на події, які мають місце, але й прогно-
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зування можливої зміни середовища функціону-
вання, розроблення альтернативних стратегій, 
вибору оптимального варіанта для стабілізації 
процесу функціонування підприємства. Від-
повідно, можна стверджувати, що стратегічне 
управління економічною безпекою підприємства 
має бути спрямовано на аналізування внутріш-
нього й зовнішнього середовища зі своєчасною 
адаптацією підприємства до їх зміни. Основною 
метою такого управління є не лише виживання 
в короткостроковій перспективі, але й форму-
вання безпечних умов розвитку. Виходячи із 
зазначеного, можемо визначити перелік таких 
завдань для стратегічного управління економіч-
ною безпекою підприємства:

– узгодження цілей стратегічного управлін-
ня підприємством зі стратегічним управлінням 
економічною безпекою підприємства;

– уточнення якісних та кількісних цілей у 
сфері економічної безпеки підприємства;

– оцінювання поточного рівня економічної 
безпеки зі з’ясуванням фактичного ресурсного 
й організаційного забезпечення;

– формування альтернативних стратегій;
– розроблення системи критеріїв реалізації 

альтернативних стратегій;
– пошук «вузьких місць» в реалізації аль-

тернативних стратегій;
– посилення інформаційної підтримки роз-

роблення та реалізації управлінських рішень;
– оцінювання результативності дій суб’єктів 

безпеки та ефективності реалізації стратегії;
– внесення своєчасних змін у стратегію за-

безпечення економічної безпеки підприємства.
Перелік завдань в умовах певного підпри-

ємства може суттєво різнитися. Вважаємо за 
доцільне приділити увагу окремим ключовим 
моментам, тобто взаємозв’язку зі стратегічним 
управлінням підприємством та формуванню 
альтернативних стратегій.

Стратегічне управління економічною безпе-
кою має враховувати цілі та завдання стратегіч-
ного управління підприємством, але існує зво-
ротній зв’язок. Розроблення стратегії розвитку 
підприємства має здійснюватися з обов’язковим 
врахуванням безпекових аспектів, тобто про-
гнозів щодо зміни впливу ключових внутрішніх 
та зовнішніх загроз. Спільною є необхідність 
систематичного перегляду та узгодження між 
собою стратегій різного рівня.

А. Чандлер розглядає стратегію як «визна-
чення основних довгострокових цілей та завдань 
підприємства, вжиття заходів і розподілу ресур-
сів, необхідних для виконання поставлених ці-
лей» [6, с. 13]. Потрібно зауважити, що це ви-
значення стало ключовим у трактуванні стратегії 
українських науковців з подальшим осучаснен-
ням та врахуванням особливостей ведення бізне-
су в нашій країні. Так, Т. Данилова дотримуєть-
ся думки про те, що стратегію можна тлумачити 
з цієї позиції, що «якщо цілі визначають те, до 
чого прагне організація, що вона хоче отримати 
в результаті своєї діяльності, то стратегія відпо-

відає на питання, яким чином та в який спосіб 
організація зможе досягти своїх цілей в умовах 
мінливого конкурентного оточення» [1, с. 28]. 
Н. Моісеєва обґрунтовує доцільність визначення 
стратегії як «інструменту формування загальної 
ідеї майбутнього, деталі якої уточнюються від-
повідно до необхідних змін» [3, с. 31].

Певний зв’язок між стратегією та безпе-
кою знаходимо в наукових працях М. Портера, 
який стратегію представляє як «спосіб реакції 
на зовнішні можливості та загрози, внутрішні 
сильні та слабкі сторони» [5, с. 122]. Цікаве ви-
значення стратегії економічної безпеки підпри-
ємства пропонує О. Захаров, визначаючи її як 
«довготривалі, найбільш принципові і важливі 
установки, плани, наміри керівників (власни-
ків) підприємства, спрямовані на створення та 
постійний розвиток системи економічної без-
пеки, здатної адекватно протидіяти всім вну-
трішнім та зовнішнім небезпекам і загрозам 
його стабільної роботи та розвитку в даний час, 
а також у найближчій та віддаленій перспек-
тивах» [2, с. 275]. Загалом погоджуючись із 
визначенням О. Захарова, вважаємо, що його 
позиція щодо необхідності виділеннях «запла-
нованої» (заплановані дії, спрямовані на попе-
редження або зниження впливу на діяльність 
підприємства негативних факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища, наявних в пері-
од розроблення стратегії економічної безпеки 
[2, с. 275]) та «реальної» (заплановані дії щодо 
забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства, до яких оперативно вносяться необхід-
ні правки в разі виникнення нових небезпек і 
загроз для економічної безпеки підприємства 
[2, с. 275]) стратегій неповністю враховує осо-
бливості ведення бізнесу та формування умов 
безпечного розвитку українських підприємств. 
Окрім цього, розроблення «запланованої» та 
«реальної» стратегій суттєво ускладнює процес 
стратегічного управління економічною безпе-
кою підприємства. Вважаємо, що для україн-
ських підприємств доцільно говорити про мак-
симальну гнучкість стратегічного планування 
та наявність процедур своєчасного внесення 
змін у вибрану альтернативну стратегію. Стра-
тегічне управління економічною безпекою під-
приємства можна трактувати як процес, у яко-
му можна чітко визначити такі етапи:

1) інформаційний етап, що полягає в оціню-
ванні рівня агресивності зовнішнього середови-
ща та підконтрольності внутрішньогосподар-
ських процесів, ідентифікації ключових загроз 
із визначенням переліку найбільш суттєвих за 
рівнем впливу на економічну безпеку підпри-
ємства (важливими є отримання інформації з 
кількох незалежних джерел, її перевірка та 
порівняння, систематичне оновлення, резуль-
татом реалізації цього етапу має стати інфор-
маційне підґрунтя для розроблення альтерна-
тивних стратегій);

2) етап розроблення альтернативних стра-
тегій, що передбачає уточнення цілей системи 
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економічної безпеки підприємства, їх узгоджен-
ня з цілями розвитку підприємства та інтер-
есами власників, менеджменту та працівників; 
формування переліку ключових завдань; роз-
роблення альтеративних варіантів стратегії з 
огляду на можливі прогнози зміни рівня впли-
ву ключових внутрішніх та зовнішніх загроз і 
здатності підприємства протидіяти їм;

3) етап вибору та реалізації стратегії, під час 
якого з кількох альтернативних варіантів виби-
рається найбільш доцільний з огляду на мож-
ливість досягнення цілей у сфері економічної 
безпеки та наявне ресурсне та організаційне за-
безпечення (реалізація вибраної стратегії перед-
бачає виділення необхідних ресурсів, створення 
організаційних можливостей та забезпечення 
необхідної інформаційної підтримки для розро-
блення й застосування управлінських рішень, 
які в комплексі формують захисні заходи);

4) етап контроля та внесення необхідних 
змін, що полягає в аналізі та оцінюванні по-
точних результатів реалізації стратегії з кори-
гуванням подальшого процесу реалізації.

Вважаємо за доцільне підкреслити, що ре-
алізація стратегії економічної безпеки пови-
нна здійснюватися суб’єктами безпеки в тісній 
співпраці з усіма структурними підрозділами 
підприємства, що є можливим на основі поси-
лення інформаційного обміну та взаємодії.

Висновки. Для українських підприємств в 
умовах високого рівня невизначеності зміни се-
редовища функціонування зростає важливість 
застосування стратегічного управління у сфері 
економічної безпеки. Стратегічне управління 
економічною безпекою має бути максималь-
но гнучким, чого можна досягти за рахунок 
систематичного оцінювання зміни середовища 
функціонування та розроблення прогнозів (пе-
симістичного, оптимістичного та реалістичного) 
впливу найбільш суттєвих зовнішніх та внут-
рішніх загроз. Розроблення та застосування 
стратегії економічної безпеки вимагають узго-
дженості не лише зі стратегією розвитку під-
приємства, але й з посиленням інформаційного 
обміну та координацією дій в процесі вжиття 
захисних заходів між суб’єктами безпеки та 
всіма іншими підрозділами підприємства. По-

дальші дослідження доцільно орієнтувати на 
розроблення організаційно-економічного меха-
нізму реалізації стратегії економічної безпеки 
підприємства з конкретизацією процедури вне-
сення змін та оцінювання результатів.
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КОНТРОЛІНГ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

PERSONNEL CONTROLLING IN THE MANAGEMENT SYSTEM  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

АНОТАЦІЯ
Мета дослідження – визначити роль контролінгу персоналу 

та встановити взаємозв’язки між його елементами в системі 
управління соціально-економічним розвитком регіону. Автори 
розробили модель контролінгу персоналу на основі компетент-
нісного підходу. Вдосконалення управління персоналом соці-
ально-економічним розвитком на основі концепції контролю, 
розроблення та адаптація теоретичних основ і методичної бази 
контролінгу мають велике значення для різних видів економіч-
ної діяльності регіону. Реалізація інструментарію контролінгу 
персоналу в розробленій на основі компетентнісного підходу у 
ході проведеного дослідження моделі повинна здійснюватися 
з використанням сучасних інформаційних технологій. Це дасть 
змогу посилити управлінський вплив на процеси вдосконален-
ня системи управління та підвищити ефективність викорис-
тання персоналу системи управління соціально-економічним 
розвитком регіону.

Ключові слова: контролінг, система управління, управління 
персоналом, концепція, управлінське рішення, ефективність.

АННОТАЦИЯ
Цель исследования – определить роль контроллинга персо-

нала и установить взаимосвязи между его элементами в систе-
ме управления социально-экономическим развитием региона. 
Авторы разработали модель контроллинга персонала на осно-
ве компетентностного подхода. Совершенствование управле-
ния персоналом социально-экономическим развитием на осно-
ве концепции контроля, разработка и адаптация теоретических 

основ и методической базы контроллинга имеют большое 
значение для различных видов экономической деятельности 
региона. Реализация инструментария контроллинга персонала 
в разработанной на основе компетентностного подхода в ходе 
проведенного исследования модели должна осуществляться с 
использованием современных информационных технологий. 
Это позволит усилить управленческое воздействие на процес-
сы совершенствования системы управления и повысить эф-
фективность использования персонала и системы управления 
социально-экономическим развитием региона.

Ключевые слова: контроллинг, система управления, 
управление персоналом, концепция, управленческое реше-
ние, эффективность.

ANNOTATION
The aim of the study is to determine the role of personnel con-

trolling and to establish the relationship between its elements in the 
management system of socio-economic development of the region. 
Management technologies of personnel controlling allow to provide 
information-analytical and methodical support of making effective 
personnel decisions. The relevance and complexity of the phenom-
ena under consideration served as the basis for choosing the topic 
of the study conducted by the authors. Improvement of personnel 
management of the socio-economic development management 
system based on the concept of controlling, development and ad-
aptation of the theoretical foundations and methodological basis of 
controlling are important for the region. The availability of highly 
qualified personnel, which meets the modern needs of the govern-
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ing bodies, is an important condition for improving the efficiency of 
the use of resources in the region and achieving the strategic goals 
of socio-economic development of the territory. The implementation 
of controlling tools in the management system of socio-economic 
development of the region in the model developed on the basis 
of the competence approach should be carried out using modern 
information technologies. The introduction of personnel controlling 
in the management system of socio-economic development of the 
region has proved its effectiveness. Diagnostic, coordination, in-
formation, corrective functions of personnel controlling provide a 
comprehensive assessment of personnel potential, implementation 
of programs for its development, support of the personnel planning 
system, control and monitoring of external and internal factors of the 
personnel management system. Personnel controlling is defined by 
the authors as a system of information and analytical support of 
planning, coordination, control and optimization of all elements of 
the personnel management system. This system is aimed at the 
effective functioning of the region within the framework of strategic 
development programs. Personnel controlling requires the use of 
innovative personnel practices and technologies. 

Key words: controlling, management system, personnel man-
agement, concept, management decision, efficiency.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Упровадження контр-
олінгу персоналу в діяльність господарюючих 
суб’єктів регіону вже давно довело свою ефек-
тивність, його різноманітні функції (діагнос-
тична, координаційна, інформаційна, коригую-
ча та ін.) забезпечують проведення комплексної 
оцінки кадрового потенціалу, реалізацію про-
грам його розвитку, підтримку системи кадро-
вого планування, контроль і моніторинг зовніш-
ніх і внутрішніх чинників системи управління 
персоналом. Актуальність і складний характер 
розглянутих явищ послужили підставою для 
вибору теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Широке коло пи-
тань, присвячених проблемам розвитку системи 
контролінгу та управління персоналом, дослі-
джено у працях таких науковців, як І.Є. Дави-
дович [1], Н.В. Замятіна [2], С.Л. Пакулін [3–5], 
Л.О. Сухарєва [6], І.С. Феклістова [7], Ю.А. Цип-
кін [7]. Продовження реформування економі-
ки держави, модернізація системи публічного 
управління, що зумовлено необхідністю вирі-
шення складних завдань соціально-економічно-
го розвитку України та її регіонів, вимагають від 
персоналу навичок адаптації до мінливих техно-
логічних, економічних і суспільних умов, орієн-
тації на професійний розвиток у майбутньому. 
Для досягнення цього в системі управління ка-
дровим потенціалом необхідно використовувати 
раціональні методи та інструменти, засновані 
на наукових підходах, що мають інноваційний 
характер. Одним із таких методів є контролінг 
персоналу, управлінські технології якого дають 
змогу забезпечити інформаційно-аналітичну та 
методичну підтримку прийняття ефективних ка-
дрових рішень у системі управління соціально-
економічним розвитком регіону.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Завдання дослідження такі: визначи-

ти роль контролінгу персоналу та встановити 
взаємозв’язки між його елементами в системі 
органів управління соціально-економічним роз-
витком регіону; розробити модель контролінгу 
персоналу на основі компетентнісного підходу 
в системі управління територіальним соціаль-
но-економічним комплексом з урахуванням об-
ґрунтування можливості його вбудовування в 
організаційно-функціональну структуру і наяв-
ності обмежень у застосуванні.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Удосконалення управління персо-
налом системи управління соціально-економіч-
ним розвитком на основі концепції контролін-
гу, розроблення й адаптація теоретичних основ 
і методичної бази контролінгу мають велике 
значення для регіону, оскільки наявність ви-
сококваліфікованого кадрового складу, відпо-
відного сучасним потребам органів управління 
соціально-економічним комплексом, є визна-
чальною умовою підвищення результативності 
використання його ресурсів, досягнення стра-
тегічних цілей розвитку території. При цьому 
результативність управління соціально-еко-
номічним комплексом визначається не тільки 
отриманим економічним ефектом, а й більшою 
мірою соціально-політичними результатами ді-
яльності органів влади, підвищенням рівня та 
якості життя населення регіону.

У сучасних умовах потреба у розвитку орга-
нізаційно-методичних аспектів застосування ін-
струментарію контролінгу персоналу в системі 
управління соціально-економічним розвитком 
регіону зумовлена ускладненням управлінської 
праці в частині вирішення важливих завдань 
у досягненні цілей стратегічного розвитку те-
риторій, підвищенням рівня відповідальності 
за соціальні та економічні наслідки прийнятих 
рішень, упровадженням цифрових технологій у 
сферу управління, необхідністю розвитку цих 
відповідних професійних якостей і компетенцій 
службовців.

Упровадження в практику функціонуван-
ня органів управління соціально-економічним 
комплексом контролінгу персоналу, інтегрую-
чого адміністративні, економічні та соціально-
психологічні методи управління персоналом, 
дасть змогу також підвищити кількісні й якісні 
оціночні показники роботи на рівні регіону.

У ході проведеного дослідження нами було 
визначено роль контролінгу персоналу і вста-
новлено взаємозв’язки між його елементами в 
системі органів управління територіальним со-
ціально-економічним комплексом.

Рівень розвитку вітчизняної системи управ-
ління персоналом істотно відстає від даного 
процесу в розвинених країнах унаслідок впливу 
історичних, культурних, економічних та інших 
чинників [1, с. 47]. На основі дослідження су-
часних тенденцій у розвитку концепції управ-
ління персоналом, заснованої на еволюції теорії 
менеджменту, нами встановлено три ключові 
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етапи: донауковий, науковий періоди і період 
цифрового менеджменту персоналу, у складі 
яких виділено концептуальні щаблі розвитку 
теорії управління персоналом, дана характерис-
тика його підсистем, для кожної з яких визна-
чено ключові функції кадрових служб.

Даний підхід дав змогу обґрунтувати, що в 
новій концепції управління персоналом в умо-
вах розвитку цифрового менеджменту персо-
налу його об’єктом виступає не працівник як 
такий і не його діяльність, а компетенції і ком-
петентність співробітників, тому місією кадро-
вого менеджменту стає досягнення комплемен-
тарності між неспецифічними і специфічними 
індивідуальними та організаційними компетен-
ціями персоналу.

У сучасних умовах застосування інновацій-
них технологій в управлінні персоналом тягне 
за собою зміни в інших сферах діяльності (у ви-
користанні ресурсів, у способах вибудовування 
взаємин із партнерами, у підвищенні результа-
тивності праці та ін.) [5, с. 78]. Широкі потреби 
в даних технологіях відчуває і соціально-еконо-
мічний комплекс, в якому формується кадро-
вий склад, здатний вирішувати складні завдан-
ня, пов’язані з досягненням стратегічних цілей 
розвитку території.

Застосування інноваційних технологій вима-
гає використання ефективного інструментарію 
в управлінні персоналом, у числі якого велике 
значення відводиться контролінгу персоналу. 
Він дає змогу визначити взаємозв’язок концеп-
цій управління з ефективністю управління ре-
гіоном. При цьому ефективність є інтегральною 
і структурованою характеристикою управління 
соціально-економічним комплексом, а контро-
лінг є інструментом, який дає змогу визначати 
і керувати ним.

Стосовно сфери управління соціально-еконо-
мічним комплексом, на нашу думку, поняття 
«контролінг персоналу» визначається як сис-
тема інформаційно-аналітичного забезпечення 
процесів планування, координації, контролю та 
оптимізації діяльності всіх елементів системи 
управління персоналом, спрямована на ефек-
тивне функціонування соціально-економічного 
комплексу в рамках стратегічних програм роз-
витку за рахунок результативного використан-
ня й підвищення професійних компетенцій пер-
соналу в умовах обмеженості ресурсів.

Контролінг персоналу в органах управління 
соціально-економічним комплексом дає змогу 
прив’язати прийняття кадрових управлінських 
рішень до інструменту збору необхідної акту-
альної та достовірної інформації. Дана концеп-
ція спрямована на ліквідацію «вузьких місць» 
в управлінні, орієнтована на майбутнє відповід-
но до поставлених цілей і завдань одержання 
певних результатів.

Еволюційний розвиток показує, що сьогодні 
відбувається перехід сутності концепції контр-
олінгу персоналу від управління на основі аналі-
зу минулого до управління персоналом у довго-

строковій перспективі на основі передбачення та 
оцінки ризиків, кризових явищ і невизначеності.

Роль контролінгу персоналу в системі управ-
ління соціально-економічним комплексом пред-
ставлено на рис. 1.

Як показало наше дослідження, контролінг 
персоналу створює певні переваги в управлін-
ні персоналом сучасного територіального со-
ціально-економічного комплексу: створення 
високого рівня прозорості кадрової політики; 
прийняття оптимальних управлінських рішень 
у стислі терміни; поліпшення комунікацій та 
соціально-психологічного клімату; реалізація 
побудованих кар’єрограм для кандидатів до ка-
дрового резерву; комплексний контроль над ви-
тратами на персонал; реальна оцінка трудового 
внеску працівників; підвищення ефективності 
та результативності праці.

Система контролінгу персоналу у сфері 
управління територіальним соціально-еконо-
мічним комплексом включає у себе різноманіт-
тя елементів і функцій. 

Процес взаємодії елементів контролінгу пер-
соналу позначається на якості інформаційно-
методичного забезпечення процедури прийнят-
тя управлінських рішень у системі управління 
територіальним соціально-економічним комп-
лексом і представлений на рис. 2.

Схема взаємодії елементів контролінгу пер-
соналу дає наочне уявлення про рух інформації 
від моменту її зародження до вироблення ре-
комендацій для прийняття управлінських рі-
шень, тому якість прийняття рішень залежить 
від характеристик інформаційних потоків, які 
повинні бути достовірними, повними, оператив-
ними, надійними і регулярними.

Ключова роль контролінгу персоналу в сис-
темі управління соціально-економічним розви-
тком регіону полягає у його функціях, завдяки 
яким управління як процес приймає характер 
циклічної цілісності і дає змогу прив’язати 
прийняття кадрових управлінських рішень до 
інструментів збору необхідної актуальної та до-
стовірної інформації.

У ході проведеного дослідження нами розро-
блено модель контролінгу персоналу на основі 
компетентнісного підходу в системі управління 
з урахуванням обґрунтування можливості його 
вбудовування в організаційно-функціональну 
структуру і наявності обмежень у застосуванні.

Персонал в органах управління соціально-
економічним розвитком є найважливішим ре-
сурсом, від ефективності використання якого 
залежать результати розвитку сучасного укра-
їнського суспільства, ефективність реалізації 
регіональних реформ і програм [8, с. 86].

Нині спостерігається зменшення чисель-
ності працівників в органах управління тери-
торіальним соціально-економічним комплек-
сом. Це пояснюється оптимізацією бюджетів 
і скороченням ресурсів, що спрямовуються на 
утримання органів управління соціально-еко-
номічним комплексом, як реакція на наслідки 
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економічної кризи в Україні і складної політич-
ної обстановки.

Віковий фактор у системі органів управлін-
ня відіграє важливу роль під час регулювання 
кадрової політики. В органах управління тери-
торіальним соціально-економічним комплексом 
відзначається деяке зниження припливу спів-
робітників, які не мають стажу державної або 
муніципальної служби. Це побічно свідчить про 
уповільнення процесів оновлення кадрового 
складу органів управління територіальним со-
ціально-економічним комплексом.

Формування висококваліфікованого кадро-
вого складу органів управління територіальним 

соціально-економічним комплексом вимагає 
створення ефективної системи управління пер-
соналом, що дає змогу використовувати най-
кращі кадрові практики і технології, вирішу-
вати завдання з реалізації кадрової політики в 
регіоні згідно зі стратегічними цілями.

Проведений аналіз кадрових проблем систе-
ми управління територіальним соціально-еконо-
мічним комплексом дав змогу виділити чотири 
ключових групи цілей, які можна покласти в 
основу вдосконалення сучасної системи управ-
ління персоналом: створення прозорої кадрової 
політики, що працює на підвищення престиж-
ності роботи в територіальних соціально-еконо-
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Спонукання до виконання планових показників Стимулювання 

Аналіз процесів управління персоналом, застосування коригування 
процесів за необхідності 
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систематизація 

Порівняння фактичних та планових показників розвитку 
територіального соціально-економічного комплексу; аналіз 
позитивних і негативних відхилень, їх причин; консультування з 
необхідним корегуванням і прийняття управлінських рішень; 
розроблення методичних інструментів планування, контролю і 
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Рис. 1. Роль контролінгу персоналу в системі управління регіональним соціально-економічним розвитком



241Приазовський економічний вісник

мічних комплексах; підвищення ефективності 
роботи апарату управління й якості наданих со-
ціально-економічним комплексом послуг; фор-
мування нової моделі цінностей, орієнтованої на 
служіння громадянам, ініціативність і добропо-
рядність працівників; підвищення ефективності 
роботи кадрових служб за допомогою створення 
сучасних і технологічних систем повного циклу 
управління соціально-економічним комплексом.

Виходячи із цього, основу моделі органі-
заційно-функціональної структури системи 
управління персоналом територіального соці-
ально-економічного комплексу повинна стано-
вити прозора кадрова політика, яка складається 
з двох підсистем: стратегічної і тактичної. Сама 
структура системи управління персоналом по-
винна бути представлена функціональними під-
системами: формування персоналу комплексу; 
використання персоналу; розвиток персоналу; 
інформаційне забезпечення і контролінг персо-
налу територіального соціально-економічного 
комплексу; нормативно-правове регулювання.

Доцільність застосування контролінгу пояс-
нюється перевагами потенційних можливостей 
від створення ефективної системи управління 
персоналом територіального соціально-еконо-
мічного комплексу (табл. 1).

Однією з головних актуальних проблем в 
управлінні персоналом територіального соціаль-
но-економічного комплексу в Україні є слабка 
професійна компетентність як простих праців-
ників, так і їхніх керівників. Від рівня професі-
оналізму, якості роботи, результативності управ-
лінської діяльності керівників територіального 
соціально-економічного комплексу залежать рі-
вень життя українців, стабільність політики та 
економіки регіонів і країни у цілому, ефектив-
ність реалізації реформ, що проводяться, і роз-
роблених модернізаційних програм.

Найважливішим показником, що визначає 
імідж працівника системи управління соці-
ально-економічним розвитком регіону, є його 
компетенція – здатність застосовувати зна-
ння, вміння, навички та особистісні якості для 
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Рис. 2. Схема взаємодії між елементами контролінгу персоналу  
в системі управління регіональним соціально-економічним розвитком



242

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

успішної діяльності в різних сферах професій-
ної управлінської діяльності. До професійних 
компетенцій можуть бути зараховані лише ті 
знання, розуміння, вміння, навички та ціннісні 
орієнтації, які необхідні для здійснення профе-
сійної діяльності в системі управління соціаль-
но-економічним розвитком регіону.

Важливою перевагою компетентнісного підхо-
ду в управлінні персоналом є переорієнтація ці-
лей управління від рішення оперативних кадро-
вих проблем до стратегічних цілей управління, 
що виходять за межі звичайної відповідальності 
кадрової служби. Концепція виходить із того, 
що недостатньо просто підвищити компетент-
ність, удосконалити навички і поведінку спів-
робітників. Необхідні зростання продуктивнос-
ті праці та організаційні зміни, які підвищать 
ефективність роботи у цілому. Згідно із цим, 
нами пропонується авторська модель функціо-
нування контролінгу персоналу на основі компе-
тентнісного підходу в органах управління тери-
торіальним соціально-економічним комплексом.

Принципи контролінгу персоналу при цьому 
такі:

– системність;
– компетентність та професіоналізм;
– мерітократія;
– процесний підхід;
– проєктне управління.
У запропонованій моделі нами виділено чо-

тири функціональних блоки:

– блок інформаційно-аналітичного забез-
печення управління територіальним соціаль-
но-економічним комплексом. Він формує ор-
ганізаційно-функціональну модель системи 
управління персоналом;

– блок моделі компетенцій територіального 
соціально-економічного комплексу. Він формує 
систему оцінки компетенцій працівників і ви-
значає їхній кваліфікаційний потенціал;

– блок моніторингу та аналізу. Він формує 
систему діагностики і контролю компетенцій 
працівників у системі контролінгу персоналу 
територіального соціально-економічного ком-
плексу;

– блок регулювання діяльності менеджменту 
персоналу територіального соціально-економіч-
ного комплексу. Він визначає функціонал сис-
теми управління персоналом і напрями її роз-
витку.

Взаємодія функціональних блоків дає змо-
гу оптимально реалізовувати інструментарій 
контролінгу персоналу для підвищення компе-
тентності працівників територіального соціаль-
но-економічного комплексу.

Функціонування запропонованої моделі за-
сновано на принципах системності, компе-
тентності і професіоналізму, мерітократії (орі-
єнтації на найкращі практики менеджменту), 
процесного підходу та проєктного управління, 
які необхідні для створення й удосконалення 
менеджменту персоналу.

Таблиця 1
Потенційні можливості застосування контролінгу персоналу  

системи управління регіональним соціально-економічним розвитком
Можливості Обмеження

Зростаюча роль і значимість для політичної 
діяльності органів влади позитивних змін у рівні 
життя населення міських агломерацій

Недооцінка органами влади необхідності розвитку 
соціально-економічного комплексу території

Високий рівень прозорості кадрової політики
Відсутність реальних показників, що даєть змогу 
визначити ефективність роботи персоналу системи 
управління соціально-економічним розвитком регіону

Вироблення єдиних стандартизованих підходів  
до кадрової політики, її цілей і напряму змін

Відсутність єдиного органу влади, відповідального 
за управління кадрами територіального соціально-
економічного комплексу

Прийняття оптимальних управлінських рішень  
у стислі терміни Нормативно-правові бар’єри та обмеження

Активний розвиток у системі менеджменту персоналу 
територіального соціально-економічного комплексу 
принципу компетентності та професіоналізму

Кадрові служби далекі від реальної роботи  
з персоналом, яку здійснює керівник підрозділу

Комплексний контроль витрат на персонал 
комплексу

Відсутність ув’язки кадрової політики зі 
стратегічними цілям та пріоритетами територіальної 
громади

Ефективне використання кадрового резерву  
з урахуванням наявних компетенцій персоналу

Психологічне неприйняття змін, що відбуваються  
в політиці та економіці територіальних спільнот

Поліпшення комунікацій і соціально-психологічного 
клімату в системі управління соціально-
економічним розвитком регіону

Корупція

Підвищення рівня мотивації персоналу, його 
залученості та відповідальності за результати праці

Відсутність механізмів бюджетного контролю 
над ефективністю та економічною доцільністю 
змін у діяльності системи управління соціально-
економічним розвитком регіону

Прискорення впровадження, розвиток і оцінка 
ефективності інноваційних технологій у системі 
управління соціально-економічним розвитком 
регіону

Комунікаційні бар’єри міжвідомчої взаємодії, 
які негативно позначаються на інформаційному 
обміні системи управління соціально-економічним 
розвитком регіону
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Запропонована авторська модель дає змогу:
– врахувати вплив чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища на систему управлін-
ня персоналом територіального соціально-еко-
номічного комплексу;

– визначити ключові етапи, процеси та 
компоненти реалізації механізму контролінгу 
персоналу в системі менеджменту персоналу, 
взаємозв’язок із підсистемами та учасниками 
управління, серед яких особливу роль відігра-
ють споживачі послуг територіального соціаль-
но-економічного комплексу, що беруть участь у 
системі оцінки працівників;

– під час формування системи планових 
контролінгових показників для реалізації ком-
петентнісного підходу використовувати роз-
роблені в ході дослідження моделі компетен-
цій для оцінки кваліфікаційного потенціалу і 
системи мотивації, яка буде включати ключові 
показники ефективності для оцінки ефектності 
персоналу;

– розкрити взаємозв’язок процесів контро-
лінгу персоналу щодо наділення їх змістовними 
функціями з розвитку процесів повного циклу 
управління персоналом і масштабування кадро-
вих інновацій у територіальному соціально-еко-
номічному комплексі.

Це дасть змогу реалізовувати єдину прозору ка-
дрову політику, орієнтовану на найкращі кадри.

Реалізація інструментарію контролінгу пер-
соналу в запропонованій моделі повинна здій-
снюватися з використанням сучасних інформа-
ційних технологій, що дасть змогу посилити 
управлінський вплив на процеси вдосконален-
ня системи управління і підвищення компе-
тентності персоналу територіального соціально-
економічного комплексу.

Функціонування контролінгу персоналу має 
здійснюватися на основі застосування сучас-
них автоматизованих інформаційних систем, 
а також включати в себе систему збалансова-
них оперативних і стратегічних планових та 
оціночних показників, застосування моделей 
компетенцій під час оцінки, підбору та розвит-
ку професійного потенціалу персоналу органів 
управління територіальним соціально-еконо-
мічним комплексом.

Особлива роль у цих умовах відводити-
меться проєктному управлінню в особі крос-
функціональних команд, орієнтованих на 
кінцевого користувача. Вони замінять бюрокра-
тичний процес із прийняттям управлінських 
рішень у результаті взаємодії великої кількості 
менеджерів із різних територіальних відомств.

Контролінг персоналу в системі цифрового 
управління територіальним соціально-економіч-
ним комплексом буде виконувати такі завдання:

– координувати менеджмент персоналу на 
трьох рівнях: стратегічному, оперативному та 
проєктному;

– сприяти вирішенню управлінських завдань 
шляхом використання інноваційних кадрових 
технологій;

– створювати рівні умови для внеску всіх учас-
ників у роботу крос-функціональних команд;

– сприяти усвідомленню, чіткій регламента-
ції і розподілу ролей учасників цифрових ко-
манд, підбору і закріпленню «потрібних людей» 
у «потрібних місцях».

При цьому головним завданням кадрового 
контролінгу стане налагодження аналітичної 
рефлексії всіх учасників системи територіальної 
цифрової платформи щодо питань управління 
персоналом. Модель рефлексії системи показни-
ків оцінки діяльності персоналу органів управ-
ління територіальним соціально-економічним 
комплексом у цифровій кадровій платформі на 
основі застосування інструментарію контролінгу 
спрямована на збільшення частки менеджерів, 
які беруть участь в управлінні проєктами й атес-
туються за сучасними методиками і критеріями 
з вищими показниками оцінок за результатами 
атестації. Методологічну основу становитиме 
атестація за методикою, що зв’язує оцінку ефек-
тивності службовців (на підставі рівня виконан-
ня індивідуальних ключових показників ефек-
тивності) й оцінку за компетенціями.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Реалі-
зація інструментарію контролінгу персоналу в 
розробленій на основі компетентнісного підходу 
у ході проведеного дослідження моделі пови-
нна здійснюватися з використанням сучасних 
інформаційних технологій, що дасть змогу по-
силити управлінський вплив на процеси вдо-
сконалення системи управління та підвищити 
компетентність персоналу територіального со-
ціально-економічного комплексу.

Формування висококваліфікованого кадро-
вого складу органів управління територіальним 
соціально-економічним комплексом вимагає 
використання найкращих кадрових практик і 
технологій. Це дасть змогу вирішувати завдан-
ня з реалізації кадрової політики відповідно до 
стратегічних цілей України.

Перспективними є подальші наукові дослід-
ження зі створення і впровадження нових розро-
бок оцінки ефективності службовців на підста-
ві рівня виконання індивідуальних ключових 
показників ефективності, взаємопов’язаних з 
оцінкою за компетенціями.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Давидович І.Є. Контролінг. Київ : Центр учбової літератури, 

2008. 552 с.
2. Замятіна Н.В Місце контролінгу в системі управління су-

часним підприємством. Економіка та суспільство. 2016. 
№ 7. С. 324–328. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/ 
7_ukr/55.pdf (дата звернення: 23.11.2019).

3. Пакулін С.Л., Пакуліна А.А. Управління сталим розвитком 
сучасного підприємства. Traektoriâ Nauki. 2016. № 3(8). 
URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50 
(дата звернення: 26.09.2019).

4. Controlling system tools / S.L. Pakulin et al. Universum View 9.  
Economics and management : матеріали міжнародної нау-



244

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

ково-практичної конференції, м. Чернігів, 8 грудня 2018 р. 
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. С. 110–117.

5. The mechanism of enterprise management based on the 
system of strategic controlling / S.L. Pakulin et al. Universum 
View 4. Economics and management : матеріали міжнарод-
ної науково-практичної конференції. Вінниця : Нілан-ЛТД, 
2018. С. 72–80.

6. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управ-
ления бизнесом. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2002. 208 с.

7. Управление персоналом агропромышленного комплекса / 
И.С. Феклистова и др. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 287 с.

8. Pakulina H.S., Pakulina A.A. Controlling in the system of 
innovative management of a civil engineering enterprise. 
Universum View 3 : матеріали міжнародної науково-
практичної конференції, м. Полтава, 25 жовтня 2018 р.  
Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. С. 84–90.

REFERENCES:
1. Davydovych I.Ye. (2008) Kontrolinh [Controlling]. Kyiv: Center 

of educational literature. (in Ukrainian)
2. Zamiatina N.V. (2016) Mistse kontrolinhu v systemi upravlinnia 

suchasnym pidpryiemstvom [The place of controlling in the man-
agement system of a modern enterprise]. Ekonomika ta suspilst-
vo : Elektronne naukove fakhove vydannia Mukachevskoho der-
zhavnoho universytetu [Economy and society: electronic scientific 
professional edition of Mukachevo state University] (electronic 
journal), no. 7, pp. 324–328. Available at: http://economyandso-
ciety.in.ua/journal/7_ukr/55.pdf (accessed 23 November 2019).

3. Pakulin S.L., Pakulina A.A. (2016) Upravlinnia stalym roz-
vytkom suchasnoho pidpryiemstva [Management of sustain-
able development of a modern enterprise]. Traektoriâ Nauki 
[Path of Science] (electronic journal), no. 3(8). Available at:  
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50 (ac-
cessed 26 September 2019).

4. Pakulin S.L., Feklistova I.S., Pakulina A.A., Pakulina H.S. 
(2018) Controlling system tools. Proceedings of the Univer-
sum View 9. Economics and management: international sci-
entific-practical conference (Ukraine, Chernigov, December 8, 
2018). Vinnitsa: LLC «Nylan-LTD», pp. 110–117.

5. Pakulin S.L., Feklistova I.S., Pakulina A.A., Pakulina H.S. 
(2018) The mechanism of enterprise management based on 
the system of strategic controlling. Proceedings of the Uni-
versum View 4. Economics and management: international 
scientific-practical conference. Vinnitsa: LLC “Nylan-LTD”,  
pp. 72–80.

6. Sukhareva L.A., Petrenko S.N. (2002) Kontrolling – osnova 
upravleniya biznesom [Controlling – the basis of business 
managemen]. Kyiv: Elga, Nika-Center. (in Russian)

7. Feklistova I.S., Tsypkin Yu.A., Pakulin S.L., Dolgushkin N.K. 
(2019) Upravlenie personalom agropromyshlennogo kom-
pleksa [Personnel management of agro-industrial complex].  
Moscow: UNITI-DANA. (in Russian)

8. Pakulina H.S., Pakulina A.A. (2018) Controlling in the system 
of innovative management of a civil engineering enterprise. 
Proceedings of the Universum View 3: international scientif-
ic-practical conference (Ukraine, Poltava, October 25, 2018), 
Vinnitsa: LLC “Nylan-LTD”, pp. 84–90.



245Приазовський економічний вісник

Р
о

з
в
и

то
к
 п

Р
о

д
у
к
ти

в
н

и
х 

с
и

л
 і
 Р

ег
іо

н
а
л
ь
н

а
 е

к
о

н
о

м
ік

а

УДК 332.13
DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-6-45

Щьокіна Є.Ю.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри

економічних систем і управління інноваційним розвитком
Одеського національного політехнічного університету

Дорофєєва І.С.
здобувач

Одеського національного політехнічного університету

Shchokina Evgeniia
Candidate of Economic Sciences of the

Department of Economic Systems and Innovation Management
Odessa National Polytechnic University

Dorofieieva Inna
Student of

Odessa National Polytechnic University

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА  
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HUMAN RESOURCES RECRUITING  
AS A COMPONENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні характеристики терміна «ка-

дрове забезпечення» як невід’ємної частини складової інно-
ваційного розвитку регіону. Розкрито особливості формування 
функціональних складових кадрового забезпечення, які визна-
чають інструментарій підтримки ефективної роботи команди 
та передбачають визначення потреби в персоналі, наймання 
й відбір персоналу, навчання й перепідготовку персоналу, кон-
троль та оцінювання результативності праці. Відзначено, що 
у сучасній бізнес-практиці для оцінювання результативності 
співробітників застосовуються певні методи, що дають змогу 
виміряти рівень та якість результатів роботи співробітників, 
тому компетентність співробітника безпосередньо впливає на 
обсяг і якість його персональних результатів. Проаналізовано 
переваги та недоліки наявних моделей та класифікацій кадро-
вого забезпечення регіону в умовах інноваційного розвитку. 
Запропоновано поліпшену модель кадрового забезпечення, 
застосування якої в умовах інноваційного розвитку регіону є 
досить ефективним для покращення результатів праці співро-
бітників, що сприяє загальному вдосконаленню економіки як 
підприємства зокрема, так і регіону загалом.

Ключові слова: кадрове забезпечення, кадри, інновацій-
ний розвиток, регіон, регіональна економіка.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные характеристики термина 

«кадровое обеспечение» как неотъемлемой части составля-
ющей инновационного развития региона. Раскрыты особенно-
сти формирования функциональных составляющих кадрового 
обеспечения, которые определяют инструментарий поддерж-
ки эффективной работы команды и предусматривают опре-
деление потребности в персонале, наем и отбор персонала, 
обучение и переподготовку персонала, контроль и оценивание 
результативности труда. Отмечено, что в современной биз-
нес-практике для оценивания результативности сотрудников 
применяются определенные методы, позволяющие измерить 
уровень и качество результатов работы сотрудников, поэтому 
компетентность сотрудника непосредственно влияет на объ-
ем и качество его персональных результатов. Проанализи-
рованы преимущества и недостатки существующих моделей 
и классификаций кадрового обеспечения региона в условиях 

инновационного развития. Предложена улучшенная модель 
кадрового обеспечения, применение которой в условиях ин-
новационного развития региона является достаточно эффек-
тивным для улучшения результатов труда сотрудников, что 
способствует общему усовершенствованию экономики как 
предприятия в частности, так и региона в целом.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадры, иннова-
ционное развитие, регион, региональная экономика.

ANNOTATION
Nowadays, the innovative development of the region plays 

an important role in the overall development of the state and its 
economy as well. The “growth” of the state is impossible without 
the development of innovative technologies, economic, scientific 
and technical changes. Accordingly, it arises a shortage of special-
ists capable for managing innovation development that prompts 
requirements for resource potential and professional competence 
of personnel, which can quickly adapt to modern methods and the 
latest technologies. In this regard, the article considers the main 
characteristics of the term “recruiting” as an integral part of the 
innovative development of the region. It was revealed the features 
of the formation of the functional components of staffing, which 
determine the tools to support the effective work of the team and 
include determining the needs for personnel, hiring and selecting 
personnel, their training and retraining, monitoring and evaluating 
labor performance. In the Ukrainian economy there is a problem 
relating to the lack of competency of practical training of current 
workers to the requirements of employers. Therefore, we are not-
ed, that in modern business practice certain methods are used to 
evaluate the performance of employees, which allows measuring 
the level and quality of the results of their work, thus the compe-
tence of the employee directly affects the volume and quality of his 
personal results. The advantages and disadvantages of existing 
models were analyzed as well as regional staffing classifications 
in conditions of innovative development and description of each 
component is given, due to which the companies can select more 
adaptive, effective and successful employees and take steps to 
improve staff performance in the future. An improved model of hu-
man resources recruiting is proposed, the application of which in 
the conditions of innovative development of the region is effective 
enough to improve the results of work of employees, contributes to 
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the overall improvement of the economy of both the organization 
and the region as a whole. The practical value of the study lies in 
the fact that an improved model can be applied in organizations 
to improve the qualitative composition of personnel, as well as to 
increase labor efficiency and profit.

Key words: human resources, personnel, innovative develop-
ment, region, regional economy.

Постановка проблеми. Функціонування на-
ціональної економіки загалом неможливе без 
урахування особливостей економічного розвит-
ку регіонів. Вирішення економічних проблем, 
зокрема проблем у сфері інновацій, пов’язано 
перш за все зі створенням інноваційного середо-
вища в регіоні, сприйнятливого до нововведень. 
Це вимагає підготовки фахівців нового типу, 
які адекватно реагують на запити сучасних ви-
мог в умовах інтенсивного розвитку із застосу-
ванням високих технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз інформаційних джерел показав, що 
сформована певна теоретична база дослідження 
різних аспектів розвитку регіональних еконо-
мічних систем.

Питанням комплексного розвитку регіо-
нальної економіки присвячені роботи провід-
них вітчизняних і зарубіжних учених, таких 
як П.М. Алам-Пієв, Е.Б. Алаєв, Н.Т. Агафо-
нов, Є.Г. Аніміц, Е.Н. Борисова, B.C. Бочко, 
А.А. Голіков, А.Г. Гранберг, Е.М. Казаков, 
В.В. Кістанов, М.М. Колосовський, Е. Куклін-
ські, Р. Платт, Є.Г. Сурнін, А.І. Татаркин. До-
слідження у сфері ефективного використання 
кадрових ресурсів для забезпечення іннова-
ційного розвитку регіонів представлені в пра-
цях І.Б. Гуркова, В.В. Гончарова, Л.І. Євенко, 
С.Д. Ільєнкової, Г.Б. Клейнера. Проблеми в га-
лузі управління персоналом розглядали М. Арм-
стронг, Т.В. Базаров, В.Н. Бєлкін, Н.А. Бєлкіна, 
Е. Ветлужських, П. Друкер, В.П. Журавльов, 
А.Я. Кібанов, В.А. Кисельова, С.К. Мордовін, 
Е.А. Неживенко, Ю.Г. Одегов, С.В. Шекшня.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В умовах безперервно приско-
рюваних економічних і науково-технічних змін 
в Україні виникає великий дефіцит фахівців, 
здатних управляти інноваційним розвитком. Ра-
зом із загальним дефіцитом робочої сили, обу-
мовленим, зокрема, негативною демографічною 
ситуацією, в українській економіці відчувається 
проблема невідповідності рівня кваліфікації ді-
ючих працівників вимогам роботодавців, тому 
одним з головних завдань, що стоять перед дер-
жавою, є розвиток системи кадрового забезпе-
чення інноваційної діяльності на регіональному 
рівні, покликаному вирішувати проблеми забез-
печення регіонів оптимально збалансованими за 
кількістю та якістю висококваліфікованими фа-
хівцями у сфері управління інноваціями.

Необхідність удосконалення системи ка-
дрового забезпечення інноваційного розвитку 
економіки регіону та недостатнє для цього те-
оретичне й методичне наукове забезпечення зу-
мовили актуальність вибраної теми статті.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є теоретичне обґрунтуван-
ня особливостей кадрового забезпечення та вдо-
сконалення моделі кадрового забезпечення як 
складової інноваційного розвитку регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для прискорення темпів зростання економіки 
у сучасному світі традиційно використовують-
ся інновації. При цьому в Україні роль стра-
тегії інноваційного розвитку в регіональному 
плануванні все ще недооцінена. Інноваційний 
потенціал є базовою характеристикою іннова-
ційної діяльності регіонів, тоді як кадрове за-
безпечення інноваційного розвитку регіонів є 
одним з основних завдань регіонального управ-
ління, що потребує створення ефективної та ді-
євої системи кадрового забезпечення інновацій-
ного розвитку регіону. Інновації у кадровому 
менеджменті розглядаються як цілеспрямова-
на діяльність керівників і фахівців організації 
щодо забезпечення ефективного застосування 
кадрової роботи на основі нововведень згідно з 
перспективними та поточними цілями розвитку 
організації. Таким чином, ефективна система 
кадрового забезпечення інноваційного розвитку 
регіону пов’язана з високим рівнем реалізації 
нововведень, використання інтелектуальної ді-
яльності людини, її фантазії, творчого процесу, 
відкриттів, винаходів та раціоналізації. Водно-
час для свого впровадження інновація повинна 
відповідати актуальним цілям, програмам, про-
єктам з урахуванням поточного соціально-еко-
номічного стану регіону, державної політики 
розвитку інновацій, інноваційного та виробни-
чого потенціалу регіону, зовнішніх і внутріш-
ніх факторів та потреб регіону в інноваціях.

Залучення кадрів є провідною складовою ка-
дрового забезпечення й безпосередньо впливає 
на майбутній потенціал регіону, адже від залу-
чення якісних фахівців залежить його якість. 
Наявність кваліфікованих кадрів – це запору-
ка успішного розвитку інновацій в регіонах, як 
наслідок, економічного процвітання територій.

Кадрове забезпечення є невід’ємною части-
ною інноваційного розвитку регіону. Визначен-
ня структури кадрового забезпечення та його 
елементів дає змогу сформулювати поняття ка-
дрового забезпечення та встановити фактори, 
що впливають на його стан і процес викорис-
тання щодо інноваційного розвитку регіону.

Кадрове забезпечення – це комплекс дій, 
спрямованих на пошук, оцінювання та вста-
новлення заздалегідь передбачених відносин 
з робочою силою як в самій компанії для по-
дальшого просування по кар’єрних сходах, так 
і поза її межами для нового найму тимчасових 
або постійних працівників [1, с. 27].

Кадрове забезпечення системи управління 
персоналом організації – це необхідний кіль-
кісний і якісний склад працівників кадрової 
служби. Кількісний склад кадрової служби – це 
склад працівників цього підрозділу організації. 
Якісні характеристики персоналу є сукупністю 
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професійних, моральних та особистісних влас-
тивостей, які є конкретним виразом відповід-
ності персоналу тим вимогам, які висуваються 
до посади або робочого місця. Всю сукупність 
якісних характеристик персоналу можна умов-
но розділити на три основні групи, а саме зді-
бності (рівень освіти, обсяг отриманих знань, 
досвід роботи в певній сфері професійної діяль-
ності, професійні навички), мотивації (сфера 
професійних та особистих інтересів, прагнення 
зробити кар’єру, прагнення до влади, готовність 
до додаткової відповідальності або додаткового 
стресу), властивості (здатність сприймати пев-
ний рівень фізичних, психічних або інтелек-
туальних навантажень, здатність концентрації 
уваги, пам’яті та інші особистісні властивос-
ті, необхідні для виконання будь-якої роботи) 
[1, с. 44]. Після закінчення термінів трудових 
договорів або за невідповідності вимогам ком-
панії функції кадрового забезпечення також пе-
редбачають звільнення.

Для того щоби зрозуміти, як кадрове забезпе-
чення впливає на інноваційний розвиток регіону, 
розглянемо детально його функціональні складові.

Визначення потреби в персоналі. Найчастіше 
в організаціях, де керівник не приділяє достат-
ньої уваги питанням менеджменту, не врахову-
ється безліч різних аспектів кадрової роботи. 
Зокрема, не планується потреба в персоналі на 
різні періоди часу, тому дуже важливо розуміти, 
що визначення потреби в персоналі організації 
є одним з найважливіших напрямів маркетин-
гової діяльності в галузі кадрів, який дає змогу 
планувати склад працівників, що значно підви-
щує ефективність роботи організації загалом.

Приступаючи до планування персоналу в ор-
ганізації, перш за все ви маєте розуміти, що 
визначення потреби в персоналі – це чітко ви-
будувана система комплексних дій, завданнями 
яких є досягнення певних цілей. Як правило, 
весь комплекс заходів насамперед спрямований 
на забезпеченість персоналом у достатній кіль-
кості наявних вакантних місць на різні періоди 
часу. Крім того, він спрямований на створення 
максимально ефективної системи підбору й на-
вчання персоналу.

Якщо в організації приділяється достатня 
кількість часу плануванню різних сфер розвит-
ку, то процес планування буде найбільш ефек-
тивним і результативним.

Планування потреби в кадрах поділяється на 
два основні види [2, с. 35]:

– перспективне (стратегічне) (цей вид пла-
нування пов’язаний з розвитком організації в 
майбутньому; залежно від вибраного курсу ви-
значається потреба в персоналі певної кваліфі-
кації в довгостроковій перспективі);

– ситуативне (це планування передбачає 
забезпеченість персоналом у кожен конкрет-
ний період часу; передусім увага приділяється 
плинності кадрів на поточний момент з огляду 
на декретну відпустку, хвороби, довготермінову 
відпустку, скорочення тощо).

Планування персоналу необхідно здійснюва-
ти регулярно на різні періоди часу, а саме на:

– короткостроковий період (до 1 року);
– середньостроковий період (від 1 до 5 років);
– довгостроковий період (понад 5 років).
Також планування персоналу можна розгля-

нути в розрізі якісної та кількісної потреби в 
кадрах. Кількісна потреба – це потреба в певній 
кількості персоналу різної кваліфікації, а якіс-
на – це потреба в персоналі певної спеціалізації 
та рівня кваліфікації.

Наймання і відбір персоналу. Наймання на 
роботу – це низка дій, спрямованих на залучен-
ня кандидатів, які мають якості, необхідні для 
досягнення цілей, поставлених організацією. Із 
залучення на роботу починається управління 
персоналом. Відбір – це вид управлінської ді-
яльності, за допомогою якого організація обирає 
з підібраних кандидатів на вакантну посаду од-
ного найкращого. В сучасних умовах деякі робо-
тодавці не прораховують заміщення працівника, 
хоча ці витрати можуть бути значними.

Джерела залучення персоналу в організацію 
бувають зовнішніми та внутрішніми. Внутріш-
ні джерела залучення персоналу – це персонал, 
який уже працює в організації. Методами най-
му з внутрішніх джерел є:

– внутрішній конкурс на заміщення вакансії;
– суміщення посад;
– ротація кадрів.
Перевагами внутрішніх джерел залучення 

персоналу є поява шансів для службового зрос-
тання; підвищення ступеня прихильності до ор-
ганізації; низькі витрати на залучення кадрів; 
швидка адаптація працівника до нової посади; 
підвищення мотивації, ступеня задоволеності 
працею; зниження плинності кадрів. Недоліка-
ми є обмеження можливості для вибору кадрів; 
можливі напруженість і суперництво в колек-
тиві; панібратство під час вирішення ділових 
питань; зниження активності працівника, що 
претендує на посаду керівника; задоволення 
лише якісної потреби в персоналі.

Зовнішні джерела залучення персоналу – 
це всі працівники, які перебувають на ринку 
праці, які можуть заповнити вакантну посаду. 
До зовнішніх джерел залучення персоналу на-
лежать державні органи зайнятості; приватні 
агентства з підбору персоналу; клієнти й по-
стачальники; навчальні заклади; колишні пра-
цівники; споріднені й конкуруючі організації; 
засоби масової інформації; Інтернет [3, с. 125].

Кінцеве рішення під час відбору зазвичай 
формується на декількох етапах, які слід про-
йти претендентам. На кожному етапі відсіюєть-
ся частина претендентів або вони відмовляють-
ся від процедури, приймаючи інші пропозиції. 
Типовий процес ухвалення рішення щодо від-
бору персоналу має такий вигляд:

– попередня відбіркова бесіда, яка може 
бути організована дистанційно або очно; осно-
вною метою є оцінювання зовнішнього вигляду, 
освіти й манери поведінки кандидата;
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– заповнення бланка заяви й анкети претен-
дента на посаду; основною метою є отримання до-
даткової інформації, крім викладеної в резюме, і 
структурування оцінки декількох кандидатів;

– бесіда за наймом; основною метою є ви-
явлення відповідності освіти необхідним ква-
ліфікаційним вимогам; з’ясування відповід-
ності практичного досвіду характеру посади; 
з’ясування наявності обмежень іншого роду на 
виконання посадових обов’язків; визначення 
готовності до прийняття додаткових наванта-
жень; виявлення кола осіб, які можуть реко-
мендувати працівника, допомогти в наведенні 
довідок і отриманні додаткової інформації;

– тестування, що є методом, який дає змогу 
за допомогою індикаторів виявити наявність у 
кандидата визначених професійних та особис-
тісних якостей.

Навчання й перепідготовка персоналу. Одни-
ми з основних напрямів кадрового менеджмен-
ту є навчання й підвищення кваліфікації пер-
соналу. Тільки кадри, кваліфікація яких буде 
повністю відповідати вимогам, що випливають 
з умов господарювання й реалізації стратегії, мо-
жуть забезпечити належну якість діяльності ор-
ганізації. Причини, що впливають на обсяги та 
темпи навчання й підвищення кваліфікації, до-
сить різноманітні. Перш за все до них належать 
висока динамічність зовнішнього середовища, 
її інноваційний характер, постійна поява нових 
технологій, методів управління, ринкової пове-
дінки й організації виробництва. У відповідь на 
ці зміни організаціям доводиться впроваджува-
ти нову техніку й технологію значно частіше та 
в набагато більш короткі терміни, ніж 10–20 ро-
ків тому, застосовувати на практиці набагато 
гнучкіші стратегії, ніж раніше, досить регуляр-
но переходити від одних видів оргструктур до ін-
ших, нарешті, для підвищення конкурентоспро-
можності здійснювати найрізноманітніші види 
диверсифікації. Всі ці обставини роблять процес 
професійного навчання та підвищення кваліфі-
кації безперервним і охоплюють всі категорії 
працівників організації.

Сучасні великі фірми вже давно визначи-
ли для себе, що вкладення коштів у навчання 
та підвищення кваліфікації кадрів – це один 
з найбільш ефективних напрямів інвестицій. 
Ось чому ці компанії витрачають мільярди до-
ларів, організовують власні навчальні центри, а 
також здійснюють регулярне стажування своїх 
співробітників (як правило, середній і вищий 
менеджмент) в різних науково-дослідних, на-
вчальних інститутах, інших компаніях, міжна-
родних організаціях тощо.

Професійний розвиток сприяє комфортнос-
ті психологічного клімату, вихованню резерву 
управлінських кадрів, а іноді дає змогу скоро-
тити чисельність персоналу за рахунок більш 
високої продуктивності праці співробітників, 
які підвищили свою кваліфікацію. Для реін-
жинірингу, що є нині однією з основних форм 
інноваційних процесів, мінімізація персоналу 

за різкого зростання його кваліфікації є важли-
вою складовою сукупної ефективності.

Слід розділяти професійне навчання, метою 
якого є формування певного комплексу навичок, 
і підвищення кваліфікації, завданням якого є 
формування певного типу мислення та поведінки. 
Потреба в професійному навчанні, як правило, 
виникає тоді, коли організація вважає за краще 
залучати некваліфіковані кадри й готувати їх ці-
леспрямовано для власної техніки, технології та 
організації виробництва, а також тоді, коли від-
бувається зміна технологій виробництва.

Підвищення кваліфікації має, як правило, 
більш регулярний характер і або викликаєть-
ся різкою зміною умов господарювання (напри-
клад, під час виходу організації з кризи), або 
призначене для постійного створення інтелек-
туального потенціалу організації та підвищення 
за рахунок цього її конкурентоспроможності.

Здійснення професійного навчання та підви-
щення кваліфікації починається з чіткого фор-
мулювання цілей навчання окремо для кожної 
категорії учнів. Згідно з цими цілями розро-
бляються програми й методи навчання, а також 
визначаються критерії, за якими буде оцінюва-
тися результативність процесу. При цьому слід 
мати на увазі, що далеко не завжди є можли-
вість чітко сформулювати ті показники, які мо-
жуть бути покладені в основу оцінювання якості 
навчання. Якщо навчання ставить собі за мету 
формування певних професійних навичок (ке-
рування автомобілем, володіння комп’ютером), 
контроль результатів навчання не є скрутним.

Контроль та оцінювання результативнос-
ті праці. Оцінювання результативності співро-
бітників – це комплексна процедура визначен-
ня ефективності роботи персоналу, заснована 
на вимірі індивідуальних результатів діяльнос-
ті кожного співробітника й рівня його компе-
тентності. Оцінювання результативності – це 
один з ключових елементів системи управління 
ефективністю бізнесу. За допомогою контролю 
й оцінювання результативності праці стають 
можливими співвідношення планових показни-
ків роботи компанії з фактичними, порівняння 
витрат та отриманого результату.

За підсумками оцінювання результативності 
компанія отримує реальну картину ефективнос-
ті роботи бізнесу загалом та кожного співробіт-
ника зокрема. Завдяки цьому можна зробити 
фокусне й точне налаштування системи управ-
ління ефективністю.

Оцінювання результативності зосереджена 
на таких двох об’єктах:

– рівень компетентності співробітника;
– рівень та якість результату його роботи.
Компетентність співробітника безпосередньо 

впливає на обсяг і якість його персональних 
результатів. У сучасній бізнес-практиці для 
оцінювання результативності співробітників 
застосовуються певні методи, що дають змогу 
виміряти рівень та якість результатів роботи 
співробітників.
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1) Оцінювання за ключовими показниками 
ефективності діяльності (KPI) [4, с. 249]. Цей 
метод оцінювання результатів роботи нині є 
найбільш популярним у більшості компаній. 
Ключові показники ефективності (KPI) є ін-
дикаторами успішності діяльності конкретних 
співробітників, відділів, департаментів та вимі-
рюються в кількісному (час, кількість одиниць 
продукції, обсяг прибутку, відсоток браку тощо) 
або якісному вираженні (рівень компетентнос-
ті, якість обслуговування тощо). Як правило, 
для кожного KPI встановлюються мінімальні, 
цільові й максимальні значення (наприклад, 
мінімальна кількість виготовлених деталей за 
квартал, очікувана або цільова кількість дета-
лей та максимальна кількість вироблених дета-
лей за квартал). Здебільшого KPI формуються 
для кожного співробітника на 1 рік, а в кінці 
встановленого терміну отримані результати по-
рівнюються з плановими показниками. Система 
KPI дає змогу вибудувати збалансовану систему 
управління ефективністю діяльності компанії, 
засновану на досягненні її стратегічних цілей.

2) Оцінювання за системою MBO (Manage-
ment By Objectives – система управління за ці-
лями) [4, с. 276]. Метод управління за цілями 
базується на тому, що на початку певного пері-
оду (місяць, квартал) співробітникам і відділам 
встановлюються чіткі робочі цілі та завдання, 
які повинні відповідати критеріям SMART, а 
саме бути:

– конкретними, чіткими та специфічними 
(Specific);

– вимірними, тобто мають бути визначені 
одиниці виміру результату, зокрема штуки, 
відсотки, гривні, тони (Measurable);

– реалістичними, досяжними в зазначений 
проміжок часу (Achievable);

– орієнтованими на результат, а не на зусил-
ля (Result-oriented);

– певними в часі, тобто має бути заданий 
кінцевий термін досягнення мети (Time bound).

Після закінчення запланованого періоду 
проводиться підрахунок того, наскільки кожен 
співробітник досяг поставлених цілей. На під-
ставі цих даних компанія заохочує найбільш 
успішних співробітників, а також вживає захо-
дів щодо підвищення результативності роботи 
персоналу в майбутньому.

1) BARS (Behaviorally Anchored Rating 
Scale – поведінково-рейтингова шкала) [5, с. 89]. 
Метод BARS використовується для оцінювання 
відповідності поведінки співробітників встанов-
леним нормам і стандартам, прийнятим у ком-
панії. Як правило, цей метод застосовується 
для оцінювання тих категорій співробітників, 
поведінка яких визначає успішність їх роботи 
(наприклад, обслуговуючий персонал). Також 
BARS може використовуватися для формуван-
ня й розвитку корпоративної культури органі-
зації, невід’ємною частинами якої є певний тип 
поведінки й ставлення співробітників один до 
одного та клієнтів компанії. Створена поведін-

кова модель використовується для оцінювання 
ефективності діяльності персоналу компанії.

2) Метод «універсальних стандартів» 
[5, с. 95]. Метод «універсальних стандартів» є 
найбільш простим і найменш витратним мето-
дом оцінювання результативності співробітни-
ків, при цьому зберігає високий ступінь досто-
вірності та надійності. Універсальні стандарти 
результативності розробляються на основі та-
ких трьох ключових параметрів будь-якої про-
фесійної діяльності:

– обсяг виконуваних завдань і посадових 
обов’язків;

– термін виконання обсягу завдань і функцій;
– якість виконання обсягу завдань і функцій.
За норму обсягу зазвичай приймається обсяг 

посадових обов’язків співробітника, прописа-
них в посадовій інструкції.

Відмінною особливістю методу універсаль-
них стандартів є те, що його застосування не 
прив’язано до термінів виконання робочих за-
вдань, змісту діяльності та функціоналу співро-
бітника. Це робить його доступним і водночас 
ефективним інструментом оцінювання.

Розглянувши детально складові кадрового 
забезпечення, проаналізувавши переваги та не-
доліки наявних моделей і класифікацій, ми по-
будували власну модель кадрового забезпечен-
ня регіону в умовах інноваційного розвитку, 
яка наведена нижче (рис. 1).

Враховуючи особливості та складові елемен-
ти кадрового забезпечення, зазначимо, що його 
організаційна складова визначає ефективність 
функціонування трудового колективу як систе-
ми загалом, так і кожного працівника зокрема. 
Специфіка моделі полягає у досягненні високо-
го рівня організації та культури праці за раху-
нок чіткості, ритмічності, погодженості трудо-
вих зусиль та високого ступеня задоволеності 
працівників своєю працею. В умовах інновацій-
ного розвитку регіону великого значення набу-
вають аналіз та дослідження ринку формування 
кадрового забезпечення, його актуальне онов-
лення та асиміляція до сучасних тенденцій. Це 
свідчить про необхідність та доцільність засто-
сування різних методів, стратегій, забезпечення 
умов праці та постійний аналіз стану кадрового 
забезпечення в контексті стрімкого розвитку 
ринку праці, адже правильне кадрове забезпе-
чення веде до сталого розвитку підприємства.

Організація належного кадрового забезпе-
чення вимагає постійного покращеного регулю-
вання задля спроможності бути конкурентоз-
датним на ринку надання відповідних послуг.

Висновки. Інноваційний розвиток регіонів 
значною мірою залежить від рівня, раціонально-
го використання та розвитку кадрового потенці-
алу. У статті розглянуто моделі кадрового забез-
печення, переваги та недоліки його складових 
частин, проаналізовано важливість кадрового 
забезпечення в умовах інноваційного розвитку 
регіону. На основі цих даних побудовано модель 
кадрового забезпечення регіону в умовах інно-
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ваційного розвитку з урахуванням інструмен-
тарію ефективної роботи з кадрами. Зазначимо, 
що важливим фактором, що зможе забезпечити 
інноваційний розвиток регіонів, є оперативна ді-
яльність апарату управління з урахуванням усіх 
етапів кадрового забезпечення.
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ЕФЕКТИВНІ СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

EFFECTIVE SOCIAL COMMUNICATIONS

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено та уточнено поняттєвий зміст суспіль-

ної комунікації та ефективної комунікації. Обґрунтовано, що в 
сучасних умовах для успішної комунікації необхідно чітко ро-
зуміти мету кожної конкретної взаємодії та сформувати пев-
ну комунікаційну стратегію, яка розглядає методи успішної 
комунікації. Таким чином, ефективність комунікації залежить 
не тільки від її якості, своєчасності, повноти, але й від того, 
наскільки всебічним є зворотній зв’язок, тому нині важливим 
стає формування моделі ефективного комунікаційного проце-
су. Охарактеризовано роль комунікаційних процесів у забез-
печенні ефективних суспільних комунікацій, досліджено еле-
менти та етапи комунікаційного процесу. Обґрунтовано основні 
теоретичні аспекти виникнення комунікаційних бар’єрів під час 
комунікаційного процесу. Розроблено структурну модель ко-
мунікаційного процесу, що поєднує взаємодію комунікатора та 
реципієнта, комунікаційні бар’єри та ключові елементи «моделі 
4Р» у спілкуванні.

Ключові слова: комунікація, ефективні комунікації, кому-
нікативний процес, спілкування, комунікаційні бар’єри.

АННОТАЦИЯ
В статье освещено и уточнено понятийное содержание 

общественной коммуникации и эффективной коммуника-
ции. Обосновано, что в современных условиях для успеш-
ной коммуникации необходимо четко понимать цель каждого 
конкретного взаимодействия и сформировать определенную 
коммуникационную стратегию, которая рассматривает мето-
ды успешной коммуникации. Таким образом, эффективность 
коммуникации зависит не только от ее качества, своевремен-
ности, полноты, но и от того, насколько всесторонней является 
обратная связь, поэтому сейчас важным становится форми-
рование модели эффективного коммуникационного процес-
са. Охарактеризована роль коммуникационных процессов в 
обеспечении эффективных общественных коммуникаций, ис-
следованы элементы и этапы коммуникационного процесса. 

Обоснованы основные теоретические аспекты возникновения 
коммуникационных барьеров при коммуникационном про-
цессе. Разработана структурная модель коммуникационного 
процесса, сочетающая взаимодействие коммуникатора и ре-
ципиента, коммуникационные барьеры и ключевые элементы 
«модели 4Р» в общении.

Ключевые слова: коммуникация, эффективные коммуни-
кации, коммуникативный процесс, общение, коммуникацион-
ные барьеры.

ANNOTATION
Communication is a necessary condition for human life and 

one of the foundations of the existence of society, since society 
is the connection and relationship that its members enter into. 
All aspects of human life are imbued with communication. At the 
same time, communication can be understood as an environment 
in which a person is immersed all his life. The article highlights and 
clarifies the content of the concepts of public communication and 
effective communication. It is proved that in modern conditions for 
successful communication it is necessary to clearly understand the 
purpose of each specific interaction and form a specific communi-
cation strategy that considers methods of successful communica-
tion. Thus, the effectiveness of communication depends not only 
on its quality, timeliness, completeness, but also on how compre-
hensive the feedback is. The process of communication is a nec-
essary prerequisite for the formation, development and functioning 
of all social systems, since it is he who provides the link between 
people and their communities, makes it possible for intergener-
ational communication (accumulation and transmission of social 
experience), its enrichment, division of labor and the exchange of 
its products, organization of joint activities, translation of culture. 
Since the communication process in various situations of interac-
tion, as a rule, varies depending on various factors, such as the 
number of participants, the goals of the parties, the use of chan-
nels, means, strategies, it becomes important to form a model of 
an effective communication process. The article describes the role 
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of communication processes in ensuring effective public commu-
nications; the elements and stages of the communication process 
are investigated. The basic theoretical aspects of the emergence 
of communication barriers in the communication process are sub-
stantiated. A structural model of the communication process has 
been developed, combining the interaction of the communicator 
and the recipient, communication barriers and the key elements 
of the “4P model” in communication. It is noted that an effectively 
implemented communication system provides an opportunity for 
the current exchange of information, due to which the main goal is 
achieved – building strong relationships in society.

Key words: communication, effective communications, com-
munication process, communication, communication barriers.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення 
комунікація є важливою складовою розвитку 
економічної, соціальної, культурної, політич-
ної сфер населення та невід’ємним компонен-
том будь-яких процесів взаємодії. Її роль стає 
дедалі вагомішою, оскільки вона пов’язана із 
соціальною взаємодією та орієнтована на на-
лагодження зв’язків з цільовою аудиторією. 
Уміння ефективно спілкуватися є одним з най-
головніших чинників успіху в будь-якій сфері 
сучасного життя, тому розгляд моделей комуні-
кації є важливим, оскільки вони відображають 
і визначають особливості й стиль соціального 
спілкування, характерного для певного часу й 
простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд джерел показав, що питанням визна-
чення місця комунікацій та управління ко-
мунікаційними процесами присвячені праці 
багатьох вітчизняних та зарубіжних учених, 
таких як Д. Аакер, Дж. Бернет, Б. Берле-
сон, М. Василик, А. Войчак, Н. Григор’єва, 
Ф. Котлер, Б. Мільнер, Т. Примак, В. Рева, 
М. Федотова, О. Фисун, В. Шепель. До проблем 
комунікації почали звертатися у своїх дослід-
женнях Я. Коменський, Ж. Руссо, А. Дістарвег,  
Дж. Локк, Б. Уотсон та інші науковці. Значну 
увагу питанням вивчення ефективних комуні-
кацій приділяють такі дослідники, як Ю. Лав-
риш, К. Полторак, М. Плoтникoв, Г. Почепцов.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Сучасне життя суспільства 
характеризується підвищенням значимості й 
цінності інформації, розвитком нових каналів і 
способів передачі новин, фактів про те, що від-
бувається у світі, а також передачі почуттів, 
емоцій та вражень між людьми, що свідчить 
про стрімкий розвиток комунікаційних проце-
сів. Зміна комунікацій та їх форм змінює світ, 
його цілісність. Виникає проблема комунікацій 
як феномена соціального життя, що обумовлює 
необхідність вивчення їх впливу на особистість, 
визначення ролі та значущості ефективних 
комунікацій як необхідної складової розвит-
ку суспільства та подолання комунікаційних 
бар’єрів, що впливають на сприйняття інфор-
маційної взаємодії.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є теоретичне обґрунту-
вання ефективних суспільних комунікацій та 
осмислення їх значення як необхідної складової 

розвитку суспільства, що обумовлює визначен-
ня впливу комунікаційних бар’єрів, які впли-
вають на ефективність суспільних комунікацій 
та спонукають до побудови моделі ефективного 
комунікаційного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Існування різноманітних підходів до визначен-
ня суспільної комунікації свідчить про широ-
кий спектр взаємозв’язків розвитку сучасного 
суспільства, що потребує приділення особливої 
уваги розробленню дієвих методів щодо ефек-
тивності суспільних комунікацій.

Найчастіше комунікація означає спосіб пере-
дачі інформації, ідей за допомогою знаків, сим-
волів. Комунікація – це процес, який пов’язує 
окремі частини соціальних систем одна з одною, 
тобто вона є механізмом, який впливає на сус-
пільне благо, та критерієм суспільного прогресу, 
який забезпечується завдяки скороченню трива-
лості запровадження комунікацій, збільшенню 
швидкості їх циркулювання та появі нових ав-
томатизованих систем, покликаних продукувати 
динамічні процеси розвитку суспільства [1].

Сучасне комунікаційне суспільство характе-
ризується постійним збільшенням та глобаліза-
цією комунікацій. Кількість та якість комуні-
кацій безперервно зростають, значна кількість 
людей залучається до комунікаційного процесу, 
взаємозв’язок між окремими комунікаціями 
стає тісним, зростає дія комунікацій, мережа 
яких досягла глобальних масштабів. Зростан-
ня комунікацій відкриває нові можливості, які 
звільняють людей від певних обмежень, систем 
соціального контролю та примусу, створюють 
нові засади особистої репрезентації.

Необхідно зауважити, що роль комунікації 
в розвитку суспільства є діалектичною. З одно-
го боку, вона є стратегічно інструментальним 
засобом розвитку суспільства, а з іншого боку, 
саме суспільство як певна соціальна реальність 
є одним зі способів налагодження та розвит-
ку певних комунікативних зв’язків. У такому 
контексті вона є одним із найбільш ефектив-
них способів налагодження відповідних кому-
нікативних систем, які впливають на характер 
діяльності, форму міжкультурних відносин, 
тенденції історичного розвитку та специфіку 
соціальної структури суспільства [2].

Суспільні комунікації – це ключ до успіху 
в усіх сферах життя, що означає спілкування 
між людьми, в процесі якого вони обмінюють-
ся повідомленнями, знаннями, власними або 
чужими думками, поглядами та почуттями за 
допомогою вербального чи невербального типу 
спілкування. Більш того, суспільні комуніка-
ції є процесом інформування й переконання 
суб’єктів комунікації задля зміни (моделюван-
ня) їх дій чи поведінки [3]. Слід зазначити, що 
комунікація – це процес, який забезпечує утво-
рення суспільства та приводить до формування 
нової системи цінностей, завдяки якій можна 
вирішити певні соціальні завдання та приско-
рити технічний прогрес, що приводить до но-
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вого, якісного суспільного стану. Різноманіття 
суспільних відносин зводиться до особи й відо-
бражається саме в процесі комунікації, тобто 
в спілкуванні людей, яке реалізується у формі 
обміну діями породження й інтерпретації тек-
стів у комунікативній діяльності.

Процес комунікації є необхідною передумо-
вою становлення, розвитку та функціонування 
всіх соціальних систем, тому що саме він забез-
печує зв’язок між людьми та їх спільнотами, 
робить можливими зв’язок між поколіннями 
(накопичення й передача соціального досвіду), 
його збагачення, поділ праці та обмін його про-
дуктами, організацію спільної діяльності, тран-
сляцію культури. Більш того, саме за допомогою 
комунікації здійснюється управління, тому вона 
є соціальним механізмом, за допомогою якого 
виникає й реалізується влада в суспільстві.

Комунікативна діяльність – це динамічна 
система, в якій зв’язки (особливо в побудові вза-
ємин із громадськістю) можуть установлюватися 
однозначно і мати прогностичну спрямованість. 
Така діяльність є багатоканальною системою 
взаємодії, має комплекс професійних завдань, 
які стосуються комунікації, міжособистісного 
спілкування, міжгрупового спілкування, про-
цесів спілкування між особистістю та групою, а 
також факторів впливу на оточуючих задля спо-
нукання їх до діяльності [4]. Таким чином, ко-
мунікації є розгалуженим і складним процесом, 
що дає змогу учасникам комунікативного про-
цесу краще адаптуватися одне до одного.

Комунікативний процес – це взаємодія між 
різними суб’єктами комунікації, під час якого 
здійснюється обмін інформацією та який скла-
дається з трьох етапів, таких як інформація, 
повідомлення та розуміння. Комунікативний 
процес охоплює різну цільову аудиторію не-
залежно від віку, інтересів чи роду заняття й 
передбачає не тільки обмін інформацією, але й 
встановлення довірливих та міцних взаємовід-
носин з їх подальшим розвитком; застосування 
практик вербального й невербального спілку-
вання; виконання пізнавальної, інтерактивної, 
комунікативно-інформаційної функцій.

Комунікації здатні не лише поінформувати 
потенційно зацікавлені сторони про можливості 
співпраці та закликати їх до дії, але й подолати 
стереотипи, змінити поведінку, підштовхнути 
до системних змін у суспільстві у довгостроко-
вій перспективі та в комплексі з діями. Міжосо-
бистісну комунікацію можна охарактеризувати 
як взаємний обмін суб’єктивним досвідом лю-
дей, що перебувають у просторовій близькості, 
які мають можливість бачити, чути, торкати-
ся один одного, легко здійснювати зворотний 
зв’язок. Без спілкування людина втрачає мож-
ливість соціального розвитку, а це може при-
вести до деградації та стагнації всього суспіль-
ства загалом, тому основною метою комунікації 
є створення єдності зі збереженням індивіду-
альності кожного елементу взаємодії. Для того 
щоби розвивати взаємозв’язки між людьми, по-

трібно вдосконалювати методи ефективних сус-
пільних комунікацій та їх використання.

Ефективні суспільні комунікації – це су-
купність усіх методів і навиків успішної пере-
дачі інформації та взаємодії спікерів (реципі-
єнта та комунікатора) з подальшим розвитком 
міжособистісних відносин і комунікаційного 
процесу. Вони передбачають наявність синер-
гетичного ефекту вдосконалення та стандар-
тизації роботи спеціалістів у сфері взаємодії 
з громадськістю, впровадження інноваційних 
інтерактивних та комунікативних технологій, 
застосування інтернет-технологій (для прове-
дення веб-семінарів, веб-конференцій з питань 
обговорення нормативних актів, планів розвит-
ку, проведення органами виконавчої влади мо-
ніторингу й аналізу громадської думки, забез-
печення своєчасного публічного реагування на 
пропозиції та зауваження громадськості, вико-
нання спільних цікавих, розвиваючих проєктів 
інформаційного, аналітично-дослідницького, 
творчого благодійного та соціального спряму-
вання тощо), проведення заходів та психотех-
нологій (тренінгів) (наприклад, посилення по-
тенціалу інститутів громадянського суспільства 
у сфері надання соціальних послуг населенню 
відповідно до укладених з органами державної 
влади договорів) [3].

Вступаючи в багатоканальний комуніка-
тивний зв’язок, будь-який суб’єкт комунікації 
перебуває в режимі отримання інформації від 
багатьох партнерів і передачі інформації парт-
нерам. Відповідно до цього ефективність кому-
нікації залежить уже не тільки від її якості, 
своєчасності, повноти, але й від того, наскільки 
всебічним є цей зв’язок. Зв’язок відразу з ба-
гатьма партнерами не тільки зберігає час, але 
й створює оптимальні умови для подальшого 
розвитку взаємних відносин. Іншою вимогою 
ефективності є зрозумілість інформації. Одним 
зі способів надання переданій інформації до-
ступності є використання термінології. Ефек-
тивність комунікації підвищується також на-
данням максимально докладної інформації. Це 
вважається комунікативною стратегією та кри-
терієм ефективності комунікації. Ефективність 
комунікації вважається кінцевим результатом 
співвідношення досягнутого результату та по-
передньо наміченої мети, тобто комунікацій-
ний процес можна вважати вдалим тільки тоді, 
коли його ціль була досягнута й задовольняє 
кожного зі спікерів. Лише в таких умовах від-
бувається процес розвитку ефективності кому-
нікацій, що набуває особливої актуальності.

Для ефективного спілкування необхідно ви-
вчити свою психологію, особливості характеру 
й можливості. Лише розібравшись у собі, ви 
зможете краще розуміти людей, що вас оточу-
ють, з ними легше буде знайти спільний інтерес 
у спілкуванні та взаєморозумінні. Ефективність 
комунікаційного процесу у сторіччі технологій 
та інновацій, вміння спілкуватися з оточуючи-
ми – це велика наука, якій потрібно навчатися 
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впродовж усього життя. Результативність ко-
мунікаційного комплексу характеризує якість 
обмінного процесу між реципієнтом та комуні-
катором. Внаслідок гармонійного взаємозв’язку 
особи продовжують спілкування й налагоджу-
ють контакт для подальшої співпраці, захисту 
спільних інтересів та реалізації нових ідей.

Розрізняють безліч факторів, що вплива-
ють на ефект комунікацій. Є ті, які ми можемо 
контролювати, й ті, які відбуваються без нашо-
го втручання. До факторів, що контролюються, 
можна віднести основні компоненти комуніка-
ційного процесу, якими є відправник (особа, 
що генерує ідеї та збирає інформацію, щоби 
потім передати її), повідомлення (інформація, 
яку збираються передавати), канал (засіб пере-
дачі інформації), одержувач (той, хто сприймає 
інформацію й піддається її впливу). Перевага 
такого процесу полягає в очевидності того, що 
повідомлення відправника й повідомлення, що 
досягли реципієнта, можуть мати неоднакове 
значення. Пізніше положення про спотворення 
інформації було доповнено іншими причина-
ми вихідної та кінцевої інформації. У зв’язку 
з роботами зі сприйняттям інформації стало 
відомо, що комунікаційний канал включає по-
слідовність фільтрів, що приводять до того, що 
кількість інформації на вході в систему більше 
тієї інформації, яка спрацьовує на виході.

Ефективні комунікації мають забезпечити 
розуміння інформації з відповідним зворотнім 
зв’язком і взаємним обміном. Першим кроком 
на шляху до цього є розуміння того, як саме 
відбувається ефективна взаємодія та застосову-
ється така формула:

успішна комунікація = завдання +  
+ цільова аудиторія + інструменти.

У процесі соціологічного дослідження кому-
нікаційних процесів виробилися різні моделі 
суспільної комунікації. Відповідно, діяльність 
комунікацій має свої специфічні особливості й 
повинна бути спрямована на побудову міцних 
соціальних зв’язків. Також поведінка комуні-
кацій передбачає не тільки знання характерис-
тик комунікатора, аналіз змісту інформації, 
але й аналіз аудиторії, тобто на ефективність 
сприйняття інформації цільовою аудиторією 
впливають культурний, освітній, соціальний 
рівні самого комуніканта. Важливими чинни-
ками успішної комунікації є знання аудиторії, 
повага до неї, вміння спілкуватися з нею на рів-
них, тобто рівність психологічних позицій ко-
мунікатора й комуніканта. У ХХ ст. було ство-
рено «харизматичну» модель комунікації. Вона 
пояснювала, що, наприклад, комунікація через 
телевізійні передачі більше діє на емоції, ніж 
на розум, тому успіх телевізійної комунікації 
менше пов’язаний з інформаційним змістом, а 
прямо залежить від харизми тієї особистості, 
яка на екрані. Враховуючи сучасні вимоги спіл-
кування, відзначимо інструменти ефективності 
суспільних комунікацій, серед яких популяр-

ними є такі критерії, як сфокусованість, орієн-
тованість на адресата, технології та діджитал, 
позиція «не онлайном єдиним», персоніфікова-
ність, лідерство, висока якість контенту, сторі-
телінг, відео, органічність.

Для успішної комунікації необхідно чітко 
розуміти мету кожної конкретної взаємодії та 
сформувати певну комунікаційну стратегію, яка 
розглядає методи успішної комунікації. Розгля-
немо одну з успішних та популярних методик 
у сфері зв’язків з громадськістю, а саме «мо-
дель 4Р», комплекс якої поєднує фактори, які 
мають нерозривний зв’язок між собою, а сама 
стратегія 4P повинна підвищити ефективність 
комунікацій. Ця концепція тісно пов’язана 
із суспільними комунікаціями, оскільки на її 
прикладі побудована модель процесу ефектив-
них суспільних комунікацій. Розглянемо «мо-
дель 4Р» та її ключові елементи. Ця концепція 
містить 4 основні позиції:

– продукт (рroduct), яким у цьому разі є ін-
формація, знання, навики, якими збираються 
обмінюватися;

– ціна (рrice), що є результатом суспільної 
комунікації в діловому понятті, тобто підписан-
ня договорів, врегулювання відсотків на акції, 
підвищення ефективності на виробництві;

– просування (рromotion), що націлене на 
правильне донесення й оброблення інформації, 
під час якого вибираються правильна стратегія 
й канали просування, розробляється медіа-план;

– місце (рlace) комунікаційного процесу, 
що відіграє чималу роль, адже залежно від зо-
внішніх факторів (погодні умови, приміщення 
чи відкритий простір, загальна атмосфера обра-
ного місця) люди здатні піддаватися більшому 
впливу й легше йти на контакт [5].

Кожен із цих факторів відіграє важливу роль 
під час комунікаційного процесу, що дає змогу 
вирішувати різні завдання. Наступним кроком 
до підвищення ефективності суспільних кому-
нікацій є застосування вищезгаданої моделі 
процесу ефективних суспільних комунікацій. 
Цей макет спрямований на об’єднання окремих 
частин соціальних систем одна з одною.

Процес ефективних суспільних комунікацій 
містить такі запитання: «Хто?», «Що?», «Як?», 
«Для кого?», «Навіщо?». Розглянемо кожне з них.

1) Для ефективного спілкування необхідно 
визначити та дослідити свою цільову аудито-
рію, зокрема потреби, інтереси, цінності, очіку-
вання, спосіб споживання інформації, а потім 
сконцентрувати увагу на тому, як ви вигляда-
єте в очах цільової аудиторії та чи є ви гідним 
спікером.

2) При цьому важливо розуміти спосіб спо-
живання інформації цільовою аудиторією.

3) Згідно з моделлю важливо розуміти, коли 
потрібно комунікувати. Комунікаційний процес 
повинен відбуватися постійно, адже ми не мо-
жемо комунікувати стихійно, в певну пору року 
чи за розписаним графіком. Ми комунікуємо за-
вжди незалежно від того, помічаємо це чи ні.
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4) Метою суспільних комунікацій є обмін ін-
формацією та взаємодія між реципієнтом і ко-
мунікатором.

5) Останній фактор щодо ефекту, з яким пови-
нен відбуватися комунікаційний процес, є дуже 
важливим. Тут діє правило 30 секунд, які дають-
ся для того, щоби презентувати себе та свою ор-
ганізацію, а також зацікавити співрозмовника в 
майбутній співпраці. Як говориться, уміння гово-
рити коротко й зрозуміло – це талант [6].

Розглянувши «модель 4Р» та процес кому-
нікацій, можемо виділити декілька порад на 
шляху до ефективних суспільних комунікацій, 
а саме визначати свою цільову аудиторію й ро-
зуміти, чим вона цікавиться; застосовувати різ-
ні види передачі інформації та вміти підтриму-
вати довірливі відносини у спілкуванні.

Таким чином, можна відзначити, що ефек-
тивна комунікація – це обмін повідомленнями, 
під час якого співрозмовники демонструють 
взаємоповагу, а той, хто слухає, сприймає з 
повідомлення саме те, що має на увазі мовець. 
Однак не завжди процес комунікації є ефектив-
ним, оскільки між реципієнтом і комунікато-
ром може відбуватися конфлікт, тобто виника-
ють комунікаційні бар’єри, що приводять до 
зниження ефективності комунікації. Неефек-
тивні комунікації складають одну з головних 
сфер виникнення проблем у спілкуванні. Вони 
уповільнюють взаємодію людей між собою й 
становлення комунікаційного зв’язку у соціумі. 
До неефективних комунікацій належать пору-
шення норм і правил поведінкового характеру 
в спілкуванні, тому варто зосереджувати увагу 
саме на використанні ефективних каналів сус-
пільних комунікацій. Наслідками неефектив-
ного комунікаційного процесу є суперечки між 

особистостями, спільнотами й групами людей, 
конфлікти навіть на міжнародному рівні, зни-
ження ефективності співпраці в певних сферах 
життєдіяльності, а найголовнішим є непорозу-
міння між співрозмовниками, що приведе до 
комунікаційних бар’єрів. Отже, для ефектив-
них суспільних комунікацій необхідно виріши-
ти проблему комунікаційних бар’єрів.

Комунікативні бар’єри – це перешкоди на 
шляху адекватної передачі інформації між 
партнерами зі спілкування [7]. Комунікативні 
бар’єри у спілкуванні різноманітні, зумовлені 
неоднаковими чинниками, тому дуже важливо 
розуміти їх природу, причини й умови виник-
нення та вирішення. Нині виділяють різні види 
бар’єрів ефективних суспільних комунікацій, 
тобто перешкоди на шляху до адекватної пере-
дачі інформації. Виділяють три категорії основ-
них бар’єрів у суспільних комунікаціях, а саме 
технічні (проблеми з приладдям), семантичні 
(нерозуміння іншої людини через мову, тобто 
коли комунікація відбувається між різномовни-
ми спікерами без участі перекладача) й особисті 
(коли відбувається повне несприйняття співроз-
мовника, мають місце протилежні настрої ко-
мунікатора та реципієнта).

Усвідомлення, аналіз комунікативних 
бар’єрів, шляхів їх уникнення й подолання 
сприяють досягненню мети та вирішенню за-
вдань спілкування, ефективній та плідній вза-
ємодії, гармонізації взаємовідносин, налаго-
дженню ділового спілкування. Для того щоби 
не перешкоджати розвитку ефективних ко-
мунікацій, потрібно уникати комунікаційних 
бар’єрів і перешкод. Побудова моделі ефектив-
ного комунікаційного процесу (рис. 1) дає змо-
гу сформувати уявлення про комунікаційний 

Для чого 
відправляє? 

Повідомлення 

Канал 

Одержувач 
Зворотній 

зв'язок 

Як відправляє? 
З яким 

ефектом? 

 Кому відправляє? 
(цільова аудиторія) 

Технічні 
бар’єри 

Особисті 
бар’єри 

Що 
відправляти? 

Відправник 

Рис. 1. Модель ефективного комунікаційного процесу
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процес, сприяти спілкуванню та робити перед-
бачення щодо всіх питань взаєморозуміння, 
оскільки якщо комунікації налагоджені пога-
но, то рішення можуть бути помилковими, за-
дачі – незрозумілими, міжособистісні стосунки 
можуть деформуватися.

Враховуючи особливості та елементи ефек-
тивної суспільної комунікації, зазначимо, що 
ефективні суспільні комунікації сучасного типу 
утворюють середовище, яке постійно змінюєть-
ся залежно від сучасних тенденцій. Ефектив-
ність комунікації визначається тим, наскільки 
вона допомагає вплинути на поведінку адресата 
в бажаному напрямі, чого можна досягти за-
вдяки здійсненню комунікацій з урахуванням 
аспектів моделі. Модель ефективного кому-
нікаційного процесу підкреслює динамічний 
характер взаємодії людей, внаслідок чого від-
буваються руйнування старих і формування но-
вих моделей суспільних комунікацій, що ста-
новить суспільну проблему, від вирішення якої 
залежать трансформація суспільних цінностей 
і становлення нової системи суспільних кому-
нікацій в умовах глобалізації. Формулюючи 
бачення моделі ефективного комунікаційного 
процесу представленого у формі наочного зобра-
ження взаємодій та взаємозв’язків, розташу-
вання елементів комунікації, каналів зв’язків 
та кодів, відзначаємо, що необхідно встановити 
наявність особистих та технічних бар’єрів між 
комунікатором та комунікантом, які перешко-
джають доведенню інформації, і спробувати мі-
німізувати їхній вплив.

Висновки. На сучасному етапі ефективні 
суспільні комунікації відіграють важливу роль 
у житті суспільства, оскільки виконують най-
головнішу функцію, а саме інформаційну, під 
час якої участь у комунікаційному процесі 
беруть щонайменше дві особистості, кожна з 
яких одночасно й впливає, й підлягає впливу. 
Суспільні комунікації як засіб існування та пе-
редавання цінностей і норм культури визнача-
ють рівень культури суспільства та особливос-
ті функціонування суспільної сфери. Побудова 
моделі ефективних суспільних комунікацій дає 
змогу ретельно регулювати й організовувати всі 
інформаційні потоки та спрямовувати їх у пра-
вильне русло.

Ефективно реалізована система комунікацій 
дає можливість діючого обміну інформацією, 
завдяки чому відбувається досягнення головної 
мети, якою є побудова міцних взаємовідносин у 
соціумі, тому ефективні комунікації – це не про-

сто вміння спілкуватися, а наука, що дає змогу 
зрозуміти психологію людини, знайти підхід до 
кожної особистості й вирішити будь-яку пробле-
му, яка зустрічається на шляху комунікаційного 
процесу. Розуміння та осмислення місця й ролі 
ефективних суспільних комунікацій як необхід-
ної складової розвитку суспільного суспільства 
дають змогу здійснювати більш продуктивну, 
цілеспрямовану професійну чи особистісну ді-
яльність, що забезпечуватиме ефективність та 
успішність загалом у житті.
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ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ КОНЦЕПЦІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОГО ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
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OF THE CONCEPT OF CONCEPT DEVELOPMENT  

OF ENVIRONMENTALLY SECURITY TOURISM IN ODESSA REGION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті базові принципи концепції сприяння роз-

витку екологічно-безпечного туризму в Одеській області. Проа-
налізовано та розглянуто обмеженість рекреаційних територій, 
що зумовлює необхідність пошуку шляхів їх розширення на 
основі формування нових сегментів ринку туристичних послуг, 
для чого доцільно переглянути можливості використання вже 
наявних територій. Розглянуті кількісні та якісні характеристики 
туристичного потенціалу ПФТ, особливості розміщення на те-
риторії регіону визначають специфіку формування елементів 
територіальної організації туризму різних таксономічних ран-
гів. Реалізація туристичного потенціалу ПФТ тісно пов’язана 
з його формуванням і відновленням. Чим більший потенціал 
сформований, тим вища його віддача у фазі реалізації. Тому 
етап реалізації туристичного потенціалу ПФТ є показником 
його ефективності. Водночас реалізація туристичного потенці-
алу ПФТ здійснює досить активний зворотний вплив на про-
цеси формування, відновлення та нарощення.

Ключові слова: туристичний потенціал поліфункціональ-
них територій, туристичний бізнес, природно-ресурсна основа 
територій, туристично-рекреаційні ресурси, природно-рекре-
аційний потенціал, природно-ресурсний складник, соціально-
культурний складник.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены базовые принципы концепции со-

действия развитию экологически безопасного туризма в 
Одесской области. Проанализирована и рассмотрена ограни-
ченность рекреационных территорий, что обусловливает не-
обходимость поиска путей их расширения на основе форми-
рования новых сегментов рынка туристических услуг, для чего 
целесообразно пересмотреть возможности использования уже 
существующих территорий. Рассмотренные количественные 
и качественные характеристики туристического потенциала 
ПФТ, особенности размещения на территории региона опреде-
ляют специфику формирования элементов территориальной 
организации туризма различных таксономических рангов. Ре-
ализация туристического потенциала ПФТ тесно связана с его 
формированием и восстановлением. Чем больше потенциал 
сформирован, тем выше его отдача в фазе реализации. По-

этому этап реализации туристического потенциала ПФТ явля-
ется показателем его эффективности. В то же время реализа-
ция туристического потенциала ПФТ осуществляет достаточно 
активное обратное влияние на процессы формирования, вос-
становления и наращивания.

Ключевые слова: туристический потенциал полифункци-
ональных территорий, туристический бизнес, естественно-ре-
сурсная основа территорий, туристско-рекреационные ресур-
сы, природно-рекреационный потенциал, природно-ресурсная 
составляющая, социально-культурная составляющая.

АNNOTATION
This article discusses the basic principles of the concept of pro-

motion development of ecologically safe tourism in Odessa region. 
Restricted territories are analyzed and considered, which necessi-
tates finding ways to expand them based on the formation of new 
segments of the tourist services market, which makes it advisable 
to review the possibilities of using already existing territories. The 
quantitative and qualitative characteristics of the tourism potential 
of the PFT are considered, the features of location on the territory 
of the region determine the specificity of formation of elements of 
the territorial organization of tourism of different taxonomic ranks. 
The realization of the PFT tourism potential is closely linked to its 
formation and restoration. The greater the potential generated, the 
higher its return in the implementation phase. Therefore, the stage 
of realization of the tourism potential of the PFT is an indicator of its 
effectiveness. At the same time, the realization of the tourism po-
tential of the PFT has a rather active reverse effect on the process-
es of formation, restoration and extension. Health specialization is 
characterized by indicators of water and forest resources, climatic 
resources, lands of wellness and recreational purposes, houses 
and boarding houses, children’s health camps, their staffing, in-
come of villas of activities of recreational institutions and indicators 
of ecological comfort and ecological comfort destination, water and 
forest resources. Cognitive specialization is provided by the fol-
lowing resources: objects of the nature reserve fund, number of 
architectural and urban planning, sacral structures, museums and 
museum complexes, natural and geographical conditions, lands 
of nature and historical and cultural destination, density of roads 
and railways, number of hotels and their service provision, hotel 
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staff benefits, hotel and travel agency revenue, hotel development 
investment costs, environmental comfort and anthropogenic indi-
cators On the burden on land conservation and recreational pur-
poses. Sports specialization is determined by the level of provision 
of water and forest resources, hunting grounds, hunting animals, 
natural and geographical conditions, recreational land, hotels and 
their services, hotel staff, revenues from hotel and hunting farms, 
investment costs for the development of hunting economy ecologi-
cal comfort and anthropogenic load on recreational land, water and 
forest resources.

Key words: tourist potential of multifunctional territories, tour-
ist business, natural-resource base of territories, tourist-recreation-
al resources, natural-recreational potential, natural-resource com-
ponent, socio-cultural component.

Постановка проблеми. Природні туристич-
но-рекреаційні ресурси – це фактори, речовини 
і властивості компонентів природного середови-
ща, які володіють сприятливими для турис-
тичної діяльності якісними та кількісними па-
раметрами і є або можуть стати основою для 
організації відпочинку, лікування та оздоров-
лення людей, проведення екскурсій.

До них належать компоненти живої та нежи-
вої природи, що використовуються (або можуть 
бути використані в перспективі) як предмети 
виробництва, споживання туристичних послуг.

М. Гудзь, вивчаючи механізми ефективного 
використання потенціалу курортно-рекреацій-
них територій, структурує науково-методичні 
підходи таким чином:

– використання програмно-цільових методів 
та комплексних програм розвитку територій;

– використання таких інструментів реалі-
зації регіональної політики, як адміністра-
тивно-управлінські, стримування розміщення 
нових підприємств у перенаселених районах, 
просторовий розподіл економічної діяльності, 
фінансове стимулювання діяльності, створення 
інфраструктури для розвитку туризму, стиму-
лювання розвитку шляхом формування сприят-
ливого бізнес-середовища;

– обґрунтування особливостей використан-
ня механізмів реалізації потенціалу курортно-
рекреаційних територій на таких рівнях, як 
територіально-просторовий, підприємницький, 
домогосподарств.

Л. Черчик та Н. Коленда виділяють шість 
типів механізмів використання сукупного по-
тенціалу територіальних рекреаційних систем: 
фінансово-економічний, організаційний, нор-
мативно-правовий, екологічний, адміністратив-
ний, техніко-технологічний. Автори детально 
розписують інструменти кожного з них і зазна-
чають обставини їх використання.

З позицій раціональності розглядає процес 
використання туристичного потенціалу Л. Мат-
війчук, яка узагальнила критерії, що харак-
теризують механізм раціонального викорис-
тання туристичних ресурсів (збалансованість, 
оптимальність, інноваційність, комплексність, 
рентабельність, туристична місткість, конку-
рентоспроможність, невиснажливість, резуль-
тативність, безпека, екологічність). Проте автор 
зазначає, що «результатом раціонального вико-

ристання та охорони туристичних ресурсів має 
стати сталий розвиток туристичних ресурсів на 
основі врахування вищеназваних критеріїв ра-
ціональності», з чим важко погодитися, оскіль-
ки використання ресурсів повинно забезпечува-
ти розвиток туристичної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розвитку територіальних рекреацій-
них систем, оцінювання їхньої рекреаційної 
ємності та потенціалу територіальних робіт ви-
світлені у працях В. Азара, М. Багрова, Ю. Ве-
денина, С. Генсирука, Л. Гринева, Т. Сафрано-
ва, С. Степаненко та інших.

Теоретичною базою цих навчальних програм 
є розроблення понятійного апарату рекреацій-
ного та туристичного природокористування, ме-
тодологічного інструментарію його досліджень 
та оцінок. Практичні результати містяться в 
розробленні механізмів управління природни-
ми потенційними територіями з цільовими по-
слугами конкурентних переваг.

Залишаються дискусійними підходи до 
ідентифікації поліфункціональних територій 
(ПФТ), механізмів, що забезпечують розви-
ток та використання туристичного потенціалу. 
Водночас фактично необхідна участь у еколо-
гічному обмеженому факторі, що розвиває те-
риторію, формує механізм комплексного вико-
ристання туристичного потенціалу.

Метою статті є обґрунтування теоретичних 
і методичних положень і розроблення базових 
принципів концепції сприяння розвитку еколо-
гічно-безпечного туризму в Одеській області.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виділяють етапи відтворювального циклу ту-
ристичного потенціалу поліфункціональних 
територій. Реалізація туристичного потенціалу 
ПФТ передбачає використання наявних мож-
ливостей на рівні допустимих навантажень на 
певні екосистеми. Проте туристичний потенці-
ал можна використовувати по-різному. Зокре-
ма, варто виділити кілька варіантів:

1) експлуатувати наявні ресурси, вже розві-
дані та задіяні в господарський обіг;

2) задіювати в обіг супутні ресурси в межах 
можливостей наявної туристичної інфраструктури;

3) освоювати нові ресурси, інвестуючи в роз-
виток інфраструктури, маркетинг;

4) здійснювати активне, цілеспрямоване удо-
сконалення закладених природою характерис-
тик ресурсів ПФТ для підвищення їхньої атрак-
тивності, приваблюваності, формування нових 
туристичних продуктів та туристичних потоків.

Відтворювальний цикл туристичного потен-
ціалу ПФТ відбувається на певних етапах – фор-
мування, відновлення, нарощення, реалізації 
(рис. 1.1), які можуть бути взаємопов’язаними 
і взаємозумовленими, проте за певних обста-
вин – не обов’язковими. Розвиток туристично-
го потенціалу ПФТ є ознакою кожного етапу 
відтворювального циклу та виявляється через 
удосконалення (поліпшення) його кількісних і 
якісних характеристик.
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Реалізація туристичного потенці-
алу ПФТ не обов’язково передбачає 
проходження всіх етапів відтворю-
вального циклу. Наведемо характе-
ристику кожного з них.

Формування туристичного потен-
ціалу ПФТ є досить складним за-
вданням. Провівши певну аналогію, 
можна визначити сутність формуван-
ня потенціалу ПФТ як процес іден-
тифікації та створення можливостей 
його структуризації та використан-
ня певних організаційних форм для 
стабільного розвитку туристичної ді-
яльності, що забезпечить реалізацію 
конкурентних переваг ПФТ та ефек-
тивне відновлення її ресурсних складників [2]. 

Під час формування туристичного потенціа-
лу ПФТ необхідно враховувати, що його склад-
ники мають відповідати тим туристичним по-
слугам, на яких спеціалізується туристична 
фірма, і навпаки. Крім того, в процесі розвитку 
туристичної інфраструктури може з’являтися 
нова якість, якої не було до цього.

Тому туристичний потенціал ПФТ за резуль-
татами формування можна класифікувати за 
такими ознаками:

– за характером впливу на виробничі процеси 
(екстенсивні – збільшення кількості параметрів 
туристичного потенціалу ПФТ – та інтенсивні – 
мобілізація внутрішніх резервів території);

– за рівнями впливу на господарську діяль-
ність (як сфера спеціалізації, як пріоритетний 
напрям діяльності, як допоміжна (другорядна) 
сфера діяльності);

– за результатами впливу (позитивний, що 
забезпечує конкурентні переваги території, 
вносить суттєву частку доходів території; та 
негативний вплив, що полягає в основному у 
збільшенні антропогенного навантаження на 
території, що призводить до їхньої деградації).

Формування туристичного потенціалу ПФТ 
залежить від її (території) індивідуальних ха-
рактеристик; він формується під впливом їхніх 
якостей і таких складових частин, як природ-
но-ресурсна, матеріально-технічна, соціально-
культурна, інституційна (рис. 1.2).

Природно-ресурсну основу території форму-
ють туристично-рекреаційні ресурси та умови, 
для яких характерні певні просторові особливос-
ті та відмінності, здатність змінюватися з часом, 
формувати нову якість у результаті поєднання. 
Туристична цінність їх визначається здатністю 
задовольняти певні туристичні потреби, забезпе-
чуючи контрастність із звичайним середовищем 
життєдіяльності людини. Для поліфункціональ-
них територій характерні такі два критерії: місце 
відрізняється від звичайного середовища меш-
кання людини; наведено поєднання двох і більше 
різних у природному відношенні середовищ. 

У таблиці 1.1 відображена компонентна 
структура природних туристично-рекреацій-
них ресурсів за функціональним підходом. Під-

компонентою 1-го порядку є кліматичні умови, 
хоча в деяких працях клімат розглядається як 
ресурс. Загалом клімат, переважаючі погодні 
умови за сезонами визначають комфортність 
території для відпочинку та спорту. Основни-
ми характеристиками є температурний режим, 
вологість, кількість опадів та їх розподіл за мі-
сяцями, вітровий режим, інтенсивність ультра-
фіолетового випромінення, середня кількість 
сонячних днів на рік, а для зими – товщина і 
тривалість снігового покриву.

Крім цього, розглядаються природні та 
штучно створені людиною об’єкти, які відно-
сяться до культурно-історичних пам’яток.

Основними зовнішніми чинниками, що ви-
значають можливі обсяги задіяння туристично-
го потенціалу ПФТ, є: соціально-демографічні, 
що визначають структуру та кількісні пара-
метри потреб і попиту на туристичні послуги; 
екологічні, що включають, з одного боку, рі-
вень екологічного пресингу на територіях про-
живання, з другого – потребу в організації від-
починку та оздоровлення на екологічно чистих 
територіях; геополітичні, сутність яких у без-
пеці, відкритості та досяжності з урахуванням 
транспортної доступності.

Формування туристичного потенціалу ПФТ 
може відбуватися кількома шляхами: 

1) стихійно;
2) згідно з історично сформованою економіч-

ною структурою та об’єктивними чинниками, 
характерними для певної території загалом, 
екосистеми зокрема;

3) цілеспрямовано.
Цей вибір зумовлено основною гіпотезою, 

згідно з якою формування кількісних і якісних 
параметрів туристичного потенціалу ПФТ ви-
значається наявною та майбутньою структурою 
соціально-економічної системи певної терито-
рії. Тому спочатку формуються сегменти ринку 
туристичних послуг відповідно до об’єктивного 
поєднання туристичних ресурсів з урахуванням 
їхніх якісних та кількісних характеристик, на 
основі яких або для освоєння яких створюють-
ся об’єкти туристичної інфраструктури з метою 
найбільш повного задоволення потреб суспіль-
ства на сучасному етапі його розвитку.
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Рис. 1.1. Етапи відтворювального циклу  
туристичного потенціалу ПФТ 
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Складові формування туристичного потенціалу  
ПФТ  

МТБ туризму (санаторiї, пансiонати 
з лiкуванням, будинки, бази i табори 
вiдпочинку, туристичнi бази,  
туристичнi готелi, туристично-
екскурсiйнi бюро та центри тощо), 
туристична інфраструктура 
(транспортні організації, навчальні 
заклади з підготовки фахівців для 
рекреаційної сфери, інформаційні та 
рекламні служби, зв'язок, 
пiдприємства торгiвлi, громадського 
харчування, побутового 
обслуговування, культури).  

Сукупність  туристично-
рекреаційних ресурсів та умов, 
природного та штучного 
походження, на певній території, 
що дозволяє використовувати ці 
ресурси для різних видів діяльності, 
в тому числі – туристичної. 

Наявність трудових ресурсів, 
розвиненість соціальної 
інфраструктури, характер 
розселення, розміщення вiдносно 
зон використання додаткової 
робочої сили в часи пiк. Система 
забезпечення індивідуальних і 
суспільних потреб, добробуту 
населення з його бажаннями, 
інтересами, очікуваннями, які 
визначаються системою 
цінностей, культурним рівнем, 
звичаями та традиціями.  

Сукупність формальних 
(законодавчо-нормативна база, 
система державного регулювання, 
органи державного управління та 
місцевого самоврядування) та 
неформальних інституцій 
(цінності, традиції, ментальність, 
норми моралі) та інститутів, які 
формуються на основі та під дією 
соціальних, культурологічних, 
політичних, економічних, 
екологічних, чинників, 
національних цінностей тощо. 

Природно-ресурсна складова Матеріально-технічна складова 

Соціально-культурна складова Інституційна складова 

Рис. 1.2. Складники формування туристичного потенціалу поліфункціональних територій

Таблиця 1.1
Компонентна структура природних рекреаційних ресурсів

Компоненти Підкомпоненти 
1-го порядку Підкомпоненти 2-го порядку Функціональне призначення

Загальні

Кліматичні

Середньорічна температура, 
швидкість вітру, тривалість 
купально-пляжного періоду, 
товщина снігового покриву

Забезпечення сприятливих 
кліматичних умов для реалізації 
рекреаційних цілей

Ландшафтні Гірські масиви, лісо-озерні, степові, 
печери, урочища Спортивний відпочинок

Водні Річки, озера, водосховища, ставки Риболовний, спортивний відпочинок, 
водолікування, оздоровлення

Лісові
Рекреаційного призначення, 
водоохоронні, ґрунтоохоронні, 
захисні

Лікування, оздоровлення, аматорські 
промисли, природно-пізнавальний, 
спортивний відпочинок

Фауністичні Тваринний світ, орніто-  
та іхтіорозмаїття

Рибальство, мисливство, 
пізнавальний відпочинок

Спеціальні Мінеральні Мінеральні води, лікувальні грязі, 
озокерит, соляні шахти

Лікування, реабілітація, 
оздоровлення, профілактика 
захворювань
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З метою підвищення ефективності реалізації 
туристичного потенціалу ПФТ ключова роль 
відводиться його формам – екстенсивній та ін-
тенсивній. Екстенсивна форма передбачає залу-
чення до господарського обігу його кількісного 
складника, а інтенсивна характеризується вве-
денням якісного складника.

Задіяння певних механізмів та інструментів 
використання туристичного потенціалу ПФТ 
вимагає:

– визначення факторів та оцінки їхнього 
впливу на стан туристичного потенціалу ПФТ;

– об’єктивної оцінки ефективності його ви-
користання;

– розрахунку резервів покращення показни-
ків використання;

– розроблення заходів щодо поліпшення (від-
новлення) втрачених атракцій та конкурентних 
переваг.

Проте в процесі експлуатації туристично-ре-
креаційні ресурси та умови можуть вичерпу-
ватися, втрачати атракції, погіршуватися їхні 
якісні та кількісні параметри. Водночас можуть 
змінюватися потреби, можливості реалізації ту-
ристичних послуг.

Висновки. На основі узагальнення наявних 
підходів запропоновано авторське визначення 
сутності поліфункціональних територій як про-
сторової цілісності, для якої характерні сприят-
ливе поєднання природних ресурсів і умов для 
розвитку кількох видів економічної діяльності. 
Поліфункціональною територією доцільно вва-
жати таку, природно-ресурсний потенціал якої 
здатен забезпечувати виконання кількох функ-
цій, що можуть стати основою для розвитку різ-
них видів економічної діяльності, забезпечуючи 
достатній рівень конкурентоспроможності порів-
няно з іншим способом використання території.

Обґрунтовано ознаки поліфункціональності 
територій: просторова обмеженість; розмаїття 
характеристик, що зумовлює можливість їх ви-
користання з різною метою; внутрішній потен-
ціал багатофункціональності, зумовлений спе-
цифічним поєднанням природних ресурсів та 
умов; можливості виділення різних зон у межах 
однієї екосистеми, що дає змогу розвивати різні 
види діяльності на принципах невиснажливос-
ті та збалансованості; здатність забезпечувати 
виконання кількох функцій як пріоритетних; 
складність управління, іноді – некерованість 
процесів розвитку як єдиного цілого. Визначе-
но основні принципи ідентифікації поліфункці-
ональних територій як керівні положення, які 
визначають об’єктивні потреби та умови роз-
витку, що реалізує суспільство у процесі прак-
тичної діяльності: єдності, збалансованості, 
комплексності, рівноважності, превентивності, 
альтернативності, кооперування, ефективності. 
У роботі доведено, що критеріями ідентифікації 
поліфункціональних територій є переважаючі 
природні ресурси, що визначатиме їхню спеці-
алізацію; екологічність території; економіко-
географічне розміщення; сучасна територіальна 

структура; конкурентоспроможність основних 
сфер економічної діяльності; рівень кооперу-
вання різних сфер економічної діяльності; рі-
вень розвитку інфраструктури певного типу; 
сучасна і перспективна потреба населення в ре-
зультатах певної сфери діяльності (товари і по-
слуги). Критеріями ефективності використання 
потенціалу поліфункціональних екосистем є 
економічний, соціальний, екологічний.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONNEL ADAPTATION

АНОТАЦІЯ
Метою дослідження є узагальнення соціально-психоло-

гічних аспектів у практиці управління адаптацією персоналу. 
Адаптація нових співробітників є одним із завдань служби 
управління персоналом. Компанії завжди зацікавлені у ско-
роченні низькопродуктивного адаптаційного періоду. Оптимі-
зація процесу адаптації передбачає управління персоналом, 
нещодавно прийнятим на роботу, на основі знань психології, 
зокрема теорії поколінь. Ця теорія виходить із того, що проб-
леми організаційних комунікацій викликані різницею в цінніс-
них орієнтаціях працівників, що відносяться до різних поколінь. 
Так, у кожного покоління є свої вимоги до робочої області та є 
свої уявлення про норми відповідальності, темпу роботи, ви-
значеності поставлених робочих завдань. Саме врахування 
цих моментів забезпечує ефективні довготривалі комунікації 
роботодавця із найманими працівниками, лояльність останніх 
до компанії. Розуміння особливостей кожного покоління дає 
змогу не тільки створювати комфортне робоче місце для кож-
ного, але й отримати від цього перевагу. Ефективно працюючи 
разом, три покоління – Х, Y та Z – здатні привести компанію до 
видатних результатів. Отримані у ході дослідження результати 
можуть бути застосовані при розробці програм адаптації пер-
соналу будь-якої компанії.

Ключові слова: управління персоналом, адаптація, теорія 
поколінь, соціально-психологічні аспекти, корпоративна культура.

АННОТАЦИЯ
Целью исследования является обобщение социально-

психологических аспектов в практике управления адаптацией 
персонала. Адаптация новых сотрудников является одной из 
задач службы управления персоналом. Компании всегда за-
интересованы в сокращении низко производительного адапта-
ционного периода. Оптимизация процесса адаптации предпо-
лагает управление персоналом, недавно принятым на работу, 
на основе знаний психологии, в частности, теории поколений. 
Данная теория исходит из того, что проблемы организацион-
ных коммуникаций вызваны разницей в ценностных ориента-
циях работников, относящихся к разным поколениям. Так, у 
каждого поколения есть свои требования к рабочей области 
и свои представления о нормах ответственности, темпе ра-
боты, определенности поставленных рабочих задач. Именно 
учет этих моментов обеспечивает эффективные долгосроч-
ные коммуникации работодателя с наемными работниками, 
лояльность последних к компании. Понимание особенностей 
каждого поколения позволяет не только создавать комфорт-

ное рабочее место для каждого, но и получить от этого пре-
имущество. Эффективно работая вместе, три поколения –  
Х, Y и Z – способны привести компанию к выдающимся ре-
зультатам. Полученные в ходе исследования результаты могут 
быть применены при разработке программ адаптации персо-
нала любой компании.

Ключевые слова: управление персоналом, адаптация, 
теория поколений, социально-психологические аспекты, кор-
поративная культура.

ANNOTATION
The purpose of the research is to summarize the socio-psy-

chological aspects of the practice of staff adaptation management. 
During the research, methods of logical and statistical analysis 
were used. Effective adaptation of staff is derived not only from the 
proper selection of staff, as it is considered in the classical theory 
of staff management, but also from the incorporating in the man-
agement practices social and psychological concepts aimed at re-
ducing conflicts between generations, overcoming the fears inher-
ent to the initial stage of any work activity, eliminating toxic persons 
and negative cases of mobbing, harassment, etc. This manage-
ment practice will simplify creating in future systems of employee 
development and motivation, improve the social and psychological 
climate of the team, strengthen the corporate culture and increase 
the efficiency of all staff. Adaptation of new employees is one of 
the tasks of the HR department. Company management is al-
ways interested in reducing the low productivity adaptation period.  
The adaptation of the new staff means not only acknowledging the 
newcomer with company processes and workplace, but in transfer-
ring the corporate culture, organization values, engaginf into com-
munications, reducing the level of his subjective stress. Optimiz-
ing the adaptation process provides managing newcomers using 
practices based on psychology knowledge, generational theory in 
particular. This theory assumes that organizational communication 
problems are caused by a difference in the value orientations of 
employees belonging to different generations. Each generation 
has its own requirements for the work area and has its own vision 
about the norms of responsibility, pace of work, certainty of the as-
signed work tasks. Exactly taking these aspects into consideration 
ensures effective long-term communication of the employer with 
employees, their loyalty to the company. Generational theory has 
the potential to be applied in the practice of recruiting and adapt-
ing staff to realize the concept of social responsible business, that 
aimed on hiring employees of all ages, creating a favorable social 
and psychological climate and getting benefitі from the combina-
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tion of bold experiments with judicious experience. Understanding 
the peculiarities of each generation not only creates a comfortable 
workplace for everyone, but also gets benefits from it. Working ef-
fectively together, three generations – X, Y and Z – are able to 
bring a company to great results. The results obtained during the 
research can be used for development of staff adaptation pro-
grams in any company.

Key words: HR management, adaptation, onboarding, gener-
ational theory, socio-psychological aspects, corporate culture.

Постановка проблеми. Конкуренція між 
працівниками за робоче місце все частіше змі-
нюється конкуренцією між роботодавцями за 
високоефективних працівників. В таких умо-
вах роботодавцям все частіше доводиться вра-
ховувати психологічні особливості, характерні 
для окремих професійних та соціально-демогра-
фічних груп. 

Не підлягає сумніву теза про необхідність 
управління процесом адаптації, що направлене 
на скорочення тривалості низькопродуктивно-
го адаптаційного періоду, зниження ризиків 
виробництва бракованої продукції, травматиз-
му, поломки обладнання, збереження корпора-
тивного духу. В практиці сучасних компаній 
із плоскими структурами вигодонабувачем ре-
зультатів адаптації персоналу (онбордінгу) вва-
жається весь персонал.

Первинною умовою ефективної адаптації є 
правильний добір та відбір персоналу. Проте від 
правильно організованого адаптаційного проце-
су залежить стабільність трудового колективу 
та успішність проникнення у свідомість нових 
працівників положень корпоративної культури 
організації, що є підґрунтям її стратегічного 
розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням соціально-психологічних аспектів 
системи управління персоналом та зокрема його 
адаптації займалися такі вчені, як А.Г. Бабенко 
[1], Л.В. Бірдус [2], Т.П. Близнюк [3], Т.В. Бо-
цян [4], Л.В. Ванченко [5], С.В. Васильчак [6], 
О.А. Гарват [7], О.О. Гетьман [8], О.В. Гринько 
[9], Г.В. Долга [10], Г.О. Зелінська [11], Є.М. Ка-
люжна [12], В.В. Колеснікова [13], Н.С. Куріна 
[14], Ю.В. Мирошниченко [15], О.О. Мітічкіна 
[16], В.В. Овсяннікова [17], О.В. Подольська 
[18], К.В. Процак [19], О.А. Чигринець [20], 
О.В. Чорнобиль [21], Л.В. Щетініна [22] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В умовах індивідуалізації 
трудових відносин та переходу від ієрархічних 
вертикально побудованих до плоских управлін-
ських структур зростає потреба використання 
психологічних теорій. Водночас недостатньо 
вирішеним залишається практичне застосуван-
ня психологічних знань у практиці управління 
персоналом та, зокрема, його адаптації.

Мета дослідження – узагальнення соціально-
психологічних аспектів у практиці управління 
адаптацією персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як справедливо зазначила М. Маковій, гене-
ральна директорка hh.ua | grc, на церемонії 

нагородження переможців «Премії HR-бренд 
Україна» 2019: «Зміни охопили все довкола. 
Змінюється світ. Все глибше проникнення циф-
рових технологій, мобільність населення та 
глобалізація, трансформація системи цінностей 
суспільства та зміна поколінь – усе це відби-
вається на тому, як ми будуємо свої стосунки 
з тими, хто нас оточує, зі співробітниками, із 
собою. Змінюється бізнес. З одного боку, ком-
панії все частіше роблять інвестиції в діджи-
талізацію, а з іншого – вони стають усе більш 
«людяними», створюючи умови для розвитку 
безцінних якостей співробітників: емпатії, кре-
ативності, інноваційності». Не останнє місце у 
розвитку таких людських та професійних якос-
тей займає правильно організований процес 
адаптації персоналу.

Вивчення досвіду діяльності відомих між-
народних компаній з кращими практиками 
управління персоналом показало, що найкращі 
результати адаптації нових працівників мають 
компанії із усвідомленою і добре розвиненою 
організаційною культурою, що ґрунтується на 
формуванні поведінки людей такими засобами, 
як корпоративні норми і традиції, приклад по-
ведінки менеджерів і кращих співробітників, 
заходи із подолання стресу. Для нових праців-
ників важливою є психологічна підтримка ко-
лег та фахівців служби управління персоналом. 
Ця підтримка має бути спрямована, зокрема, 
на управління стресом, який є неминучим у 
перші місяці роботи новачка. 

Стреси, серед інших причин, можуть бути 
зумовлені такими страхами, як:

– страх критики;
– страх бути відкинутим;
– страх опинитися в центрі уваги;
– страх здатися неповноцінним;
– страх керівництва;
– страх нових ситуацій;
– страх пред’являти претензії, поскаржитися;
– страх не зуміти відмовити на вимогу;
– страх сказати «ні».
Якщо особливості реакції на стресові ситуа-

ції зумовлені суб’єктивним сприйняттям нової 
робочої ситуації в адаптаційному періоді, то 
об’єктивним фактором такого сприйняття, згід-
но теорії поколінь, є вік, точніше – належність 
до певного покоління, що визначає стереотипи 
такої реакції.

Положення теорії поколінь мають потенціал 
її застосування в практиці добору і адаптації 
персоналу для реалізації концепції соціально 
відповідального бізнесу, націленого на відкрите 
залучення до роботи працівників всіх вікових 
груп, створення сприятливого соціально-пси-
хологічного клімату та отримання переваг від 
поєднання сміливих експериментів із розсудли-
вим досвідом. 

Як показує вивчення практичного досві-
ду різних вітчизняних компаній, управлінню 
адаптацією (онбордінгу) не завжди приділя-
ється належна увага, також мають місце фак-
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тори, що ускладнюють перебіг адаптаційного 
періоду, як-то «інтоксикація» трудового ко-
лективу (наявність «токсичних» працівників), 
неконструктивні конфлікти, мобінг, харасмент 
та інші складні форми нездорової атмосфери в 
трудових колективах.

До більш керованих факторів, що виклика-
ють менш «важкі» ускладнення процесу адап-
тації нових працівників, ми відносимо пробле-
ми організаційних комунікацій, викликаних 
різницею в ціннісних орієнтаціях працівників, 
що відносяться до різних поколінь. Так, у кож-
ного покоління є свої вимоги до робочої області 
та є свої уявлення про норми відповідальності, 
темпу роботи, визначеності поставлених робо-
чих задач. Саме врахування цих моментів за-
безпечує ефективні довготривалі комунікації 
роботодавця із найманими працівниками, ло-
яльність останніх до компанії.

На нашу думку, при плануванні заходів адап-
тації необхідно враховувати належність новачка 
до певної вікової групи, покоління. Так, згідно 
теорії поколінь, розробленої американськими 
дослідниками Н. Хоувом та В. Строссом, існу-
ють суттєві відмінності в системах цінностей у 
людей, які виросли в різні історичні періоди. 
Ці відмінності пояснюються тим, що цінності 
людини формуються не тільки в результаті сі-
мейного виховання, а й під впливом суспільних 
подій (економічних, соціальних, технологічних 
та політичних подій), які відбуваються в пері-
од дорослішання людини. Тому визначальною 
характеристикою кожного покоління є перелік 
базових цінностей цього покоління 

На підставі статистичних даних про розпо-
діл постійного населення України за статтю і 
віком станом на 01.01.2018 р. [23], можна ви-
значити вікову структуру загальної чисельності 
постійного населення та структуру населення 
15–59 років, тобто віку, наближеного до праце-
здатного, у відповідності до концепції поколінь. 
Як видно із табл. 1, представники покоління Z 
вже становлять 7,1%. 

Як видно із табл. 1, роботодавці найчасті-
ше мають справу із представниками поколін-
ня Х. Відомо також, що середній вік українців 
становить 41 рік. Отже, домінуючим у загаль-
ній чисельності населення та населення праце-

здатного віку є покоління середнього та перед-
пенсійного віку, яке морально сформувалося у 
радянський період, пам’ятає стандарти життя 
того часу, стримано відноситься до процесів 
цифровізації в економіці, проте має цінний тру-
довий досвід. 

Ефективна адаптація персоналу є не тільки 
похідною від правильно проведеного добору та 
відбору персоналу, як це вважається у класич-
ній теорії управління персоналом, а й залежить 
від упровадження в практичну управлінську 
діяльність соціально-психологічних концеп-
цій, направлених на зменшення рівня конфлік-
тності між поколіннями, подолання страхів, 
характерних для початкового етапу будь-якої 
трудової діяльності, оздоровлення трудового 
колективу від токсичних працівників та нега-
тивних явищ мобінгу, харасменту та ін. Така 
управлінська практика дозволить у подальшо-
му спростити створення систем розвитку та 
мотивації працівників, покращити соціально-
психологічний клімат у колективі, зміцнити 
корпоративну культуру та підвищити ефектив-
ність роботи всього персоналу.

Для покращення рівня адаптованості новач-
ків, що належать до різних поколінь, пропону-
ється застосовувати різні модифікації адапта-
ційної програми. Так, для молодих працівників 
покоління Z доцільно використання методів 
гейміфікації трудового процесу, моделювання 
трудових ситуацій в ігровій формі, заохочення 
до саморозвитку, самостійного пошуку інфор-
мації за посиланнями в електронних ресурсах 
та її опрацювання, помірний контроль, автоно-
мія у виконанні доручень, проте для всіх поко-
лінь доцільним є проведення спільних командо-
утворюючих тренінгів. 

Врахування ціннісних орієнтації сучасних 
поколінь та їх адаптаційних характеристик 
щодо сприйняття нового робочого середовища 
є необхідними при розробці системи трудової 
адаптації у вітчизняних компаніях (табл. 2). 

Вікова різноманітність персоналу в умовах 
міцної корпоративної культури дозволяє отри-
мувати додаткову вигоду, тому дискримінація 
за віком під час прийому на роботу є не просто 
ганебним соціально неприйнятним, а й еконо-
мічно невигідним явищем. Потрібно залучати в 

Таблиця 1
Вікова структура та структура поколінь в Україні станом на 01.01.2018 р.

Вікова структура постійного населення Вікова структура постійного населення 
працездатного віку

вікова група млн. осіб % вікова група млн. осіб %
покоління Z 
(0–19 років) 8,4 19,9 покоління Z 

(15-19 років) 1,8 6,9

покоління Y 
(35–59 років) 9,0 21,3 покоління Y 

(35-59 років) 9,0 34,6

покоління Х 
(35–59 років) 15,2 36,0 покоління Х 

(35-59 років) 15,2 58,5

Старші 60 років 9,6 22,8 × × ×
Разом 42,2 100 Разом 26,0 100

Джерело: складено автором на основі [23]
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організації працездатних людей, що належать 
до різних поколінь. Активність та гнучкість 
мислення молоді в таких організаціях буде гар-
монійно поєднуватися із цінним досвідом стар-
ших поколінь. 

Щоб повною мірою скористатися перевагами 
людських ресурсів із різних поколінь, необхід-
но уникати стереотипів, пов’язаних із віком, 
та оцінювати повноту використання потенціалу 
працівника. Для цього лінійні менеджери, які 
мають найкраще знати своїх підлеглих, мають 
застосовувати індивідуальний підхід для ви-
явлення такого потенціалу та з’ясування умов 
його найкращого використання. Отже, кожен 
співробітник – це унікальна людина з різними 
уподобаннями, цілями, навичками, слабкими 
сторонами і стилями спілкування, а робота із 
персоналом на рівні лінійних керівників має 
виключати узагальнення. 

Так, працівники покоління X не бажають, щоб 
їх безперервно контролювали, а співробітники Z 
воліють отримати миттєвий зворотний зв’язок 
про оцінку своїх трудових досягнень. Така інди-
відуалізація підходу зовсім не означає застосу-
вання подвійних норм поведінки і трудових стан-

дартів, підміну виконання трудових обов’язків 
одностороннім урахуванням уподобань працівни-
ків. Створюючи проектні групи із представників 
різних поколінь, можна використовувати уні-
кальні сильні сторони кожного покоління, а та-
кож заохочувати членів команди співпрацювати 
і будувати відносини один із одним.

Внутрішньо-організаційним правовим ак-
том, що лежить в основі управління процесом 
адаптації на підприємстві є Положення про 
адаптацію. Звісно, що сам по собі цей документ 
не вирішує соціально-економічні проблеми тру-
дового колективу, проте визначає адаптаційні 
заходи, їх послідовність, організацію зворотно-
го зв’язку новачків із фахівцями служби управ-
ління персоналом. Положення про адаптацію у 
класичному розумінні, як правило, має наступ-
ну структуру:

1. Загальні положення.
2. Мета.
3. Термінологія та прийняті скорочення.
4. Програма адаптації.
5. Випробувальний термін.
6. Періодичний контроль та завершення 

адаптації.

Таблиця 2
Адаптаційні характеристики поколінь та рекомендації з організації їхньої трудової діяльності

Покоління Адаптаційні характеристики покоління Рекомендації з організації трудової 
діяльності

Покоління Х 
(1963–1984 роки 

народження)

– високий рівень адаптованості;
– можливість працювати навіть на дуже 
залежному від технологій місці;
– потяг до випробувань;
– ділова етика, що дозволяє добре 
працювати в складних ситуаціях;
– можливість доводити розпочаті справи 
і проекти до кінця

– створення умов відсутності менеджменту, 
непомітності контролю;
– доручення складних і відповідальних 
завдань;
– надання можливості звернутися по 
допомогу;
– можливість прояву організаторських 
здібностей;
– зменшення кількості звітності, особливо 
для новачків;
– створення умов для незалежної та 
автономної трудової діяльності

Покоління Y 
(1985–1999 р.н)

– підкорення старшим за званням;
– очікування швидкого кар’єрного 
росту;
– потреба у миттєвій похвалі;
– змагання з іншими працівниками;
– хочуть бути кращими та першими;
– основна цінність – досягнення;
– відповідальні;
– хочуть швидкої віддачі від своєї 
діяльності і вважають за краще 
використовувати гнучкий графік роботи.

– розповісти, які кар’єрні перспективи перед 
ним відкриваються;
– як скоро він зможе отримати винагороду за 
те чи інше досягнення;
– інформація про ієрархію – це особливо 
важливо для Y;
– показати, які досягнення він зможе зробити 
у вашій компанії і що за це отримати;
– давати більше відповідальних поручень;
– дати зрозуміти такому фахівцю, що він 
важливий і цінний для компанії, і якщо 
добре себе проявить, то компанія обов’язково 
оцінить це по достоїнству і допоможе йому в 
досягненні його амбітних цілей;

Покоління Z  
(з 2000 р.н)

– виконують поручення, які їм цікаві;
– прагнення до свободи і «життя в своє 
задоволення»;
– не готові брати на себе 
відповідальність в тому сенсі слова, в 
якому її розуміють представники більш 
ранніх поколінь;
– очікують чітких інструкцій;
– роблять рівно стільки, скільки 
прописано в посадовій інструкції;
– перекладають відповідальність на 
керівника.

– програму адаптації цього покоління краще 
перетворити в квест;
– дати шанс самим познайомитися з 
компанією;
 – непомітно контролювати;
– зацікавити гнучким графіком та
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Так, програма адаптації, що міститься в од-
ному із розділів Положення, – це документ, в 
якому відображено етапи адаптації, конкрет-
ні адаптаційні заходи, строки їх проведення та 
відповідальних за їх виконання осіб. На нашу 
думку, власне цей розділ підлягає модернізації з 
урахуванням нових тенденцій в управлінні пер-
соналом. Він має містити загальну систему адап-
тації з урахуванням цінностей поколінь, тобто 
враховувати потреби і особливості сприйняття 
новачків, що відносяться до різних поколінь. 
При цьому немає сенсу виробляти різноманітні 
системи адаптації в межах однієї компанії. На-
приклад, якщо до компанії приходить представ-
ник покоління Y, то для нього слід включати в 
програму захід, який підкреслює цінності його 
покоління, йому потрібно надати інформацію 
способом, за яким він краще її зрозуміє.

У таблиці 3 наведені сучасні методи адап-
тації, підібрані з урахуванням особливостей 
сприйняття, притаманним кожному поколінню.

Отже, особливого підходу потребують новач-
ки, що належать до покоління Z. Проте праців-
ники, що відносяться до різних поколінь, є по-
своєму унікальними та взаємодоповнюючими в 
своїх поглядах щодо розвитку організації. Вони 
можуть запропонувати унікальні перспективи і 
привнести різні переваги у таких сферах:

1. Розв’язання проблем: оскільки у кожного 
покоління свій підхід до вирішення проблем, на-
явність співробітників з декількох поколінь може 
бути дуже корисною, коли справа доходить до ви-
явлення можливостей для інновацій і нових спо-
собів вирішення повсякденних проблем.

2. Розуміння різних аудиторій: кожне поко-
ління унікальне, що є великою перевагою для 
компанії. Використовуючи людей з кожного 
покоління, роботодавець може краще зрозуміти 
різні цільові сегменти споживачів.

3. Можливості навчання: різноманітність 
поколінь на роботі відкриває можливості для 
навчання всіх співробітників. Колеги можуть 
навчати один одного новим підходам і більш 
ефективним способам ведення бізнесу. Напри-

клад, більш технологічний працівник Z може 
підказати, як X зможе швидше впоратися з 
виснажливої роботою. Це не тільки допомагає 
співробітникам набувати нових навичок і ін-
формацію, але й покращує їхню спільну роботу.

Розуміння особливостей кожного покоління 
дозволяє компанії не тільки створювати ком-
фортне робоче місце для кожного, але й отримати 
вигоду з вікової різноманітності. Ефективно пра-
цюючи разом, три покоління – Х, Y та Z – здатні 
привести компанію до видатних результатів. 

Висновки. Таким чином, урахування соці-
ально-психологічних аспектів при розробці про-
грами адаптації персоналу передбачає: 

1) наявність психологічних знань у лінійних 
менеджерів та працівників служби управління 
персоналом, усвідомлення ними необхідності 
управління процесом трудової адаптації; 

2) «психологічний контракт» між роботодав-
цем та працівником-новачком – взаємна вигід-
ність їх позицій, що полягає, з одного боку, у 
врахуванні психологічних потреб працівника, 
створенні комфортного входження в роботу, а 
з іншого боку – в переслідуванні економічних 
інтересів роботодавця у скороченні низькопро-
дуктивного адаптаційного періоду; 

3) визначення психологічних потреб новач-
ків ще на етапі добору персоналу; 

4) розроблення програми адаптації персона-
лу підприємства на основі диференційованого 
підходу до окремих поколінь, соціально-демо-
графічних груп, врахування факторів трудової 
адаптації, характерних для цього підприємства;

5) покращення соціально-психологічного 
клімату в трудовому колективі для унеможлив-
лення передачі негативного досвіду та створен-
ня сприятливих адаптаційних умов;

6) упровадження кращих практик форму-
вання організаційної культури для підтримки 
адаптаційної програми;

7) організація моніторингу виконання адап-
таційної програми та організація зворотного 
зв’язку з новачками для оцінки ними успіш-
ності запланованих адаптаційних заходів.

Таблиця 3
Система адаптації персоналу з урахуванням теорії поколінь

Стадія адаптації Форма адаптації
Метод адаптації, ефективний для покоління:

Х Y Z

Ознайомлення Соціальна 
Фізична

Підготовка робочого 
місця, Welcome-
тренінг

Підготовка робочого 
місця, Welcome-
тренінг

Квест-завдання, 
приємні несподіванки 
в організації робочого 
місця та першого 
робочого дня

Пристосування Професійна 
Комунікативна

Періодичний 
зворотній зв’язок, 
відсутність зайвого 
контролю

Періодичний 
зворотній зв’язок, 
відсутність зайвого 
контролю

Наставництво, коучинг

Асиміляція, 
ідентифікація Ціннісна

Залучення до 
командної роботи, 
використання 
символіки, 
корпоративні свята, 
тімбілдінг

Залучення до 
командної роботи, 
використання 
символіки, 
корпоративні свята, 
тімбілдінг

Застосування 
електронних засобів 
підтримки взаємодії 
між співробітниками 
компанії, корпоративні 
свята, тімбілдінг
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

SOCIAL ASPECTS OF ECONOMIC GROWTH OF UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлюються питання соціальних аспектів еконо-

мічного зростання України, проаналізовано ключові фактори та 
чинники соціально-економічного розвитку суспільства, а також 
аналізується роль економічного зростання у забезпеченні висо-
кого рівня життя населення. Розібрано значення демографічних і 
культурних аспектів як ключових чинників економічного зростання. 
Виявлено соціально-економічне підґрунтя питань економічного 
зростання в Україні, порівнюючи з іншими країнами. Розглянуто Ін-
декс людського розвитку. Досліджено чинники, які заважають ста-
більному і довготривалому зростанню української економіки. Об-
ґрунтовано, що економічне зростання виступає важливою умовою 
економічного розвитку, оскільки пов’язане з позитивною динамікою 
зміни абсолютних та відносних показників реального ВВП (на душу 
населення) та з формуванням соціально-економічних і екологічних 
умов для забезпечення якісних змін рівня життя населення.

Ключові слова: економічне зростання, соціальні аспекти 
економічного зростання, заощадження, людський капітал, де-
мографічний перехід, Індекс людського розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье освещаются вопросы социальных аспектов эконо-

мического роста Украины, проанализированы ключевые факто-
ры и факторы социально-экономического развития общества, а 
также анализируется роль экономического роста в обеспечении 
высокого уровня жизни населения. Разобраны значение демо-
графических и культурных аспектов как ключевых факторов 
экономического роста. Выявлены социально-экономическую 
подоплеку вопросам экономического роста в Украине, по срав-
нению с другими странами. Рассмотрены Индекс человеческого 
развития. Исследованы факторы, которые мешают стабильно-
му и долговременному росту украинской экономики. Обосно-
вано, что экономический рост выступает важным условием 
экономического развития, поскольку связано с положительной 
динамикой изменения абсолютных и относительных показате-
лей реального ВВП (на душу населения) и с формированием 

социально-экономических и экологических условий для обеспе-
чения качественных изменений уровня жизни населения.

Ключевые слова: экономический рост, социальные аспек-
ты экономического роста, сбережения, человеческий капитал, 
демографический переход, Индекс человеческого развития.

ANNOTATION
The article covers the issues of social aspects of economic growth 

of Ukraine, analyzes key factors and factors of social and economic 
development of society, and analyzes the role of economic growth in 
ensuring a high standard of living. The role of demographic and cul-
tural factors as important determinants of economic growth is consid-
ered. The socioeconomic context of problems of economic growth in 
Ukraine in comparison with other European countries is investigated. 
The factors that are needed to develop and improve the well-being 
of citizens, as well as the impact of demographic factors, investment 
and human activity on economic growth are analyzed.The aspects that 
hinder the sustainable and long-term growth of the domestic economy 
are identified. The role of economic growth in ensuring high living stan-
dards and enhancing international competitiveness is analyzed. The 
theoretical principles of qualitative are considered economic growth, 
which should be based on the processes of intensification of the eco-
nomic development of the state an account of factors that will provide 
not only quantitative growth but also qualitative change. The rating of 
countries according to the Human Development Index is considered. 
Justified objectively the need to develop the concept of a new quality of 
economic growth. Investments in human capital play an important role 
in ensuring the sustainable development of the economy and should 
be one of the main tasks of any country that wants to achieve a high 
level of material well-being and economic benefits in Ukraine. The cur-
rent theoretical and methodological base of economic growth research 
is insufficient to respond to the challenges caused by globalization 
processes and the peculiarities of socioeconomic changes that are 
currently taking place in Ukraine. The global economic crisis, growing 
international competition, and the exacerbation of the whole range of 
social problems, objectively require a dramatic change in approaches 
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to the sources and factors of economic growth of the domestic econo-
my, with particular attention to social factors of economic growth.

Key words: economic growth, social aspects of economic 
growth, savings, human capital, demographic transition, Human 
Development Index.

Постановка проблеми. Питання про вплив 
макроекономічних факторів на економічне зрос-
тання залишається актуальним протягом бага-
тьох років, що стало поштовхом до емпіричних 
досліджень. Дослідження показують, що основ-
ними факторами економічного зростання є вало-
ве нагромадження основного капіталу, людський 
капітал і науково-технічний прогрес. Переважна 
частина дослідників покладається на моделі, в 
яких саме ці фактори є ключовими детермінан-
тами економічного розвитку. Проте вплив клю-
чових факторів не може повністю роз’яснити 
спостережувані темпи зростання ВВП. 

Глобальна фінансово-економічна криза на-
голосила на важливості соціальних аспектів у 
механізмі заходів щодо політики економічного 
зростання та антикризової політики. На сьогод-
ні українська економіка потерпає від складного і 
болісного етапу структурних змін, який супрово-
джується нарощуванням негативних напрямків 
у соціальній галузі, зниження рівня умов життя 
населення, збільшенням різниця в рівні грошо-
вих доходів різних класів, верств і груп населен-
ня, крахом суспільно-політичного устрою. Заго-
стрення особливого стану суспільної свідомості та 
поведінки, специфічної ситуації сприйняття та 
оцінки дійсності, емоційний стан групи чи сус-
пільства в цілому ускладнює вихід національної 
економіки України з кризового стану. Через це 
прояв особливостей і системи впливу соціальних 
аспектів на зростання української економіки має 
вагоме практичне та теоретичне значення в тепе-
рішніх умовах перебудови економіки Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Най-
частіше соціальні аспекти економічного зростан-
ня досліджувалися представниками маржиналіз-
му та економістами марксистських і класичних 
шкіл. У ХХ столітті почався розгляд аспектів та 
закономірностей економічного зростання. У пра-
цях українських авторів та вчених країн СНД 
(А. Абалкіна, А. Гальчинського, О. Беляєва, 
З. Варналія, О. Білоруса, Л. Аникіна, В. Геєця, 
Р. Яковлєва, Л. Косалса, Л. Максимової) про-
аналізовано низку питань щодо соціальних ас-
пектів економічного зростання [1, с. 31].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на велику кіль-
кость досліджень, присвячених різноманітним 
аспектам впливу соціальних факторів на зрос-
тання економіки, наявний рівень аналізу дано-
го питання невповній мірі досліджений у прак-
тичній та теоретичній площинах.

Метою дослідження є висвітлення сутності со-
ціальних аспектів, які забезпечують економічне 
зростання, та аналіз соціально-економічного під-
ґрунтя економічного зростання української еконо-
міки, а також обґрунтування необхідності редагу-
вання цілей макроекономічної політики в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найбільш використовуваним показником, що 
показує рівень життя і добробуту нації, є ВВП 
на душу населення. Основними перевагами ви-
користання показника ВВП на душу населен-
ня є те, що він вимірюється часто. Переваж-
на кількість країн світу надають щоквартальні 
дані, які дозволяють оперативно і послідовно 
виявляти зміни показника ВВП. Але є й недолі-
ки показника ВВП на душу населення, а саме: 
не відображає ступінь рівномірності розподілу 
доходу, не показує виробництво в «чорній» і 
«сірій» економіці. Тож припущення, що благо-
получчя населення спирається тільки на рівень 
доходу, ми вважаємо неправильним.

Соціальні аспекти поділяються на культур-
ні та демографічні. Аналіз соціальних аспектів 
дозволяє зрозуміти поведінку населення щодо 
споживання, заощадження та інвестування. 
Значить, під час становлення цілей макроеко-
номічної політики в Україні потрібно зважа-
ти не тільки на економічний розвиток, але й 
людський розвиток, адже тривалий людський 
розвиток, що вимірюється Індексом розвитку 
людського потенціалу, забезпечує економічні 
вигоди в довгостроковому періоді [2].

Тому пропонуємо розглянути демографічні 
фактори, які мають значний вплив на розвиток 
світової економіки. 

Факторами, що істотно визначають рух роз-
витку світової економіки, є: чисельність насе-
лення, його гендерний та віковий склад, трива-
лість і якість життя, професійність робочої сили, 
міграція населення та її соціально-економічні 
наслідки. Зростання населення є неоднаковим 
у різних країнах. Даний факт лежить в основі 
ідей про оптимальне населення та оптимальне 
економічне зростання, а також дає поштовх еко-
номістам аналізувати зв’язок між зростанням 
населення і економічним розвитком [3].

Через те, що економічна поведінка людей 
трансформується на різних етапах життя, змі-
ни у віковій структурі країни мають чималий 
вплив на її економічні показники. Якщо біль-
шість населення країни знаходиться в межах 
працездатного віку, збільшення чисельності на-
селення може призвести до збільшення темпів 
економічного зростання. Тому сукупний ефект 
значної частини населення працездатного віку 
та ефективної політики щодо охорони здоров’я 
та процесу розвитку людського потенціалу може 
слугувати створенню «доброчесних» циклів еко-
номіки [4]. Навпаки, якщо більша частина на-
селення країни складається з людей похилого 
віку, наслідки можуть бути подібними випадку 
з молоддю: значна частка ресурсів потрібна від-
носно менш продуктивній частині населення, що 
може заважати економічному зростанню.

Демографічний фактор впливає на економіч-
не зростання через людський капітал, процеси 
заощадження та пропозицію робочої сили [5]. 

Людський капітал як фактор економічного 
розвитку. Вплив на вклад у людський капітал, 
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наслідки якого менш помітні, але найбільш зна-
чні в довгостроковій перспективі, виконує демо-
графічний перехід. Демографічний перехід за-
звичай розпочинається зі зменшення смертності, 
що є проявом успіхів охорони здоров’я, загаль-
ного покращення рівня життя. Через деякий час 
після зменшення смертності виникає зниження 
народжуваності, причиною останньої є: знижен-
ня дитячої смертності, поліпшення системи со-
ціального забезпечення, розпад старої патріар-
хальної сім’ї, орієнтованої на велику кількість 
дітей, емансипація жінок, закріплення нової 
системи цінностей, урбанізація тощо [6].

Результатами демографічного переходу є 
збільшення середньої тривалості життя і покра-
щення здоров’я населення. Збільшення трива-
лості життя спричиняють фундаментальні змі-
ни у якості життя людей. Ставлення до освіти, 
сім’ї, праці, виходу на пенсію, ролі жінок має 
тенденцію до змін. Загальна структура ціннос-
тей потерпає від глибоких змін, зумовлених 
ростом цінностей населення та його ролі як 
основної продуктивної сили.

Через збільшення тривалості життя батьки на-
магаються дати дітям високий рівень освіти, ро-
зуміючи, що вкладення грошей в шкільну освіту 
визначать подальше працевлаштування. А кінце-
вим результатом зниження народжуваності ста-
ла можливість приділяти більше увани і грошей 
кожній дитині. Результатом інвестицій у шкіль-
ну освіту є збільшення продуктивності робочої 
сили, оплати плати та умов життя в цілому [7]. 

Усі ці процеси залежать від ефективнос-
ті державної політики. Зростаюча чисельність 
працездатного населення призведе до зростання 
продуктивності тільки за умов гнучкості рин-
ку праці та проведення макроекономічної по-
літики, що заохочуватиме інвестиції. Так саме 
населення буде заощаджувати тільки при наяв-
ності доступу до відповідних механізмів та дові-
ри до вітчизняних фінансових ринків [8].

Завдяки демографічного переходу створю-
ються умови, за яких люди будуть схильні ін-
вестувати у своє здоров’я і освіту, що загалом 
передбачає економічні вигоди. Але саме держа-
ва незмінно відіграє важливу роль у створенні 
середовища, в якому покращення стану здоров’я 
та освіти є необхідною умовою для успішного 
демографічного розвитку суспільства.

Заощадження як фактор економічного роз-
витку. Всі довгострокові теорії економічного 
зростання виходять з того, що країна може 
зростати швидше, вкладаючи в людський ка-
пітал, фізичний капітал або в науково-дослід-
ні та дослідно-конструкторські роботи. Тим не 
менш, на даному етапі розвитку світової еконо-
міки країна не повинна більше заощаджувати, 
маючи доступ до міжнародних ринків капіталу, 
країна може фінансувати свої інвестиції, залу-
чаючи заощадженння інших країн [9].

Зростання заощаджень сприяє демографічно-
му переходу, тим самим призводячи до покра-
щення перспективи України для інвестицій та 

зростання. Молоде і старе населення споживає 
більше, ніж виробляє, на відміну від людей пра-
цездатного віку, що переважно демонструє висо-
кий рівень ефективності заощаджень в економіці. 
До того ж, люди мають більшу упередженість до 
заощаджень у віці від 40 до 65 років, коли вони 
менше вкладають грошей у дітей та підготовка 
до виходу на пенсію стає для них більш актуаль-
ною [10]. Тому коли велика кількість населення, 
народженого в період демографічного вибуху, до-
сягає 40 років, національні заощадження мають 
схильність до зростання. Політика держави, на-
правлена на стимулювання до заощаджень, може 
значно посилити саме цю тенденцію [11].

Пропозиція робочої сили як фактор економіч-
ного зростання. На сьогодні економічне зростан-
ня має особливість зміни в тренді сукупної пропо-
зиції праці. Змінність тренду сукупної пропозиції 
праці, яка стає більш явною у довгостроковому 
періоді, найчастіше не враховується сучасною те-
орією економічного зростання, яка прогнозує ста-
лий темп зростання робочої сили [12].

Існує ряд факторів, які впливають на су-
купну пропозицію робочої сили. Старіння по-
коління так званих бебі-бумерів (покоління 
«бебі-бум» (англ. baby boom), які народилися 
між 1946 і 1964 роками, коли був високий рі-
вень народжуваності) спричинило скорочення 
пропозиції робочої сили в більшості європей-
ських країнах та США. Ці люди у віці від 16 до 
64 років працювали, тому це стало наслідком 
зменшення відношення кількості утриманців 
до працездатного населення. А на пік трудової 
активності (від 25 до 59 років) у багатьох краї-
нах відбувалося збільшення пропозиції праці та 
виробництва на одну людину [13].

Вплив культури на економічне зростання. 
Факт, що очікування і уподобання формуються 
під впливом культури, неможливо заперечувати. 
Переконання і переваги суттєво впливають на 
результати економічної діяльності. Між рівнем 
розвитку економічної діяльності та культурними 
цінностями виникають проблеми при визначенні 
напряму причинно-наслідкового зв’язку [14]. 

Вивченню впливу національних особливостей 
культури на сферу економіки присвячено багато 
досліджень. Так, видатний голландський соціо-
лог Герт Хофстеде виявив сильний кореляційний 
зв’язок між ступенем індивідуалізму і показником 
валового національного продукту на одну людину 
[15]. Згідно з Хофстеде «уникнення невизначенос-
ті» та «дистанція влади» в цілому мають негативні 
кореляції з показниками економічного і політич-
ного розвитку [16]. У працях Ш. Шварца показни-
ки економічного розвитку позитивно корелюють з 
«автономією» та «рівноправністю» і негативно – з 
«приналежністю» та «ієрархією» [17].

Згідно з динамікою змін ВВП (рис. 1) спосте-
рігаємо зростанння економіки України більш 
ніж 10 кварталів поспіль. Головним фактором 
зростання стало збільшення товарного експор-
ту. За I півріччя ріст цього показника становив 
12,7%, порівняно з базовим періодом минуло-
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го року [18]. В базових цифрах обсяг товарного 
експорту подолав позначку 23,2 млрд дол. США.  
Експорт послуг з України виріс на 5,7% –  
до 5,38 млрд дол. США і перевершив імпорт. 
Позитивне сальдо торгівлі послугами за I пів-
річчя становило 2,8 млрд дол. США [19].

Кабінет Міністрів України ухвалив пред-
ставлений Міністерством економічного розвит-
ку і торгівлі «Прогноз соціального і економіч-
ного розвитку України на 2019–2021 роки», 
що завбачає зростання ВВП за результатами 
2018 року на позначку 3,2% .

На сьогодні найактуальнішою соціальною про-
блемою в Україні є саме велика різниця між ви-
сокою вартістю життя і низькою оплатою праці. 
Погіршення економічного розвитку в Україні ста-
ло наслідком падіння реальної заробітної плати. 
Темпи змін номінальної та реальної заробітної 
плати з 2010 по 2018 роки наведено у таблиці 1.

Індекс реальної заробітної плати у липні 
2018 р. порівняно з червнем становив 101,0%, 
а відносно липня 2017р. – 114,7%.

Низький рівень питомої ваги витрат на робо-
чу силу в собівартості виробництва займає осо-
бливе місце серед численних проблем у сфері 
оплати праці. Причинами малої частки зарпла-
ти в собівартості продукції є: низький рівень до-

даної вартості, створюваної на українських під-
приємствах, практика отримання надприбутків 
шляхом скорочення витрат на заробітну плату 
найманого працівника замість модернізації ви-
робництва, відсутність сильного профспілкового 
руху, на відміну від кран Сходу, надмірне по-
даткове навантаження на фонд оплати праці, 
велика корупційна складова витрат вітчизняних 
підприємств, низька продуктивність праці [20].

Залишається значною диференціація заро-
бітної плати за видами економічної діяльності. 
Протягом останнього десятиліття найбільша за-
робітна плата спостерігається у сфері послуг, 
особливо фінансових та посередницьких, а не у 
сфері матеріального виробництва. 

Інститут мінімальної заробітної плати, який 
сьогодні в Україні не виконує покладеної на нього 
функції соціального стандарту оплати праці, а є, 
по суті, лише технічним нормативом для розра-
хунку зарплати в бюджетній сфері, залишається 
ще однією гострою проблемою забезпечення на-
лежного рівня оплати праці. На відміну від роз-
винутих країн світу, специфіка розрахунку міні-
мальної заробітної плати в Україні полягає в тому, 
що в основу розміру мінімальної заробітної плати 
закладається прожитковий мінімум, в той час як, 
наприклад, у США це дані офіційної статистики 

 
Рис 1. Зміна обсягу ВВП, у % до відповідного кварталу попереднього року

Джерело: Держстат

Таблиця 1
Темпи змін номінальної та реальної заробітної плати (2010–2018)*, %

 
Номінальна заробітна плата Реальна заробітна плата

до попереднього року грудень до грудня 
попереднього року до попереднього року грудень до грудня 

попереднього року
2010 117,6 117,9 110,2 110,5
2011 117,7 116,2 108,7 111,0
2012 114,8 110,5 114,4 111,1
2013 107,9 107,2 108,2 106,7
2014 106,0 110,4 93,5 86,4
2015 120,5 130,4 79,8 90,1
2016 123,6 123,8 109,0 111,6
2017 137,1 135,5 119,1 118,9
2018 124,8 120,5 112,5 109,7

Джерело: за даними Держстату України: (http://www.ukrstat.gov.ua/)
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про вартість життя для сім’ї з 4 людей. При цьому 
в Україні рівень бюджетного впливу на розмір мі-
німальної заробітної плати залишається суттєвим, 
що часто нівелює дію інших факторів. 

Проведемо дослідження соціально-економіч-
ного контексту проблем економічного зростання в 
Україні порівняно з іншими європейськими краї-
нами (рис. 2). У результаті, мінімальна заробітна 
плата в Україні чимало відстає від мінімальної 
заробітної плати європейських країн (табл. 2).

Таким чином, можна констатувати, що в 
Україні заробітна плата перестала бути надійною 
основою відтворення населення, отже, для забез-
печення високих темпів сталого розвитку в пер-
шу чергу потрібні інвестиції в людський капітал. 

Усе більш актуальною стає проблема ста-
ріння населення в Україні, яка виявляється у 
збільшенні частки осіб похилого віку, що свід-
чить про погіршення демографічної ситуації 
в Україні. В умовах низької продуктивності 
праці активне трудове населення неспроможне 
утримувати зростаючу кількість населення пен-
сійного віку [21]. Частка пенсійних видатків у 
ВВП країни вже перевищила 17%. За часткою 

пенсійних видатків у ВВП Україна посідає одне 
з найперших місць у світі. Ситуація з фінан-
суванням пенсійних видатків, ймовірно, у по-
дальшому також загострюватиметься.

Однією з найбільш гострих в Україні залиша-
ється і проблема трансформації заощаджень в ін-
вестиції. Норма заощаджень в Україні протягом 
останніх десяти років неухильно скорочується.

З метою привернути увагу міжнародної 
спільноти до різноманітних аспектів людсько-
го розвитку Програма розвитку ООН публікує 
щорічно звіт з людського розвитку. Методика 
обчислення Індексу розвитку людського потен-
ціалу (ІРЛП) включає обробку трьох компонен-
тів: рівня освіти, здоров’я та матеріального за-
безпечення населення.

Дещо штучне обмеження лише цими показ-
никами пояснюється тим, що далеко не всі дер-
жави мають статистичну базу, здатну надати 
більш детальні відомості. Крім того, деякі кра-
їни надають необхідний мінімум інформації із 
запізненням майже на два роки.

З 1990 року Організація Об’єднаних Націй 
розраховує Індекс людського розвитку, цю фор-

Таблиця 2
Рівень мінімальної заробітної плати в деяких країнах станом на 01.01.2017 р., євро

2013 2014 2015 2016 2017
Бельгія 1501,8 1501,8 1501,8 1531,9 1562,6
Болгарія 158,5 173,8 194,3 214,8 235,2
Чехія 308,3 309,6 337,6 364,9 419,9
Естонія 320 355 390 430 470
Греція 683,8 683,8 683,8 683,8 683,8
Люксембург 1874,2 1921 1922,9 1922,9 1998,6
Польща 368,9 404,2 417,6 417 473,3
Туреччина 405 391,5 425,2 513,7 442,9
США 960,8 920,1 1123,1 1131,9 1101,2
Джерело: на основі даних Eurostat (Статистична служба ЄС).
Додатково: щомісячна мінімальна заробітна плата: Молдова – 117,14 євро/2,380 лей (станом на 01.05.2017), 
Азербайджан – 58,59 євро/116 манат (станом на 01.01.2017), Грузія – 1069,14 ларі (станом на 01.07.2017). 
Австралія – 694,90 AUD/тиждень (станом на 01.07.2017).

 
Рис. 2. Розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 липня 2017 року (євро/місяць)

Джерело: побудова власна на основі даних Eurostat
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мулу було створено групою економістів, керів-
ником якої був пакистанець Махбуб-уль-Хак. 
Індекс людського розвитку називався “Індексом 
розвитку людського потенціалу” до 2010 року.

Норвегія, Швейцарія та Австралія, індекс 
яких 0.953, 0.944 та 0.939 відповідно, займають 
перші три місця у рейтингу. Відзначимо, що у ми-
нулорічній доповіді ООН Україна посідала 84 міс-
це з індексом людського розвитку 0.743 [22].

ООН враховує такі показники при підрахун-
ках індексу: очікувана тривалість життя; рівень 
життя, вирахуваний за показником валового 
національного доходу; рівень освіти; соціально-
економічна рівність та гендерна рівність тощо. 

Висновки і пропозиції. Як культурні, так і 
демографічні фактори здійснюють специфічне 
вплив на економіку. Зокрема культура визна-
чає уподобання населення, процес прийняття 
рішень, сприйняття життя і формування пер-
спектив на майбутнє. Демографічні фактори 
важливі головним чином тому, що структура і 
чисельність населення впливають на обсяг ВВП. 

Аналіз соціально-економічного контексту 
проблем економічного зростання в Україні до-
зволив окреслили ті аспекти, які перешко-
джають стійкому та тривалому економічному 
зростанню. Зосередившись на соціальному роз-
витку, збільшенні тривалості життя, поліп-
шенні освіти, скороченні бідності, а також на 
встановленні контролю над рівнем безробіття, 
країна може досягти стійких темпів економіч-
ного зростання. Інвестиції в людський капітал 
відіграють важливу роль у забезпеченні стало-
го розвитку економіки і мають бути одним з 
основних завдань будь-якої країни, яка бажає 
домогтися високого рівня матеріального добро-
буту та отримання економічних вигід. 

Нині теоретична та методологічна основа обсте-
ження економічного зростання не відповідає умо-
вам, які спричинені глобалізаційними прогресами 
в Україні. Глобальна економічна криза, зростаю-
ча міжнародна конкуренція та загострення всьо-
го комплексу соціальних проблем об’єктивно ви-
магають кардинально змінити підходи до джерел 
та факторів економічного зростання вітчизняної 
економіки, приділити особливу увагу соціальним 
факторам економічного зростання.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

SOCIAL PROTECTION OF UKRAINE’S POPULATION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості соціального захисту в 

Україні, зокрема її структурних елементів. Проаналізовано 
шляхи вирішення проблем соціального захисту населення 
України. Обґрунтовано можливі заходи вдосконалення діючої 
системи соціального захисту населення України. На всіх ета-
пах історичного розвитку суспільства проблематика соціально-
го захисту була індикатором громадянської позиції держави. 
Його ефективна організація є гарантом стабільності суспіль-
ства. Сьогодні головним принципом, який слід упроваджувати 
в життя, має стати намагання зробити все для того, щоб кож-
ний, хто потребує допомоги, відчув увагу та підтримку з боку 
держави. Поширеною є думка про розвиток соціального захис-
ту в умовах ресурсного дефіциту, при цьому зазначається, що 
дана сфера важким тягарем лягає на державний бюджет.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечен-
ня, пенсійне забезпечення, населення, реформування.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности социальной защиты в 

Украине, в частности ее структурных элементов. Проанализи-
рованы пути решения проблем социальной защиты населения 
Украины. Обоснованы возможные меры совершенствования 
действующей системы социальной защиты населения Украины. 
На всех этапах исторического развития общества проблемати-
ка социальной защиты была индикатором гражданской позиции 
государства. Его эффективная организация является гарантом 
стабильности общества. Сегодня главным принципом, который 
следует внедрять в жизнь, должна стать попытка сделать все 
для того, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, почувствовал 
внимание и поддержку со стороны государства. Распростране-
но мнение о развитии социальной защиты в условиях ресурсно-
го дефицита, при этом отмечается, что данная сфера тяжелым 
бременем ложится на государственный бюджет.

Ключевые слова: социальная защита, социальное обе-
спечение, пенсионное обеспечение, населения, прожиточный 
минимум.

АNNOTATION
The article deals with the features of social protection in Ukraine, 

in particular its structural elements. Ways of solving problems of so-
cial protection of the population of Ukraine are analyzed. Possible 
measures to improve the current system of social protection of the 
population of Ukraine are substantiated. At all stages of the histor-
ical development of society, the issue of social protection was an 
indicator of the civil position of the state. Its effective organization 
guarantees the stability of society. Today, the overriding principle is 
to strive to do everything to ensure that all those in need of assis-
tance receive state attention and support. There is widespread opin-
ion on the development of social protection in the face of resource 
scarcity, and it is noted that this area is a heavy burden for the state 

budget. The synthesis and decomposition of social protection sub-
systems form the conditional framework for the transformation of the 
state’s social policy to bring them into line with world standards. It 
is rightly stated that the right to social security is one of the natural 
human rights conditioned by the course of human development in 
society, recognized by the international community and enshrined 
in such international legal acts as the Universal Declaration of Hu-
man Rights, the International Covenant. on Economic, Social and 
Cultural Rights, European Social Charter. The theoretical bases of 
forms and sources of financing and financial support of the social 
protection system are considered. The peculiarities of financing 
social transfers by means of the basic forms of social protection – 
social security, social insurance and social assistance – have been 
determined. As a result, the theoretical basis for the further transfor-
mation of the practice of implementing multi-vector state policy in 
the field of social protection of the population is formed. In order to 
increase the effectiveness of social protection, it is advisable to re-
fuse the right to social protection on a professional basis, and to take 
only the individual citizen’s circumstances, based on the principle of 
orientation and differentiation, to determine the list of social services 
that a citizen needs.

Key words: social protection, social security, pension, popula-
tion, subsistence level.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Існуюча система соціаль-
ного захисту населення недостатньо ефективна 
і призводить до дефіциту відповідних статей 
бюджету, коли фінансові можливості не від-
повідають соціальним зобов’язанням. Можна 
констатувати, що сьогодні не забезпечується 
повною мірою виконання Конституції України, 
в якій країна визначається як соціальна держа-
ва, адже відбувається суттєве зниження життє-
вого рівня основної маси населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Найбільш відо-
мими вченими-економістами, які досліджува-
ли проблеми соціального захисту населення в 
Україні, є Ю. Бондаренко, Н. Болотіна, Н. Бо-
рецька, В. Воропаєв, С. Гончарова, Т. Косова, 
О. Новикова, В. Петрушка, С. Романенко, І. Са-
хань, С. Синчук та ін. Але ситуація в Україні 
постійно змінюється, що вимагає проведення 
подальших досліджень у цій сфері з урахуван-
ням особливостей поточного періоду часу.
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Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є обґрунтування основних 
аспектів соціального захисту населення в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Останнім часом стара система соці-
ального захисту населення була частково зруй-
нована. Соціальне забезпечення залишилося 
елементом соціального захисту, що здійснюєть-
ся відповідно до чинного законодавства у формі 
соціальних виплат певним категоріям громадян 
за рахунок коштів державного бюджету. У за-
коні про Державний бюджет України та рішен-
нях місцевих рад, органів місцевого самовряду-
вання на кожний рік закладаються окремі види 
та розміри соціального забезпечення за рахунок 
бюджетних коштів, виконання яких покладено 
на управління праці й соціального захисту на-
селення державних адміністрацій. 

Соціальний захист населення – це державна 
підтримка певних категорій населення, які мо-
жуть зазнавати негативного впливу ринкових про-
цесів, забезпечення відповідного рівня життя шля-
хом надання правової, фінансової, матеріальної 
допомоги окремим громадянам (найбільш уразли-
вим верствам населення), а також створення соці-
альних гарантій для економічно активної частини 
населення, забезпечення прийнятних для країни 
умов життя та праці громадян, у тому числі через 
установлення соціальних стандартів [3, с. 166].

Комплексний механізм соціального захис-
ту є сукупністю конкретно історичної діяльності 
суб’єктів, об’єктів управління, суб’єктно-об’єктних 
відносин, результатів-утрат, що виникають у ході 
виконання об’єктивних соціально-економічних 
функцій із розвитку суспільства у сфері соціально-
го захисту населення за всіма рівнями соціально-
економічної системи. Принципове значення для 
соціального захисту, зокрема комплексного меха-
нізму, має обіг модернізації соціального захисту, 
без якого неможливо визначити, як функціонує 
механізм розвитку соціального захисту в часі. Обіг 
модернізації соціального захисту є об’єктивною 
категорією, яка існує на всіх етапах історичного 
розвитку. За своєю сутністю цей механізм виконує 
такі соціально-економічні функції: відтворюваль-
ну, розподільчу, обліково-контрольну, стимулюю-
чу, організаційно-управлінську.

Головна мета соціального захисту – раціо-
нальна організація соціально-економічних від-
носин, які сприяють гуманному саморозвитку 
й самозабезпеченню особистості. Особливе ме-
тодологічне значення має введення в теорію і 
практику формування соціальною захисту по-
вної структури витрат суспільства (бюджету 
соціальною часу), які охоплюють корисні, да-
ремні, шкідливі витрати, втрати і резерви для 
розвитку. Використання такого підходу дає 
змогу в кожному конкретному випадку визна-
чати найбільш оптимальну структуру, форми й 
методи соціального захисту. Взаємодія розвит-
ку соціального захисту із соціально-економіч-
ним розвитком держави зрештою зводиться до 

забезпечення певних структурних перетворень 
і формування найраціональніших пропорцій 
між можливостями держави щодо задоволення 
прагнення населення до самореалізації і потре-
бою населення у цій самореалізації [1, с. 15].

Своєю чергою, основні напрями соціальної 
політики в Україні полягають у:

– підвищенні добробуту за рахунок особисто-
го трудового внеску, підприємництва та ділової 
активності;

– наданні відповідної допомоги по безробіт-
тю, збереженні робочих місць, фаховій перепід-
готовці осіб, що втратили роботу;

– проведенні ґрунтовної пенсійної реформи, 
що буде забезпечувати справедливу систему 
пенсійних виплат з урахуванням трудового вне-
ску особи;

– наданні адресної допомоги найнужденні-
шим у грошовій та натуральній формах;

– сприянні всебічному державному захисту 
інтелектуального потенціалу суспільства, його 
ефективному використанню та примноженню;

– запобіганні комерціалізації, забезпечен-
ні стабільного фінансування та державної під-
тримки розвитку духовної сфери, освіти, науки 
і культури;

– широкій підтримці сім’ї, материнства та 
дитинства;

– проведенні активної екологічної політики.
Система соціального захисту, відповідно до 

Конституції України, має таку структуру: со-
ціальне забезпечення, соціальне страхування, 
соціальна допомога.

Соціальне забезпечення виступає в декіль-
кох організаційно-правових формах і видах, що 
пов’язано зі специфікою забезпечення окремих 
категорій громадян. Усі вони визначені Кон-
ституцією України, чинним законодавством і 
характеризують соціальне забезпечення із зо-
внішнього боку – з боку його організації.

В Україні, існують такі форми соціального 
забезпечення: 

– обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня, або пенсійне забезпечення;

– обов’язкове державне соціальне страхуван-
ня працівників підприємств, установ і організа-
цій незалежно від форм власності;

– соціальне забезпечення за рахунок прямих 
асигнувань із державного бюджету;

– забезпечення за рахунок коштів соціаль-
них фондів підприємств, творчих об’єднань, 
благодійних організацій і приватних добровіль-
них внесків громадян;

– утримання непрацездатних громадян у 
державних, комунальних та інших установах 
соціального призначення;

– адресна соціальна допомога малозабезпече-
ним сім’ям, непрацездатним громадянам за ра-
хунок коштів державного і місцевого бюджетів;

– недержавне пенсійне забезпечення грома-
дян згідно з договорами працівників із робото-
давцями, недержавними фондами, приватними 
пенсійними системами [4].
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Для кожної з перелічених форм соціально-
го забезпечення, як правило, є специфічними: 
певний контингент забезпечуваних, джерела 
фінансування, з яких провадиться забезпечен-
ня, види забезпечення (обслуговування), орга-
ни, що здійснюють його.

Пенсійне забезпечення населення в різних 
формах протягом багатьох століть відігравало 
важливу роль у різних країнах, але системний 
характер почало набувати лише в кінці XIX – 
на початку XX ст. 

Обов’язкове державне пенсійне страхування, 
або пенсійне забезпечення, є одним з основних і 
найважливіших видів соціального забезпечення 
на загальнодержавному рівні. Воно здійснюєть-
ся державою, ПФУ, системою матеріального за-
безпечення непрацездатних громадян пенсіями, 
допомогами, іншими видами забезпечення й об-
слуговування, передбаченими законодавством.

Пенсійне забезпечення слід розглядати як 
соціальне (державне) пенсійне забезпечення, 
яким є суспільні відносини з обов’язкового, 
грошового, щомісячного, як правило, довічно-
го, надання забезпечення особам у випадках та 
на умовах, установлених у законі, яке має здій-
снюватися державою від імені та за рахунок 
суспільства з метою як забезпечення життя та 
здоров’я пенсіонерів на рівні соціальних стан-
дартів, так і для подальшого їх вільного роз-
витку. Пенсійне забезпечення здійснюється за 
допомогою централізації коштів у соціальних 
фондах та державному бюджеті у вигляді по-
даткових та інших платежів, а також бюджет-
них трансфертів [6, с. 336].

Своєю чергою, основними джерелами фінансу-
вання соціального забезпечення в Україні є бю-
джети, які формуються за рахунок податкових 
надходжень, і позабюджетні фонди, на форму-
вання яких використовують страхові механізми.

Серед основних проблем бюджетного фінан-
сування слід виокремити низьку частку вра-
хування регіональних особливостей, а також 
низький рівень використання під час плану-
вання витрат програмно-цільового методу та 
принципів адресності, що призводить до нера-
ціонального використання коштів державного 
та місцевих бюджетів.

Що стосується позабюджетних фондів, то, 
враховуючи диференціацію соціальних ризиків 
в Україні, вони представляють чотири види со-
ціальних ризиків і є, по суті, страховиками. До 
них належать: Пенсійний фонд України (ПФУ); 
Фонд соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності; Фонд соціального стра-
хування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України; Фонд 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. 
Формування коштів цих фондів відбуваєть-
ся за рахунок єдиного соціального внеску, що 
сплачують роботодавці з фонду оплати праці, 
а також працівники. Основними складниками 
для розрахунку виплати того чи іншого виду 

допомоги за рахунок коштів цих фондів у разі 
настання страхового випадку є наявний стра-
ховий стаж і середньомісячна заробітна плата 
застрахованої особи. Отже, під час побудови 
системи загальнообов‘язкового державного со-
ціального страхування було використано одну 
зі страхових теорій – теорію страхового фон-
ду, представники якої передбачали необхід-
ність у формуванні фондів невизначеної кіль-
кості осіб. Проте, враховуючи чотири види 
ЗДСС, слід зазначити й їх відмінність відповід-
но до класифікації видів страхування за сфе-
рами діяльності, тобто на страхування життя 
та загальне (ризикове) страхування. Беручи до 
уваги такий розподіл видів страхування, саме 
загальнообов‘язкове державне пенсійне стра-
хування відноситься до одного з видів довго-
термінового страхування життя, а страховики, 
які провадять свою діяльність зі страхування 
життя, мають провадити інвестиційну діяль-
ність із метою виконання своїх зобов‘язань у 
майбутньому. Але попри персоніфікацію даних 
застрахованих осіб та прив‘язки до особистих 
страхових здобутків, Пенсійний фонд України 
великою мірою спирається на принципи солі-
дарного рівня пенсійної системи, що за своєю 
суттю схожа на фінансову піраміду. Тому го-
стро постає необхідність запровадження основ-
них постулатів другого рівня пенсійної систе-
ми. Проте сучасний стан фінансово-економічної 
системи та соціального середовища не дає змоги 
збільшити навантаження на доходи громадян і 
роботодавців, адже, відповідно до концепції те-
орії Лаффера, такий стан речей може призвести 
до зворотного ефекту – розвитку тінізації та ко-
рупції в країні. Таким чином, слід запровади-
ти інший механізм збільшення надходжень до 
Пенсійного фонду України.

Однією з найбільших проблем системи соці-
ального забезпечення є неефективність вітчиз-
няної системи соціальних пільг. Так, в Укра-
їні, згідно з чинним законодавством, пільги 
надаються за категоріальним принципом, тоб-
то громадяни отримують їх у результаті при-
належності до тієї чи іншої пільгової категорії 
громадян. При цьому не враховуються доходи і 
матеріальний добробут пільговика та його роди-
ни, оскільки пільги цим категоріям надаються 
без попередньої перевірки рівня їхніх доходів 
чи засобів існування, а розмір пільг установлю-
ється залежно від категорії отримувача стан-
дартів [5, с. 166].

Як наслідок, частка осіб, які отримують со-
ціальну допомогу, серед тих, хто не належить 
до числа бідних за критерієм поточних доходів, 
навіть перевищує кількість отримувачів серед 
бідних. 2/3 загальної суми пільг та допомоги 
припадають на частку домогосподарств із серед-
нім доходом, більшим за прожитковий мінімум.

Окремі категорії громадян отримують пільги 
за багатьма підставами протягом тривалого пері-
оду часу без оцінки потреби в них. Розміри допо-
моги, яку отримують «бідні» та «небідні», прак-
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тично не різняться між собою. Оскільки пільги 
переважно надаються незалежно від доходу та 
потреби в них (від чого потерпають найбідніші), 
вони неспроможні забезпечити бідним прожит-
ковий мінімум. Загострює проблему ще й те, що 
доступ до пільг по країні вкрай нерівномірний: 
так, частка міських сімей, що користуються 
пільгами на оплату транспортних послуг, утричі 
перевищує аналогічний показник для сільського 
населення (12,6% та 30,9% відповідно). 

Значна кількість пільгових категорій осіб 
призвела до того, що майже третина населен-
ня України охоплена системою пільг. Згідно із 
83-ма законодавчими актами, право на пільги 
мають 19,5 млн громадян, що становить понад 
третину населення України. До основних кате-
горій громадян, які мають право на пільги, на-
лежать: ветерани праці (близько 4,9 млн осіб), 
з яких осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед батьківщиною, 1,1 тис; ветерани війни 
(близько 3,3 млн осіб); особи, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи (близько 
2,1 млн); діти війни (6,7 млн); особи, які ма-
ють право на пільги за професійною (службо-
вою) ознакою (близько 1,3 млн); учасники АТО 
та Революції гідності (5,4 млн); пенсіонери за 
віком (10,6 млн) [19]. Окрім того, одна особа 
може отримати декілька статусів, що дають 
їй право на пільги, доплати, преференції, до-
помоги тощо. Усього в населення нині близько 
36 млн таких посвідчень [20].

Також у системі соціального забезпечення 
є велика низка проблем: низька адресність со-
ціальних пільг; невідповідність між розмірами 
пільг та реальними можливостями їх забезпечи-
ти; залишкове фінансування медичного забез-
печення, що не дає змоги підтримувати систем 
медичного захисту на належному рівні (табл. 1).

Міжнародний досвід свідчить, що у світі не-
має жодної країни, якій удалося б перемогти бід-
ність. Відповідно, стратегії боротьби з бідністю 
припускають систему заходів щодо формування 
ефективного ринку праці, включаючи підвищен-
ня мінімального рівня оплати праці, легалізацію 
тіньових доходів і розвиток програм зайнятості, 
а також зміну пріоритетів системи соціального 

захисту населення – від масштабного надання 
пільг різним категоріям громадян до адресності, 
тобто зосередження суспільних ресурсів на допо-
могу найбільш нужденним домогосподарствам. 
Коли заявник звертається до органів соціального 
захисту, отримання допомоги безпосередньо за-
лежить від методології забезпечення адресності. 
Важливу роль відіграють також такі чинники, 
як продуманість стратегії поширення інформа-
ції, щоб бідні змогли дізнатися про можливості 
отримання допомоги, доступність місцевих орга-
нів соціального захисту і наявність належного 
контролю на місцевому рівні. 

Також важливим складником реформи дер-
жавного соціального захисту осіб з інвалідністю 
має стати урахування тенденцій щодо децентра-
лізації влади через підвищення ролі та значен-
ня місцевих владних інституцій, у тому числі 
місцевих територіальних громад. У контексті 
децентралізаційних процесів вартують уваги пи-
тання щодо поліпшення доступності та якості ви-
дів соціального захисту, у тому числі соціальних 
послуг, збільшення обсягу соціальних допомог 
та послуг, що надаються соціально вразливим 
верствам населення, розширення можливостей 
органів місцевого самоврядування провадити ді-
яльність у соціальній сфері та забезпечувати зрос-
тання стандартів якості життя населення. При 
цьому видається необхідним забезпечити оптимі-
зацію розподілу повноважень між органами міс-
цевого самоврядування та органами виконавчої 
влади, їх ефективну взаємодію, поліпшення адмі-
ністрування видів соціального захисту, ефектив-
ності використання коштів бюджетів усіх рівнів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, розвиток системи соціального захисту 
населення в Україні відбувається дуже складно, 
що можна пояснити відсутністю належної нор-
мативно-правової бази та нестачею ресурсів на 
реалізацію заходів соціальної політики. Це часто 
спричиняє відсутність економічної результатив-
ності від діяльності органів соціального захисту.

Забезпечення соціального захисту населен-
ня – процес реалізації функціональних склад-
ників соціальної безпеки з метою запобігання 

Таблиця 1
Шляхи вирішення проблем соціального захисту населення України

Виявлені в ході дослідження 
проблеми Пропозиції щодо вирішення

Низька адресність соціальних 
пільг

Відхід від категоріального принципу надання пільг і орієнтація пільг на 
конкретну людину. З’ясування рівня доходів людини, яка претендує на 
пільгу, і надання пільги тільки у разі, якщо її дохід є нижчім за середній

Невідповідність між 
розмірами пільг та реальними 
можливостями їх забезпечити

Заборона на введення нових пільг, законодавче встановлення конкретного 
джерела фінансування для кожного виду пільг, уведення обмеження 
«одна людина – одна пільга»

Дефіцитність Пенсійного 
фонду

Для зменшення видаткової частини Пенсійного фонду ввести 
максимальний розмір пенсії за віком, детінізація заробітної платні, що 
дасть змогу збільшити базу для нарахування пенсійних внесків

Залишкове фінансування 
медичного забезпечення

Запровадження обов’язкового медичного страхування, що дасть змогу 
зменшити навантаження на державний бюджет та водночас обмежити 
можливість покривати інші бюджетні видатки за рахунок видатків на 
охорону здоров’я
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загрозам і можливим негараздам та досягнення 
максимального рівня соціальної безпеки насе-
лення сьогодні й у майбутньому, визначальни-
ми напрямами якого мають бути: 

– забезпечення виконання державних со-
ціальних програм, спрямованих на вирішення 
пріоритетних соціальних проблем регіонів, за-
безпечення збалансованості та координації їхніх 
положень із регіональними програмами на етапах 
формування та здійснення, організації належного 
контролю над виконанням цих програм; 

– поліпшення якості розроблення стратегій 
регіонального розвитку; 

– здійснення пошуку нових ефективних не-
традиційних механізмів подолання соціальних 
проблем депресивних територій; 

– забезпечення орієнтації регіональної по-
літики на сталість соціально-економічного роз-
витку та саморозвиток регіону, запровадження 
ефективної регіональної програми сприяння 
розвитку підприємництва та соціальної відпо-
відальності бізнесу; 

– організація соціального моніторингу ді-
яльності державних та регіональних органів та 
органів місцевого самоврядування; 

– створення регіональної соціологічної служ-
би, забезпечення її ефективної діяльності; 

– забезпечення підвищення ролі територі-
альних громад та органів місцевого самовряду-
вання, створення ефективних механізмів їхньої 
участі у формуванні та реалізації регіональної 
політики.
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РІВЕНЬ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРИЧИНИ

POVERTY IN UKRAINE AND ITS CAUSES

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено висвітленню причин бідності в Україні 

та ефективності дій для її подолання. Актуальність теми ви-
значається високим рівнем бідності населення в нашій країні 
та неефективною політикою її подолання. На жаль, Україна 
є найбіднішою країною Європи, а в світовому рейтингу посі-
дає 123-є місце зі 140 країн за рівнем особистого багатства 
населення, показник якого на середину 2018 р. становив 1 
563 долари. Бідність є не лише соціальною, а й економічною 
категорією і залежить від таких макроекономічних показників, 
як обсяг ВВП, рівень безробіття, індекси інфляції та реальної 
заробітної плати. Нині в Україні спостерігається складна полі-
тична ситуація, яка є визначним чинником, що впливає на по-
казник бідності. У статті проведено аналіз основних причин, які 
безпосередньо впливають на рівень бідності в країні, а також 
висвітлено заходи щодо її ефективного подолання. 

Ключові слова: бідність, інфляція, безробіття, продуктив-
ність праці, заробітна плата, антиінфляційна політика, конку-
ренція на ринку.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена освещению причин бедности в Украине 

и эффективности действий для ее преодоления. Актуальность 
темы определяется высоким уровнем бедности населения в 
нашей стране и неэффективной политикой ее преодоления. К 
сожалению, Украина является самой бедной страной Европы, 
а в мировом рейтинге занимает 123-е место из 140 стран по 
уровню личного богатства населения, показатель которого на 
середину 2018 н. составлял 1 563 доллара. Бедность является 
не только социальной, но и экономической категорией и за-
висит от таких макроэкономических показателей, как объем 
ВВП, уровень безработицы, индексы инфляции и реальной за-
работной платы. В настоящее время в Украине наблюдается 
сложная политическая ситуация, которая является определя-
ющим фактором, влияющим на показатель бедности. В статье 
проведен анализ основных причин, которые непосредственно 
влияют на уровень бедности в стране, а также освещены меры 
по ее эффективному преодолению.

Ключевые слова: бедность, инфляция, безработица, про-
изводительность труда, заработная плата, антиинфляционная 
политика, конкуренция на рынке. 

ANNOTATION
The article is dedicated to highlighting the causes of poverty 

in Ukraine and how effective it can be. The relevance of the top-
ic is determined by the high level of poverty of the population in 
our country and the ineffective policy of overcoming it. Not only 
is poverty a social category, it is also an economic category and 
depends on such macroeconomic indicators as GDP, unemploy-
ment, inflation and real wages, but there are several major causes 
of high poverty in Ukraine. The main reasons include a complex 
socio-economic phenomenon, such as unemployment, that is, a 
large number of economically active population remains unem-
ployed and remunerated for their work. The next component is the 
indicator of workers’ labor activity, that is, labor productivity, which 
shows how the country’s labor resources are used. High morbid-
ity is one of the reasons that has the greatest impact on poverty, 
because Ukraine is one of the countries with a large number of 
patients who are unable to perform their work properly. The deci-
sive factor in this is the ecology of our country, which is one of the 
primary problems after April 26, 1986, that is, a man-made disaster 
at the Chornobyl NPP. The next group of reasons is demographic, 
which implies high mortality rates, low birth rates, and sufficiently 
high divorce rates in the country, which are caused by underem-
ployment, the crisis of payments, low wages, and poorly effective 
social policies. One of the most important causes of poverty in the 
country is the standard of living of every Ukrainian who depends on 
the state and the strategy of building economic life. Unfortunately, 
the complicated political situation that has unfolded in our country 
cannot guarantee the full development of the economy and, in par-
ticular, the standard of living of each of us. Also, an important fac-
tor influencing the poverty rate is education, which is the basis for 
human development, since only skilled workers provide economic 
growth. The phenomenon of uneven development of the regions is 
directly one of the causes of poverty, and its overcoming will be en-
sured by state-developed action. The article analyzes the actions 
that will help the country reduce poverty by several times.

Key words: poverty, inflation, unemployment, labor productivi-
ty, wages, anti-inflation policy, competition in the market.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Таке явище, як бідність, 
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існує в усіх країнах світу, навіть найбільш 
розвинених. Але питання в тому, скільки та-
ких людей, який рівень бідності й чи створи-
ла держава умови для виходу з неї, організу-
вавши нові робочі місця. Оскільки поняття 
бідності є відносним, найкраще його оцінюва-
ти, порівнюючи з іншими країнами. ООН, на-
приклад, оцінює рівень життя у 160 державах 
світу. В Україні за методикою ООН бідними є 
понад 60% населення. Це збігається зі звітом 
МВФ, яким Україну названо найбіднішою кра-
їною Європи з найменшою зарплатою. В Укра-
їні існує таке ганебне для цивілізованого світу 
явище, як бідність серед працюючих. Кожен 
п’ятий працюючий бідний. Середня зарплата в 
Україні минулого року ледве досягла 264 євро 
(для порівняння: у Молдові – €324, у Польщі – 
€1 102, у Німеччині – €3 700). В Україні найви-
щий рівень експлуатації найманих працівників 
у Європі. Частка зарплати в собівартості про-
дукції, за даними Національної академії наук, 
становить лише 6,5%, тоді як у європейських 
країнах – понад 30%.

Бідність – це соціальне явище, що характе-
ризується відсутністю необхідних матеріальних 
засобів для того, щоб провадити «нормальне» 
(відповідно до норм прийнятих суспільством) 
життя. Дослідження проблем бідності та рівня 
життя населення в Україні набуває дедалі біль-
шого значення з погляду виявлення соціально 
вразливих груп населення та створення ефек-
тивно діючої соціальної політики, адже, за офі-
ційними даними Державної служби статистики 
України [1], за межею бідності сьогодні живуть 
80% населення країни. ООН установила межу 
бідності у розмірі 510 доларів на місяць, в 
Україні ця цифра сягає 300 доларів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Серед учених, 
які досліджували та продовжують досліджу-
вати рівень бідності та зниження життєвого 
рівня населення України, слід виділити пра-
ці І.М. Бабака, Н.П. Борецької, В.М. Геєця, 
О.А. Грішнової, О.Ф. Новікової, Антонюк, 
І.В. Качалової, Н.С. Власенко, Л.С. Шевченко. 
У роботах зазначених учених досліджуються 
як методичні підходи до визначення бідності, 
так і особливості прояву цього явища в Укра-
їні та його наслідки. Не зменшуючи значення 
робіт вітчизняних науковців, варто зазначити, 
що проблема бідності в Україні досі невирішена 
та потребує чіткої систематизації елементів дер-
жавного регулювання сучасної системи доходів 
населення країни.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Завданням статті є аналіз причин, що 
спричиняють високий рівень бідності в Україні, 
та дослідження методів подолання цього явища.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Поняття «бідність» у житті су-
часного українця набуло великого значення. 

Актуальність цієї теми пов’язана з тим, що 
Україна – найбідніша країна в Європі, а у сві-
товому рейтингу посіла 123-є місце зі 140 кра-
їн за рівнем особистого багатства населення, 
показник якого на середину 2018 р. становив 
1 563 долари. Найближчі сусіди попереду – 
Непал (2 054 дол.), Камерун (2 282 дол.), Ке-
нія (2 306 дол.) Бангладеш (2 332 дол.), Ле-
сото (2 640 дол). Позаду в списку – Білорусь 
(1 563 дол.), Таджикистан (1 364 дол.), Замбія 
(1 197 дол.), Сирія (1 190 дол.), Малі (1 094 дол.). 
На першому місці знаходиться Швейцарія з по-
над 530 тис дол. на одну дорослу людину, далі 
йдуть Австралія з 411 тис дол. і США з майже 
404 тис дол. До десятки також входять Бель-
гія, Норвегія, Нова Зеландія, Канада, Данія, 
Сінгапур, Франція. Найгірші позиції в спис-
ку зі 140 країн у ДР Конго (331 дол.), Ефіопії 
(167 дол.) і Малаві (141 дол.).

Бідність є не лише соціальною, а й еконо-
мічною категорією, а отже, залежить від таких 
макроекономічних показників, як обсяг ВВП, 
рівень безробіття, індекси інфляції та реальної 
заробітної плати. Виділяють декілька груп при-
чин високого рівня бідності в Україні:

1. економічні; 
2. соціально-медичні;
3. демографічні;
4. соціально-економічні;
5. освітньо-кваліфікаційні;
6. політичні;
7. регіонально-демографічні (нерівномірний 

розвиток регіонів).
1. До першої групи відносять економічні 

причини високого рівня бідності, тобто рівні 
безробіття, продуктивності праці, низька за-
робітна плата та неконкурентоспроможність 
галузі. Безробіття – це складне соціально-еко-
номічне явище, за якого частина економічно 
активного населення не має роботи й заробітку 
[2, c. 13–15].

Спад української економіки спричинив зрос-
тання рівня безробіття серед населення. І хоча 
темпи відновлення економічної активності де-
монструють позитивну динаміку (на кінець 
2018 р. рівень безробіття становив 10%, а вже 
на перше півріччя 2019 р. цей показник ста-
новив 9,2%), досягти рівня зайнятості хоча б 
докризового періоду поки що не вдалося. Го-
ловною причиною зростання безробіття стало 
падіння економіки та відповідне зниження фі-
нансових результатів діяльності підприємств. 
Частина компаній збанкрутіла, а деякі, щоб 
запобігти витратам, почали знижувати рівень 
своїх витрат та оптимізувати штат працівників.

Ще одним чинником стало підвищення міні-
мальної заробітної плати. Це змусило підпри-
ємців, які не в змозі збільшити свій фонд опла-
ти праці, перевести працівників на неповний 
робочий день або взагалі на неформальну за-
йнятість. Рівень безробіття в Україні в березні 
2019 р. скоротився порівняно з лютим на 7,3% 
і становив 340,7 тис осіб.
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Наступний складник – низька заробітна пла-
та. Взагалі заробітна плата – це сума матері-
альних благ та послуг, які можна придбати за 
номінальну зарплату. Станом на 1 січня 2019 р. 
місячна мінімальна заробітна плата в Україні 
становить 4 173 грн. Хоча, якщо враховувати 
витрати на споживання, оплату податків та ін-
ших індивідуальних платежів, цієї суми не ви-
стачає простому українцю. З підняттям рівня 
цін на комунальні послуги, продукти та інші 
повсякденні справи, рівень бідності в Україні 
зростає, адже якщо зростає мінімальна заробіт-
на плата, відповідно, зростає й рівень цін.

Продуктивність праці – це показник тру-
дової діяльності працівників, який характе-
ризує кількість продукції, виробленої за оди-
ницю часу, або витрати часу на виробництво 
одиниці продукції. Якщо ВВП свідчить про 
те, скільки благ виробляє країна загалом, то 
продуктивність праці показує, як використо-
вуються її трудові ресурси. В Україні найниж-
ча продуктивність праці з усіх європейських 
країн [3, c. 31–34]. За індексом продуктивнос-
ті праці, обчисленим тижневиком на підставі 
даних МВФ і Міжнародної організації праці 
для 85 країн, українці посідають 72-е місце. 
Кожен із працюючих українців приніс нації 
16 082 дол. [2]. Лідерами рейтингу виявилися 
Люксембург (кожен працівник там заробив для 
країни 192 931 дол.), Сінгапур (129 129 дол.) і 
Норвегія (101 919 дол.). Найближчими «сусіда-
ми» України за показниками ефективності пра-
ці є жителі Вірменії (16 762 дол.), Азербайджа-
ну (18 456 дол.), Таїланду (14 459 дол.) та Іраку 
(13 902 дол.). Одним із важливих негативних 
чинників впливу на рівень продуктивності пра-
ці у цілому в економіці України є наявність та 
розширення тіньових економічних процесів. Ті-
нізація економіки гальмує розширення системи 
стимулів та процеси державотворення в країні. 
Рівень тіньової економіки України, за різними 
статистичними даними, сягає 60–70% від об-
сягу реального ВВП країни, зокрема в країнах 
Європи, за даними ООН, вони не сягаюсь 20%. 

Також ще однією причиною бідності в країні 
є неконкурентоспроможність галузі, тобто ві-
тчизняні товари та послуги не спроможні кон-
курувати на ринку.

2. Наступна група причин – соціально-ме-
дичні. До них відносять інвалідність, старін-
ня нації та високий рівень захворюваності. 
На жаль, інвалідність у сучасному світі – це 
справжній виклик для людини. Через певні об-
межені можливості людям важко вести актив-
ну економічну діяльність. Інвалідність в Укра-
їні – це міра втрати здоров’я та обмеження 
життєдіяльності, що перешкоджає або позбав-
ляє конкретну особу здатності чи можливості 
здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що 
вважаються для особи нормальними залежно 
від вікових, статевих, соціальних і культурних 
чинників. У цьому визначенні не враховується 
той факт, що інвалідність – це проблема сус-

пільна, відповідальність за її вирішення лягає 
на плечі суспільства і держави, а не тільки на 
людину. Кількість осіб з інвалідністю сьогод-
ні становить близько 6% населення України, 
на початок року, за даними Державної служби 
статистики України, ця цифра становила 2 млн 
600 тис осіб [1].

Також причиною бідності є високий рівень 
захворюваності, на жаль, за останні десятиліт-
тя кількість хворих зросла в декілька разів. Це 
супроводжується поганою екологією, для Укра-
їни це одна з найголовніших проблем після тех-
ногенної катастрофи 26 квітня 1986 р. – вибуху 
на Чорнобильській АЕС, що й досі призводить 
до страшких наслідків і виникнення нових хво-
роб; значна частина України постраждала від 
забруднення небезпечними речовинами, зростає 
кількість хворих на рак, туберкульоз та на інші 
страшні хвороби, які не дають змоги повноцін-
но вести економічну діяльність. 

3. Наступною групою причин бідності в Укра-
їні є демографічна. Останні демографічні тенден-
ції в Україні свідчать, що зростає чисельність на-
роджених і скорочується чисельність померлих, 
хоча природний спад населення зберігається. 
Країні потрібні кардинальні заходи для зміни 
соціально-економічного базису демографічних 
процесів та їх ментальних основ. Ужитих захо-
дів у галузі соціально-демографічної політики 
явно недостатньо для повного вирішення демо-
графічних питань. Потрібні подальші зусилля 
з оптимізації соціально-демографічної політи-
ки в Україні. Демографічне зростання України 
можливе тільки за реального збільшення соці-
альних інвестицій і підвищення ефективності 
витрачених коштів на соціально-демографічну 
політику [4, c. 112–115]. Вирішення демографіч-
ної проблеми в Україні вимагає об’єднання всіх 
реалізованих напрямів політики в спеціальну 
Національну програму демографічного розвит-
ку з виділенням достатніх коштів і створенням 
спеціальних органів влади, відповідальних за 
її реалізацію. Національна програма демогра-
фічного розвитку України повинна включати 
три напрями: «Стимулювання народжуваності, 
підтримка сім’ї, відповідального материнства і 
батьківства», «Поліпшення здоров’я і скорочен-
ня смертності населення» і «Оптимізація систе-
ми розселення, регулювання міграції та стиму-
лювання зайнятості населення», а також заходи 
організаційного порядку.

Нині в Україні досить високий рівень розлу-
чень (на 1 000 сімейних пар 750 розлучень) [1]. 
Це спричинено важкою політичною ситуацією 
в країні, а також економічно-соціальними при-
чинами. Вимушена неповна зайнятість, криза 
неплатежів, низькі стандарти оплати праці і 
недосконалість соціальної політики призвели й 
до критичного матеріального становища сімей, 
через що виникають конфлікти в сім’ях і при-
зводять здебільшого до розлучень.

4. До соціально-економічної групи причин 
бідності належить рівень життя українця. Від 
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держави, її стратегії будування економічного 
життя, ситуації всередині країни і залежить рі-
вень життя простого українця. Останніми рока-
ми соціально-економічна ситуація в Україні до-
корінно змінила життя населення. Перебудова 
економічних відносин в умовах спаду виробни-
цтва, інфляції, зміни форм власності призвела 
до різкого зниження рівня життя населення, 
зменшення його платоспроможності, розшару-
вання суспільства за рівнем доходів, зростання 
безробіття. Зниження рівня й якості життя на-
селення, недосконалість проведення економіч-
них та політичних реформ, майнові нерівності 
призводять до загострення соціальних проти-
стоянь у суспільстві. 

Низький рівень життя широких верств на-
селення у поєднанні з надмірним – за європей-
ськими стандартами – майновим розшаруванням 
є чи не основною соціальною проблемою Украї-
ни. Таку невиправдано високу ціну платить сус-
пільство за економічні трансформації. Сучасна 
наука визначає бідність як «неможливість через 
брак коштів підтримувати спосіб життя, прита-
манний конкретному суспільству в конкретний 
період часу». Суть цього виразу пояснює те, що 
внаслідок матеріальних нестатків бідні верстви 
населення не можуть забезпечити себе необхід-
ними для життєдіяльності елементами, зокрема 
харчуватися відповідно до місцевих стандартів, 
не можуть оплачувати житло та комунальні по-
слуги виходячи зі своїх потреб, не можуть лікува-
тися та відпочивати, забезпечуючи відновлення 
втраченого через хворобу або перенавантаження 
здоров’я, не говорячи про щоденні соціальні ви-
годи – комунікаційні, транспортні послуги, а та-
кож необхідну в сьогоднішніх умовах належну 
освіту собі та своїм дітям. Отже, маючи еконо-
мічне походження, бідність є набагато ширшим 
явищем, що стосується різноманітних аспектів 
життя населення, особливо рівня соціального за-
безпечення українця [5, c. 37].

5. До освітньо-кваліфікаційних причин бід-
ності відносять низький рівень освіти та недо-
статню професійну підготовку. Освіта є одним 
із головних ресурсів сучасного суспільства, 
прогрес якого базується на розбудові системи 
знань. Рівень та якість здобутої освіти, освіт-
ні досягнення населення значною мірою ви-
значають структурно-інноваційні можливості 
розвитку економіки та багатьох інших сфер, 
важливих для людського добробуту. Саме тому 
забезпечення доступності високоякісної осві-
ти впродовж життя як необхідної передумови 
ефективного функціонування та економічного 
зростання країни було визнано однією з голо-
вних цілей у сфері людського розвитку, сфор-
мульованих у Декларації тисячоліття ООН. За 
умов депопуляції і несприятливих демогра-
фічних перспектив, коли скорочуються обсяги 
власної робочої сили, в Україні актуалізують-
ся нові вимоги до продуктивних сил: зміщен-
ня пріоритетів поповнення трудових ресурсів із 
кількісних на якісні. Нові соціально-економіч-

ні орієнтири, необхідність постійного відтво-
рення й удосконалення кваліфікованої робочої 
сили вимагають зростаючих капіталовкладень 
у сферу людського розвитку, зумовлюють по-
требу у постійній самоосвіті і навчанні впро-
довж усього життя, підвищенні кваліфікації і 
професійної підготовки, оволодінні новітніми 
технологіями відповідно до зростаючих вимог 
суспільного розвитку. Саме рівень освіти й ква-
ліфікації визначає можливості професійної за-
йнятості молоді, її конкурентоспроможність на 
ринку праці, а отже, є важливим чинником рів-
ня економіки і, відповідно, впливає на рівень 
бідності в країні.

6. До політичної групи причин бідності в кра-
їні відносять військові конфлікти та вимушену 
міграцію. Ці причини найбільш актуальні для 
України, оскільки вже понад п’ять років триває 
збройний конфлікт на Сході. Україна не зали-
шилася осторонь світових міграційних процесів. 
На жаль, події 2014–2019 рр. на Сході та Півдні 
України, анексія Криму призвели до ситуації, у 
якій внутрішньо переміщеними особами офіцій-
но вважаються 1 459 226 переселенців із Донба-
су та Криму (це за офіційними даними Держав-
ної служби статистики України) [1]. Ситуація 
вимушеної міграції має декілька аспектів: 

– економічний – утрата матеріальних благ, 
фінансова невпевненість; 

– правовий – складність у визначеності юри-
дичного статусу у країні-реципієнті, тривалість 
і стадійність здобуття законного статусу грома-
дянина, правова нерівність із титульним насе-
ленням держави; 

– психологічний – переживання негативних 
життєвих подій (утрат, змін, що відбуваються 
до і під час переселення та у період адаптації до 
нового суспільства);

– соціально-культурний – соціальні зміни та 
культурні (етнічні, релігійні тощо) відмінності 
у новому середовищі, ізоляція; 

– політичний – відсутність, до повного на-
буття громадянства, можливості легального 
впливу на внутрішню та зовнішню політику 
держави.

Так, в економічному аспекті у результаті мі-
граційних явищ зазнають суттєвих змін стате-
во-віковий склад, освітньо-професійний рівень 
населення регіону-донора та регіону-реципієн-
та. З одного боку, це ліквідація дефіциту ро-
бочої сили, підвищення конкурентоздатності, 
ефективності праці, зростання економічних 
показників і гальмування інфляції (інозем-
ні працівники більш схильні до накопичення 
фінансових заощаджень), але, з іншого – по-
силення конкуренції, зниження якості праці 
(через низьку компетентність «дешевих» пра-
цівників-мігрантів, особливо у разі вимушеної 
міграції), підвищення навантаження на ринок 
житлово-побутових послуг, виведення фінансів 
за кордон (до країни-донора), часто зростання 
рівня економічної та кримінальної злочинності, 
міжетнічні конфлікти (за умов відмови мігран-
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тів до асиміляції) тощо. Цікавим є й той факт, 
що існують певні відмінності у розмірі оплати 
праці мігрантів та місцевого населення.

7. Останньою причиною бідності є нерів-
номірний розвиток регіонів. Остання світова 
криза та військовий конфлікт ще більше по-
глибили асиметрію розвитку регіонів України. 
Забезпечити їх сталий розвиток лише за допо-
могою регіональної політики неможливо. Для 
усунення асиметрії в економічному та соціаль-
ному розвитку регіонів необхідно розробити ді-
єві принципи регулювання на державному рів-
ні. При цьому необхідно зазначити, що кожен 
депресивний регіон має свої причини та особли-
вості депресивності. Базовими диспропорціями 
регіонального розвитку України є такі:

– у великих містах та переважно промисло-
вих районах економічний розвиток відбувається 
більш динамічно, ніж в аграрних місцевостях;

– мешканці сільських територій отримують 
нижчу заробітну плату, ніж населення облас-
них центрів;

 – вищий доступ до публічних послуг, інфор-
маційних комунікацій та отримання якісніших 
послуг має населення великих міст;

– розвиток підприємництва значно усклад-
нений у віддалених від обласного центру міс-
цевостях; 

– навколо великих міст та промислових те-
риторій переважно зосереджена розвинена ло-
гістична мережа.

Заходи і механізми зниження бідності:
– створення умов для зростання виробництва 

і, відповідно, для задоволення грошових дохо-
дів населення. В умовах збільшення безробіття 
і нерівномірності розподілу доходів різних соці-
альних груп населення держава може сприяти 
підвищенню соціальної відповідальності підпри-
ємств шляхом їх залучення до програми освіти, 
скорочення безробіття та безпритульності, по-
ліпшення умов праці. Розширення купівельної 
спроможності населення може бути здійснено 
завдяки підтримці великими корпораціями ма-
лого та середнього бізнесу в результаті реалізації 
проєктів та підрядів, що є джерелом додаткових 
робочих місць та джерелом доходів населення;

– підтримка мікроекономічної стабільності. 
Для моніторингу макроекономічних тенденцій 
та їх аналізу було розроблено спеціальне табло 
з індикаторами. Сюди закладається набір еко-
номічних, фінансових та структурних показни-
ків з відповідними пороговими значеннями, що 
допомагають виявляти макроекономічні дисба-
ланси. При цьому передбачається можливість 
за необхідності коригувати показники та їхні 
порогові значення з тим, щоб урахувати змі-
ни характеру макроекономічних дисбалансів, 
пов’язаних, зокрема, з розвитком загроз макро-
економічній стабільності [6, c. 3–7];

– проведення антиінфляційної політики. Бо-
ротьба з некерованою інфляцією є однією з голо-
вних проблем державного регулювання цін. Для 
стримування надмірної інфляції та зменшення її 

негативних наслідків уряд здійснює антиінфля-
ційну політику. Антиінфляційна політика – це 
комплекс відповідних заходів державного регу-
лювання економіки, які спрямовані на боротьбу 
з надмірною інфляцією. Утілення в життя такої 
політики потребує від уряду розроблення анти-
інфляційної програми, яка визначає мету, зав-
дання та способи її реалізації, що залежить від 
стадії інфляційного процесу, його інтенсивності 
та інших чинників. Так, завдання боротьби з ін-
фляцією чи обмеження масштабів інфляційних 
наслідків є різними та потребують різних мето-
дів регулювання [7, c. 18–26];

– встановлення мінімального розміру оплати 
праці. Мінімальна заробітна плата – це законо-
давчо встановлений розмір оплати праці за вико-
нану працівником місячну (годинну) норму праці. 
Мінімальна заробітна плата в погодинному роз-
мірі застосовується на підприємствах усіх форм 
власності, а також фізичними особами – підпри-
ємцями, які використовують найману працю, 
якщо ними встановлено погодинну оплату праці 
із застосуванням нормованих завдань та обліком 
фактичного робочого часу. Розмір мінімальної за-
робітної плати переглядається щорічно не рідше 
одного разу на рік та встановлюється Верховною 
Радою України за поданням Кабміну у Законі про 
Державний бюджет України. Під час обговорення 
розміру мінімальної зарплати на наступний бю-
джетний рік ураховуються пропозиції, виробле-
ні шляхом переговорів спільного представниць-
кого органу об’єднань профспілок і спільного 
представницького органу об’єднань організацій 
роботодавців на національному рівні. Розмір мі-
німальної заробітної плати не може бути нижче 
за прожитковий мінімум для працездатних осіб, 
установлений на відповідний бюджетний рік.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
поняття «бідність» у житті сучасного українця 
набуло великого значення. Актуальність цієї 
теми пов’язана з тим, що Україна – найбідніша 
країна в Європі, а у світовому рейтингу посіла 
123-є місце зі 140 країн за рівнем особистого 
багатства населення, показник якого на серед-
ину 2018 р. становив 1 563 долари. Наслідками 
виникнення бідності в Україні є низький рівень 
життя, погіршення стану здоров’я, неможли-
вість отримати якісну освіту, військовий кон-
флікт у державі, демографічна проблема, безро-
біття, низька продуктивність праці, вимушена 
міграція, екологічні проблеми, нерівномірний 
розвиток регіонів. На жаль, бідність неможливо 
подолати повністю, але за допомогою державних 
стратегій її рівень можливо зменшити та збері-
гати певну стабільність у суспільстві. Стратегі-
єю прогресивного розвитку, яка виведе Україну 
з бідності, є пріоритет національних інтересів 
та інноваційна економічна політика. В Україні 
найвищий рівень експлуатації найманих праців-
ників в Європі. Частка зарплати у собівартос-
ті продукції, за даними Національної академії 
наук, становить 6,5%, проте у європейських 
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країнах – понад 30%. Україна багата як трудо-
вими, так і сировинними ресурсами, які можуть 
допомогти країні подолати економічну кризу і, 
таким чином, зменшити рівень бідності.
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СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

SOCIAL ANALYSIS OF THE DAIRY INDUSTRY IN THE LVIV REGION

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні аспекти соціального аналі-

зу молочної промисловості Львівської області. Встановлено, 
що на початку 2000-х років Львівська область була лідером 
серед інших областей за обсягами виробництва молока, про-
те сьогодні обсяги значно скоротилися. Проведено аналіз за 
основними складниками. Розглянуто демографічні показники 
регіону: кількість живонароджених та померлих, населення 
працездатного віку (15–64 років) та частка жителів сільської 
місцевості. Встановлено рівень зайнятості населення, зокрема 
в сільському господарстві. Досліджено основні складники до-
ходів та витрат населення, а також визначено частку грошових 
витрат на купівлю молока та молочної продукції. З’ясовано еко-
логічну ситуацію в області за допомогою показників шкідливих 
викидів в атмосферу та капітальних інвестицій у заходи щодо 
захисту навколишнього природного середовища. Проаналізо-
вано рівень злочинності у Львівській області, використовуючи 
показники кількості облікованих правопорушень у сільському 
господарстві та кількості осіб, яким повідомлено про підозру 
правопорушень. 

Ключові слова: молочна промисловість, соціальний ана-
ліз, рівень зайнятості, сільське господарство, демографічні по-
казники, екологія, злочинність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные аспекты социального 

анализа молочной промышленности Львовской области. Уста-
новлено, что в начале 2000-х годов Львовская область была 
лидером среди других областей по объемам производства мо-
лока, однако на сегодняшний день объемы значительно сокра-
тились. Проведен анализ по основным составляющим. Рас-
смотрены демографические показатели региона: количество 
живорожденных и умерших, население трудоспособного воз-
раста (15–64 лет) и доля жителей сельской местности. Уста-
новлен уровень занятости населения, в частности в сельском 
хозяйстве. Исследованы основные составляющие доходов 
и расходов населения, а также определена доля денежных 
расходов на покупку молока и молочной продукции. Показа-
на экологическая ситуация в области с помощью показателей 

вредных выбросов в атмосферу и капитальных инвестиций в 
мероприятия по защите окружающей среды. Проанализиро-
ван уровень преступности во Львовской области, используя 
показатели количества учтенных преступлений в сельском хо-
зяйстве и количества лиц, которым сообщено о подозрении в 
правонарушениях.

Ключевые слова: молочная промышленность, социаль-
ный анализ, уровень занятости, сельское хозяйство, демогра-
фические показатели, экология, преступность.

АNNOTATION
The main aspects of social analysis of dairy industry of Lviv 

region are considered in the article. It is established that in the 
early 2000s the Lviv region was the leader among other regions in 
terms of milk production, but today it have significantly decreased. 
An analysis was conducted on the main components. The demo-
graphic indicators of the region are considered: the number of 
births and deaths, the population of working age (15-64 years) and 
the share of rural residents. The employment rate of the population 
in Lviv region, in particular in agriculture, has been established. 
The analysis of the average number of staff members of the Lviv 
region was also important. The basic components of income and 
expenditures of the population are investigated, as well as the 
share of cash expenditures for the purchase of milk and dairy prod-
ucts. The structure of income was divided into wages, income from 
business and self-employment, income from the sale of agricultur-
al products, pensions, degrees, benefits and subsidies provided 
in cash, cash assistance from relatives, other persons and other 
income. Besides, cost structure is divided into costs for food, to-
bacco, alcohol, non-consumed total costs, non-food products and 
services. The environmental situation in the region is determined 
by means of indicators of harmful emissions into the atmosphere 
and capital investments in measures for environmental protection. 
Crime levels in the Lviv region were analyzed using indicators of 
the number of reported offenses in agriculture and the number of 
persons reported as suspected of offenses. The social analysis of 
the dairy industry has helped to identify labor reserves, external 
environmental and criminogenic factors that will contribute to the 
development of farms and other actors in the economic activity of 
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dairy production. Moreover, the conducted research is important in 
view of the prospects of dairy industry development in Lviv region, 
namely the increase in the number of milk production and process-
ing enterprises in the region. The development of one region will 
help boost the economy at the national level.

Key words: dairy industry, social analysis, employment rate, 
agriculture, demographics, ecology, crime.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Історично склалося, що 
Львівська область має сприятливі умови для мо-
лочної промисловості – від природно-кліматич-
них факторів до культури ведення сільського 
господарства у селянських домогосподарствах. 
У 2002 р., коли обсяг виробництва молока в 
Україні становив 14 138,1 тис т, Львівська об-
ласть виробляла 1 061,6 тис т, що становило 
7,5% від загального обсягу. Останні дані свід-
чать про те, що рівень молочного виробництва 
України в 2019 р. порівняно з 2002 р. упав на 
понад 83% (2 313,9 тис т), а Львівська область 
посідає сьоме місце (24 тис т) [1].

Асоціація виробників молока стверджує, що 
українська молочна промисловість демонструє 
згортання: кількість дійного покоління протя-
гом 10 останніх років скоротилася на 43%, обсяг 
молока, яке надійшло на переробку, – на 10%, 
а імпорт молочної продукції переважає над екс-
портом. Основними причинами такої ситуації 
є спекуляції навколо питання відкриття ринку 
землі, недосконалість аграрної політики та від-
сутність на національному рівні чіткого страте-
гічного плану щодо молочної промисловості [2].

Отже, важливим є проведення соціального 
аналізу молочної промисловості у Львівській 
області як колишнього лідера у виробництві мо-
лока серед інших регіонів країни для виявлен-
ня перспектив розвитку досліджуваного виду 
економічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженню 
функціонування та розвитку молочної промис-
ловості присвячено праці таких учених, як: 
Н.С. Бєлінська, С.В. Васильчак, А.Я. Данке-
вич, Т.А. Зінчук, О.Ю. Лупенко, В.С. Ніцен-
ко, В.О. Рибінцев, П.Т. Саблук, Л.Д. Тулуш, 
О.М. Шпичак. 

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим при-
свячується означена стаття. Однак, не-
зважаючи на велику увагу, приділену 
дослідженню молочної промисловості, 
важливим є її аналіз у регіональному 
розрізі, зокрема Львівської області як 
однієї з найсприятливіших областей 
для провадження такого виду еконо-
мічної діяльності. 

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою дослідження 
є визначення перспектив розвитку мо-
лочної промисловості Львівщини за до-
помогою соціального аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Соціальний аналіз часто викорис-
товується під час проєктного аналізу. Його 
основною метою є визначення доцільності ре-
алізації проєкту з погляду населення, яке про-
живає в регіоні здійснення проєкту, екології 
та криміногенної ситуації. Соціальний аналіз 
молочної промисловості допоможе виявити ре-
зерви робочої сили, зовнішні екологічні та кри-
міногенні чинники, які сприятимуть розвитку 
фермерських господарств та інших суб’єктів 
економічної діяльності – виробництва молочної 
продукції. 

Проведення соціального аналізує включає у 
себе декілька складників, аналіз яких є необ-
хідним (рис. 1).

Проведений аналіз демографічної ситуації у 
Львівській області демонструє таке. Територія 
Львівської області – 21 833 км2, що дає змогу 
опинитися на 17-й сходинці у переліку тери-
торій 24 областей країни та Автономної Респу-
бліки Крим. Адміністративно-територіальний 
устрій Львівщини: 20 районів, 25 територіаль-
них громад, 44 міста, 34 селища міського типу 
та 632 села. Щільність населення регіону сягає 
116,3 осіб на 1 км2 (у 2014 р.). Частка сіль-
ського населення в регіоні – 39% [4]. Населен-
ня регіону коливається в межах 2,5 млн осіб, 
із них 1,7 млн осіб у віці 15–64 років. Зміни у 
2017 р. порівняно з 2005 р. всього населення та 
населення віком 15–64 років становлять -1,9% 
та -1,7% відповідно. Кількість сільського на-
селення скоротилася протягом останніх 12 ро-
ків понад 3%, однак темп приросту сільського 
населення віком 15–64 років становить +1,3% 
(рис. 2).

Кількість народжених у Львівській області 
в 2018 р. порівняно з 2002 р. зменшилася на 
3,1%. Протягом аналізованого періоду відбува-
ються коливання, проте лінія тренду говорить 
про загальне зростання живонароджених осіб. 
Кількість померлих осіб має протилежну тен-
денцію: у 2018 р. кількість померлих на 3,5% 
менша, ніж у базовому році (рис. 3).

Отже, аналіз демографічної ситуації Львів-
щини допоміг дійти висновку, що кількість по-

 

Демографічна ситуація в регіоні 

Зайнятість населення в регіоні 

Доходи та рівень життя населення в регіоні 
     

Екологія в регіоні 

Криміногенна ситуація в регіоні 

 

 

Рис. 1. Складники соціального аналізу
Джерело: складено на основі [3, с. 107]
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тенційних споживачів молочної продукції має 
загальну тенденцію до зростання, крім того, 
зростання кількості осіб віком 15–64 років, які 
проживають у сільській місцевості, є індикато-
ром, який свідчить про потенційно можливих 
виробників молока (як домогосподарства).

Моніторинг показників зайнятості на-
селення в регіоні продемонстрував таке. 
Кількість зайнятого населення в регіо-
ні – понад 41%, із них найманих праців-
ників підприємств, організацій установ – 
близько 22,5%. У сільському, лісовому 
та рибному господарстві кількість зайня-
тих осіб у відношенні до загальної кіль-
кості зайнятих становить 18,3% і 18,2% 
у 2016 та 2017 рр. відповідно (табл. 1).

Середньооблікова кількість штатних 
працівників Львівщини у 2017 р. ско-
ротилася порівняно з 2010 р. на 16%, а 
кількість штатних працівників у сіль-
ського, рибному та лісовому господар-
стві – на 14%. Частка працівників сіль-
ського, лісового та рибного господарства 
у загальній структурі протягом аналі-
зованого періоду коливається в межах 
2,1%. Проте темп приросту цієї частки 
порівняно з 2010 р. зріс на 2,3%, тобто у 
перелічених видах господарства залучено 

більшу кількість працівників у 2017 р. порівня-
но з базовим роком (рис. 4).

Згідно з отриманими даними аналізу зайня-
тості населення в регіоні, лише 42% населен-
ня є зайнятими, з них 7,6% – у сільському, 

 Рис. 2. Населення Львівської області, 2005–2017 рр.
Джерело: побудовано на основі даних [5]

 
Рис. 3. Демографічні показники Львівської області,  

2001–2019 рр.
Джерело: побудовано на основі даних [6]

Таблиця 1
Кількість зайнятого населення у Львівській області, 2016–2017 рр.

 

2016 2017

усього
у т.ч. наймані 

працівники підприємств, 
установ та організацій

усього
у т.ч. наймані працівники 
підприємств, установ та 

організацій
Усього зайнято, тис осіб 1047 569,1 1050,8 560,3
Сільське господарство, 
лісове господарство та рибне 
господарство, тис осіб

191,5 12,9 191,5 13,5

Джерело: побудовано на основі даних [5]
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рибному та лісовому господарстві. Це означає, 
що існує резерв невикористаного трудового по-
тенціалу, який у перспективі може залучитися 
до підприємств та організацій молочної про-
мисловості. 

Аналіз доходів та рівня життя населення в 
регіоні показав таке. У структурі доходів най-
більші частки мають оплата праці, а також 
пенсії, стипендії, допомоги та субсидії, надані 
готівкою. Проте для даних двох видів доходів 
спостерігається різна тенденція: оплата праці 
в середньому щорічно збільшує свою частку в 
структурі доходів, тоді як державні ви-
плати (зокрема, пенсії, стипендії, допо-
моги та ін.) скорочуються (рис. 5). 

Для сільського населення доходи від 
продажу сільськогосподарської продук-
ції відіграють важливу роль. На жаль, 
статистичні дані свідчать про те, що що-
річно частка такого виду доходів щоріч-
но зменшується (рис. 6). Це пов’язано 
частково з тим, що населення не задо-
волене ціновою політикою збуту молока 
домогосподарствами.

У Львівській області середньоно-
мінальна заробітна плата найманих 
працівників у сільському, лісовому та 
рибному господарстві переважає над се-
редньою зарплатою, зокрема у 2017 р. на 
29%. Протягом досліджуваного періоду 
спостерігається тенденція до зростання 
номінальної заробітної платні (рис. 7). 

Структура сукупних витрат домогос-
подарств Львівської області за 2018 р. 
демонструє, що 50% (у середньому на 
місяць – 4 912,80 грн) витрат припадає 
на купівлю продуктів харчування, 40% 
(3 939,20 грн) – на непродовольчі товари 
та послуги (одяг, взуття, комунальні по-
слуги, охорона здоров’я, освіта, зв’язок 
та ін.) (рис. 8).

Оскільки половину витрат домогосподарств 
становлять продукти харчування, необхідно 
проаналізувати структуру грошових витрат 
домогосподарств на харчування. Статистич-
ні дані свідчать про те, що купівля молочних 
продуктів становить понад 13% витрат, що є 
третім за величиною складником витрат на 
харчові продукти (рис. 9).

Отримані дані свідчать про те, що рівень до-
ходів у населення, що зайняте у сільському, 
рибному та лісовому господарстві, значно ви-
щий, аніж середній дохід в області. Це гово-

 Рис. 4. Середньооблікова кількість штатних працівників Львівської області
Джерело: побудовано на основі даних [5]
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рить про те, що населення зацікавлене 
у залученні до праці на підприємствах 
молочної промисловості. А дані структу-
ри грошових видатків, а також видатків 
на харчування допомогли дійти висно-
вку, що молочна продукція є важли-
вим складником у харчуванні населення 
Львівщини, тому відсоток потенційних 
споживачів є високим. 

Дослідження екологічної ситуації в 
регіоні допомогло з’ясувати, що викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря у Львівській області скоротилися у 
2018 р. порівняно з попереднім роком на 
2,2% (зі 109 107 т до 106 742 т): у роз-
рахунку на один квадратний кілометр – 
із 5 т до 4,9 т, а в перерахунку на одну 
особу – із 43,1 кг до 42,3 кг. Ці дані го-
ворять про те, що середній рівень забруд-
нення атмосферного повітря є мінімаль-
ним (рис. 10). 

Окрім того, Львівська область знахо-
диться у шістці лідерів серед 24 областей 
України та Автономної Республіки Крим 
за капітальними інвестиціями на охоро-
ну навколишнього природного середови-
ща. У 2018 р. обсяг інвестицій становив 
284,5 млн грн, що більше на 18% порів-
няно з попереднім роком та 174% біль-
ше, ніж у 2016 р. [7]. 

Згідно з вищесказаним, екологія у 
Львівському регіоні знаходиться на ви-
сокому рівні, про що свідчать мінімальні 
обсяги шкідливих викидів в атмосферу 
та значні капіталовкладення у заходи 
щодо охорони навколишнього середови-
ща. Окрім того, великі площі пасовищ 
для великої рогатої худоби знаходяться у 
природно-заповідному фонді України. Це 
є сприятливим чинником для розвитку 
молочної промисловості в досліджуваній 
області. 

Моніторинг криміногенної ситуації в ре-
гіоні допоміг дійти таких висновків. Дані 
Львівської прокурати демонструють позитивну 
криміногенну ситуацію в області: 74 облікова-
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Джерело: побудовано на основі даних [6]

Рис. 9. Структура грошових витрат домогосподарств 
на харчування у Львівській області, 2018 р.

Джерело: побудовано на основі даних [6]
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них кримінальних правопорушення у 
2018 р. у сільському господарстві, мис-
ливстві та наданні пов’язаних із ними 
послуг, коли загальнодержавне значен-
ня – 2 714 кримінальних правопору-
шень. Кількість осіб, яким повідомлено 
про підозру кримінального правопору-
шення на підприємствах, установах, 
організаціях сільського господарства, 
мисливства та надання пов’язаних із 
ними послуг, по всій країні – 507, а 
у Львівській області – 5 [8; 9]. Отже, 
злочинність у сільському господарстві 
у досліджуваному регіоні є низькою, 
що є ще одним сприятливим фактором 
для здійснення господарської діяльнос-
ті молочної промисловості у Львівській 
області. 

Висновки з цього дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у дано-
му напрямку. Проведене дослідження 
показало, що найкраща ситуація – в 
екологічному та кримінальному склад-
никах, а переважання кількості помер-
лих над живонародженими послаблює 
демографічний складник. Соціаль-
ний аналіз молочної промисловості у 
Львівській області підтвердив, що ре-
зерв робочої сили населення, сприят-
лива екологічна на криміногенна ситуація є 
чинниками успішного функціонування і ста-
більного розвитку молочної промисловості в 
регіоні. Збільшення кількості підприємств із 
виробництва молока та молочної продукції у 
Львівській області допоможе розвинути мо-
лочну промисловість не лише в регіоні, а й на 
державному рівні.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЛІ ДЕРЖАВИ

EVOLUTION OF THE ECONOMIC ROLE OF THE STATE

АНОТАЦІЯ
У статті науково обґрунтовано проблеми формування, розвит-

ку та особливостей економічної ролі держави в різні історичні пері-
оди. Автор звертає увагу на економічну функцію держави у пере-
хідний період та аналізує економічну функцію держави у сучасній 
Україні. Як доводить історичний досвід людства, держава – це осо-
блива універсальна інституція, що має публічну, державну владу 
та спеціалізований апарат для регулювання системи суспільних 
відносин загалом. Якщо раніше держава в економічній сфері ви-
конувала функцію збереження наявної економіки, то в перехідній 
економіці вона повинна активно сприяти формуванню нової май-
бутньої економічної системи. Практика державного регулювання 
економіки розвинутих країн за останні десятиліття засвідчує, що 
найліпших результатів за ринкових умов досягають у поєднанні ре-
гулюючої діяльності держави з ефективним використанням ринко-
вого саморегулювання. У роботі виявлено зв’язки між рівнем роз-
витку господарства й економічними функціями держави.

Ключові слова: держава, економічна функція, трансфор-
мація, перехідна економіка, протекціонізм, антимонопольне 
регулювання, макроекономічна стабілізація.

АННОТАЦИЯ
В статье научно обоснованы проблемы формирования, раз-

вития и особенностей экономической роли государства в разные 
исторические периоды. Автор обращает внимание на экономиче-
скую функцию государства в переходный период и анализирует 
экономическую функцию государства в современной Украине. 
Как показывает исторический опыт человечества, государство 
– это особенная универсальная институция, которая имеет пу-
бличную, государственную власть и специализированный аппа-
рат для регулирования системы общественных отношений. Если 
раньше государство в экономической сфере осуществляло функ-
цию сохранения существующей экономики, то в переходном про-
цессе оно должно активно способствовать формированию новой 
будущей экономической системы. Практика государственного 
регулирования экономики развитых стран за последнее десяти-
летие свидетельствует, что наилучшие результаты в рыночных 
условиях достигаются в объединении регулирующей деятель-
ности государства с эффективным использованием рыночного 
саморегулирования. В работе выявлена связь между уровнем 
развития хозяйства и экономическими функциями государства.

Ключевые слова: государство, экономическая функция, 
трансформация, переходная экономика, протекционизм, антимо-
нопольное регулирование, макроэкономическая стабилизация.

АNNOTATION
The article scientifically justifies the problems of formation, de-

velopment and features of the economic role of the state in different 
historic periods. The author pays attention to the economic function of 
the state in a transitional period and analyzes the economic function 
in the modern Ukraine. As it is proven by the historical experience of 

the humanity, the state is a special universal institution, which has 
public, state power and specialized apparatus for regulating the pub-
lic relations sphere as a whole. None of the social institutions is able 
to replace the role of the state in society. It is the state to manage, 
regulate and coordinate the cultural, social, ecological, political and 
economic spheres. Society is changing and the concept of the state’s 
role in economic and social development. The essence and direc-
tions of state regulation in the conditions of strengthening the inte-
gration processes receive fundamental changes. The effectiveness 
of economy, as it the reality shows, is not in the state’s totalitarianism, 
but in its ability to organize collective actions of the participants of 
the business processes rationally, taking into account the specificity 
of the national economy. It is recognized that there is a close indis-
pensible connection among performing the economic functions by 
the state, the economic conditions and level of the state’s develop-
ment: the better the state works, the more effective the economy is 
and the higher the level of development is. From this perspective, the 
economic research on the evolution of the economic functions of the 
state becomes extremely important. The occurrence of the economic 
functions of the state is the result of the development of the produc-
tive forces, the objective necessities. The production socialization was 
deepening, the divided components were added, some manufactur-
ers were cooperating in the market in the collective work process.  
A lot of general problems emerged, and a separate manufacturer was 
not able to solve them. This can only be done by such an institute, as 
the state. If the state used to perform the function of preserving the 
current economy in the economic sphere, in the transitional economy 
it should greatly facilitate the creation of a new economic system. The 
practice of state regulation of the economy of the developed coun-
tries for a previous decade testifies the best results under the market 
conditions in connection with the regulative activity of the state and 
effective application of the market self-regulation. The work identifies 
the correlation between the state’s level of development and the eco-
nomic functions of the state. 

Key words: the state, economic function, transformation, tran-
sitional economy, protectionism, antimonopoly regulation, macro-
economic stabilization.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Як доводить історичний до-
свід людства, держава – це особлива універсальна 
інституція, що має публічну, державну владу та 
спеціалізований апарат для регулювання системи 
суспільних відносин загалом. Жодна із суспільних 
інституцій не спроможна підмінити роль держави 
у суспільстві. Саме держава управляє, регулює та 
координує культурну, соціальну, екологічну, полі-
тичну та економічну сфери. Практика державного 
регулювання економіки розвинутих країн за остан-
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ні десятиліття засвідчує, що найліпші результати 
за ринкових умов здобувається за поєднання ре-
гулюючої діяльності держави з ефективним вико-
ристанням ринкового саморегулювання. Теоретич-
но і практично доведено, що органічна взаємодія 
централізованих і децентралізованих засад органі-
зацій економічного життя суспільства – запорука 
його сталого розвитку й поступового зростання 
економічних і соціальних результатів.

За допомогою державного регулювання ви-
значають напрями розвитку економіки на всіх 
рівнях, держава реалізує усі функції управлін-
ня в ході здійснення економічної політики.

Суспільство змінюється, і разом із ним змі-
нюються уявлення про роль держави в еко-
номічному й соціальному розвитку. Набуває 
докорінних змін зміст і напрями державного 
регулювання в умовах посилення інтеграційних 
процесів. Ефективність економіки, як свідчить 
реальна дійсність (досвід багатьох європейських 
країн), не в тоталітарності держави, а в її вмін-
ні раціонально організовувати спільні дії учас-
ників (усіх суб’єктів) господарських процесів, 
ураховуючи при цьому специфіку національ-
ного господарства. Вважається, що між вико-
нанням економічних функцій державою, ста-
ном економіки та рівнем розвитку країни існує 
тісний нерозривний зв’язок: чим краще працює 
держава, тим ефективніша економіка і тим ви-
щий розвиток країни. У цьому зв’язку надзви-
чайно актуальним стає економічне дослідження 
еволюції економічних функцій держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Історія становлення 
держави, теоретичне обґрунтування її ролі та 
здійснення державою функцій в економіці ви-
світлено у численних наукових працях вітчизня-
них та зарубіжних учених. Уперше це питання 
поставив ще А. Сміт і назвав державу нічним 
сторожем. З іменем Дж.М. Кейнса пов’язують 
виникнення уявлення про необхідність активно-
го втручання держави в економіку. Серед класи-
ків економічної науки ці питання досліджували 
Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, Ф. Кене, Д. Майєр, 
А. Маршалл, П. Самуельсон, Й. Шумпетер та ін. 
На сучасному етапі у вітчизняних (В.Ю. Ніко-
ленко, Г.Н. Климко, С.В. Мочерний, А.А. Чух-
но, В.М. Тарасевич) і західних (Р. Коуз, Ф. Ха-
йек, О. Вільямсон) дослідженнях більш серйозна 
увага приділяється діяльності держави, дослі-
дженню впливу змін на економічний розвиток 
держави, значному розширенню ролі держави в 
економічному житті сучасного суспільства.

Незважаючи на наявність значного теоретич-
ного надбання, науковці й досі переймаються 
пошуками оптимальної моделі розвитку та міс-
ця в ній держави, визначення функцій держави 
в сучасних умовах і обґрунтування перспектив-
них напрямів соціальної політики держави з 
урахуванням суспільних витрат.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-

чена стаття. Окреслено особливості соціаль-
но-інвестиційної функції держави та виклики 
сучасності, які зумовили цю функцію.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Мета статті – визначити передумови, 
проблеми формування, розвитку та особливос-
тей економічної ролі держави в різні історичні 
періоди та еволюцію її економічних функцій.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Виникнення економічних функцій 
держави є результатом розвитку продуктивних 
сил, об’єктивних його потреб. Поглиблювалося 
усуспільнення виробництва, долалася подрібне-
ність його складників, окремі товаровиробники 
об’єднувалися через ринок у колективному про-
цесі праці. Виникало багато загальних проблем, 
вирішення яких кожному окремому виробни-
кові було не під силу. Серед таких проблем – 
забезпечення неподільності території держави 
як середовища для господарської діяльності, 
зовнішньої та внутрішньої безпеки, розвиток 
шляхів сполучення, управління, суд, армія, 
грошовий обіг, формування державної скарбни-
ці. Це були суспільні, загальні проблеми. Ви-
рішенням цих та інших спільних проблем міг 
займатися тільки такий інститут, який був від-
носно незалежним від кожного з виробників і 
від суспільства у цілому. Отже, держава стала 
апаратом організації, об’єднання господарсько-
го життя, реалізації економічних інтересів сус-
пільства у цілому. Так виникає господарство, 
яке знаходиться в управлінні державної влади.

Починаючи з раннього Середньовіччя про-
цес становлення економічних функцій держави 
пройшов кілька етапів. У ранній середньовічній 
державі державне господарство збігається з осо-
бистим господарством глави держави. Державна 
скарбниця у цей період – це одночасно й особиста 
скарбниця короля. Основна частина суспільних 
потреб у цей період задовольняється натуральни-
ми повинностями. Це утримання короля під час 
його подорожей по країні, військові та транспорт-
ні повинності, поставки продовольства для армії 
та ін. Суд у цей період є не обов’язком державної 
влади, а її правом. Вона стягує плату за право-
суддя. Становлення централізованих абсолютист-
ських монархій значно змінює економічні функ-
ції держави (XV–XVII ст.). Державна скарбниця 
відокремлюється від особистої скарбниці монар-
ха. Державні фінанси набувають суспільно-пра-
вового характеру [1, с. 123]. У середині XV ст. 
з’являються постійні податки як обов’язкові пла-
тежі до державної скарбниці для забезпечення 
державою суспільних функцій. Основний подат-
ковий тягар покладається на низові верстви сус-
пільства. Вищі верстви суспільства зберігають за 
собою свободу від оподаткування завдяки своєму 
політичному становищу. Встановлюється прави-
ло, що будь-який борг, який утворюється главою 
держави, стає боргом держави. Це значно розши-
рило кредитоспроможність держави. З’являються 
постійні внутрішні та зовнішні позики. Запрова-
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джуються паперові гроші. Черговий етап – розши-
рення економічних функцій держави – збігається 
зі становленням конституційної держави (XVIII–
XIX ст.). У цей період визнається принцип, згідно 
з яким державне господарство повинно слугувати 
виключно суспільним інтересам. Установлюється 
порядок, відповідно до якого податки мають уста-
новлюватися виключно представницькими орга-
нами влади (парламент, місцеві представницькі 
зібрання), створюються єдині загальнодержавні 
системи податків, ліквідуються внутрішні мита, 
встановлюється єдина система зовнішнього мита. 
Визнається тісний взаємозв’язок між централь-
ною державною владою й органами місцевого са-
моврядування, здійснюється розподіл між ними 
діяльності щодо задоволення суспільних потреб. 
Визнається і закріплюється у законодавстві ви-
мога загальності та рівномірності оподаткування. 
Оголошується, що всі верстви населення рівно-
правні перед податковим законом [2, с.103].

У XX ст. вдосконалюються і змінюються еко-
номічні функції держави. Найсуттєвішими про-
явами цих змін у другій половині століття стали 
інтеграційні процеси у світовій економіці, фор-
мування наднаціональних міждержавних еко-
номічних функцій. У цей період у Західній Єв-
ропі, Північній Америці, Південно-Східній Азії 
та інших субрегіонах уніфікується господарське 
законодавство різних країн, формується узгодже-
на митна, валютна, промислова, сільськогоспо-
дарська, екологічна, соціальна політика. Ство-
рюються наднаціональні інститути економічного 
регулювання, здійснюються заходи переходу до 
колективних систем грошового обігу. У цей самий 
період в інших субрегіонах, а саме в Азії, Афри-
ці, Центральній Америці та в районі Карибського 
басейну, а згодом на території колишнього Ра-
дянського Союзу бурхливо розвиваються процеси 
становлення національних держав та формуван-
ня їхніх власних економічних функцій. Утвер-
дження політичного й економічного суверенітету 
молодих держав закономірно веде до становлен-
ня регіональних економічних об’єднань держав. 
Отже, економічні функції держави знаходяться в 
постійній динаміці. Спостерігається їх зростання 
та ускладнення в тісному взаємозв’язку з розви-
тком суспільного прогресу [3, с. 169].

Сьогодні можна говорити про обов’язкову вза-
ємодію держави та ринку Саме вона є важливою 
передумовою формування ефективної економіч-
ної політики, розвитку конкурентних відносин та 
встановлення держави добробуту, а отже, виконан-
ня нею соціальної функції. Найважливіші зміни, 
що впливають сьогодні на посилення соціальної 
(а на думку Г.В. Герасименка, соціально-інвести-
ційної [4]) функції держави, пов’язані зі змінами 
у фінансовому, екологічному та соціальному се-
редовищі. Економічна глобалізація, що веде до ін-
теграції ринків капіталу і зростання міжнародної 
конкуренції, численні фінансові кризи й рецесії 
ставлять нові вимоги перед державою. Актуаль-
ним викликом виступають зміни в демографічних 
відносинах, а саме прискорення старіння населен-

ня, які проявляються в посиленні індивідуалізації 
суспільства, масштабні імміграційні процеси, що 
вже призвели до посилення соціальних ризиків, 
пов’язаних з етнічною і релігійною неоднорідніс-
тю населення [4, с. 54]. Таким чином, ринковій 
економіці необхідне активне втручання держави 
в економічні процеси. Без державного втручання 
неможливий і розвиток самої ринкової системи. 
Тому держава бере на себе головну роль у регу-
люванні ринкового господарства. Отже, не можна 
абсолютизувати роль ринку, недооцінюючи роль 
держави. Разом із тим не можна перебільшувати 
можливості держави, не визнавати роль ринкової 
саморегуляції й стимулювання. Розумний синтез 
державного регулювання й механізму ринку дає 
змогу вирішувати основні соціально-економічні 
проблеми сучасного суспільства. Якщо держава 
робить більше, ніж їй відведено у регулюванні 
ринкової економіки, то виникають значні дефор-
маційні процеси в ринковій системі, значно змен-
шується ефективність її функціонування, насам-
перед виробництва. Сьогодні держава повинна 
не тільки визначати загальні правила та рамки 
ринкового господарства, а й сама діяти, в першу 
чергу через ринковий механізм.

Сутність державного регулювання економіки 
в умовах ринкового господарства – це система 
типових заходів законодавчого, виконавчого й 
контролюючого характеру, які здійснюються 
правомочними державними установами й сус-
пільними організаціями з метою стабілізації та 
пристосування соціально-економічної системи 
до змін умов її функціонування. Сучасна рин-
кова економіка є державно регульованою.

Держава завжди виконувала і виконує функ-
ції не лише як інструмент реалізації інтересів 
суспільства у цілому, а й захисту панівних со-
ціальних верств. Поняття «панівні соціальні 
верстви» є історичним. В умовах постіндустрі-
ального суспільства ними стає основна частина 
населення. За таких умов держава сприяє виро-
бленню компромісних позицій усіх суспільних 
верств для забезпечення соціальної рівноваги. 
Отже, економічну роль держави слід досліджу-
вати у двох аспектах: забезпечення нею загаль-
носуспільних інтересів та інтересів панівних 
верств населення. Останній аспект свого часу 
невиправдано абсолютизувався вітчизняною те-
орією. Держава має великі можливості впливу 
на економіку, може стимулювати або затриму-
вати розвиток тих чи інших виробничих відно-
син, виконувати прогресивну і регресивну роль. 
Проте, незважаючи на свою відносну самостій-
ність, вона не може примусити суспільство жити 
за тими правилами, які суперечать об’єктивним 
економічним законам або для яких ще не ство-
рено матеріальних передумов. Понад 100 років 
тому К. Маркс справедливо зазначав, що сус-
пільство ставить перед собою завжди тільки такі 
завдання, які воно може вирішити, і що саме 
завдання виникає тоді, коли матеріальні пере-
думови його вирішення вже наявні або знахо-
дяться в процесі становлення [1, с. 111]. Однак 
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історія XX ст. (як вітчизняна, так і зарубіжна) 
свідчить, що це не завжди враховувалося. Во-
люнтаризм як діяльність держави, що не врахо-
вує законів розвитку виробництва, призводить 
до дезорганізації і, врешті-решт, відкидає сус-
пільство в його еволюції далеко назад. Одним із 
проявів такої діяльності є надмірне втручання 
держави в економіку, тотальне її одержавлен-
ня. Держава в такій ситуації стає диспетчером 
економічних процесів, сковує їх, регламентує, 
ліквідує господарську ініціативу і підприємли-
вість, тобто потужні джерела прогресу. Так, у 
колишньому Радянському Союзі була сформо-
вана адміністративно-командна система госпо-
дарювання. Разом із тим держава не може при-
мусити суспільство, яке довго жило в умовах 
такої системи, швидко сприйняти ринкову еко-
номіку. Економічне регулювання не може авто-
матично замінити адміністративні важелі. Для 
такого регулювання необхідно мати нове еко-
номічне середовище, у тому числі й конкурен-
цію різних форм власності, розгалужені підпри-
ємницькі структури, ринкову інфраструктуру, 
єдині правила економічної поведінки, закріпле-
ні в продуманому й узгодженому законодавстві, 
нову ринкову психологію і культуру населення, 
високу кваліфікацію кадрів та ін. Отже, треба 
мати іншу ментальність нації. Цього сьогодні 
не має жодна з колишніх республік Союзу. Для 
формування такого середовища потрібен пере-
хідний період. Ігнорування цих реалій, спро-
би за один стрибок створити ринкову економі-
ку – це також один із різновидів волюнтаризму. 
Проте є обставини, за яких держава змушена 
різко змінювати об’єктивний напрям розвитку 
економіки, підпорядковувати її своїй волі. Це 
відбувається в умовах воєнного і надзвичайного 
стану, стихійного лиха, катастроф тощо. Інко-
ли постає питання, на якій правовій основі дер-
жава втручається в економічні процеси, вста-
новлює податки, змінює відносини власності, 
перерозподіляє суспільний продукт. Справа в 
тому, що держава є верховним власником. Ре-
алізуючи інтереси нації, вона розпоряджається 
також усією національною власністю. Націо-
нальна власність – це все майно, всі ресурси 
різних форм власності, які знаходяться в меж-
ах території держави, належать нації у цілому 
й є її багатством. Здійснюючи функцію верхо-
вного власника, держава забезпечує економічні 
інтереси нації, створює умови для реалізації її 
права на самовизначення та суверенітет, побу-
дову цивілізованого суспільства. Сучасна дер-
жава виконує й інші економічні функції.

Визначний економіст сучасності, автор фун-
даментального підручника «Економікс» П. Са-
муельсон убачає економічну роль держави у 
виконанні нею трьох основних функцій: забез-
печення ефективності економічної системи, її 
справедливості та стабільності. Автор підкрес-
лює: «Людина сьогодні вже не керується тим 
розумінням, що найкраще регулює державу, 
що найменше регулює. Конституційні повно-

важення центральних і місцевих органів влади 
необхідно використовувати для забезпечення 
суспільних інтересів». Інший видний амери-
канський учений, автор відомої теорії нового 
індустріального суспільства Д. Гелбрейт у ро-
боті «Культура задоволення» пише, що нині, 
як ніколи раніше, зростає необхідність у дер-
жавних заходах для забезпечення економічно 
процвітаючого й умиротвореного у соціальному 
плані майбутнього суспільства [5, с. 453].

Після проголошення незалежності в Україні 
розпочався процес становлення її державних ін-
ституцій і формування їхніх основних функцій, 
включаючи й економічні. Цей процес йде боліс-
но. Продовжуються дискусії з приводу того, якою 
має бути економічна роль Української держави, 
якими шляхами держава повинна здійснювати 
соціальні реформи. У свідомості багатьох домі-
нує негативне ставлення до державної власності 
і державного господарювання. Ця негативна ре-
акція на наслідки невдалого експерименту з по-
будовою одержавленої економіки в колишньому 
СРСР поширюється на економічну роль держави 
взагалі. Існує небезпечна ілюзія про можливість 
побудови саморегульованої господарської систе-
ми, більше того, про автоматизм переходу до та-
кої системи. Як наслідок – прояви руйнування 
соціально-економічного потенціалу, який дістав-
ся у спадок від УРСР. За цих умов у суспіль-
стві реанімуються сили, які прагнуть повернути 
розвиток економіки України назад до її скомп-
рометованої моделі. Справа ускладнюється тим, 
що, дотримуючись довгий час парадигми держа-
ви як машини класового панування, вітчизняна 
суспільна наука водночас фактично не досліджу-
вала її як велике надбання цивілізації, загально-
соціальний інститут. Відкинувши теорію радян-
ської держави – наступниці держави диктатури 
пролетаріату, наша країна досі не має концепції 
держави в сучасному її розумінні. Реалізація 
економічної функції держави сьогодні в Україні 
має свої особливості. Історичний шлях україн-
ського народу надто довгий час не увінчувався 
побудовою своєї суверенної держави, внаслідок 
чого він багато втратив в економічному розвит-
ку. Сьогодні відкриваються унікальні можли-
вості змінити становище. Українська держава 
повинна стати носієм прогресивної системи гос-
подарювання, головним архітектором нової на-
ціональної економіки. У переломні епохи зміни 
одного суспільного ладу іншим (а саме таку епо-
ху ми нині переживаємо) ця економічна функція 
держави відіграє особливо важливу роль. Функ-
ція архітектора національної економіки спря-
мована на трансформацію економіки колишньої 
УРСР як частки, уламка так званого «народно-
господарського комплексу СРСР» у самостійну 
господарську систему, що функціонує на основі 
поділу праці в Європі та світі. Така трансформа-
ція має бути забезпечена структурною перебудо-
вою економіки, соціальної сфери, освіти, науки 
та інших галузей, досягненням енергетичної не-
залежності держави, завершенням формування 
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національної фінансової, грошово-кредитної, 
банківської, бюджетної, митної, валютної, по-
даткової систем, національного законодавства. 
Перед державою стоїть завдання формування 
національної моделі державного сектору еко-
номіки, ринку і ринкової інфраструктури, за-
безпечення ефективної зайнятості, подолання 
монополізму та недобросовісної конкуренції. 
Держава не може піти шляхом розвитку вільної 
конкуренції підприємницьких структур. Західні 
країни цей етап пройшли ще у XIX ст. Вільна, 
нічим не стримувана конкуренція має не тільки 
позитивні, а й негативні наслідки. У цій бороть-
бі виграє той, хто сильніший, проте не завжди 
той, хто кращий. Як наслідок – фальсифікація 
результатів праці, обман покупців, погіршення 
якості послуг, продуктів, їх підробка, нова фор-
ма диктату виробника над покупцем. Це повною 
мірою властиве нинішній економіці України. За 
цих умов важливими економічними функціями 
є регулювання конкурентної боротьби, забезпе-
чення державних стандартів якості продукції та 
соціальних вимог. Особливе значення для моло-
дої держави у цьому зв’язку має створення нової 
системи соціального захисту. Українська держа-
ва є головним чинником трансформації усіх сус-
пільних відносин у країні. На неї покладаються 
такі важливі функції, як забезпечення територі-
ального верховенства в економічній і фінансовій 
системах, економічного суверенітету, реалізація 
права ефективного верховного власника націо-
нального надбання та ін. Не менш важливою 
і складною є функція захисту інтересів націо-
нальної економіки, національних підприємств 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому рин-
ку, інтеграційна політика. Інтернаціоналізація 
господарських зв’язків, інтеграційні процеси об-
межують можливості реалізації державою свого 
права верховного власника. Разом із тим протек-
ціонізм, заходи колективного, міждержавного 
регулювання економіки посилюють цю функцію 
держави. Та чи інша форма участі в об’єднаннях 
з іншими колишніми республіками СРСР, інши-
ми міжнародними структурами послаблює мож-
ливості Української держави, що знаходиться в 
процесі становлення, мати повне верховенство 
над своїм економічним потенціалом. Розрив цих 
зв’язків також завдає великої шкоди економі-
ці. Потрібна гнучка формула розв’язання цього 
досить складного питання. Досвід інших країн 
свідчить, що національна економіка в умовах 
жорсткої міжнародної конкуренції, боротьби за 
ринки збуту продукції не може вижити без захо-
дів державного протекціонізму стосовно вітчиз-
няних виробників. З урахуванням усіх цих об-
ставин необхідно кардинально підвищити роль 
Української держави, зміцнити її інститути.

Незважаючи на величезні розходження в 
підходах до тих чи інших питань, по суті, у 
всій західній економічній літературі завдання 
державного втручання у функціонування еко-
номіки зводиться до необхідності підтримки 
ефективності, справедливості і стабільності. 

Хоча ринки відіграють величезну роль, але не 
всі питання вирішуються на ринку.

Варто підкреслити, що головна економічна 
роль уряду полягає у тому, щоб утручатися там, 
де ринки виявляються нездатними ефективно й 
справедливо розподіляти ресурси.

У західних джерелах традиційно виділяють 
три основні функції держави:

1. Стабілізаційна, що полягає у підтримці 
високого рівня зайнятості, відрядної стабіль-
ності, у стимулюванні економічного росту.

2. Розподільча, зв’язана з досягненням спра-
ведливого розподілу доходів у суспільстві.

3. Алокаційна, втілення якої має на меті 
більш ефективного розміщення ресурсів у рин-
ковій економіці.

Варто звернути увагу на те, що автори по-
пулярного у США економічного підручника 
Р. Макконнелл та К. Брю трактують ці функ-
ції трохи розширено. До таких функцій автори 
«Економікс» відносять:

1. Забезпечувати правову основу і соціаль-
ний клімат, що сприяють ефективному функці-
онуванню ринкової економіки.

2. Підтримувати конкуренцію.
3. Перерозподіляти доходи і соціальні блага.
4. Регулювати розподіл ресурсів для забез-

печення суспільними товарами і корегувати по-
бічні ефекти.

5. Стабілізувати економіку [6, с. 323].
Необхідність їх реалізації державою не ви-

кликає сумнівів. Із цього варто виходити із ви-
значення пріоритетів в економічній політиці, 
критеріїв їх вибору. На нашу думку, з різно-
маніття завдань, що стоять перед державою в 
ринковій економіці, можна виділити такі:

– створення і регулювання правової основи 
функціонування економіки;

– антимонопольне регулювання;
– проведення політики макроекономічної 

стабілізації;
– вплив на розміщення ресурсів;
– діяльність у сфері розподілу доходів;
– соціально-інвестиційна функція держави.
У реальній діяльності усі функції перегуку-

ються між собою й у комплексі впливають на 
економічну ситуацію. Необхідно підкреслити, 
що насамперед на державі лежить відповідаль-
ність за створення законів і правил, що регулю-
ють економічну діяльність, та контроль над їх 
використанням.

Найбільшим ступенем національних від-
мінностей відрізняються країни колишньої 
командно-адміністративної системи, що пере-
ходять до ринкової економіки, у тому числі й 
Україна. У силу специфіки історичного розвит-
ку економічна політика тут набула якісно іншої 
форми, ніж у США, країнах Західної Європи 
та ін. Її головна особливість полягала в тому, 
що вона перетворилася на самодостатню фор-
му господарської системи. Державна власність 
набула гіпертрофованих форм, а її суб’єктом 
фактично виступала лише держава. Це при-
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звело до панування в політиці й економіці дер-
жавно-монополістичних структур. Державне 
регулювання замінило всі інші механізми регу-
лювання, їх еволюційний розвиток був штучно 
зруйнований. Держава безпосередньо втруча-
лася в усі відтворювальні та господарські про-
цеси, в управління кожним окремим підприєм-
ством. Підприємницькі функції господарських 
одиниць звузилися до виконання централізо-
ваних указів та оперативного управління. Під-
приємства не мали навіть елементів впливу на 
господарську систему. Закономірно, що така 
економічна політика сприяла зростанню кон-
серватизму, бюрократизму, безконтрольності 
дій центральних виконавчих органів. Знищен-
ня еволюційних форм економічного руху прак-
тично припинило економічний, соціальний і 
науково-технічний прогрес суспільства.

Вихід із цієї кризи лежить у площині від-
носин власності. Форми власності повинні від-
повідати стану продуктивних сил, ступеню 
суспільного поділу праці, кооперації та спеціа-
лізації, які в нашій країні досить відрізняються 
в окремих галузях, сферах і районах. За цих 
умов об’єктивною необхідністю розвитку сус-
пільства є роздержавлення економіки і відро-
дження паралельного існування різних форм 
власності на засоби виробництва: державної, 
колективної, приватної та їх різновидів (коопе-
ративної, змішаної, індивідуально-сімейної, ко-
лективної, акціонерної). Практика довела, що 
прогресивний розвиток людського суспільства 
супроводжується не уніфікацією структури від-
носин власності, а її ускладненням, багатогран-
ністю форм економічного життя.

Відновлення плюралізму форм власності 
об’єктивно потребує розширення складників гос-
подарської системи через упровадження таких 
елементів, як ринок із притаманною йому кон-
куренцією та міжфірмовим контрактним регулю-
ванням, що ґрунтуються на частковій планомір-
ності. Узгодження названих механізмів із метою 
досягнення макроекономічної ефективності бере 
на себе держава. Проблема в тому, щоб обґрун-
товано розподілити функції між централізованим 
державним і ринковим регулюванням, визначити 
пріоритети і межі кожного, створити певні еко-
номічні умови для їх сприятливої дії і взаємодії.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Пе-
ребудова системи господарства в Україні – це 
відновлення не тільки економічної основи, а й 
механізмів, які перебувають із нею у функціо-
нальних і причинно-наслідкових зв’язках. На 
практиці це означає, що економічна політика 
повинна виконувати такі конкретні й цілеспря-
мовані функції, як координація економічних 
процесів на макрорівні, підтримання опти-
мальних пропорцій суспільного виробництва 
та безперервності процесу відтворення. Отже, 
у господарській системі економічно розвине-
ного суспільства економічна політика держави 
виступає як сила, спрямована на коригування 

та доповнення ринкового регулювання, а не на 
його ліквідацію або підміну.

Роль держави за деякої зміни її функцій у 
перехідній економіці зростає. Якщо в колишній 
системі всесильна тоталітарна держава в еко-
номічній сфері насамперед здійснює функцію 
збереження сформованої і планової економіки, 
що роз’їдається кризою, яка підсилюється, то 
в перехідному процесі вона покликана активно 
сприяти формуванню нової майбутньої системи.

Найважливіші особливі функції держави в 
перехідній економіці: по-перше, керівництво 
процесами лібералізації цін, зовнішньоеконо-
мічної лібералізації, формування інститутів 
ринкової інфраструктури, проведення анти-
монопольної політики і т. п.; по-друге, керів-
ництво процесом приватизації, визначення її 
масштабів, термінів і форм проведення, оцін-
ка приватизованого державного майна і т. д.; 
по-третє, забезпечення правової основи всіх 
перетворень; по-четверте, уміле проведення ма-
кроекономічної політики: кредитно-грошової, 
податкової, політики доходів та ін.
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ПРИНЦИПИ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

PRINCIPLES AND ESSENCE OF CAPITAL MANAGEMENT COMPANIES

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та узагальнено особливості та проб-

леми управління капіталом промислового підприємства за 
сучасного ведення підприємницької діяльності. Досліджено та 
узагальнено теоретичні та практичні засади щодо управління 
та оптимізації структури капіталу в умовах сучасного підпри-
ємства. Також виділені завдання, які вирішують промислові 
підприємства під час управління капіталом. Встановлено, що 
управління капіталом вимагає організованої діяльності, а та-
кож довгострокового планування. Також виділені завдання, які 
вирішують промислові підприємства під час управління капі-
талом. Доведено, що система управління капіталом підприєм-
ства складається з двох функціональних підсистем: управління 
формуванням капіталу та управління використанням капіталу.

Ключові слова: управління капіталом, структура капи-
талу, формування капіталу, підприємство, ринкова вартість, 
стратегія.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и обобщены особенности и пробле-

мы по управлению капиталом промышленного предприятия 
при современном ведении предпринимательской деятельно-
сти. Исследованы и обобщены теоретические и практические 
основы управления и оптимизации структуры капитала в ус-
ловиях современного предприятия. Также выделены задачи, 
которые решают промышленные предприятия при управлении 
капиталом. Установлено, что управление капиталом требует 
организованной деятельности, а также долгосрочного плани-

рования. Также выделены задачи, которые решают промыш-
ленные предприятия при управлении капиталом. Доказано, 
что система управления капиталом предприятия состоит из 
двух функциональных подсистем: управление формировани-
ем капитала и управления использованием капитала.

Ключевые слова: управления капиталом, структура капи-
тала, формирования капитала, предприятие, рыночная стои-
мость, стратегия.

ANNOTATION
The article discusses and summarizes the features and prob-

lems of capital management of an industrial enterprise with mod-
ern business activities. The theoretical and practical foundations 
for managing and optimizing the capital structure in a modern en-
terprise are investigated and summarized. Also highlighted are the 
tasks that industrial enterprises solve when managing capital. It 
was established that the management of capital and their imple-
mentation requires organized activities, as well as long-term plan-
ning, the tasks that industrial enterprises solve when managing 
capital are also highlighted. It is proved that the enterprise capital 
management system in the general case consists of the follow-
ing two functional subsystems: capital formation management and 
capital use management. It has been brought up that the manage-
ment system for capital needs will require a quick and complete 
view of the city, as well as the establishment and development of 
a resource base є an important element of the old economy. The 
company has the opportunity to form such a capital structure for 
an hour to develop its own financial policy, as in low-cost capital-
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ization, it is possible to economically have one. One of the main 
tasks to create favorable conditions for ensuring the continuity of 
the reproduction process and the development of enterprises is to 
find the best options for providing them with different means, ie the 
formation of an optimal capital structure. Optimization of the capital 
structure of the enterprise is based on the choice of cheap sourc-
es of financing the assets of the enterprise. Therefore, the assets 
of the enterprise should be grouped into the following groups: 
non-current (fixed) assets; permanent part of current assets; vari-
able part of current assets. The maximization of the market value 
of the enterprise is ensured by the optimal combination of own and 
borrowed funds. The purpose of enterprise capital management is 
related to the strategic and financial management as a whole and 
is implemented in a single complex. The main purpose of man-
aging an enterprise’s capital is to maximize the well-being of the 
owners of the enterprise in the current and future periods, which is 
reflected in the increase of its market value.

Key words: capital management, capital structure, capital for-
mation, enterprise, market value, strategy.

Постановка проблеми. Актуальність теми 
полягає в тому, що в результаті процесів гло-
балізації, що притаманні світовій економічній 
системі, відбувається перехід на якісно новий 
етап її розвитку, основою якого є інтелектуа-
лізація та інформатизація суспільного вироб-
ництва. Це зумовлює нові вимоги щодо ви-
значення ефективності управління сучасними 
бізнес-структурами, які є наслідком пріоритету 
нематеріального та соціального складників у 
процесах забезпечення їхньої конкурентоспро-
можності. Цей контекст набуває вагомого на-
укового змісту в результаті поєднання теорії 
капіталу з висновками сучасних концепцій 
стратегічного й економічного менеджменту та 
забезпечує потреби реального бізнесу в дієвих 
механізмах обґрунтування та прийняття ефек-
тивних управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
вченню базових положень у сфері поняття «капі-
тал» та «управління капіталом» присвячені публі-
кації низки вітчизняних та зарубіжних науковців.

Меркантилісти трактували поняття «капі-
тал» як синонім до слова «гроші». Гроші як 
одне із основних багатств розглядали пред-
ставники першої економічної наукової школи 
у XVI–XVII ст. – меркантилісти (В. Стаффорд, 
А. Монкретьєн, Т. Ман, Г. Скаруффі та ін.). 
Поняття «капітал» представники цієї наукової 
школи розуміли як процес нагромадження гро-
шей, зокрема у золоті, сріблі та коштовностях.

А. Маршалл вказує на те, що капітал склада-
ється з речей, без яких виробництво не могло би 
здійснюватися з рівною ефективністю та які не є 
безкоштовними дарунками природи. Він робить 
висновки, що капітал є сукупністю певних речей, 
результатом людських зусиль [1, с. 105–107].

Питанню управління капіталом на підпри-
ємстві присвячено низку наукових праць ві-
тчизняних та зарубіжних учених, таких як 
А. Поддєрьогін [2], І. Бланк [3], О. Терещенко, 
В. Ковальов, Є. Брігхем [4], Л. Катан, С. Моїсє-
єв, А. Маршалл, А. Сміт, І. Фішер, Дж. Мілль, 
Ж.-Б. Сей та інші. Проте нині не досить дослі-
джено принципи та сутність управління капіта-
лом підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
та узагальнення принципів та сутністі управ-
ління капіталом підприємств.

Виклад основного матеріалу. Управління ка-
піталом – це система методів та принципів роз-
роблення і впровадження ефективних управлін-
ських рішень, які пов’язані з оптимальним його 
формуванням із різних джерел, а також ефек-
тивним використанням у процесі господарської 
діяльності підприємства [3, с. 382–385]. Отже, 
управління капіталом передбачає вплив суб’єкта 
(підприємства) на об’єкт управління (капітал) для 
ефективного використання цього об’єкта у проце-
сі ведення господарської діяльності суб’єкта.

Система управління капіталом підприємства 
потребує постійного вдосконалення, зокрема 
його формування та використання, оскільки 
створення і розвиток відповідної ресурсної бази 
є важливим елементом сталого економічного 
зростання. Підприємство має сформувати таку 
структуру капіталу під час розроблення своєї 
фінансової політики, яка за низької вартості 
капіталу зможе збільшити ринкову вартість 
економічної одиниці. Оптимальною вважається 
така структура капіталу, яка дає змогу звести 
до мінімуму середньозважену вартість капіталу 
та водночас забезпечує кредитну репутацію під-
приємства на рівні, що дає змогу на прийнятних 
умовах залучати новий капітал [5, с. 251–252].

Ефективність господарської діяльності 
суб’єкта господарювання визначається опти-
мальним формуванням його структури капіта-
лу. Основною метою формування капіталу під-
приємства є оптимізація структури капіталу 
для забезпечення ефективного його використан-
ня та придбання необхідних активів.

Одним з основних завдань щодо створення 
сприятливих умов із забезпечення безперерв-
ності відтворювального процесу і розвитку під-
приємств є пошук оптимальних варіантів забез-
печення їх різними засобами, тобто формування 
оптимальної структури капіталу.

З урахуванням цієї мети вважається, що на 
таких принципах базується процес формування 
капіталу підприємства (рис. 1) [5]:

1) Врахування під час ведення господарської 
діяльності підприємства перспектив розвитку, 
формування обсягу та структури капіталу під-
приємства відповідно до завдань його господар-
ської діяльності має бути не тільки на початко-
вій стадії функціонування підприємства, але і 
на перспективу.

2) Забезпечення відповідного обсягу залу-
ченого капіталу до обсягу формуючих активів 
підприємства. Потреба підприємства в капіталі 
базується на його потребі в оборотних і необо-
ротних активах. Потреба в капіталі, який не-
обхідний для створення нового підприємства, 
включає такі елементи витрат, як передстартові 
витрати та стартовий капітал.

3) Мінімізація витрат під час формування 
капіталу із різних джерел. Ця мінімізація по-
трібна у процесі управління вартістю капіталу.
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4) Ефективне використання капіталу у про-
цесі господарської діяльності. Цей принцип за-
безпечується максимізацією показника рента-
бельності власного капіталу за припустимого 
рівня фінансового ризику.

5) Забезпечення оптимальної структури ка-
піталу задля ефективного його функціонуван-
ня. Від оптимальної структури капіталу, що 
використовується, залежать високі кінцеві ре-
зультати діяльності підприємства.

Оптимізація структури капіталу підприєм-
ства базується на виборі дешевих джерел фі-
нансування активів підприємства. Тому активи 
підприємства необхідно групувати за такими 
групами, як: необоротні (фіксовані) активи; по-
стійна частина оборотних активів; змінна час-
тина оборотних активів.

Максимізація ринкової вартості підприєм-
ства забезпечується оптимальним поєднанням 
власних та позикових коштів. 

Групування активів за порядком поетапних 
розрахунків щодо формування оптимальної 
структури капіталу у його майновому та фі-
нансовому втіленнях дає змогу спрогнозувати 
максимальне зростання рентабельності власно-
го капіталу та фінансової рівноваги у майбут-
ньому, розробити певні напрями підвищення 
ефективності діяльності підприємства загалом.

Мета управління капіталом підприємства 
пов’язана з метою стратегічного та фінансово-
го менеджменту загалом і реалізується з нею в 
єдиному комплексі.

Основною метою управління капіталом під-
приємства є забезпечення максимізації добро-
буту власників підприємства у поточному та 
майбутньому періодах, яка відображається у 
підвищенні його ринкової вартості.

Вважаємо, що для досягнення головної мети 
управління капіталом мають бути розв’язані 
такі основні завдання:

– за запланованого рівня фінансового ризи-
ку має забезпечуватися максимальна дохідність 
капіталу;

– мінімізація рівня фінансового ризику за 
умов очікуваного рівня дохідності капіталу;

– мінімізація середньозваженої вартості ка-
піталу підприємства;

– забезпечення достатнього обсягу капіталу 
підприємства, що забезпечував би реалізацію 
інвестиційних проектів та задані темпи еконо-
мічного зростання;

– підтримка фінансової рівноваги підприєм-
ства у процесі його розвитку;

– оптимізація обороту капіталу;
– забезпечення високим рівнем кваліфікації 

фінансових менеджерів;
– підтримка своєчасного реінвестування ка-

піталу;
– оптимізація розподілу сформованого капі-

талу за видами діяльності та використання;
– підтримка відповідного рівня фінансової 

гнучкості;
– підтримка відповідного рівня фінансового 

контролю за підприємством з боку його влас-
ників;

– забезпечення умов виконання зобов’язань 
контрагентами.

Такі завдання тісно пов’язані між собою, 
хоча деякі і мають різноспрямований характер. 
У процесі реалізації управління капіталом під-
приємства деякі завдання мають бути узгодже-
ні між собою для максимізації ефективності ре-
алізації основної мети.

Під час управління капіталом підприємства 
мають дотримуватися таких основних принци-
пів, як:

– планування структури та обсягу капіталу;
– постійний контроль за використанням та 

станом капіталу підприємства;
– капітал підприємства на всіх стадіях кру-

гообігу має розміщуватися оптимально;
– наявність ефективної системи формування 

капіталу.
Процес управління капіталом підприєм-

ства включає стратегію та тактику управління. 
Стратегія управління капіталом включає за-
гальний напрям та спосіб використання засо-
бів для досягнення поставленої мети. Стратегія 
встановлює правила та обмеження, які дають 
змогу сконцентрувати зусилля на таких варіан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні принципи формування капіталу підприємства 

1. Врахування перспектив 
розвитку діяльності 

підприємства. 

2. Забезпечення відповідного обсягу 
залученого капіталу до обсягу 

формуючих активів підприємства. 

3. Мінімізація витрат під час 
формування капіталу з різних джерел. 

4. Ефективне використання 
капіталу у процесі 

господарської діяльності. 

5. Забезпечення оптимальної структури капіталу  
задля ефективного його функціонування. 

Рис. 1. Принципи формування капіталу підприємства
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тах рішень, які не суперечать вибраному напря-
му управлінської діяльності. Тактика управ-
ління капіталом підприємства включає в себе 
певні методи та прийоми досягнення поставле-
ної мети за визначеної ситуації та у визначений 
момент часу.

Залежно від отримання відповідного рівня 
доходу базові стратегії з управління капіталом 
підприємства поділяються на такі види [6]:

– збалансована стратегія ставить собі за мету 
отримання середньоринкової дохідності за най-
більш ліквідними акціями, але з меншим рів-
нем ризику;

– консервативна стратегія має на меті дохід-
ність вищу, ніж за банківськими депозитами, з 
меншими ризиками, ніж на ринку акцій;

– індексна стратегія ставить собі за мету ін-
вестиційний дохід за портфелем цінних папе-
рів, який сформований на основі індексу.

За видами активів залежно від розподі-
лу капіталу виділяють такі типи стратегії, 
як консервативна, компромісна та агресивна, 
які відрізняються одна від одної пропорцій-
ним співвідношенням джерел фінансування 
необоротних активів. Класифікацій стратегій 
з управління капіталом підприємства є кілька, 
на їх основі може бути сформована типологія 
стратегій, де кожен з елементів має свої специ-
фічні особливості та є прийнятним для певного 
виду підприємства з визначеним співвідношен-
ням видів економічної діяльності.

Дотримання таких основних принципів за-
безпечує ефективне управління капіталом під-
приємства:

– підтримка високого динамізму в управлінні;
– комплексність під час формування управ-

лінських рішень;
– інтегрованість із загальною системою 

управління підприємством;
– орієнтація на стратегічні цілі підприємства;
– розроблення декількох підходів до при-

йняття управлінських рішень.
Висновки з дослідження. Система управлін-

ня капіталом підприємства складається з двох 
функціональних підсистем: управління форму-
ванням капіталу та управління використанням 
капіталу. Ці підсистеми можна віднести до 
формування системи управління власним ка-
піталом як одної з організаційних форм, але в 
сучасних мінливих умовах до проблем раціо-

нального формування та використання власних 
коштів підприємства додалися ще такі не менш 
значущі проблеми, як: створення ефективної 
системи із збереження власного капіталу; ви-
значення оптимальної частки власного капіта-
лу у структурі капіталу підприємства; реальна 
оцінка ринкової вартості підприємства та ефек-
тивності ведення його фінансово-господарської 
діяльності. Під час розроблення фінансової по-
літики підприємства на визначений період необ-
хідно вибрати таку структуру капіталу, яка за 
найнижчої вартості капіталу дасть змогу збіль-
шити ринкову вартість економічної одиниці.
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ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN UKRAINE: PROBLEMS  
AND WAYS OF THEIR SOLUTION

АНОТАЦІЯ
Актуальність демографічної проблеми для України по-

лягає насамперед у тому, що протягом останніх десятиліть 
відбувається зниження чисельності населення та поширен-
ня такого явища, як депопуляція. Проблема старіння нації 
стає все гострішою; скорочується народжуваність, що з ча-
сом призводить до зниження трудового потенціалу країни. 
У статті розглянуто демографічний стан України протягом 
2008–2019 років. Виявлено, що найбільшою демографічною 
проблемою є високий рівень смертності та низький рівень 
життя. Проаналізовано міграційні процеси в областях України 
та визначено причини їх виникнення. Зібрано та узагальнено 
статистичні дані, проведено аналіз та виявлено основні при-
чини виникнення депопуляції населення, серед яких: високий 
рівень смертності на низький рівень народжуваності, старіння 
нації, низький рівень доходів.

Ключові слова: населення, депопуляція, старіння нації, 
народжуваність, смертність, міграція.

АННОТАЦИЯ
Актуальность демографической проблемы для Украины 

состоит в том, что в течение последних десятилетий проис-
ходит снижение численности населения и распространение 
такого явления, как депопуляция. Проблема старения нации 
стает все острее; сокращается рождаемость, что со временем 
приводит к снижению трудового потенциала страны. В статье 
рассмотрены демографическое состояние Украины в течение 
2008–2019 годов. Показано, что наибольшей демографиче-
ской проблемой является высокий уровень смертности и низ-
кий уровень жизни. Также проанализированы миграционные 
процессы в областях Украины и определены причины их воз-
никновения. Проведен анализ и выявлены основные причины 
возникновения депопуляции населения, среди которых: высо-

кий уровень смертности низкий уровень рождаемости, старе-
ние нации, низкий уровень доходов.

Ключевые слова: население, депопуляция, старение на-
ции, рождаемость, смертность, миграция.

ANNOTATION
The urgency of the demographic problem for Ukraine lies pri-

marily in the fact that over the last decades, the population has 
been declining and such a phenomenon as depopulation has been 
spreading. The problem of our nation’s aging is becoming more 
acute; the birth rate is decreasing that over time leads to a reduced 
labor potential of the country. The article deals with the demograph-
ic situation in Ukraine during 2008–2019. The peculiarities of dis-
tribution of the aging population in Ukraine by territorial differences 
are identified. A substantial increase in the number of pensioners 
makes them more dependent on general situation in the country, 
especially under the conditions of military confrontation in Eastern 
Ukraine.  A number of pensioners has increased by reducing the 
number of the employed population and contributors/taxpayers, 
which, in its turn, reinforces the dependence of the pension sys-
tem and well-being of the pensioners on the overall situation in the 
country. It is investigated that the most serious demographic prob-
lem is the high mortality rate and the low standard of living. The 
migration processes in the regions of Ukraine are analyzed and the 
reasons of their occurrence are determined. The ways of reducing 
migration processes are suggested. The statistics are collected 
and summarized; the analysis is carried out and the main reasons 
of the depopulation are revealed. They include high mortality rate, 
low level of birth rate, aging of the nation, and low income level. 
Ukraine is among the 30 “oldest” countries in the world by the pro-
portion of people aged 60 years and older of the total population. 
The reasons of the demographic aging are analyzed. Such dynam-
ics have a direct impact on the country’s economy as a whole. 
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First of all, the demographic burden on the able-bodied population 
increases, and there is a direct influence of the demography on 
the demand for goods and services, such as health care, welfare 
payments, and pension benefits. Since the early 1990s, there has 
been a significant labor migration from Ukraine, in particular, to the 
labor markets of the EU Member States. This is due to the deteri-
orating employment conditions, the imbalance between the supply 
and demand on the labor force, the growing rate of unemployment, 
and social tension in the country. 

Key words: population, depopulation, aging of the nation, fer-
tility, mortality, migration.

Постановка проблеми. В Україні смертність 
є однією з найвищих у світі, а народжуваність 
найнижча. Через міграцію з країни вимива-
ються трудові та інтелектуальні ресурси. Насе-
лення України поступово вимирає. За прогно-
зами Державної служби статистики України, 
у 2025 році чверть населення буде старша від 
60 років. У середньому середня тривалість жит-
тя в Україні – 66 років, на 11 років менше, ніж 
у країнах Західної Європи. Саме тому демогра-
фічна проблема є надзвичайно важливою для 
економічної безпеки держави і потребує глиб-
шого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам демографічної ситуації присвяче-
но роботи багатьох українських науковців: 
А.О. Барвінського, М.О. Білинської, О.А. Гріш-
нової, С.С. Гринкевич, ЗІ. Кобеля, І.О. Курило, 
І.Г. Лаврук, Є.М. Лібанова. Серед зарубіжних 
учених варто згадати Д. Брайсона, Д. Брейклі, 
Р. Істерліна, Ш. Гофера, Р. Фрідмана, Н. Петер-
сона, Ф. Хейвуда, Т. Шульца, Д. Шендела [1].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не досить дослідженими є 
причини демографічного спаду в Україні, ви-
ходячи з аналізу усіх ймовірних чинників за 
останні роки.

Головною метою статті є аналіз демографіч-
ного стану в Україні та викриття основних при-
чин виникнення депопуляції суспільства.

Виклад основного матеріалу. Демографіч-
ний стан будь якої країни є головним чинником 
економічного і соціального розвитку. Населен-
ня є елементом продуктивних сил як трудовий 
ресурс, споживач і як носій економічних відно-

син. Демографічна криза в останні десятиліття 
спостерігається по всьому світі. 

Україна займає 33 місце за чисельністю серед 
країн світу. Нараховується 41983,6 тис. осіб, що 
становить 0,57% світової частки. За даними офі-
ційної статистики, з 1991 року до 2019 року на-
селення України скоротилось з 51,944 млн осіб 
до 41,983 млн осіб. Проте починаючи з 2015 року 
не враховується населення анексованого Кри-
му та непідконтрольних територій Донбасу [2]. 
Зміну чисельності населення України графічно 
відображено на рис. 1.

Скорочення чисельності населення набуло 
чіткої тенденції. Серед основних причин депо-
пуляції населення слід виділити такі чинники, 
як: високий рівень смертності і низький рівень 
народжуваності; старіння населення; невиріше-
на ситуація на сході України; низький рівень 
доходів; соціальна незахищеність населення, 
недієва система охорони здоров’я [4].

Для з’ясування загального демографічного 
стану проведемо дослідження кількісних харак-
теристик. Співвідношення показників механіч-
ного руху, таких як притік та відтік населення, 
сформовані за допомогою таких характеристик, 
як: природний приріст населення, що визначає 
різницю між кількістю народжених та помер-
лих; сальдо міграції, що визначає різницю між 
кількістю випадків прибуття особи до країни та 
вибуття з неї за певний проміжок часу. Загаль-
на динаміка населення розраховується виходя-
чи із суми показників природного приросту та 
сальдо міграції населення країни [5].

Демографічний потенціал країни залежить 
від співвідношення показників природного 
руху населення (народжуваність та смертність), 
які відображені на рис. 2.

Отже гострою демографічною проблемою 
для України є досить високий рівень смерт-
ності населення. Природний рух населення у 
2018 році характеризується суттєвим переви-
щенням числа померлих над живонароджени-
ми: на 100 померлих – 57 живонароджених. 
Хоча у 2017 році на 100 померлих припадало 
79 новонароджених. 

46192,3 

45963,4 
45782,6 

45598,2 
45453,3 

45372,7 

45245,9 

42759,7 

42590,9 

42414,9 

42216,8 

41983,6 
41000,0

42000,0

43000,0

44000,0

45000,0

46000,0

47000,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ти
с.

 о
сі

б 

роки 

Умовні позначення: 
всього 
населення 

Рис. 1. Динаміка чисельності населення, тис. осіб
Джерело: розроблено авторами за даними [3]
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Найбільш поширеними причинами смертей 
населення України у 2018 році були хвороби 
системи кровообігу (I00–I99), від яких померло 
392,1 тис. осіб; від новоутворень (C00-D48) по-
мерло 78,6 тис. осіб; на третьому місці – зов-
нішні причини смерті (V01-Y98), від яких за-
гинуло 30,9 тис. осіб [2]. 

За даними Відділу народонаселення ООН, 
загальний коефіцієнт народжуваності, який 
становить приблизно 2,1 дитини на жінку, на-
зивається народжуваністю на рівні заміщення, 
що є оптимальним показником. Коефіцієнт на-
роджуваності в Україні становить усього 1,4. 
У 2012 році цей показник становив 1,53. Най-
більші вікові коефіцієнти народжуваності серед 
жінок від 20 до 29 років. До того ж, у 2019 році 
в Україні налічується лише 2,48 млн жінок ві-
ком 20–29 років, а віком 30–39 років – 3,43 млн 
жінок, що майже на 1 млн більше. Також за 
даними Держстату лише 3% українських сімей 
виховують трьох і більше дітей, майже чверть – 
дводітні, 74% – однодітні [5; 6; 7; 8].

Однією з головних причин низької народжува-
ності є небажання народжувати дітей через низь-
кий рівень життя. Варто зазначити, що держава 
надає соціальні виплати по народженню дитини, 
які незіставні з сучасним рівнем життя населення. 
Загальний розмір декретних виплат – 41 280 грн. 
Однак грошова допомога виплачуються у два ета-
пи: перший– одноразова у розмірі 10 320 грн.; 
другий етап – сума у розмірі 30 960 грн, яка ви-
плачується кожного місяця рівними частинами 
по 860 грн. протягом трьох років [9].

Окрім матеріального складника, на рівень на-
роджуваності впливає також зміна цінностей та 
поглядів на життя. В Україні, як і в інших кра-
їнах світу, стає поширеним рух «чайлдфрі», під 
яким розуміють свідому відмову від батьківства, 
тобто свідоме небажання мати дітей. Найчасті-
ше таке переконання властиве людям з вищою 
освітою і з середнім чи вище середнього рівнем 
доходів. Такі особи фактично могли б забезпечи-
ти хороший рівень життя, однак життя у своє 
задоволення є для них більш пріорітетним. 

На рівень народжуваності також впливає 
статистика укладених шлюбів. За офіційними 
даними у 2018 році кількість зареєстрованих 
розлучень зросла і сягнула 153,9 тис. проти 
128,7 тис. у 2017 році. Зменшилась і кількість 
зареєстрованих шлюбів: якщо у 2017 році за-
фіксовано державними органами 249,5 тис. 
шлюбів, то у 2018 році – 228,4 тис. шлюбів [3].

Все більше сімей проживають тривалий час 
на відстані у зв’язку з виїздом на заробітки за 
кордон. Тож головним пріоритетом є не на наро-
дження і виховання дітей, а задоволення матері-
альних потреб. Сьогодні багато українців масово 
виїжджають за кордон, адже не можуть реалізу-
вати себе у власній країні або їх робота не досить 
оплачувана, щоб задовольнити навіть мінімаль-
ні потреби, чим і користуються сусідні держави. 
Також з’являється нова тенденція, що є ознакою 
особливостей прояву трудової міграції в Україні: 
жінки частіше їдуть на заробітки за кордон, ніж 
чоловіки. Через військовий конфлікт у східній 
частині України більшості чоловікам призовного 
віку, які підлягають мобілізації, заборонено по-
кидати територію України.

 Наступною тенденцією є те, що молоде та 
професійно спроможне населення виїжджає за 
кордон, і тим самим Україна втрачає трудовий 
потенціал. Багато підлітків, закінчуючи шко-
лу, вибирають для навчання закордонні уні-
верситети з метою в майбутньому жити не в 
Україні. Лише у минулому навчальному році за 
кордоном навчалось більше 83 тис. українців. 
Зокрема, найбільшу питому частку становлять 
виші сусідньої країни Польщі [10].

Територіальна оцінка проблеми міграції є 
важливою для розуміння, які регіони залуча-
ють більше мігрантів, а в яких відбувається 
явище еміграції (табл. 1).

Можна стверджувати, що міграційний приріст 
формується в основному завдяки Київській облас-
ті (15 334 осіб). Відносно висока частка м. Київ 
у структурі пояснюється столичним статусом та 
значними можливостями, які надає найбільше 
місто України. Одеська область також виявляєть-
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Рис. 2. Природний рух населення України, тис. осіб
Джерело: розроблено авторами за даними [3]
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ся привабливою для життя (приріст у 4605 осіб). 
Найбільш вагомими центрами тяжіння міграцій-
них потоків є Донецька (3028 осіб) та Луганська 
області (2119 осіб). Після російського вторгнення 
демографічні тенденції різко змінилися у бік по-
дальшого погіршення і тривають досі.

Головним джерелом відтворення людського 
потенціалу є приріст населення. Природний при-

ріст населення України за останні 20 років має 
від’ємне значення. Досить багато розвинутих 
країн компенсують низький рівень народжува-
ності високою чисельністю іммігрантів. В Укра-
їні станом на січень-липень 2019 року нарахова-
но 10 тис. іммігрантів. Хоча в Україні «додатня 
міграція», кількість приїжджих занадто мала на 
тлі загального населення (табл. 2) [3; 5; 11].

Таблиця 1
Динаміка міграційних процесів в областях України за січень-липень 2019 р., тис. осіб

 Кількість випадків 
прибуття Кількість випадків вибуття Міграційний приріст, 

скорочення 

Україна 298678 288655 10023

Вінницька 10603 12265 -1662

Волинська 8209 8036 173

Дніпропетровська 18187 18328 -141

Донецька 9198 12226 -3028

Житомирська 10752 10947 -195

Закарпатська 3819 4021 -202

Запорізька 8873 9690 -817

Івано-Франківська 8295 8488 -193

Київська 32189 16855 15334

Кіровоградська 7588 8576 -988

Луганська 4000 6119 -2119

Львівська 17661 18383 -722

Миколаївська 6720 7440 -720

Одеська 20594 15989 4605

Полтавська 13963 12496 1467

Рівненська 9548 10524 -976

Сумська 8884 9715 -831

Тернопільська 8933 8839 94

Харківська 24059 23247 812

Херсонська 6480 7139 -659

Хмельницька 12362 11486 876

Черкаська 10066 10495 -429

Чернівецька 4433 5081 -648

Чернігівська 7041 7372 -331

м.Київ 26221 24898 1323
Джерело: розроблено авторами за даними [3]

Таблиця 2
Загальна динаміка населення за 2008–2018 рр., тис. осіб

Природний приріст, скорочення Міграційний приріст Загальна динаміка населення

2008 -243.9 14.9 -229.0

2009 -194.2 13.4 -180.8

2010 -200.5 16.1 -184.4

2011 -162.0 17.1 -144.9

2012 -142.4 61.8 -80.6

2013 -158.7 31.9 -126.8

2014 -166.4 22.6 -143.8

2015 -183.0 14.2 -168.8

2016 -186.6 10.6 -176.0

2017 -210.1 12.0 -198.1

2018 -251.8 18.6 -233.2
Джерело: розроблено авторами за даними [3]
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Однак починаючи з 2012 року спостеріга-
ється зростаюча динаміка показника загально-
го скорочення населення. На жаль, у 2018 році 
показники повернулися до 2008 року. Станом 
на 2018 рік скорочення населення становить 
233.2 тис. осіб, на що значно повпливав до-
сить низький рівень народжуваності (усього 
335,9 тис. осіб). З року в рік чисельність на-
селення України зменшується, адже відбува-
ється одночасне скорочення як смертності, так 
і кількості народжених, а частка міграційно-
го приросту не є достатнью для впливу на за-
гальну величину. За підрахунками Державної 
служби статистики, через 10 років чисельність 
населення в Україні може зменшитись на 
3 млн осіб.

Зниження рівня народжуваності також веде 
до збільшення частки людей літнього віку серед 
населення. Саме тому поряд із депопуляцією 
в Україні відбувається процес старіння нації, 
що збільшує демографічне навантаження на 
працююче населення. Варто зазначити, що за 
шкалою ООН населення є старим, якщо частка 
осіб віком понад 65 р. становить більше 7% від 
усього населення країни [12]. 

Вікова структура населення України зобра-
жена на рис. 3.

Демографічне старіння означає збіль-
шення частки осіб старших вікових катего-
рій. Станом на 2019 рік показник становить 

16,76%, що свідчить про те, що населення 
України є старим. Старіння населення за-
лежить від демографічних змін, зрушень в 
народжуваності та смертності, їх співвідно-
шенні і міграції. Старіння населення чинить 
суттєвий фінансовий тиск на країну, адже 
виникає потреба у збільшенні витрат на со-
ціальну підтримку, виплату пенсій та сферу 
охорони здоров’я [12].

Звідси випливає проблема, що люди у біль-
шості країн живуть все довше, але не народжу-
ють тієї кількості дітей, що була б достатньою 
для підтримки балансу населення. Попри ріст 
тривалості життя, в Україні є різниця між чо-
ловіками і жінками в 10 років, що являється 
найбільшою різницею в Європі, адже зазвичай 
вона не перевищує п’яти років [12]. 

Демографічна ситуація впливає і на темпи 
економічного зростання країни, адже з часом 
відбувається скорочення чисельності зайнятих 
в економіці. 

Висновки і пропозиції. Демографічна ситуа-
ція в країні погіршується з кожним роком. За 
аналізований період 2008–2019 рр. найбільш 
сприятливим був 2012 р. Військова ситуація на 
сході починаючи з 2014 року та окупація тери-
торій значно вплинула на чисельність населен-
ня. Однак найбільшою проблемою за весь дослі-
джуваний період є значне скорочення кількості 
живонароджених. Саме тому необхідні дії на 
державному рівні, спрямування соціально-еко-
номічної політики з метою розв’язання таких 
проблем, як: стимулювання народжуваності; 
створення широкої мережі державних та недер-
жавних служб соціальної допомоги; підвищен-
ня рівня життя населення шляхом посилення 
охорони та оплати праці; створення умов для 
імміграції до України та заохочення населен-
ня залишатися в країні; впровадження і про-
довження реформи пенсійного забезпечення, 
охорони здоров’я (особливо медичного стра-
хування). Адже регулювання демографічної 
ситуації має бути спрямоване на поліпшен-
ня матеріального становища людей у країні, 
стимулювання народжуваності та боротьбу із 
смертністю. 
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Рис. 3. Вікова структура населення, %
Джерело: розроблено авторами за даними [3]
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ФІНАНСОВІ КАТАЛІЗАТОРИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ  
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблематику, яка впливає на якість 

управління прибутком на промислових підприємствах України. 
Розглянуто шляхи формування матеріальних витрат та осно-
ві чинники, що впливають на неефективну їхню реалізацію. 
Запропоновано фінансові каталізатори щодо впровадження 
оптимальних методів управлінням прибутком. Метою статті 
є дослідження та характеристика фінансових каталізаторів 
оптимізації управління прибутком промислового підприємства, 
а саме визначення впливу матеріальних витрат на ефектив-
ність механізму управління прибутком підприємств. Об’єкт до-
слідження – фактичні дані фінансово-господарської діяльності 
промислового підприємства, а саме процес формування та 
розподілу прибутку на підприємстві. Методи використані в до-
слідженні– науковий, логічний. Обґрунтовано, що управління 
прибутком на підприємстві повинно здійснюватися на основі 
методичного, організаційного, інформаційно-аналітичного за-
безпечення. Встановлено, що на величину прибутку підпри-
ємства впливають результати від операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності, тому управління прибутком, особливо 
його формуванням, повинно здійснюватися у розрізі представ-
лених видів діяльності. Перспективами подальших досліджень 
у даному напрямі є визначення факторів, що мають вплив на 
величину прибутку підприємства, пошук резервів його зростан-
ня з метою підвищення фінансової стійкості та забезпечення 
підприємства ресурсами для подальшого розвитку.

Ключові слова: прибуток, методи оптимізації, матеріальні 
витрати, каталізатор, промислове підприємство, розвиток.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблематика, которая влияет на ка-

чество управления прибылью на промышленных предприятиях 
Украины. Рассмотрены пути формирования материальных за-
трат и основе факторы, влияющие на неэффективную их реали-
зацию. Предложено финансовые катализаторы по внедрению 
оптимальных методов управлением прибылью. Проведенные 
исследования и характеристики финансовых катализаторов 
оптимизации управления прибылью промышленного предпри-
ятия, а именно определение влияния материальных затрат на 
эффективность механизма управления прибылью предпри-
ятий. В работе использованы фактические данные финансо-

во-хозяйственной деятельности промышленного предприятия, 
а именно процесс формирования и распределения прибыли 
на предприятии. Появление проблем, которые указывают на 
неэффективное значения. обоснованно, что управление при-
былью на предприятии должно осуществляться на основе 
методического, организационного, информационно-аналити-
ческого обеспечения. Установлено, что на величину прибыли 
предприятия влияют результаты от операционной, финансовой 
и инвестиционной деятельности, поэтому управление прибы-
лью, особенно ее формированием, должно осуществляться в 
разрезе представленных видов деятельности. Перспективами 
дальнейших исследований в данном направлении является 
определение факторов, влияющих на величину прибыли пред-
приятия, поиск резервов его роста с целью повышения финан-
совой устойчивости и обеспечения предприятия ресурсами 
для дальнейшего развития. Поэтому управление прибылью, 
особенно ее формированием, должно осуществляться в раз-
резе представленных видов деятельности.

Ключевые слова: прибыль, методы оптимизации, мате-
риальные затраты, катализатор, промышленное предприятие, 
развитие.

АNNOTATION
The article discusses the issues that affect the quality of profit 

management in industrial enterprises of Ukraine. The ways of forming 
material costs and the basis of factors affecting their ineffective imple-
mentation are considered. Proposed financial catalysts for the imple-
mentation of best practices for managing profit. The studies and char-
acteristics of financial catalysts for optimizing the profit management 
of an industrial enterprise, namely, determining the effect of material 
costs on the effectiveness of the enterprise profit management mech-
anism. The paper used the actual data of the financial and economic 
activities of an industrial enterprise, namely the process of formation 
and distribution of profits at the enterprise. The appearance of prob-
lems that indicate ineffective values. it is reasonable that profit man-
agement in an enterprise should be based on methodological, orga-
nizational, information and analytical support. It has been established 
that the profit of an enterprise is affected by the results from operating, 
financial and investment activities, therefore, profit management, es-
pecially its formation, should be carried out in the context of the pre-
sented activities. The article deals with issues related to the profit of 
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the enterprise and its role for the enterprise in a market economy. The 
system and directions of enterprise profit management are outlined. 
Disclosed elements of the enterprise profit management mechanism 
as part of the management system. Profit-related enterprise strate-
gies are analyzed. It is proved that profit is not only an incentive for 
business activity of enterprises, but also the main source of develop-
ment of their activity. Thus, it is of great importance to develop rec-
ommendations for improving the efficiency of formation, profit sharing 
and maximizing it. Prospects for further research in this direction are 
the identification of factors affecting the value of the enterprise’s profit, 
the search for reserves for its growth in order to increase financial 
stability and provide the enterprise with resources for further develop-
ment. therefore, profit management, especially its formation, should 
be carried out in the context of the presented activities.

Key words: profit, optimization methods, material costs, cata-
lyst, industrial enterprise, development.

Постановка проблеми. Під собівартістю про-
дукції, робіт і послуг розуміються виражені в 
грошовій формі витрати всіх видів ресурсів: 
основних фондів, природної і промислової си-
ровини, матеріалів, палива й енергії, праці, 
використовуваних безпосередньо в процесі ви-
готовлення продукції і виконання робіт, а та-
кож для збереження і поліпшення умов вироб-
ництва і його вдосконалення. Склад витрат, що 
включаються в собівартість продукції, визнача-
ється державним стандартом, а методи кальку-
ляції – самими підприємствами [1, с. 15–16]. 
Собівартість продукції, будучи витратами під-
приємства на виробництво і звернення, є осно-
вою порівняння витрат і доходів, тобто самооку-
повування – основоположної ознаки ринкового 
господарського розрахунку. Собівартість є од-
ним з узагальнених показників інтенсифікації 
й ефективності споживання ресурсів. 

Ключовими аспектами управління прибут-
ком є його формування, розподіл і використан-
ня, що передбачає створення на підприємстві 
методичного, організаційного та інформаційно-
аналітичного забезпечення. Методичне забез-
печення включає різноманітні методи аналізу, 
планування та контролю розміру прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методичними засадами визначення прибутко-
вості українських підприємств та їхніми сьо-
годенними реаліями займалися такі українські 
науковці, як А.Ю. Нагрецкіс, [2], Л.С. Гаватюк 
[3, c. 40–43]. Прибутковість підприємства у су-
часних підходах до визначення сутності наве-
дені І.Ю. Єпіфановою [4, с. 189–192]. Зусилля 
авторського колективу вже були спрямовані на 
покращення іміджу фінансового забезпечення 
України [5, с. 7–17], однак нині ставиться за 
мету дослідження саме фінансових каталізато-
рів оптимізації управління прибутком промис-
лового підприємства.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття – опанування теоретичних, 
методичних та практичних засад формування 
прибутку промислового підприємства, а також 
розроблення напрямів зниження собівартості 
виготовлення продукції промислового підпри-
ємства в умовах фінансово-економічної кризи.

Метою статті є дослідження та характе-
ристика фінансових каталізаторів оптимізації 
управління прибутком промислового підприєм-
ства, а саме визначення впливу матеріальних 
витрат на ефективність механізму управління 
прибутком підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У системі показників економічної ефективності 
виробництва в галузях матеріального виробни-
цтва плануються й аналізуються такі показни-
ки, як виробництво продукції на 1 грн. одиниці 
витрат, а також зниження витрат на 1 грн. оди-
ниці продукції (робіт). 

Під час планування і аналізу зниження со-
бівартості продукції розраховують за такими 
групами чинників [1, с. 45]: 

1. Підвищення технічного рівня виробництва.
2. Поліпшення організації виробництва і праці.
3. Зміна обсягу, структури і розміщення ви-

робництва.
4. Поліпшення використання природних ре-

сурсів.
5. Розвиток виробництва. 
Далі потрібно зробити аналіз динаміки опе-

раційних витрат на 1 грн. вартості реалізованої 
продукції (табл. 1).

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за 
звітний період у порівнянних цінах становлять 
91,71 копійки, що вище, ніж за 2012 рік, на 19%.

Узагальнені вихідні дані для аналізу струк-
тури операційних витрат за економічними еле-
ментами містить форма № 2 фінансової звітності 
„Звіт про фінансові результати”, а саме розділ 2  
„Елементи операційних витрат”. За цими дани-
ми можна визначити, до якого типу виробни-
цтва належить підприємство за переважанням 
використовуваних ресурсів (матеріало-, трудо-, 
чи фондомістке). На основі такого аналізу ви-
значають найактуальніші для підприємства на-
прями зниження собівартості. Аналіз структури 
операційних витрат за економічними елемента-
ми потрібний також для того, щоб підприємство 
не потрапило у „ножиці” еластичного попиту на 
свою продукцію та нееластичного власного попи-
ту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані 
й розрахунки для аналізу собівартості продукції 
за економічними елементами наведені в табл. 2.

Таблиця 1
Витрати на 1 грн. від вартості реалізованої продукції  

промислового підприємства, 2012–2017 рр.

Рік Формула 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Відхилення,%

Грн. Операційні витрати/ 
Виручка від 
реалізації продукції

0,73 0,91 0,88 0,91 0,91 0,92 19

Коп. 72,84 91,43 87,70 91,09 91,42 91,71 19
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Дані табл. 2 свідчать про матеріаломісткий 
характер виробництва: частка матеріальних ви-
трат у попередньому періоді становила 78,76%, 
у звітному – 79,82% [6, с. 7–10]. Вони збільши-
лися на 1,06. Для більш детального уявлення 
дані табл. 2 потрібно занести у рис. 1.

Як можна побачити, підприємство має ма-
теріаломісткий характер виробництва, оскіль-
ки матеріальні затрати займають 1 місце в 
структурі операційних витрат. Це пов’язано зі 
зростанням цін на паливно-мастильні матеріа-
ли, основні матеріали, комплектуючі вироби та 
електроенергію Адже матеріальні витрати про-
мислового підприємства складаються з витрат 
палива, електроенергії, комплектуючих виробів 
та інших матеріальних ресурсів. Для цього по-
трібно провести аналіз ефективності викорис-

тання матеріальних ресурсів. Показники, які 
будуть використані для розрахунку ефектив-
ності використання матеріальних ресурсів, такі 
[7, с. 11–14]:

– матеріаловіддача, яка розраховується як 
відношення вартості товарної продукції до суми 
матеріальних витрат і характеризує вихід про-
дукції з кожної гривні витрачених матеріаль-
них ресурсів;

– матеріаломісткість продукції (розрахову-
ється як відношення суми всіх матеріальних 
витрат до вартості товарної продукції). Отри-
манні дані наведено в табл. 3. 

Динаміка показників матеріаловіддачі та ма-
теріаломісткості свідчить про зниження ефек-
тивності використання матеріальних ресурсів 
у поточному році порівняно з попереднім. Об-
сяг продукції збільшився на 74 033 тис. грн., 
у тому числі внаслідок збільшення матеріаль-
них витрат на 76 116, 37 тис. грн (55438 х 
1,3730) і внаслідок зниження матеріаловіддачі 
на 2087,12 грн. (–0,0068 х 306929). 

У результаті зниження ефективності вико-
ристання матеріалів їх перевитрати у виробни-
цтві становлять 1509,56грн. (+0,0036 х 419321).

До факторів, що сприяють зниженню мате-
ріальних витрат на виробництво продукції, від-
носять: скорочення неминучих втрат у техноло-
гічному процесі та понадпланових виробництв; 
використання у виробництві якісної сировини; 
задовільний технічний стан технологічних лі-
ній і обладнання. Після аналізу собівартості, 
потрібно вжити таких заходів:

1. Підвищення технічного рівня виробни-
цтва. Це впровадження нової, прогресивної 
технології, механізація й автоматизація ви-
робничих процесів; поліпшення використання 
і застосування нового вигляду сировини і мате-
ріалів; зміна конструкції і технічних характе-
ристик виробів; інші чинники, що підвищують 

Таблиця 2 
Аналіз структури операційних витрат промислового підприємства за період 2012–2017 рр.

№ Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Приріст Част., % за 
перє(2012-2017)

1 Матеріальні затрати 251491 224927 207880 204813 249040 306929 55438 78,76 79,82
2 Витрати на оплату праці 28417 25275 22672 21407 23860 31506 3089 8,90 8,19

3 Відрахування на 
соціальні заходи 10499 9405 8603 7915 5639 7342 -3157 3,29 1,91

4 Амортизація 13588 13459 1199 14086 13827 15341 1753 4,26 3,99
5 Інші опраційні витрати 15335 18804 13908 18709 18012 23428 8093 4,80 6,09
6 Разом 319330 291870 254262 266930 310378 384546 65216 100,00 100,00
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Рис. 1. Динаміка структури операційних витрат  
за 2012–2017 рік

Таблиця 3
Аналіз використання матеріальних ресурсів промислового підприємства

Показник
Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Відхилення
1. Обсяг реалізації продукції, тис. грн. 345288 319215 304762 293047 339502 419321 74033
2.Матеріальні витрати, тис. грн. 251491 224927 207880 204813 249040 306929 55438
4. Матеріаломісткість, грн.. 0,7284 0,7046 0,6821 0,6989 0,7335 0,7320 0,0036
3. Матеріаловіддача, грн. 1,3730 1,4192 1,4660 1,4308 1,3632 1,3662 -0,0068
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технічний рівень виробництва. Зниження собі-
вартості може відбутися під час створення авто-
матизованих систем управління, використання 
ЕОМ, вдосконалення і модернізації наявної тех-
ніки і технології. Зменшуються витрати і в ре-
зультаті комплексного використання сировини, 
застосування економічних замінників, повного 
використання відходів у виробництві. Великий 
резерв таїть в собі і вдосконалення продукції, 
зниження її матеріаломісткості і трудомісткос-
ті, зниження ваги машин і устаткування, змен-
шення розмірів тощо. 

2. Вдосконалення організації виробництва і 
праці. Зниження собівартості може відбутися в 
результаті зміни в організації виробництва, фор-
мах і методах праці за розвитку спеціалізації ви-
робництва; вдосконалення управління виробни-
цтвом і скорочення витрат на нього; поліпшення 
використання основних фондів; поліпшення 
матеріально-технічного постачання; скорочення 
транспортних витрат; інших чинників, що під-
вищують рівень організації виробництва.

3. Зниження поточних витрат відбувається в 
результаті вдосконалення обслуговування осно-
вного виробництва (наприклад, розвитку пото-
кового виробництва, підвищення коефіцієнта 
змінності, впорядкування підсобно-технологіч-
них робіт, поліпшення інструментального гос-
подарства, вдосконалення організації контролю 
за якістю робіт і продукції).

4. Зміна обсягу і структури продукції, які 
можуть привести до відносного зменшення 
умовно-постійних витрат (окрім амортизації), 
відносного зменшення амортизаційних відраху-
вань, зміни номенклатури й асортименту про-
дукції, підвищення її якості. Умовно-постійні 
витрати не залежать безпосередньо від кількос-
ті продукції, що випускається. Із збільшенням 
об’сягу виробництва їхня кількість на одиницю 
продукції зменшується, що приводить до зни-
ження її собівартості.

5. Галузеві та інші чинники. До них відно-
сяться: введення і освоєння нових цехів, ви-
робничих одиниць і виробництв, підготовка й 
освоєння виробництва в діючих об’єднаннях 
і на підприємствах; інші чинники. Необхідно 
проаналізувати резерви зниження собівартості 
в результаті ліквідації застарілих і введення 
нових цехів і виробництв на вищій технічній 
основі, з кращими економічними показниками. 

Для ефективного провадження діяльності 
потрібно розробити такі методи щодо оптиміза-
ції управління прибутком, як:

1. Скорочення витрат на сировину та мате-
ріали. Вибір постачальників, що постачають 
сировину за нижчими цінами та надають від-
строчки з оплати. Здійснення закупівлі сиро-
вини і матеріалів безпосередньо у заводу-ви-
готовлювача, скорочення числа посередників. 
Вибір постачальників здійснювати за критерієм 
включення вартості доставки у вартість сирови-
ни і матеріалів, а також виконання безкоштов-
ного гарантійного ремонту.

2. Зменшення витрат на електроенергію. 
Хоча цей показник дуже залежить від тарифів, 
але можна провести перехід на економне витра-
чання енергії на підприємстві. Придбати енер-
гозберігаючі лампи, впровадити датчики денно-
го або нічного витрачання електроенергії. Для 
порівняння узяли три види ламп – лампочка 
з ниткою розжарювання, люмінесцентна лампа 
та LED-індикатор. Економні лампочки кошту-
ють разів у 10 дорожче, правда, й енергії спо-
живають разів у 7–8 менше на рік. У середньо-
му лампочка працює до 8 годин на добу. А це 
на рік 2920 годин. Оскільки вартість кіловата 
електроенергії диференціюється, то ми взяли 
середній показник – 1,68 грн. за кВт (за спо-
живання від 100 до 600 кВт на місяць). Строк 
експлуатації. Пам’ятаємо, що одна лампа го-
рить майже 3000 годин на рік. І виходить, що 
LED-лампа прослужить 10 років, тоді як кожні 
4 місяці треба буде міняти звичайну лампочку. 
Отримані дані говорять про те, що навіть незна-
чні зусилля щодо оптимізації прибутку приво-
дять до бажаних результатів.

3. Скоротити витрати на утримання персона-
лу. Можливо скоротити випадки виплати мате-
ріальної допомоги, премій за рахунок чистого 
прибутку підприємства. Провести поєднання 
деяких суміжних посад, виключити при цьо-
му дублювання посад, особливо управлінського 
персоналу.

4. Скоротити витрати на експлуатацію облад-
нання. Ввести використання зворотного лізингу 
обладнання. Скоротити до мінімуму технологічні 
простої. Зменшити витрати під час перерв і відпо-
чинку. Практикувати здачу в оренду або продаж 
невикористаного підприємством обладнання.

5. Скоротити витрати на збут. Скоротити ви-
трати на транспортування шляхом залучення 
послуг логістичної компанії або досвідченого 
логіста, встановлення оптимальних тарифних 
ставок. Автоматизувати облік збуту продукції. 

6. Знизити адміністративні витрати. Скоро-
тити витрати на інтернет і послуги телефонних 
операторів за допомогою контролю за витрата-
ми. Оптимізувати витрати на рекламу в межах, 
які встановлені законодавчо [5].

Висновки з цього дослідження і перспекти-
ви подальших розвідок у цьому напрямі. Під-
водячи підсумок, можна відзначити, що за-
пропоновані заходи допоможуть підприємству 
скоротити витрати і підвищити рентабельність, 
проте їхня ефективна реалізація можлива у 
разі комплексного поступального підходу, а та-
кож безперервного контролю за їх виконанням.

Отже, у вигляді фінансових каталізаторів 
оптимізації управління прибутком промислового 
підприємства запропоновано такі інструменти: 

1. Зниження вартості капіталу, що залуча-
ється, – це приведе до автоматизації системи 
бюджетування, що допоможе забезпечити «фі-
нансову прозорість» компанії, і відбудеться ско-
рочення витрат на контроль інвесторів і креди-
торів. 
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2. Оптимізація діяльності компанії – це від-
криє можливості для оцінки інвестиційної при-
вабливості конкретних напрямів фінансово-еко-
номічної діяльності підприємства. При цьому 
керівництво компанії має інформаційну базу 
для вибору оптимального варіанту подальшого 
розвитку. 

3. Скорочення дебіторської заборгованос-
ті – найчастіше оборотність капіталу на під-
приємстві значно скорочується через несвоєчас-
не погашення клієнтами заборгованості. У цій 
несвоєчасності іноді винні менеджери або бух-
галтери підприємства, які забувають вчасно 
виставити рахунок або нагадати, що підійшли 
терміни платежу, клієнтові. 

4. Підвищення фінансової стійкості підпри-
ємства – поділ бюджету на центри фінансової 
відповідальності з подальшим контролем за їх 
виконанням дає змогу в найбільш зручній фор-
мі здійснювати делегування фінансової відпові-
дальності, а прозорість бюджетів дає змогу по-
легшити управління фінансами. 

5. Стимулювання зростання фінансово-еко-
номічної ефективності і фінансової стійкос-
ті – це приведе до консолідації зусиль усіх під-
розділів для досягнення кінцевого, кількісно 
поставленого результату, що в підсумку веде до 
зростання фінансової стійкості. 

6. Оптимізація бюджету – ця система дає 
змогу об’єднати необмежену кількість варіан-
тів даних, які описують один період діяльності 
організації. Порівняння різних версій бюджетів 
дає змогу вибрати з декількох варіантів розвит-
ку ситуації найбільш підходящий для поточних 
цілей фірми. 
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АННОТАЦИЯ
Исследован международный рынок услуг 

информационных технологий. Анализ показал, что наиболь-
шая стоимость коммерческих аутсорсинг-контрактов на 
услуги информационных технологий наблюдается в области 
финансовых услуг, в том числе услуг по кредитованию, инвес-
тированию, страхованию, управлению финансами субъектов 
хозяйствования, лизингу. Выявлено, что аутсорсинг-
контракты заключаются с целью снижения затрат времени, 
труда, энергии и материальных ресурсов на процессы пред-
оставления услуг и повышения их эффективности. Иссле-
дование показало, что облачные источники (As-a-Service) в 
качестве услуги являются самыми распространенными на 
международном рынке услуг. Исследование международного 
рынка услуг, особенно информационно-коммуникационных 
технологий, является необходимым в связи с осуществлени-
ем цифровой трансформации экономики Украины. Предло-
жено осуществлять мониторинг международного рынка услуг 
с целью возможности выхода исполнителей и заказчиков 
Украины на этот рынок.

Ключевые слова: бизнес, аутсорсинг, финансовые услу-
ги, облачные услуги, аутсорсинг-контракты.

АНОТАЦІЯ
Досліджено міжнародний ринок послуг інформаційних 

технологій. Аналіз показав, що найбільша вартість комерційних 
контрактів на послуги спостерігається в галузі фінансових по-
слуг, у тому числі послуги з кредитування, інвестування, стра-
хування, з управління фінансами суб’єктів господарювання, 
лізингу. Виявлено, що аутсорсинг-контракти укладаються з 
метою зниження витрат часу, праці, енергії і матеріальних 
ресурсів на процеси надання послуг та підвищення їх 
ефективності. Дослідження показало, що хмарні джерела (As-
a-Service) як послуги є найпоширенішими на міжнародному 
ринку послуг. Дослідження міжнародного ринку послуг, осо-
бливо інформаційно-комунікаційних технологій, є необхідним 
у зв’язку зі здійсненням цифрової трансформації економіки 
України. Запропоновано здійснювати моніторинг міжнародного 
ринку послуг із метою можливості виходу виконавців і 
замовників України на цей ринок.

Ключові слова: бізнес, аутсорсинг, фінансові послуги, 
хмарні послуги, аутсорсинг-контракти, outsourcing contracts.

АNNOTATION
The market of information technology services using com-

mercial outsourcing contracts is a relevant research topic for 
Ukrainian customers, contractors and analysts of these services. 
There is a need to identify market segments with the highest cost 
of commercial outsourcing contracts. The most dynamically de-
veloping segment for information technology services is the seg-
ment of financial services, including credit, investment, insurance, 
financial management of business entities, leasing services. Out-
sourcing contracts are concluded with the aim of reducing the 
time, labor, energy and material resources spent on the process-
es of providing services and increasing their efficiency. The study 
showed that cloud sources (As-a-Service) as a service are the 
most common in the international market for services. The follow-
ing services are considered as these services: IaaS and SaaS. 
The types of Managed Services are considered: ITO, BPO. Com-
mercial outsourcing contracts concluded in America (South and 
North) have the most significant cost. EMEA countries lag behind 
in the cost of commercial outsourcing contracts for the provision 
of these services. In the Asia region, the most intensive growth 
is observed in all areas of the combined market for research ser-
vices. The study of the international information and communica-
tion technology services market is especially relevant for Ukraine, 
given the fact that the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the 
Concept for the Development of the Digital Economy and Society 
of Ukraine for 2018-2020y. and approved a plan of measures for 
its implementation. there is a need to change the fiscal system of 
Ukraine in order to stimulate the development of the digital econ-
omy. The necessity of developing tools for continuous monitoring 
of the international services market is substantiated. To this end, 
it is proposed to adapt «business intelligence» toolkit, with which 
you can monitor in OLAP mode. OLAP - convenient analysis tool. 
It is proposed to monitor the international market for services with 
the aim of the possibility of Ukrainian performers and customers 
entering this market.

Key words: business, outsourcing, financial services, cloud 
services, outsourcing contracts.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практически-
ми задачами. На международном рынке услуг 
финансовые услуги (financial services) – это в 
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основном услуги финансового посредничества. 
Организации, оказывающие финансовые услу-
ги на международном рынке, – банки, инвести-
ционные, страховые, лизинговые и брокерские 
компании. Финансовые услуги – крупнейшая 
по выручке индустрия в мире, доля рыночной 
капитализации этой индустрии, согласно S&P 
500, составляет 20%. На международном рынке 
одной из моделей организации процесса оказа-
ния финансовых услуг является модель аутсор-
синга [1–3]. В режиме аутсорсинга оказываются 
услуги по страхованию, кредитованию, инве-
стированию, управлению финансами субъектов 
хозяйствования, последние составляют более 
25% всех финансовых услуг. Для снижения за-
трат времени, труда, энергии и материальных 
ресурсов на процессы оказания финансовых ус-
луг и повышение их эффективности широкое 
применение получили информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ), оказываемые 
на условиях коммерческих аутсорсинг-контрак-
тов [1]. Исследование международного рынка 
услуг ИКТ является актуальным для Украины 
с учетом того, что Кабинет Министров принял 
Концепцию развития цифровой экономики и 
общества Украины на 2018–2020 гг. и утвердил 
план мероприятий по ее реализации. 

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых положено начало решению дан-
ной проблемы и на которые опираются авторы. 
Исследование международного рынка услуг, 
особенно информационно-коммуникационных 
технологий, является необходимым в связи с 
осуществлением цифровой трансформации эко-

номики Украины. В настоящее время имеются 
немногочисленные публикации, посвященные 
исследованию международного рынка услуг в 
области ИКТ [1]. Нерешенными являются про-
блемы выявления и мониторинга наиболее зна-
чимых сегментов международного рынка услуг, 
в том числе финансовых, услуг финансового 
аутсорсинга; определения места цифровых тех-
нологий и направлений дальнейшего развития 
услуг на этом рынке и др. Экспорт информа-
ционно-телекоммуникационных услуг (ИКУ) 
может стать одним из наиболее перспективных 
направлений экономики Украины. Украинские 
компании, в том числе компании МСБ (малого 
и среднего бизнеса), способны занять доминиру-
ющие позиции на глобальном цифровом рынке. 
Цифровые товары и услуги могут стать основой 
экспорта Украины. 

Формулирование целей статьи (постановка 
задания). Цель исследования – выявление пер-
спектив развития международного рынка ус-
луг, в том числе услуг цифрового формата. Это 
необходимо для выявления возможности выхо-
да компаний, в т. ч. МСБ, Украины в качестве 
поставщиков услуг.

Изложение основного материала исследо-
вания с полным обоснованием полученных на-
учных результатов. Согласно данным компании 
ISG Index™ [3], которая исследует коммерческие 
аутсорсинг-контракты на использование цифро-
вых информационно-коммуникационных тех-
нологий с годовой стоимостью контракта (ACV) 
5 млн долларов и более, на рынке аутсорсинго-
вых услуг финансовые услуги (Financial services) 

 
Рис. 1. Динамика стоимости аутсорсинг-контрактов на международном рынке,  

2016–2018 гг., $В ($US billions) [3]
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занимают лидирующие позиции среди отраслей с 
положительным ростом в области традиционного 
аутсорсинга (Traditional sourcing) и аутсорсинга 
с использованием облачных технологий (As-a-
Service), что представлено на рис. 1 [3].

Согласно рис. 1, за период 2016 г. стои-
мость заключенных контрактов на оказание 
финансовых услуг с использованием традицион-
ных источников составила 5,89$В (Traditional 
sourcing), а с использованием облачных техно-
логий – 1,58$В. За период 2017 г. стоимость 
заключенных аутсорсинг-контрактов на финан-
совые услуги, осуществляемых традици-
онно, – 7,01$В (рост к 2016 г. 19%), а с 
использованием облачных технологий – 
2,06$В (рост к 2016 г. 30%). Суммарная 
стоимость аутсорсинг-контрактов в 2017 г. 
составила 9,07$В (рост к 2016 г. 21%). 

В 2018 г. стоимость аутсорсинг-кон-
трактов на исполнение финансовых услуг, 
осуществляемых традиционно, составила 
7,55$B (рост к 2017 г. 8%, к 2016 г. – 28%). 

Стоимость аутсорсинг-контрактов, осу-
ществляемых с использованием облачных 
технологий, – 3,11$B (рост к 2017 г. 50%, к 
2016 г. – 96%). Суммарная стоимость аутсор-
синг-контрактов в 2018 г. составила 10,66$B 
(рост к 2017 г. 17%, к 2016 г. – 42%). 

Согласно рис. 1. и табл. 1, отрасль «фи-
нансовые услуги» (Financial services, FS) 
является самой значительной по стоимости 
заключенных аутсорсинг-контрактов (ACV).

Наблюдается рост стоимости аутсорсинг-
контрактов (ACV) во всех отраслях, особен-
но на услуги Financial Services на междуна-
родном рынке, 2016–2018 гг. (рис. 3). 

В третьем квартале 2019 г. (3Q19) на 
международном рынке спрос на услуги 
аутсорсинга услуг вырос на 13 % и достиг 
13,8$B (табл. 2).

На международном рынке услуг облач-
ные источники (As-a-Service) в качестве ус-
луги установили новый квартальный мак-
симум – ACV 7,1$B, что на 19% больше, 
чем во втором квартале 2019 г. (табл. 2). 

Услуги по управлению составили ACV 
6,7$B (табл. 2), рост – 7% по сравнению с 
аналогичным кварталом 2018 г. (табл. 2).

В регионе Америка наблюдается рост 
комбинированного рынка (как с исполь-
зованием облачных технологий, так и без) 
на 25% (табл. 2). 

В регионе ЕМЕА наблюдается снижение спроса 
на аутсорсинг-контракты на 7%. Результат третье-
го квартала ЕМЕА снизился на 5% по сравнению 
со вторым кварталом при объеме 411 контрактов, 
что на 1,7% меньше, чем в 2018 г. (табл. 2). 

Рынок Asia Pacific Combined имеет рост 20% 
по сравнению с 3Q2018 г.

Высокий спрос на международном рынке ус-
луг наблюдался на аутсорсинг бизнес-процессов 
(ВРО), который вырос на 5,3% и достиг 1,6$B в 
3Q19. Сегмент ИТ-аутсорсинга (ITO) сократился 
на 2%, до 5,1$B. 

Таблица 1
Динамика стоимости аутсорсинг-контрактов (ACV) на международном рынке, 2016–2018 гг.

2016 2017 2018
ACV 
GCS, 
$B 

ACV 
FS,
$B

%
ACV 
GCS, 
$B 

ACV 
FS,
$B

%
ACV 
GCS, 
$B 

ACV 
FS,
$B

%

Traditional Sourcing 24,2 5,89 24,3 25,3 7,01 27,9 26,0 7,55 29,0
As-a-Service 12,2 1,58 12,9 15,2 2,06 13,4 21,8 3,11 14,2
Суммарная стоимость 36,4 7,47 20,5 40,5 9,07 22,39 47,8 10,66 22,3
Обозначение: GCS – Global Commercial Sector; FS – Financial Services.
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Обозначение: Traditional Sourcing – традиционные источ-
ники; As-a-Service – источники с использованием облачных 
технологий.
Рис. 2. Динамика стоимости аутсорсинг-контрактов (ACV) 

на международном рынке услуг, 2016–2018 гг., $B
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Рис. 3. Динамика стоимости аутсорсинг-контрактов  
на услуги Financial Services (финансовые услуги)  

на международном рынке, 2016–2018 гг., $B
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Среди ТОП-отраслей в 3Q2019 наибольшая 
стоимость аутсорсинг-контрактов наблюдалась: 
при оказании финансовых услуг – 8,4$B; в биз-

несе (Вusiness Services) – 7,2$B; в производстве 
(Manufacturing) – 6,4$B; Телеком&Media – 4,5$B.

По региону Америка в 3Q2019:

Таблица 2
Показатели аутсорсинг-контрактов на международном рынке в 3Q2019, $B [3]

3Q19
ACV($В)

3Y/Y,
%

2019YTD
ACV($В)

2019YTD,
%

Международный рынок (Combined) 13,8 13% 41,6 11%
Тип 
Услуги по управлению  6,7 7% 20,8 2%
As-a-Service 7,1 19% 20,8 22%
По регионам:
Americas Combined 7,7 25% 21,1 12%
EMEA Combined 4,1 -7% 13,9 5%
Asia Pacific Combined 2,0 20% 6,6 23%

 

 

 

 

 

 

 

IaaS: 2,7 $ B –рост33% 

SaaS: 1,1 $ B -рост12% 
As-a-Service: 3,8 $ B-рост 26% 

ITO: 3,2 $ B –рост 27% 

ВРО: 697 М $ -рост 12% 
Managed Services: 3,9 $B-рост 
24% 

 

Combined Market: 
7,7 $ B-рост 25% 

Рынок региона Америка (Северная и Юж-
ная) показывает значительный рост комбиниро-
ванного рынка – 25%. Наблюдается рост услуг 
As-a-Service –26%, услуг IaaS (инфраструктура 
как услуга) – 33%, услуг SaaS (программное 

Рис. 4. Показатели по региону Америка, 3Q2019

обеспечение как услуга) – 12%.
Managed Services (услуги по управлению) – 

рост 24%, из них ITO – рост 27%, ВРО – рост 
12%. 

Регион ЕМЕА в 3Q2019:

По региону ЕМЕА (Европа, Ближний Вос-
ток и Африка) наблюдается менее интенсивный 
рост услуг As-a-Service – 10%. 

Значительный рост ITO – 39%. Рост ACV 
в Скандинавских странах и в странах Бени-

 

 

 

 

 

 

IaaS: 1,3 $ B –рост12% 

SaaS: 473 М $ -рост5% 
As-a-Service:1,8 $ B-рост 10% 

ITO: 1,5 $ B –рост 39% 

ВРО:784 $ М-рост 152% 
Managed Services: 2,3 $B-рост 
17% 

 

Combined Market: 
4,1 $ B-рост 7% 

Рис. 5. Показатели по региону ЕМЕА, 3Q2019

люкса был недостаточным для компенсирова-
ния двузначного спада на трех крупнейших 
рынках регион – Великобритании, DACH и 
Франции. 

Регион Asia Рacific в 3Q2019:

Рис. 6. Показатели по региону ЕМЕА, 3Q2019 

 

 

 

 

 

 

IaaS: 1,2 $ B –рост13% 

SaaS: 206 М $ -рост17% 
As-a-Service:1,4 $ B-рост 14% 

ITO: 543 М $ –рост 46 % 

ВРО:89 М $ -рост 8% 
Managed Services: 632 М$ -
рост 35% 

 

Combined Market: 
2,0 $ B-рост 20% 
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По региону Asia Рacific наблюдается очень 
интенсивный рост по всем направлениям ком-
бинированного рынка, особенно в сегменте 
управляемых услуг (Managed Services), ACV – 
632 М$ – рост 35% благодаря росту ITO на 46%. 
Особенно сильный рост наблюдался в Китае и 
Индии, более слабые результаты в Австралии/
Новой Зеландии и ЮВА. Причем IaaS и SaaS 
растут двузначными темпами.

Выводы из этого исследования и перспек-
тивы дальнейших исследований в данном на-
правлении. Международный рынок аутсорсин-
говых услуг ИКТ показывает географическую 
распространенность и эффективность работы 
поставщиков услуг. Наблюдается расширение 
международного рынка за счет быстрорастуще-
го рынка как услуги, где оказывают сильное 
влияние облачные услуги на преобразование 
цифрового бизнеса. Наибольшие по стоимости 
аутсорсинг-контракты имеют место в сегменте 
финансовых услуг. Выявлено, что, несмотря на 
рецессию, компании продолжают вкладывать 
капитал в модернизацию своей инфраструкту-
ры и создание цифровых продуктов. Необходи-
мо усовершенствование механизма управления 
в области рынка ИКТ, которое позволит повы-
сить конкурентоспособность не только стран, но 
и регионов в целом, что приведет к повышению 
уровня жизни в мире и в Украине. Требуется 
разработка инструментария дальнейшего мони-

торинга спроса и предложения на международ-
ном рынке для выявления его изменений, то-
чек роста и возможности выхода поставщиков 
и пользователей этих услуг в Украине.
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НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

DIRECTIONS OF EXTERNAL PUBLIC DEBT MANAGEMENT OPTIMIZING

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто найбільш поширені державні боргові 

цінні папери розвинених країн, зокрема США, Німеччини, Ан-
глії та Японії, які є основним джерелом державного запозичен-
ня. Наведено дані щодо облігацій зовнішньої державної позики 
(далі – ОЗДП) та облігацій внутрішньої державної позики (далі –  
ОВДП) України в обігу, здійснено розрахунок та порівняння 
середнього терміну обертання, середньозваженої доходності, 
розраховано сукупну вартість ОЗДП в обігу та валютних ОВДП. 
Зроблено висновок щодо можливостей залучення коштів шля-
хом випуску ОЗДП та валютних ОВДП. Здійснено порівняння 
ставок доходності ОВДП та депозитів як конкурентів на ринку 
інвестицій. Розглянуто принцип дії державних боргових інстру-
ментів із прив’язкою до ключових макроекономічних показників 
розвитку країни на прикладі зв’язку з номінальним ВВП. Роз-
роблено пропозиції щодо активізації розвитку ринку державних 
боргових цінних паперів в Україні. Досліджено сильні та слабкі 
боки впровадження в Україні «зелених» облігацій та «продо-
вжуваних» ОЗДП, пов’язаних із рівнем зростання ВВП, а також 
виявлено потенційні можливості та загрози їх застосування. 

Ключові слова: зовнішній державний борг, оптимізація 
управління боргом, управління зовнішнім державним боргом, 
«зелені» облігації, «продовжувані» ОЗДП.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены наиболее распространенные го-

сударственные долговые ценные бумаги развитых стран, в 
частности США, Германии, Англии и Японии, которые явля-
ются основным источником государственного заимствования. 
Приведены данные по облигациям внешнего и внутреннего 
государственного займа Украины в обращении, осуществле-
ны расчет и сравнение среднего срока обращения, средне-
взвешенной доходности, рассчитана совокупная стоимость 
облигаций внешнего государственного займа в обращении и 
валютных облигаций внутреннего государственного займа. 
Сделан вывод о возможности привлечения средств путем 
выпуска облигаций внешнего государственного займа и ва-
лютных облигаций внутреннего государственного займа. Про-
ведено сравнение ставок доходности облигаций внутреннего 
государственного займа и депозитов как конкурентов на рынке 
инвестиций. Рассмотрен принцип действия государственных 
долговых инструментов с привязкой к ключевым макроэконо-
мическим показателям развития страны на примере связи с 
номинальным ВВП. Разработаны предложения по активиза-
ции развития рынка государственных долговых ценных бумаг 
в Украине. Исследованы сильные и слабые стороны внедре-
ния в Украине «зеленых» облигаций и «продлеваемых» обли-
гаций внешнего государственного займа, связанных с уровнем 
роста ВВП, а также выявлены потенциальные возможности и 
угрозы их применения.

Ключевые слова: внешний государственный долг, опти-
мизация управления долгом, управление внешним государ-
ственным долгом, «зеленые» облигации, «продлеваемые» об-
лигаций внешнего государственного займа.

ANNOTATION
The urgency of the topic is due to the significant pressure of 

the debt burden on the expenditure part of the state budget, which 
needs to be solved by improving the efficiency and effectiveness 
of Ukraine’s debt policy. The use of the most progressive public 
debt instruments existing in the world, which could be implemented 
in the realities of domestic economy, should make the process of 
public borrowing more flexible and economically viable. The article 
deals with the most common public debt securities of developed 
countries, in particular, the USA, Germany, England and Japan, 
which are the main source of government borrowing. The largest 
share of the listed countries’ debt markets is occupied by govern-
ment bonds with a fixed coupon. The main advantages of issuing 
government debt securities in relation to obtaining loans are listed. 
The data on external government bonds (EGB) and domestic gov-
ernment bonds (DGB) of Ukraine in circulation are given, calcula-
tion and comparison of average term of rotation, average weighted 
yield is made, total value of EGB in circulation and currency DGB 
is calculated. The conclusion was drawn on the possibilities of rais-
ing funds through the issuance of EGB and currency government 
bonds. A comparison was made between the interest rates on 
government bonds and deposits as competitors in the investment 
market; the main advantages of government bonds in relation to 
deposit are listed as a direction of funds investing. The principle 
of action of government debt instruments with reference to the key 
macroeconomic indicators of the country’s development, based on 
the example of connection with nominal GDP, is considered. The 
essence and the types of counter-cyclical financial instruments in-
troduced by the Commonwealth are disclosed. Proposals for ac-
tivation of development of government debt securities market in 
Ukraine have been elaborated. The strengths and weaknesses of 
the introduction of green bonds in Ukraine and GDP-linked bonds 
were explored, and identified potential and threats of their use. The 
conclusion was made about the necessity of revising approaches 
to the classification of government debt securities by maturity, and 
presented a new classification system.

Key words: external public debt, optimization of debt manage-
ment, external public debt management, green bonds, GDP-linked 
bonds.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Зростання державної за-
боргованості та тиск боргового тягаря на видат-
кову частину державного бюджету змушують 
уряди багатьох країн шукати шляхи підвищен-
ня ефективності та дієвості своєї боргової по-
літики, серед інструментів якої важливе місце 
належить державним цінним паперам. У масш-
табах світової економіки використовуються різ-
ні за параметрами та характеристиками боргові 
папери суверенних держав, проте загальні гло-
балізаційні зміни, які торкаються основ функ-
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ціонування економічних систем країн, сприя-
ють їх міждержавній уніфікації. Підвищенню 
ефективності боргової політики України спри-
ятиме застосування найбільш прогресивних ін-
струментів державного боргу, існуючих у світо-
вій практиці, що можуть бути впроваджені в 
реаліях вітчизняної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спирається автор. Теоретичні та 
практичні аспекти розвитку ринку боргових 
державних цінних паперів, особливості їх за-
стосування як інструмента боргової політики 
держави досліджували такі вітчизняні вчені, 
як: Т. Богдан, Ж. Гарбар, Н. Дегтярьова, В. Де-
миденко, О. Карапетян, Г. Кучер, Н. Лубкей, 
Т. Мацієвич, О. Мозговий, О. Новосьолова, 
І. Чугунов [1–11] та ін. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Недостатньо дослідженим залиша-
ється питання вибору найбільш поширених у 
світовій практиці інструментів державного бор-
гу, застосування яких здатне розширити мож-
ливості державного запозичення та оптимізува-
ти структуру боргового портфеля держави. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
сутності та видів державних боргових цінних 
паперів, які активно та найбільш успішно ви-
користовуються іноземними країнами, оцінці 
можливостей та доцільності їх застосування в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. У Середньостроковій стратегії 
управління державним боргом на 2019–2022 рр. 
[12] надано орієнтовний перелік джерел фінан-
сування державного бюджету, в якому боргові 
цінні папери представлені облігаціями вну-
трішньої державної позики (далі – ОВДП) та об-
лігаціями зовнішньої державної позики (далі – 
ОЗДП), інші боргові інструменти представлені 
різними формами кредитування та надання га-
рантій. Якщо порівнювати залучення коштів за 
допомогою державних боргових цінних паперів 
з отриманням позик за кредитними угодами, то 
вони мають такі переваги [7, с. 825]: 

– більш гнучкий борговий інструмент; 
– сприяють розширенню кола інвесторів та 

дають змогу мобілізувати значні кошти для фі-
нансування заходів, які непідсильні чи непри-
йнятні для приватного капіталу; 

– значна мобільність та диверсифікація; 
– випускаються на умовах, що визначаються 

винятково емітентом. На нашу думку, саме сво-
бода прийняття рішень та встановлення умов 
випуску, обігу та погашення роблять цінні па-
пери більш оптимальним джерелом залучення 
фінансування порівняно з кредитуванням. 

Державні облігації – найбільш поширений 
вид боргових цінних паперів у світовій практи-
ці. «Переважаюча частка у структурі державно-

го боргу сучасних держав – це заборгованість, 
сформована внаслідок використання державних 
боргових цінних паперів, які є досить ефектив-
ним борговим інструментом держави. Напри-
клад, у США та Великобританії державні цінні 
папери є дуже популярними серед населення, 
у зв’язку з чим більше як 90% усіх державних 
запозичень даних країн здійснюється шляхом 
їх емісії» [7, с. 825].

Департамент казначейства США через діюче 
у його складі Бюро фіскальної служби випускає 
казначейські цінні папери шести видів [13]:

– короткострокові казначейські векселі 
(Treasury Bills) – до одного року;

– середньострокові казначейські облігації 
(Treasury Notes) – іменні облігації з терміном 
погашення до десяти років;

– довгострокові казначейські облігації 
(Treasury Bonds) – іменні облігації з терміном 
обігу понад десять років;

– облігації з плаваючою відсотковою став-
кою (Floating Rate Note – FRN) –допомагають 
фінансувати уряд із найменшими витратами з 
плином часу. Введені в обіг з 2013 р.;

– казначейські облігації, захищені від інфляції 
(Treasury Inflation-Protected Securities – TIPS), – 
їхня дохідність збільшується з ростом інфляції і 
зменшується з дефляцією. Головний їх недолік 
для інвесторів – ставка реальної дохідності може 
бути від’ємною. Введені в обіг з 1997 р.;

– торгівля зареєстрованими відсотками та 
основною сумою цінних паперів (STRIPS) – ко-
ристується популярністю серед інвесторів, які 
хочуть отримати визначений платіж у певну 
майбутню дату. Такі цінні папери не випуска-
ються та не продаються безпосередньо інвесто-
рам, їх можна придбати та володіти лише через 
фінансові установи або брокерів та дилерів дер-
жавних цінних паперів.

У Великобританії державні облігації (gilts), 
які нині перебувають в обігу, згідно з критерієм 
умов емісії, виплати відсотків і погашення по-
діляють на [14]: 

– звичайні (conventional gilts) – займають 
75% ринку облігацій; 

– індексовані (index-linked gilts) – займають 
25% ринку;

– облігації з відривними купонами (gilt 
strips) – перша емісія здійснена у 1997 р., дру-
га – у 2002 р., проте зараз усі gilt strips обер-
таються як звичайні облігації з фіксованим ку-
поном.

Зазвичай термін обігу gilts становить 5, 
10 або 30 років, але в травні 2005 р. Офіс управ-
ління боргом (DMO) випустив нові 50-річні об-
лігації. У червні 2013 р. після консультацій на 
ринку DMO випустив нові 50-річні облігації. 
Як правило, номінал gilts становить 100 фунтів 
стерлінгів, проте може бути і 1 пені. Відсоткова 
ставка невисока. Так, наприклад, для облігацій 
із датою погашення у 2047 р. вона становить 
1,5% річних. Окрім облігацій, Офіс управлін-
ня боргом Великобританії здійснює впуск каз-
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начейських векселів із терміном обертання від 
1 до 364 днів, ставка купону за якими може 
бути нульовою. Їх продаж інвесторам здійсню-
ється через акредитовані банки.

У Німеччині найбільш розповсюдженими є 
довгострокові урядові облігації (Bundesanleihen 
(Bunds) та п’ятирічні державні облігації 
з фіксованою річною виплатою відсотків 
(Bundesobligationen (Bobls) (рис. 1). Bunds ви-
пускаються строком на 10 та 30 років. На кі-
нець 2018 р. їхня частка становила 64,6% бор-
гового портфеля держави, причому на 10-річні 
облігації припадає 44,6%, тому вони є найбільш 
важливим джерелом фінансування федерально-
го уряду. Після Bunds Bobls є другим найваж-
ливішим джерелом фінансування Федерального 
уряду Німеччини [15].

Меншою мірою в Німеччині використову-
ються інші державні боргові цінні папери, се-
ред яких [15]: 

– індексовані на інфляцію федеральні цінні 
папери (Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 
(ILB) зі строком обертання 5, 10 або 30 років. 
Окрім фіксованої річної виплати відсотків, їх 
власники отримують компенсацію інфляції;

– дворічні казначейські ноти 
(Bundesschatzanweisungen (Schдtze)) – інстру-
менти ринку капіталу Німеччини з найкорот-
шим початковим терміном погашення;

– шести– або 12-місячні федеральні безкупон-
ні облігації (Unverzinsliche Schatzanweisungen 
(Bubills)) – продаються за ціною нижче номіна-
лу, погашаються за номіналом; 

– 7-річні облігації земель Німечини (Bund-
Länder-Anleihe). Облігації Bund-Länder, випу-
щені Федеральним урядом та десятьма землями 
у 2013 р. на суму 3 млрд євро, не покриваються 
100% федеральною гарантією через часткову 
відповідальність емітента.

Японія залучає значні суми з ринків капі-
талу для фінансування державних видатків, 
головним чином, за рахунок випуску держав-
них облігацій (JGB), фінансових векселів та 
запозичень. Ці заходи фінансування підтриму-

ються великою та різноманітною спільнотою ві-
тчизняних та закордонних інвесторів та посе-
редників. Нині державні облігації Японії (JGB) 
можна класифікувати на п’ять категорій [16]:

1) короткострокові векселі (шестимісячні та 
однорічні);

2) середньострокові ноти (дворічні та 
п’ятирічні);

3) довгострокові облігації (10-річні);
4) наддовгострокові облігації (20-, 30- та 

40-річні);
5) JGB для роздрібних інвесторів (три-, 

п’яти- та десятирічні).
У 2002–2003 рр. уряд Японії запровадив роз-

ділену торгівлю зареєстрованими відсотками та 
основною сумою цінних паперів (STRIPS) і про-
граму 10-річних JGB із плаваючою відсотковою 
ставкою. Згодом уряд Японії почав видавати [16]:

– 10-річні облігації, пов’язані з індексом 
споживчих цін (CPI);

– трирічні та п’ятирічні облігації для роз-
дрібних інвесторів;

– 40-річні облігації з фіксованою ставкою у 
2003, 2005 та 2007 рр.

Короткострокові JGB – це дисконтні облі-
гації. Усі інші види державних облігацій – із 
фіксованими купонами. Однак було припинено 
випуск 15-річних облігацій із плаваючою став-
кою та індексованих на інфляцію. 

Спільна риса, яка відрізняє боргові цінні па-
пери урядів розвинених країн, – їх висока на-
дійність, що викликає довіру з боку інвесторів 
та дає змогу встановлювати відносно невисоку 
норму доходності. Саме це робить емісію дер-
жавних боргових цінних паперів вигідним та 
рентабельним інструментом запозичення. Своє-
часна та повна виплата доходу і погашення но-
міналу боргових інструментів забезпечує високі 
кредитні рейтинги розвинених країн-емітентів, 
підтверджуючи статус їхніх облігацій як на-
дійного та привабливого напряму інвестуван-
ня активів. Саме проблеми з обслуговуванням 
державного боргу, застосування методів його 
реструктуризації стають на шляху активного 
виходу українських ОЗДП на міжнародні рин-
ки капіталу. Сьогодні зацікавити інвесторів 
вкладати кошти в українські боргові цінні па-
пери можливо шляхом установлення відносно 
високих відсоткових виплат порівняно з інши-
ми державними облігаціями на європейському 
ринку капіталу та своєчасного виконання своїх 
зобов’язань для створення репутації надійного 
позичальника. Проте висока ставка купону під-
вищує вартість обслуговування боргу та рівень 
ризиків, зокрема валютного. 

Сукупна вартість усіх ОЗДП України, які 
нині перебувають в обігу, становить близько 
23 млрд дол. США (табл. 1). Середній строк до 
погашення складає дев’ять років, проте зна-
чно різниться щодо кожної емісії. Найменший 
термін обігу (чотири роки) в ОЗДП 2015 р. на 
суму 0,66 млрд дол., найдовший (25 років) – у 
казначейських нот, які були випущені під час 

20,8 
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17,4 

9,4 1,50 

Bund 30 Bund 10 ILB Bobl

Schatz Bubill 6M Bubill 12M

Рис. 1. Облігації у складі державного боргу 
Німеччини у 2018 р., %

Джерело: складено за даними [15]
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реструктуризації зовнішнього державного бор-
гу в 2015 р. Середньозважена ставка купону за 
ОЗДП в обігу становить 7,31%, що значно вище 
за процентні виплати за державними облігація-
ми розвинених країн. 

Середньозважена вартість залучення фінан-
сування на внутрішньому кредитному ринку 
шляхом випуску ОВДП у доларах США та євро 
(7,14% та 4,47% відповідно) нижча за ставку 
купону ОЗДП, проте можливості внутрішнього 
ринку обмежені, тому залучення валюти все-
редині країни не можна розглядати як повно-
цінну альтернативу використанню державних 
боргових цінних паперів на міжнародних рин-
ках капіталу. За період 2011–2018 рр. було за-
лучено майже 18 млрд дол. та 1,24 млрд євро 
шляхом випуску валютних ОВДП (табл. 2). 
При цьому 23 млрд дол. США шляхом випуску 
ОЗДП було залучено за коротший період часу – 
чотири роки. 

Номінальна дохідність державних цінних 
паперів в Україні досить висока, проте реаль-

на прибутковість, скоригована на рівень інфля-
ції, була від’ємною у 2014–2017 рр. Лише у 
2018 р. відсоткова ставка за гривневими ОВДП 
перевищила темп інфляції на 7,99 в. п. Під час 
оцінки рівня дохідності ОВДП варто враховува-
ти рівень облікової ставки, за допомогою якої 
НБУ встановлює для суб’єктів грошово-кредит-
ного ринку орієнтир щодо вартості залучених 
та розміщених грошових ресурсів. Аналогічно 
до індексу інфляції облікова ставка переви-
щує номінальну дохідність ОВДП починаючи з 
2014 р. При цьому в 2011–2013 рр. дохідність 
валютних ОВДП, яка завжди нижча доходності 
ОВДП у національній валюті, була вищою за 
облікову ставку (табл. 2).

Основний конкурент ОВДП на ринку заоща-
джень – депозити. Проте ОВДП мають низку пе-
реваг для інвесторів. Середньозважена річна до-
хідність за гривневими ОВДП у 2011–2018 рр. 
у цілому вища за ставку по депозитах у націо-
нальній валюті, крім 2012 та 2016 рр., коли 
відсотки за депозитами були вищими. Дохід-

Таблиця 1
ОЗДП України в обігу станом на 31.08.2019

Дата випуску Дата погашення Термін обігу Валюта Обсяг емісії, 
млрд Ставка купону

29.05.2015 29.05.2020 5 USD 1 1,847
12.11.2015 31.05.2040 25 USD 3,24 7,75
12.11.2015 01.09.2027 12 USD 1,31 7,75
12.11.2015 01.09.2026 11 USD 1,32 7,75
12.11.2015 01.09.2025 10 USD 1,33 7,75
12.11.2015 01.09.2024 9 USD 1,34 7,75
12.11.2015 01.09.2023 8 USD 1,36 7,75
12.11.2015 01.09.2022 7 USD 1,38 7,75
12.11.2015 01.09.2021 6 USD 1,41 7,75
12.11.2015 01.09.2020 5 USD 1,36 7,75
12.11.2015 01.09.2019 4 USD 0,66 7,75
29.09.2016 29.09.2021 5 EUR 1 1,471
25.09.2017 25.09.2032 15 USD 3 7,375
25.10.2018 01.11.2028 10 USD 1,6 9,75
25.10.2018 01.02.2024 5 USD 0,75 8,994
20.06.2019 20.06.2026 7 USD 1 6,75

Джерело: складено за даними [17]

Таблиця 2
Первинне розміщення ОВДП в Україні в 2011–2018 рр.

Рік

Гривневі ОВДП Валютні ОВДП Середньо-
річний 
темп 

інфляції, 
%

Облікова 
ставка 
НБУ  

на кінець 
року, %

Обсяг 
емісії, 

млрд грн

Середньо-
зважена 

дохідність, 
%

Обсяг 
емісії, 

млрд дол. 
США

Середньо-
зважена 

дохідність, 
%

Обсяг 
емісії, 

млрд євро

Середньо-
зважена 

дохідність, 
%

2011 50,26 9,17 0,41 8,92 - - 4,60 7,75
2012 42,95 12,94 2,54 8,92 0,32 4,80 -0,20 7,50
2013 13,15 14,19 5,31 7,63 0,11 4,80 0,50 6,50
2014 218,05 13,44 0,79 5,80 0,04 7,50 24,90 14,00
2015 85,02 13,07 0,64 8,74 - - 43,30 22,00
2016 166,24 9,16 3,00 7,29 0,14 4,00 12,40 14,00
2017 103,46 10,47 1,81 4,80 0,13 3,95 13,70 14,50
2018 65,13 17,79 3,48 5,97 0,50 4,22 9,80 18,00

Джерело: складено за даними НБУ [18]
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ність за ОВДП у доларах США за аналогічний 
період вища за ставку відсотка за депозитами 
в іноземній валюті, крім 2014 р. (5,8% проти 
6,7% відповідно). Емісія ОВДП в євро не про-
водилася у 2011 та 2015 рр., при цьому їх до-
хідність значно нижча за середньозважену річ-
ну ставку за депозитами в іноземній валюті у 
2012, 2013 та 2016 рр. та вища у 2014, 2017 та 
2018 рр. (рис. 2).

Серед переваг ОВДП, окрім вищої норми при-
бутку, відносно депозиту можна назвати такі:

– відсотки від ОВДП не обкладаються ПДФО, 
лише військовим збором;

– ОВДП можна продати у будь-який момент, 
тоді як у разі дострокового розірвання депозитного 
договору може бути втрачена частина відсотків;

– держава гарантує 100% оплату ОВДП, тоді 
як у разі ліквідації банку поверненню підлягає 
не більше 200 тис грн вкладу.

У світовій практиці широкого вжитку набу-
ли державні боргові інструменти, прив’язані до 
ключових макроекономічних показників роз-
витку країни, стан яких прямо впливає на пла-
тоспроможність країни як емітента (SCDI) [19]:

– «лінкери» (linkers) – облігації з номіналом 
та купоном, пов’язаними з рівнем стану певної 
змінної;

– «плавці» (floaters) – облігації зі змінною 
ставкою, що пов’язана зі станом змінної;

– «продовжувані» (extendibles) – облігації, 
термін погашення яких продовжується, якщо 
заздалегідь визначений тригер порушений. 

До ключових змінних, до яких можуть бути 
прив’язані умови сплати відсотків та погашен-
ня номіналу SCDI, належать [19]: номінальний 
ВВП, доходи або витрати держави, первинний 
баланс стабілізації заборгованості, гранична 
процентна ставка за звичайної заборгованості, 
номінальний очікуваний ВВП для інвесторів, 
премія за ризик.

Принцип дії SCDI розглянемо на прикладі їх 
прив’язки до номінального ВВП:

1. «Продовжувана» облігація. Купон та осно-
вна сума фіксовані, але строк погашення облі-
гації збільшується на кілька років, якщо ВВП 
упаде більше ніж на визначений відсоток. Емі-
тент також може вказати ставку купону в разі 
«продовження» строку обігу – суму, на яку ку-
пон збільшиться за зміни дати погашення.

2. Облігація «лінкер». І основна сума, і ку-
пон цінного паперу пов’язані з індексом зрос-
тання ВВП від моменту випуску облігації. 

3. Облігація «поплавець». Ця облігація має 
фіксовану основну суму, але купон кожного 
року прив’язується до темпу зростання ВВП. 
Емітент може встановити нижню межу купо-
на вище нуля та/або застосувати «обмеження», 
щоб уникнути додаткових платежів. 

Найменш оцінена, проте одна з найважливі-
ших тенденцій сучасного міжнародного розвит-
ку – зростаюча частота природних катастроф та 
торговельних потрясінь. Для того щоб забезпечи-
ти фінансову стійкість до екзогенних шоків, Спів-
дружність націй запровадила випуск контрци-
клічних фінансових інструментів (Countercyclical 
Financial Instruments – CFI). CFI – це позики або 
боргові цінні папери, що містять попередній до-
говір, у рамках якого зобов’язання країн з об-
слуговування боргу тимчасово призупиняються у 
відповідь на зовнішній шок [20, с. 6]. 

Нині існує обмежена кількість діючих CFI, 
серед яких [20, с. 17]:

 1) контрциклічні позики, які надає Фран-
цузьке агентство розвитку, умовами яких пе-
редбачена можливість одержання боргових ка-
нікул у періоди економічного стресу;

2) низка положень на випадок урагану в рам-
ках угод про реструктуризацію боргу Гренади у 
2015 р., які дають змогу відстрочити виплату бор-
гу на заздалегідь визначений період часу або швид-
ку реструктуризацію боргу у разі стихійного лиха.

На нашу думку, для активізації розвитку 
ринку державних боргових цінних паперів в 
Україні необхідно: 
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Рис. 2. Середньозважена дохідність ОВДП та депозитів резидентів у 2010–2018 рр., %
Джерело: побудовано за даними [18]
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– підвищити частку інструментів інвестицій-
ної спрямованості;

– запровадити використання «продовжува-
них» ОЗДП, пов’язаних із рівнем зростання ВВП;

– змінити класифікаційних підхід щодо 
строків обігу ОВДП, у т. ч. валютних. 

Зменшення викидів парникових газів – па-
нуючий напрям світового екологічного руху, у 
зв’язку з чим розвиток вітчизняної економіки в 
напрямі екологізації не лише відповідає світо-
вим тенденціям природоохоронної діяльності, а 
й може сприяти залученню додаткових ресурсів 
для фінансування економічних перетворень у 
країні. Ринок «зелених» облігацій у світі роз-
вивається дуже швидкими темпами. Загальний 
обсяг розміщення цих цінних паперів у 2017 р. 
сягнув 155 млрд дол., що майже вдвічі більше, 
ніж у попередньому році, та у 180 разів більше, 
ніж у 2007 р. [21]. У 2018 р. глобальний обсяг 
випуску становив 167,3 млрд дол., що на 3% 
більше, ніж у попередньому році [22].

Серед переваг випуску «зелених» облігацій – 
можливість доступу до ринку кліматичних фі-
нансів, у тому числі Зеленого кліматичного 
фонду. Розроблення Концепції створення ринку 
«зелених» облігацій в Україні обговорювалося 
на початку 2018 р. [21], проте їх упровадження 
в Україні досі не відбулося. 

Запровадження «зелених» облігацій в Укра-
їні має низку потенційних переваг для реалі-
зації економічних перетворень. До перелічених 
вище можна додати гнучкість інструменту, до-
ступ до недорогого фінансування, можливість 
вирівнювання структури боргового портфеля за 
термінами та підвищення ефективності фінан-
сової інфраструктури. До слабких сторін, які 
потребують вирішення та вдосконалення, слід 
віднести відсутність надійного закріплення «зе-
леного» спрямування облігацій та законодавчо-
го регулювання ринку, незрілість фінансового 
інструменту через його новизну та недостатню 
ємність вторинного ринку. Ринок «зелених» об-
лігацій бурхливо розвивається, що стимулює 
зацікавленість із боку інвесторів та дає імпульс 
для подальшого зростання. Проте поки неви-
значеною залишається потенційна база інвесто-
рів. Нестача необхідної інфраструктури ринку 
та сприятливих умов для впровадження «зеле-
них» облігацій в Україні не дає змоги зробити 
адекватний прогноз щодо їх майбутнього.

Розширити можливості залучення іноземно-
го фінансування з невисокими ризиками здатен 
випуск «продовжуваних» ОЗДП, пов’язаних із 
рівнем зростання ВВП. Оскільки емітент умова-
ми випуску закладає можливість відстрочення 
погашення облігацій у разі падіння темпів рос-
ту економіки, зацікавити потенційного інвес-
тора придбавати цінні папери можна шляхом 
установлення вищої норми дохідності в разі 
продовження строку обігу. Звичайно, даний 
вид облігацій підходить для емітентів, які мо-
жуть показати позитивну динаміку росту ВВП 
за останні роки, на основі якої можна будува-

ти прогноз майбутнього росту, що є гарантією 
вчасного погашення зобов’язань.

Залучення довгострокового фінансування 
сприяє забезпеченню боргової стійкості держа-
ви. На нашу думку, оптимізація управління 
державним боргом потребує збільшення частки 
довгострокових облігацій у структурі держав-
ного боргу та, відповідно, перегляду підходів до 
класифікації державних боргових цінних папе-
рів за строками обігу, а саме:

– короткострокові – до одного року;
– середньострокові – від одного до п’яти років;
– довгострокові – від п’яти до десяти років;
– над довгострокові – понад десять років.
Висновки з цього дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Державні облігації – найбільш поширений вид 
боргових цінних паперів у світовій практиці. 
Найбільш часто для залучення фінансування 
країнами використовуються звичайні облігації. 
У Великобританії вони займають 75% випуску 
державних облігацій, 25% припадає на індек-
совані на інфляцію облігації. У Німеччині най-
більш розповсюджені 10– та 30-річні облігації з 
фіксованою річною виплатою. 

У світовій практиці широкого вжитку на-
були державні боргові інструменти, прив’язані 
до ключових макроекономічних показників 
розвитку країни, стан яких прямо впливає на 
платоспроможність країни як емітента. Саме 
тому ми пропонуємо запровадити використання 
«продовжуваних» ОЗДП, пов’язаних із рівнем 
зростання ВВП, що сприятиме диверсифікації 
боргового портфеля країни, розширенню кола 
інвесторів та джерел фінансування для прове-
дення економічних перетворень у країні. 

Перспективний напрям підвищення ліквід-
ності державних цінних паперів та збільшення 
частки державних запозичень інвестиційного 
спрямування – емісія «зелених» облігацій, до-
цільність та можливість якої обговорювалася в 
Україні на початку 2018 р., проте використан-
ня даних цінних паперів досі не розпочалося. 

Подальшого дослідження потребує питання 
розвитку фондового ринку України в контексті 
створення ефективних механізмів взаємодії учас-
ників рику шляхом спрощення, уніфікації та 
стандартизації операцій купівлі-продажу держав-
них боргових цінних паперів, що зробить процес 
інвестування в них більш простим та зручним.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВИХ СУБ’ЄКТІВ 
ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА УМОВИ ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING  
OF NEW SUBJECTS OF THE PAYMENT SYSTEM OF UKRAINE  

UNDER THE CONDITION OF ITS TRANSFORMATION

АНОТАЦІЯ
Сьогодні у платіжній системі України існує низка проблем, які 

потребують якнайшвидшого вирішення. Насамперед це сам до-
ступ компаній до надання платіжних послуг, а, як відомо, він дуже 
обмежений і зарегульований. Ураховуючи сучасні глобалізаційні 
процеси, а також всеохоплюючу діджиталізацію суспільства, роз-
виток фінтеху, який максимально налаштований саме на пропо-
зицію і надання платіжних послуг, необхідним є відкриття доступу 
до таких послуг через спрощення регуляторних процедур і пра-
вил, а також їх законодавчого закріплення. У представленому 
дослідженні проаналізовано, надано рекомендації, а також пред-
ставлено авторську модель бачення платіжної системи країни, 
дано характеристику її нових суб’єктів та запропоновано критерії 
їхньої діяльності, що є надзвичайно актуальним у сучасних умо-
вах постійних змін і перетворень платіжної сфери.

Ключові слова: платіжні системи, платіжна система Украї-
ни, методологія, НБУ, фінтех, реформування, стратегія розвитку.

АННОТАЦИЯ
Сегодня в платежной системе Украины существует ряд про-

блем, требующих скорейшего решения. Прежде всего это сам до-
ступ компаний к предоставлению платежных услуг, а, как известно, 
он очень ограничен и зарегулирован. Учитывая современные гло-
бализационные процессы, а также комплексную диджитализацию 
общества, развитие финтеха, который максимально настроен 
именно на предложение и предоставление платежных услуг, не-
обходимо открытие доступа к таким услугам через упрощение 
регуляторных процедур и правил, а также их законодательного за-
крепления. В данном исследовании проанализированы, предло-
жены рекомендации, а также представлена авторская модель ви-
дения платежной системы страны, дана характеристика ее новых 
субъектов и предложены критерии их деятельности, что является 
чрезвычайно актуальным в современных условиях постоянных 
изменений и преобразований платежной сферы.

Ключевые слова: платежные системы, платежная си-
стема Украины, методология, НБУ, финтех, реформирование, 
стратегия развития.

АNNOTATION
Today there are a number of problems in Ukraine’s payment 

system that need to be addressed as soon as possible. First of all, 
it is the access of companies to the provision of payment services, 

and it is very limited and regulated. Given the current globalization 
processes, as well as the inclusive digitalization of society, the de-
velopment of a fintech that is maximally tuned to the supply and 
provision of payment services, it is necessary to open access to 
such services through the simplification of regulatory procedures 
and rules, as well as their legislative consolidation. In presented 
the research analyzed, provided recommendations, and present-
ed the author’s model of vision of the country’s payment system, 
provided a description of its new entities and proposed criteria for 
their activity. Given global digitalization and our country, in partic-
ular, for Ukraine it is relevant today to reformat the payment sys-
tem in order to comply with the best European and international 
standards. These issues, as well as the consequences of such a 
possible transformation have not been investigated at this time, 
and there were no relevant proposals for possible changes to the 
country’s payment system. Ukraine’s payment systems should try 
to adapt as much as possible to the new rules and requirements 
the modern technological world, which is developing at a very fast 
pace to be competitive in the payment services market. The field of 
payments is very relevant for new types of payment systems and 
services, which in turn offer fintech startups. Only in the case of 
rethinking, changing the role of payment systems, as well as refor-
matting them in accordance with the new requirements of today, is 
it possible to further develop the payment system of Ukraine as a 
whole. Together with the regulator, banks, non-banking institutions, 
as well as due to the planned changes in the legislation, mecha-
nisms for such cooperation with companies that want to provide 
payment services should be provided and considered, as well as to 
offer methodological bases for the functioning of new subject in the 
context of the country’s payment system transformation.

Key words: payment systems, payment system of Ukraine, 
methodology, NBU, fintech, reform, development strategy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Ураховуючи глобальну 
світову цифровізацію, сьогодні для України ак-
туальним є переформатування платіжної систе-
ми з метою відповідності найкращим європей-
ським і міжнародним стандартам. Ці питання, 
а також наслідки такої можливої трансформації 
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на даний момент не досліджувалися, а також не 
було відповідних пропозицій щодо можливих 
змін у сфері платіжних систем країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної проб-
леми і на які спирається автор. Сьогодні для 
України актуальним є переформатування пла-
тіжної системи з метою відповідності найкра-
щим європейським і міжнародним стандартам, 
ураховуючи глобальну світову цифровізацію, 
зокрема і нашої країни. Питання щодо платіж-
них систем, а також їх функціонування роз-
глядалися у працях учених Т. Кокколи [10], 
Т. Ковальчука [1], І. Ситник [7; 8], С. Криво-
ручко [2], В. Лук’янова, Т. Савелко, Ю. Валіну-
рової, О. Вовчак, О. Махаєвої [3], Ю. Балакіної, 
Т. Адабашева та багатьох інших українських і 
зарубіжних науковців. Актуальні дослідження 
діяльності і розвитку платіжних систем також 
проводяться Банком міжнародних розрахунків, 
зокрема Комітетом із платежів та ринкових 
інфраструктур [9], та Європейським централь-
ним банком [4].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Проте наслідки можливої транс-
формації платіжної системи країни на даний 
момент не досліджувалися, а також не було 
відповідних пропозицій щодо можливих змін у 
платіжній сфері. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Платіжні системи України повинні на-
магатися максимально перебудуватися під нові 
правила і вимоги сучасного технологічного сві-
ту, який розвивається надшвидкими темпами, 
щоб бути конкурентоспроможними на ринку 
платіжних послуг. Сфера платежів є дуже акту-
альною для нових різновидів платіжних систем 
і сервісів, що, своєю чергою, пропонують фін-
тех-стартапи. Разом із регулятором, банками, 
небанківськими установами, а також завдяки 
запланованим змінам у законодавстві треба пе-
редбачити і продумати механізми такої співпра-
ці з компаніями, які хочуть надавати платіжні 
послуги, а також запропонувати методологічні 
основи функціонування нових суб’єктів за умо-
ви трансформації платіжної системи країни.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У представлених 
результатах наших попередніх 
досліджень ми описували бачен-
ня оновленої платіжної системи 
країни, що буде функціонувати 
за принципами «відкритого бан-
кінгу» і з новими суб’єктами пла-
тіжної системи, якими стануть 
провайдери платіжних послуг 
[11; 12]. Своєю чергою, останні 
матимуть кілька різновидів, які 
будуть відрізнятися між собою за 
своїм функціональним призна-
ченням, а отже, матимуть різні 

критерії діяльності, це: надавач платіжної по-
слуги з агрегації інформації, надавач платіжної 
послуги з ініціації платежу, надавач платіж-
ної послуги з обслуговування рахунку, надавач 
платіжної послуги. 

Необхідно зазначити, що надзвичайно акту-
альними для суб’єктів платіжної системи, які 
працюють зараз у сфері платіжних послуг і 
ймовірних нових, залишаються питання ліцен-
зування. Якщо платіжна система України по-
чне функціонувати по-новому і на платіжний 
ринок вийдуть нові гравці, такі як провайде-
ри платіжних послуг, виникає питання: чи всі 
вони повинні отримувати однакову ліцензію на 
свою діяльність?

По-перше, доцільно було б спростити проце-
дуру ліцензування деяким категоріям провай-
дерів платіжних послуг залежно від величини 
суми переказів, які вони обслуговують, напри-
клад за рік, або від специфічності чи обмеже-
ності надаваних платіжних послуг [5]. Сюди, 
наприклад, можемо віднести роздрібні торгові 
мережі, які зможуть випускати такі власні пла-
тіжні інструменти, як мережеві картки, або мо-
більних операторів, або спеціальні чи соціаль-
ні проєкти, наприклад з емісією спеціальних 
транспортних, муніципальних чи соціальних 
карток (рис. 1).

У даному разі Національному банку Укра-
їни необхідно буде встановити окремі вимоги 
до подання такими надавачами обмежених пла-
тіжних послуг звітності про суми опрацьова-
них ними річних платежів, а також здійснення 
щодо них оверсайту.

Доцільно зупинитися на платіжних інстру-
ментах надавачів таких обмежених платіжних 
послуг. Такі платіжні інструменти не можуть 
бути універсальними і їх можна буде викорис-
товувати лише у торговій мережі, яка й буде 
надавачем обмеженої платіжної послуги, а та-
кож емітентом даного платіжного інструменту, 
як, наприклад, мережева торгова картка.

При цьому регулятору необхідно слідкувати 
за тим, щоб такі картки не використовувалися 
як універсальні, оскільки такі дії можливі і від 
недобросовісних учасників нового платіжного 
ринку, які не захочуть проходити повноцінну 
процедуру ліцензування, а тільки внесення у 
відповідний реєстр.

 

Обмежені платіжні 
послуги 

Величина суми переказів за певний 
період 

Специфічність діяльності платіжного 
провайдера 

Спеціальні чи соціальні проекти 

Рис. 1. Критерії обмеженості платіжних послуг у платіжній системі
Джерело: розроблено автором



330

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

За таких умов потрібно передбачити заходи 
реагування на такі порушення з боку надавачів 
обмежених платіжних послуг і чітко визначити 
різницю між універсальним платіжним інстру-
ментом та платіжним інструментом з обмеже-
ним використанням (рис. 2).

Сьогодні також набувають популярності пла-
тежі через мобільних операторів. До таких пла-
тежів можна віднести мікроплатежі, платежі, 
пов’язані з благодійністю, електронні білети чи 
цифровий контент, інші задекларовані програми 
(спецпрограми) згідно з отриманою ліцензією. 

 Для того щоб зазначені мобільні оператори 
не проходили повноцінну процедуру ліцензу-
вання, доцільно також передбачити отримання 

ними статусу надавача обмежених пла-
тіжних послуг за певних установлених 
НБУ умов, які б передбачали, наприклад, 
обмеження у сумах переказаних коштів 
за певний період або величини транзакції 
на одного клієнта (рис. 3).

Спрощена процедура ліцензування, 
яка може залежати або від суми переказів 
за визначений період, або від платіжного 
інструменту з обмеженим використанням, 
або специфічності діяльності провайдера 
платіжних послуг, дасть можливість по-
дальшого розвитку таких компаній, які б 
за вимоги отримання повноцінної платіж-
ної ліцензії не змогли б цього зробити, а 
також сприятиме підвищенню конкурен-
ції на платіжному ринку країни.

Якщо провайдери платіжних послуг 
стали учасниками платіжної системи, то у 
такому разі платіжна організація платіж-
ної системи повинна надати рівні права 
доступу до неї всім учасникам. Своєю чер-
гою, такі платіжні провайдери повинні не-
сти відповідальність за дотримання правил 
та умов платіжної системи і відповідного 
платіжного законодавства, а у разі їх по-
рушень – відшкодовувати завдані збитки. 
Крім того, провайдери платіжних послуг 

повинні повідомити своїх клієнтів, учасниками 
якої або яких платіжних систем вони є.

Зупинимося більш детально на різновидах 
провайдерів платіжних послуг.

Отже, надавач платіжної послуги з ініціації 
платежу повинен бути обмежений у діях із ко-
штами клієнта, які він не може зберігати на 
своєму рахунку, і використовувати їх лише за 
призначенням відповідно до наданої послуги. 
Обов’язковою умовою надання послуги з ініці-
ації платежу є гарантування безпеки як про-
ходження самої платіжної транзакції, так і 
конфіденційних даних користувача платіжної 
послуги, який, своєю чергою, повинен давати 
свою згоду на використання інформації про 

нього і надання її отримувачу платежу. 
При цьому надавач послуги з ініціації 
платежу не повинен зберігати персональ-
ні дані користувача платіжної послуги, а 
лише ті дані, які необхідні для її надан-
ня. Тільки захищеними каналами зв’язку 
платіжна інформація повинна проходити 
до клієнта, отримувача, надавача послуг 
з обслуговування рахунку і до надавача 
платіжної послуги, де знаходиться сам 
рахунок (рис. 4). 

Надавач платіжних послуг, де відкри-
то рахунок клієнта, також повинен дбати 
про безпеку надання платіжної послуги 
під час здійснення платіжної операції і 
передачі її до інших платіжних провай-
дерів, таких як надавачі послуг з ініці-
ації платежу, обслуговування рахунку, 
агрегації інформації, та надавати їм усю 
інформацію, яка необхідна для здійснен-
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ня транзакції і зазначена в умо-
вах договору. Необхідно також 
дотримуватися вимог до вчаснос-
ті й об’єктивності обробки пла-
тіжних доручень, незважаючи на 
те, через кого вони надійшли до 
надавача платіжних послуг і чи 
оформлені відносини між платіж-
ними провайдерами відповідними 
договорами (рис. 5).

Надавач платіжної послуги з 
агрегації інформації повинен дія-
ти лише за згодою і дорученнями 
свого клієнта, використовуючи 
при цьому надійні канали переда-
чі даних і відповідні заходи без-
пеки, у тому числі й обов’язкову 
щоразову його автентифікацію. Він зможе 
отримувати доступ, а також використовувати 
та зберігати дані виключно щодо стану рахунку 
і за згодою клієнта. Такі дії можуть відбува-
тися лише за умови відкриття інформації про 
відповідні рахунки надавачем платіжних по-
слуг, у якого вони відкриті. Питання доступу 
до інформації про стан рахунку клієнта у на-
давача платіжних послуг іншому провайдеру 
платіжних послуг є надзвичайно важливим і 
його необхідно врегульовувати на законодавчо-
му рівні, оскільки сьогодні банки, враховуючи 
їх монополію на платіжному ринку, не заці-
кавлені в таких нововведеннях. При цьому іс-
нування договірних зобов’язань між надавачем 
платіжних послуг і надавачем послуги з агрега-
ції інформації щодо стану рахунку може бути 
необов’язковим (рис. 6).

Відмова у доступі до платіжного рахунку з 
боку надавача платіжних послуг надавачам по-
слуг з ініціації платежу та з обслуговування 
рахунку можлива тільки за певних попередньо 
визначених, прописаних у договорі або закрі-
плених на законодавчому рівні обставин. Таки-
ми причинами можуть бути, наприклад, спроба 
неавторизованого або незаконного доступу до 
рахунку клієнта або ж ініціації платіжної тран-
закції. У таких випадках надавач платіжних 
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послуг повинен невідкладно повідомляти свого 
клієнта про такі інциденти і приймати необхід-
ні заходи щодо неможливості здійснення такої 
платіжної операції.

Для запобігання неналежним переказам, від-
миванню коштів, отриманих злочинним шля-
хом, шахрайству провайдери платіжних послуг 
повинні обмінюватися між собою інформацією 
про таких суб’єктів платіжного ринку, а також 
повідомляти про це регулятора і відповідні ком-
петентні органи.

Важливим моментом захисту коштів клієн-
тів, якими зможуть оперувати провайдери пла-
тіжних послуг, від нецільового використання 
або інших спірних моментів, було б зберігання 
їх на окремому рахунку і використання лише 
за призначенням. Платіжна установа, яка отри-
мала кошти від клієнта (користувача) або через 
іншого провайдера платіжних послуг, повинна 
забезпечити захист цих коштів, що, своєю чер-
гою, потрібно буде контролювати Національ-
ному банку України як регулятору. Для цьо-
го необхідно, щоб платіжна установа зберігала 
кошти, які надійшли від своїх клієнтів і через 
інших провайдерів для здійснення платіжних 
операцій, окремо від інших коштів.

Зрозуміло, що банки не хочуть надавати 
доступ до рахунків своїх клієнтів третім сто-
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ронам, які за новими правилами платіжного 
ринку зможуть мати такий доступ, оскільки 
вони завжди мали монопольне право надан-
ня платіжної послуги, не розділяючи процеси 
створення, обслуговування рахунку, а також 
ініціації і передачі платежу, оскільки дотепер в 
українському законодавстві існує лише поняття 
«платіжна послуга», у якій не виділені окре-
мо її різновиди, незважаючи на те що платіжна 
екосистема в країні сьогодні надзвичайно чут-
лива до технологічних змін і трансформацій. 

За такого стану справ із доступом до бан-
ківського рахунку не можна говорити про кон-
куренцію на ринку платіжних послуг і, відпо-
відно, отримання таких послуг користувачем 
якісними, оскільки банки володіють сьогодні в 

Україні монопольним правом і доступу до ра-
хунку свого клієнта, і проведення всіх ініційо-
ваних останнім платежів (рис. 7).

Своєю чергою, доступ до платіжних систем но-
вих суб’єктів ринку, наприклад провайдерів пла-
тіжних послуг, буде сприяти подальшому їх роз-
витку через збільшення кількості їх учасників. 

Тому з метою демонополізації платіжних по-
слуг, що, своєю чергою, призведе до підвищен-
ня якості їх надання, необхідно на законодавчо-
му рівні врегулювати питання рівного доступу 
провайдерів платіжних послуг як до рахунків 
клієнта в банках, так і до платіжних систем.

При цьому, як у випадках з банками, так 
і з платіжними системами найактуальнішим 
питанням залишається питання захисту інфор-
мації і безпеки, а також пов’язаних із ними 
ризиків, за які повинні нести відповідальність 
усі суб’єкти платіжної інфраструктури, а регу-
лятор, своєю чергою, повинен бути відповідаль-
ним за розроблення всіх технічних стандартів і 
нормативне врегулювання таких питань. Зрозу-
міло також, що під час здійснення транзакції 
необхідним є надання платіжної інформації з 
боку згадуваних суб’єктів.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Використання концепції «відкритого банкін-
гу» у платіжній системі України, крім пози-
тивного впливу на платіжну сферу, матиме 
позитивний ефект і на суміжні галузі україн-
ської економіки, що сьогодні є надзвичайно 
важливим питанням, ураховуючи економічну 
кризу в країні. 
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Для ефективного запровадження даної кон-
цепції у платіжній системі України необхід-
ним є вихід на платіжний ринок нових його 
суб’єктів – провайдерів платіжних послуг, які 
будуть допомагати забезпечувати безперебійну і 
надійну діяльність всієї платіжної системи. Та-
ким чином, платіжна сфера зможе поповнитися 
великою кількістю гравців, які, крім створення 
здорової конкуренції між ними, будуть також 
сприяти створенню нових організацій (установ, 
компаній) та розвитку платіжної системи краї-
ни зокрема.

Критерії діяльності провайдерів платіжних 
послуг, а також механізми забезпечення їхньої 
роботи повинні передбачати низку вимог до 
умов, прав та обов’язків нових суб’єктів платіж-
ної системи України за запропонованої функціо-
нальної моделі, а також контроль із боку регуля-
тора над їх відповідністю і дотриманням.

У дослідженні проаналізовано, надано реко-
мендації, а також представлено авторську модель 
бачення платіжної системи країни, дано характе-
ристику її нових суб’єктів та запропоновано кри-
терії і механізми щодо їхньої діяльності.
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ТРАДИЦІЙНІ І АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ  
ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

TRADITIONAL AND ALTERNATIVE FORMS  
OF FINANCING FLOATING ASSETS OF THE ENTERPRISE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто способи фінансування оборотного 

капіталу підприємств усіх видів власності з урахуванням 
вітчизняних та міжнародних тенденцій. Проаналізовано 
конкурентні переваги факторингу як однієї з форм безза-
ставного фінансування оборотного капіталу підприємств, 
унікальність якого полягає в можливості розширення част-
ки компанії на ринку, отримання додаткового прибутку за 
рахунок поповнення оборотних коштів і збільшення обся-
гу продажів. Розглянуто ключові показники факторингових 
послуг в Україні за 2013–2018 роки. Досліджено тенден-
ції використання суб’єктами малого й середнього бізнесу 
альтернативного фінансування на основі краудфандингу, 
peer-to-peer-позик, акціонерного краудфандингу. Визначе-
но переваги та перспективи використання альтернативного 
фінансування оборотного капіталу підприємствами всіх ви-
дів діяльності.

Ключові слова: оборотний капітал, банківський кредит, 
форфейтинг, факторинг, джерела фінансування, альтернатив-
не онлайн-фінансування, краудфандинг.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены способы финансирования обо-

ротного капитала предприятий всех видов собственности с 
учетом отечественных и международных тенденций. Проа-
нализированы конкурентные преимущества факторинга как 
одной из форм беззалогового финансирования оборотного 
капитала предприятий, уникальность которого заключается 
в возможности расширения доли компании на рынке, полу-
чении дополнительной прибыли за счет пополнения обо-
ротных средств и увеличения объема продаж. Рассмотрены 
ключевые показатели факторинговых услуг в Украине за 
2013–2018 годы. Исследованы тенденции использования 
субъектами малого и среднего бизнеса альтернативного 
финансирования на основе краудфандинга, peer-to-peer-
займов, акционерного краудфандинга. Определены пре-
имущества и перспективы использования альтернативного 
финансирования оборотного капитала предприятими всех 
видов деятельности.

Ключевые слова: оборотный капитал, банковский кредит, 
форфейтинг, факторинг, источники финансирования, альтер-
нативное онлайн-финансирование, краудфандинг.

ANNOTATION
The article deals with the ways of financing the floating assets 

of enterprises of all kinds of property, taking into account nation-
al and international tendencies. Since the efficiency of the activity 
and the financial condition of the enterprise depend on the correct 
approach to financing floating assets, the need to find and use 
alternative forms of financing the floating assets of an economic 
entity is a priority. Issues related to the management of floating 
assets and approaches to their financing have been addressed by 
many scholars, but now the study of alternative forms of financing 
is at an early stage. To solve this problem, the essence of tradi-
tional forms of financing the floating assets of the enterprise (bank 
credit, overdraft, forfeiting) is considered. The advantages of over-
draft and credit, which combines a credit line provides targeted 
lending for a much longer term, are identified. Forfaiting involves 
the transfer of all debt risks to its buyer (forfeiter), allows reduc-
ing seller’s accounts receivable, improving balance sheet struc-
ture, accelerating capital turnover. The competitive advantages of 
factoring in comparison to traditional bank lending are analyzed. 
The main difference is that factoring increases the sales of the 
enterprise and accelerates the turnover of funds, so, as a result, 
that brings profit to the enterprise. Generally due to the competitive 
advantages of factoring as one of the unsecured financing forms 
of the floating assets of the enterprise, which include the possibil-
ity of combining with traditional debt instruments; targeted use of 
resources; availability of deferred payment prospects without loss 
of cash flow rate; improvement of financial performance by reduc-
ing accounts receivable, which contributes to the possibility of in-
creasing sales. The prospects of factoring services for 2013–2018 
in Ukraine (dynamics of quantity and value of factoring contracts 
concluded by financial companies; sources of financing of con-
cluded factoring operations and distribution of factoring contracts 
by industries) are considered. Analyzing the indicators of factoring 
services over the last five years, it is found that the use of factoring 
in Ukraine also has the following negative factors: contradictions in 
the regulations on tax levies on factoring operations in Ukraine and 
limitation of financing for each debtor. The tendencies of the use of 
alternative financing by the small and medium-sized entities on the 
basis of peer-to-peer loans, balance loans, joint-stock crowdfund-
ing, non-financial crowdfunding, revenue-sharing crowdfunding, 
rewards-based crowdfunding, online factoring and crediting under 
crypto-assets are investigated. The advantages and prospects 
of using alternative financing of the floating assets of enterprises 
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of all types of activity, which are manifested in the ability to raise 
funds without real security at the stage of the emergence of a busi-
ness idea or for a newly created enterprise in the required amount 
on favorable terms, are determined; the early repayment of the 
loan amount with peer-to-peer lending will not include penalties 
that are possible with bank lending. For both suppliers and recipi-
ents of financial resources, alternative online business financing is 
characterized by the speed, simplicity and clarity of operations. For 
investors (suppliers of financial resources), alternative financing 
models are a new additional direction for investing funds and mak-
ing profit, as well as the opportunity to support socially important 
and personally significant business ideas or innovative projects.

Key words: floating assets, sources of financing, bank credit, 
forfeiting, factoring, alternative online financing, crowdfunding.

Постановка проблеми. Проблема забезпечен-
ня підприємств усіх форм власності оборотними 
активами тісно пов’язана з процесом їх фінансу-
вання. Від правильного підходу до фінансуван-
ня оборотних активів залежить ефективність 
формування активів та зміцнення фінансового 
стану компанії. У зв’язку з тим, що зовнішнє 
фінансування є значним джерелом поповнення 
оборотного капіталу господарюючого суб’єкта, 
необхідність пошуку й аналізу альтернативних 
інструментів його фінансування набуває першо-
чергового значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані з управлінням оборотни-
ми активами та підходом до їх фінансування, 
досліджувались багатьма зарубіжними та ві-
тчизняними вченими. Значний внесок зроби-
ли Ю. Брігхем, М.О. Казакова, С.О. Єрмак, 
Ю.О. Швець та інші науковці.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак динамічні зовнішні 
умови розвитку економіки вносять корективи в 
усталені джерела формування оборотних акти-
вів, створюючи передумови дослідження специ-
фіки альтернативного фінансування діяльності 
малих і середніх підприємств, що розглядаєть-
ся у дослідженнях таких зарубіжних науков-
ців, як, зокрема, Брайан Чжан, Роберт Вардроп 
та Пітер Баєк.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є розгляд джерел фінансу-
вання оборотного капіталу підприємств з ураху-
ванням нових альтернативних форм в сучасних 
ринкових умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Раціональна організація джерел фінансування 
оборотного капіталу є найважливішою умовою 
підвищення ефективності використання оборот-
них коштів.

Джерела зовнішнього фінансування поділя-
ються на довготермінові (інвестиційні), змішані 
й короткострокові.

Основними видами короткострокового фінан-
сування вітчизняних підприємств є торгові кре-
дити, короткострокові цінні папери, коротко-
строкові банківські кредити, а також факторинг.

Популярним короткостроковим фінансовим 
інструментом також є овердрафт, який в корот-
кі строки дає змогу компанії отримати грошові 
кошти [4]. Цей інструмент активно використо-

вується компаніями для придбання товарів та 
забезпечення поточної діяльності. Проте він 
має низку суттєвих недоліків, таких як висока 
відсоткова ставка та низькі ліміти кредитуван-
ня. Переваги овердрафту й кредиту поєднує в 
собі кредитна лінія, за якою надається цільове 
кредитування на значно довший термін.

Одним із найважливіших інструментів кре-
дитування зовнішньоекономічних операцій є 
форфейтинг. Під ним розуміють купівлю, як 
правило, кредитною установою платіжної ви-
моги експортера, яка супроводжується угодою 
про відмову від регресу за несплати такої вимо-
ги. Форфейтинг передбачає перехід усіх ризи-
ків за борговим зобов’язанням до його покупця 
(форфейтора), дає змогу скоротити дебіторську 
заборгованість продавця, покращити структуру 
балансу, прискорили обіг капіталу.

Операцією, аналогічною форфейтингу, є 
факторинг. Нині факторинг широко вико-
ристовується в комерційній практиці як спо-
сіб додаткового фінансування й забезпечення. 
Серед всесвітньо відомих компаній, для яких 
факторингове обслуговування було підтримкою 
на всіх етапах розвитку, слід назвати “Acer” 
(комп’ютерна техніка, Тайвань), “Parmalat” 
(продукти харчування, Італія), “Lewis Global 
Toys” (товари для дітей, США).

Найчастіше факторинг порівнюється з бан-
ківським кредитуванням. Однак між цими по-
слугами є суттєві відмінності, основні з яких 
полягають у тому, що [5] факторинг надається 
на строк фактичної відстрочки платежу, а кре-
дит – на визначений термін; факторинг випла-
чується в день поставки товару, а кредит – в 
обумовлений кредитним договором день; факто-
ринг не потребує забезпечення, тоді як кредит 
надається під заставу; факторинг погашається 
коштами, що виплачуються дебіторами клієн-
ту, а кредит повертається банку позичальни-
ком; факторинг погашається в день фактичної 
оплати дебітором отриманого товару, виплачу-
ється автоматично за пред’явлення накладної 
та рахунку-фактури, а для отримання кредиту 
потрібно оформити низку документів.

Розглядаючи факторинг і кредитування в 
аспекті підвищення ефективності фінансуван-
ня оборотного капіталу, бачимо, що факторинг 
значно сильніше впливає на підвищення ефек-
тивності оборотних коштів, ніж кредитуван-
ня. Навіть незважаючи на те, що факторинг є 
більш дорогим інструментом, ніж кредитуван-
ня, зрештою, факторинг дає можливість роз-
ширити частку компанії на ринку, збільшує 
продажі й прискорює оборотність коштів, що 
приносить більший прибуток, ніж за подібних 
умов використання кредитування для фінансу-
вання оборотних коштів. Інші види фінансуван-
ня можуть володіти не меншою ефективністю, 
якщо їх правильно застосовувати відповідно до 
потреб компанії.

Унікальність такого кредитного інструменту, 
як факторинг, полягає у таких його перевагах [2]:
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– сприяння можливості збільшення обсягів 
продажів;

– отримання додаткового прибутку за раху-
нок поповнення оборотних коштів і збільшення 
обсягу продажів;

– доступність і прозорість процедури;
– нові конкурентні переваги за рахунок від-

строчки платежу клієнтам з підтримкою необ-
хідного асортименту товарів на складі за раху-
нок додаткових оборотних коштів;

– поліпшення фінансових показників за ра-
хунок скорочення дебіторської заборгованості.

Перспективність розвитку факторингових 
послуг підтверджують дані Національної комі-
сії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг [3]. На рис. 1 наве-
дено динаміку надання факторингових послуг 
українськими факторинговими компаніями за 
2013–2018 роки.

Загалом обсяг договорів факторингу, укла-
дених фінансовими компаніями протягом 
2013–2018 років, зріс у 2,4 рази. У 2018 році 
порівняно з 2017 роком спостерігається зрос-
тання на 53,38%, або 16 741,6 млн. грн. При 
цьому кількість договорів за цей період змен-
шилась на 44 од., що вказує на тенденцію укла-
данння меншої кількості договорів, проте на 
більшу суму.

Динаміка кількості та вартості укладених 
фінансовими компаніями договорів факторингу 
за 2013–2018 роки наведена на рис. 1.

Станом на 31 грудня 2018 року 589 фінансо-
вих компаній мають діючі ліцензії, які дають 
право їм надавати послуги з факторингу. Це на 
97 компаній більше, ніж у попередньому році. 
Протягом 2018 року фінансові компанії укла-
ли 29 024 договори факторингу на загальну 

суму 48 105,0 млн. грн., виконали 29 551 дого-
вір. Діючими на кінець 2018 року залишалися 
25 822 договори факторингу. Аналізуючи рис. 1, 
зазначаємо, що найбільша кількість договорів, 
надана фінансовими компаніями, спостерігаєть-
ся у IV кварталі 2016 року й складає 18 990 од. 
(їх вартість становила 5 569,4 млн. грн.). Най-
більша вартість договорів спостерігається у  
IV кварталі 2018 року, а саме 20 015,7 млн. грн. 
(кількість договорів за цією вартістю є серед-
ньою за розглянутий період, а саме 7 365 од.).

Важливим показником, який характеризує 
факторингові послуги, є джерело їх фінансу-
вання (табл. 1, рис. 2).

Структура джерел фінансування факторин-
гових операцій в Україні протягом аналізо-
ваного періоду є досить нестійкою та істотно 
коливається, насамперед, за рахунок зміни 
частки позичкових коштів юридичних осіб, 
власних коштів та інших джерел. За підсумком 
2017 року частка власних коштів відповідала 
70,4% та була найбільшою в структурі джерел 
фінансування.

Станом на 1 січня 2018 року частка фінансу-
вання за рахунок банківських кредитів стано-
вила 3,3%, що на 1,3 в. п. більше, ніж станом 
на аналогічну дату минулого року (2,0%).

Частка позичкових коштів юридичних осіб 
(крім банківських кредитів) порівняно з по-
казником 2016 року збільшилась на 9,6 в. п., 
склавши 15,7% від загальної суми джерел фі-
нансування. Загалом збільшення відбулося за 
всіма показниками майже вдвічі.

Також важливо простежити динаміку роз-
поділу за галузями обсягів наданих фінансових 
послуг за укладеними договорами факторингу, 
яку наведено в табл. 2.
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Рис. 1. Динаміка надання фінансовими компаніями послуг факторингу у 2013–2018 роках
Джерело: побудовано авторами на основі даних джерела [3]
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Таблиця 1
Джерела фінансування укладених факторингових операцій у 2013–2017 роках, млн. грн.

Джерела 
фінансування 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

Темп приросту  
2017 року від 2016 року

млн. грн. %

Власні кошти 6 183,9 15 168,8 13 780,2 14 060,6 22 077,0 8 016,4 57,0

Позичкові кошти 
юридичних осіб (крім 
банківських кредитів)

367,7 1 279,7 1 251,9 1 021,0 4 908,6 3 887,6 380,8

Банківські кредити 3 338,9 4 926,3 793,6 345,4 1 044,6 699,2 202,4

Інші джерела 149,0 2 146,1 730,2 1 444,4 3 333,5 1 889,1 1,3

Всього 10 039,5 23 525,7 16 555,9 16 887,5 31 363,2 14 475,7 85,7

Джерело: розроблено авторами на основі даних джерела [3]

Таблиця 2
Розподіл договорів факторингу за галузями у 2013–2017 роках, млн. грн.

Галузь 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Темп приросту 2017 
року від 2016 року

млн. грн. %

Будівництво 55,1 69,6 91,3 382,4 221,6 -160,8 -42,1

Добувна промисловість 0,0 0,1 0,0 7,6 12,0 4,4 57,9

Легка промисловість 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 -1,5 0

Машинобудування 0,3 0,0 0,0 0,0 26,7 26,7 0

Металургія 0,0 0,0 0,0 7,0 87,0 80,0 1 142,9

Сільське господарство 17,5 1,3 29,7 68,2 302,2 234,0 343,1

Сфера послуг 152,6 1 501,8 738,3 1 121,2 5 504,9 4 383,7 391,0

Транспорт 1,7 3,0 50,0 0,7 245,0 244,3 34900

Харчова промисловість 115,1 133,2 105,0 92,2 154,6 62,4 67,7

Хімічна промисловість 2,1 0,0 0,0 54,9 0,0 -54,9 0

Інші 9 695,1 21 817,0 15 541,5 15 151,8 24 809,2 9 657,4 63,7

Всього 10 039,5 23 525,7 16 555,9 16 887,6 31 363,2 14 475,6 85,7

Джерело: розроблено авторами на основі даних джерела [3]

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

2013 2014 2015 2016 2017

61
83

,9
0 

15
16

8,
80

 

13
78

0,
20

 

14
06

0,
60

 22
07

7,
00

 

36
7,

70
 

12
79

,7
0 

12
51

,9
0 

10
21

,0
0 49

08
,6

0 

33
38

,9
0 

49
26

,3
0 

79
3,

60
 

34
5,

40
 

10
44

,6
0 

14
9,

00
 

21
46

,1
0 

73
0,

20
 

14
44

,4
0 

33
33

,5
0 

Власні кошти 
Позичкові кошти юридичних осіб (крім банківських кредитів) 
Банківські кредити 
Інші джерела 
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Джерело: побудовано авторами на основі даних джерела [3]
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Найбільше зростання протягом 2017 року 
продемонстрував обсяг договорів факторин-
гу, укладених у таких галузях, як транспорт 
(у 34,9 рази, +245,0 млн. грн.), металургія  
(у 11,4 рази, +80,0 млн. грн.), сфера послуг  
(на 391,0%, +4 383,7 млн. грн.).

Аналізуючи показники за останні п’ять ро-
ків, зазначаємо, що використання факторингу 
в Україні має також такі негативні фактори, як 
протиріччя в нормативних актах щодо податко-
вих зборів з факторингових операцій в Україні 
та обмеження фінансування на кожного дебітора.

Разом з традиційними формами фінансуван-
ня оборотного капіталу підприємства існують 
альтернативні форми фінансування, спрямовані 
на нарощення основного й оборотного капіталу, 
які можуть використовуватися у сфері малого 
підприємництва.

До альтернативних форм фінансування обо-
ротного капіталу належать [1; 6]:

– peer-to-peer-позики, тобто прямі залучення 
позикових коштів від фізичних та юридичних 
осіб через онлайн-платформи та без участі тра-
диційного фінансового посередника;

– балансові позики для бізнесу, здійснені 
шляхом кредитування через онлайн-платфор-
ми, за якого сума позики безпосередньо спису-
ється з балансу установи, яка здійснює управ-
ління платформою;

– акціонерний краудфандинг, заснований на 
отриманні коштів від онлайн-інвесторів в об-
мін на прості акції підприємства, дивіденди або 
право участі в управлінні;

– краудфандинг з нефінансовою винагородою, 
коли відбувається залучення коштів під інвести-
ційний або інший проєкт на умовах відсутності 
реального грошового потоку як оплати викорис-
тання фінансових ресурсів учасників із забезпе-
ченням натомість надавачам коштів нефінансової 
винагороди чи опосередкованої вигоди в різнома-
нітній формі (право першочергового отримання 
нового, інноваційного продукту, отримання това-
ру зі знижкою у ціні чи з іншими вигодами);

– краудфандинг на умовах участі у прибут-
ку, який передбачає отримання коштів від ін-
весторів на умовах виплати їм частини прибут-
ку від реалізації проєкту у вигляді дивідендів, 
роялті тощо зі збереженням з боку отримувача 
коштів (ініціатора проєкту) повного контролю 
над своїм проєктом (власним бізнесом);

– краудфандинг з відсутністю винагороди, 
який базується на залученні коштів на без-
оплатній і безповоротній основі, коли отриму-
вачі (розпорядники) фінансових ресурсів не 
мають жодних зобов’язань перед фінансовими 
донорами;

– фінансування дебіторської заборгованості 
(«онлайн-факторинг»), тобто продаж підприєм-
ством наявних рахунків-фактур через онлайн-
платформи фізичним та юридичним особам;

– кредитування під кріптоактиви, коли ак-
тиви компанії використовуються як забезпечен-
ня для отримання кредиту.

Моделі альтернативного онлайн-фінансуван-
ня мають низку переваг щодо залучення інвес-
тицій та фінансових ресурсів для фінансування 
робочого капіталу суб’єктами малого підпри-
ємництва порівняно з традиційними каналами 
отримання зовнішніх фінансових ресурсів.

На відміну від банківського кредитуван-
ня, моделі альтернативного фінансування да-
ють змогу залучити кошти без реального за-
безпечення на етапі появи бізнес-ідеї або для 
новоствореного підприємства в необхідному 
обсязі (до 100% від потреби, а часто й в де-
кілька разів більше) та на вигідних умовах. 
Дострокове погашення суми позики за peer-
to-peer-кредитування не передбачає штрафних 
санкцій, які є можливими під час банківського 
кредитування [6].

Як для надавачів, так і для отримувачів фі-
нансових ресурсів альтернативне онлайн-фінан-
сування бізнесу характеризується швидкістю, 
простотою та зрозумілістю операцій. Для ін-
весторів (надавачів фінансових ресурсів) моделі 
альтернативного фінансування – це новий до-
датковий напрям вкладення коштів і отриман-
ня прибутку, а також можливість підтримати 
суспільно важливі та особисто значимі для них 
бізнес-ідеї чи інноваційні проєкти.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, за-
значаємо, що розглянуті форми фінансування 
оборотного капіталу підприємств усіх форм влас-
ності можуть бути застосовані в умовах нестачі 
власних оборотних коштів та є альтернативою 
відомих способів формування оборотного капіта-
лу підприємства. Подальшою дією фінансового 
менеджменту є самостійний вибір форми фінан-
сування (традиційні або альтернативні), які вар-
то застосовувати на цьому підприємстві. Багато 
в чому цей вибір буде залежати від фінансової 
політики суб’єкта господарювання, яка визнача-
ється кредитною політикою компанії.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ  
ПРОЦЕСУ КОНСОЛІДАЦІЇ БАНКІВ

THEORETICAL ASPECTS OF THE ESSENCE AND PECULIARITIES  
OF THE BANK CONSOLIDATION PROCESS

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто теоретичні аспекти консолідації банків 

на основі використання S-подібної кривої. Акцентовано увагу 
на логіці процесу консолідації банківського сектору з виокрем-
ленням його основних етапів. Досліджено особливості стадій 
банківської консолідації, а саме початкової стадії, стадій зрос-
тання, спеціалізації та рівноваги. Проаналізовано динаміку 
розвитку банківського сектору України за 2005–2019 рр. на 
основі визначеного показника концентрації (CR3) та побудова-
ної кривої консолідації. Виявлено посилення позицій на ринку 
трьох державних банків. Акцентовано увагу на тому, що бан-
кам доцільно використовувати S-подібну криву як інструмент 
полегшення консолідації у формі злиття чи поглинання. Під-
креслено, що успіх консолідаційних процесів у банківському 
секторі залежить від стадії консолідації, на якій перебуває бан-
ківська галузь.

Ключові слова: банки, банківський сектор, консолідація 
банків, коефіцієнт концентрації, крива консолідації, стадії кон-
солідації банків.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены теоретические аспекты консоли-

дации банков на основе использования S-образной кривой. 
Акцентировано внимание на логике процесса консолидации 
банковского сектора с выделением его основных этапов. Ис-
следованы особенности стадий банковской консолидации, 
а именно начальной стадии, стадий роста, специализации и 
равновесия. Проанализирована динамика развития банков-
ского сектора Украины за 2005–2019 гг. на основе определен-
ного показателя концентрации (CR3) и построенной кривой 
консолидации. Выявлено усиление позиций на рынке трех го-
сударственных банков. Акцентировано внимание на том, что 
банкам целесообразно использовать S-подобную кривую как 
инструмент облегчения консолидации в форме слияния или 
поглощения. Подчеркнуто, что успех консолидационных про-
цессов в банковском секторе зависит от стадии консолидации, 
на которой находится банковская отрасль.

Ключевые слова: банки, банковский сектор, консолида-
ция банков, коэффициент концентрации, кривая консолида-
ции, стадии консолидации банков.

ANNOTATION
The article discusses the theoretical aspects of bank consol-

idation based on the use of the S-curve. Attention is focused on 
the logic of the process of consolidation of the banking sector with 

the identification of its main stages. The features of the stages of 
banking consolidation are studied: the initial stage, as well as the 
stages of growth, specialization and equilibrium. Each stage of the 
consolidation process implies the existence of specific strategic 
and operational imperatives, the observance of which is consid-
ered to be indispensable. The initial stage of industry consolidation 
is characterized by the absence or weak competition within the 
industry it is found. In the initial stage of consolidation, it is very dif-
ficult to identify the strongest market player and evaluate his or her 
strategic capacity for effective development. The stage of develop-
ment of the growth sector is characterized by a concentration ratio 
of 15–40%, with the growth of this indicator testifies to the growth 
of intra-industry competition. The third stage of the development of 
the industry is characterized by the concentration ratio in the range 
of 40–65%, which indicates the need for additional resources and 
efforts to maintain the growth rates achieved by the leading banks 
in the previous periods. The fourth stage of industry consolidation 
is equilibrium, which is achieved if the concentration coefficient is 
increased to 80% with its subsequent decrease. The dynamics of 
the development of the banking sector of Ukraine for 2005–2019 is 
analyzed based on the constructed consolidation curve. Concen-
tration indicator (CR3) for the assets of bank assets is indicated. 
The curve of the consolidation of the banking sector of Ukraine 
was described. An increase in positions in the market of three 
state-owned banks is revealed. The attention is focused on the 
fact that it is advisable for banks to use the S-like curve as a tool 
to facilitate consolidation in the form of mergers or acquisitions. It 
was emphasized that the success of consolidation processes in 
the banking sector depends on the stage of consolidation at which 
the banking industry is located.

Key words: banks, banking sector, bank consolidation, coeffi-
cient concentration, consolidation curve, stages of bank consolidation.

Постановка проблеми. Сучасна економіка ха-
рактеризується якісними структурними транс-
формаціями, що викликані процесами глоба-
лізації та інтеграції, посиленням конкуренції, 
що набуває рис глобальної. Жорсткі умови кон-
куренції на внутрішньому та зовнішніх ринках 
вимагають від вітчизняних банків формування 
та розвитку конкурентних переваг на основі 
використання операцій консолідації у формі 
злиття й поглинання та створення інтегрованих 
структур, які спрямовані на поєднання бан-
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ківських активів і концентрацію банківського 
капіталу задля збільшення конкурентних пере-
ваг, посилення конкурентоспроможності банків 
і створення сприятливого середовища функціо-
нування, тому особливої актуальності набуває 
необхідність теоретичного обґрунтування сут-
ності та особливостей консолідаційних процесів 
у банківському секторі за їх основними етапами 
з урахуванням ступеня концентрації банків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти консолідаційних проце-
сів висвітлювались у працях відомих зарубіж-
них учених, таких як Р. Брейлі, Є. Брігхем, 
Е. Гілл, Дж. Долан, Дж. Кемпбел, С. Маєрс, 
Е. Рід, Ф. Рагін, П. Роуз, Дж. Сінкі. Зокрема, 
вивченням галузевої консолідації займалися 
Г. Дінз, Ф. Крюгер, С. Зайзель, Р. Моррісон, 
М. Лендсберг, Н. Фут, Д. Хенслі. Досліджен-
ням проблем інтеграції та консолідації банків-
ського сектору займалися також вітчизняні 
вчені, зокрема Г. Азаренкова, З. Васильченко, 
О. Васюренко, О. Вовчак, О. Дзюблюк, Г. Кар-
чева, А. Кузнєцова, С. Козьменко, В. Міщенко, 
С. Реверчук, Т. Смовженко.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Віддаючи належне зроблено-
му внеску вищезгаданих науковців у досліджен-
ні цієї проблематики, відзначимо, що, на нашу 
думку, глибшого вивчення сьогодні потребують 
закономірності та особливості консолідаційних 
процесів у банківському секторі з урахуванням 
теорії консолідації, що можуть слугувати ін-
струментом прогнозування подальшого розвит-
ку банківської системи України.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є розкриття теоретичних 
аспектів консолідаційних процесів у банків-
ському секторі, виявлення їх закономірностей 
та особливостей у розрізі основних етапів кон-
солідації банків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головними особливостями ринкового середови-
ща функціонування вітчизняних банків є бага-
товекторна спрямованість і високий темп про-
ведення економічних перетворень, мінливість 
і динамізм, високий рівень ризику та невизна-
ченості. За таких умов банкам необхідно вчас-
но виявляти зміни в зовнішньому середовищі 
функціонування, ідентифікувати тенденції роз-
витку, використовувати сприятливі умови, роз-
робляти й реалізовувати систему заходів щодо 
ліквідації та мінімізації негативних наслідків 
впливу нестабільності фінансового ринку.

Незважаючи на хаотичність та непередба-
чуваність процесів консолідації, за ними на-
справді приховуються певні закономірності, 
що можуть бути використані учасниками рин-
ку як інструмент прогнозування, а процесам 
галузевої консолідації, як правило, притаман-
ні зрозумілість та логіка. Отже, досліджую-
чи особливості функціонування банків, маємо 
враховувати етапи розвитку самої банківської 
галузі. Підтвердженням цього є розробки зару-

біжних науковців, а саме Г. Дінза, Ф. Крюгера 
та С. Зайзеля, які визначають залежність інтен-
сивності й ступеня концентрації, доцільності та 
ефективності інтеграційних стратегій від стадії 
розвитку галузі, в якій функціонують еконо-
мічні суб’єкти [1].

Провідна консалтингова фірма (A.T. Kearney) 
на основі проведеного дослідження близько 
1 345 найбільших угод злиття і поглинання 
дійшла висновку, що розвиток будь-якої га-
лузі можна описати графічно за допомогою 
S-подібної кривої, яка будується з використан-
ням ринкових часток діючих у ній компаній та 
часу їхнього функціонування. В результаті та-
ких досліджень з’ясовано, що сумарна частка 
ринку, яка належить трьом галузевим лідерам, 
змінюється з плином часу згідно з S-подібною 
кривою, де віссю абсцис подаються періоди ста-
дій життєвого циклу галузі, а віссю ординат – 
галузева концентрація (величина CR3 – це су-
марна частка трьох найбільш учасників галузі) 
(рис. 1). При цьому допускається, що динаміка 
зміни сумарної частки трьох найбільших учас-
ників галузі (CR3) залежить лише від ступеня 
проникнення нового продукту (послуги) на ри-
нок за умови того, що ключові макроекономіч-
ні фактори, які мають вплив на галузь, зали-
шаються постійними. Такий розвиток галузі в 
межах цієї моделі називається консолідацією. 
Як бачимо, результатом такого розвитку галу-
зі стає той факт, що ринки та загалом активи 
галузі з плином часу виявляються власністю 
малої групи найпотужніших представників га-
лузі. Поєднання моделі A.T. Kearney з концеп-
ціями диверсифікації дає змогу застосовувати її 
банкам для формування ефективних портфель-
них стратегій і вибору систем корпоративного 
управління, які б забезпечували їх успішну ре-
алізацію [2].

Автори моделі A.T. Kearney вважають за до-
цільне виокремлювати чотири стадії консоліда-
ції галузі:

– початкова (стадія зародження);
– стадія зростання;
– стадія спеціалізації;
– стадія рівноваги, тобто створення об’єднань [1].
Для кожної з цих стадій характерні свої осо-

бливості та характеристики. Отже, розглянемо 
більш детально стадії стосовно розвитку проце-
сів консолідації у банківському секторі.

Початкова стадія консолідації галузі харак-
теризується відсутністю конкуренції всередині 
галузі чи слабкою конкуренцією порівняно з 
іншими стадіями, високим рівнем суперництва 
галузей-субститутів. Відбувається збільшення 
кількості банків, а на кожного з них прихо-
диться незначна відносна частка активів. Отже, 
знижується коефіцієнт концентрації (CR3), що 
свідчить про наявний процес деконсолідації. 
Пунктирна лінія на рис. 1 ілюструє ситуацію, 
коли в банківську систему входить новий банк 
з новітніми технологіями надання послуг і од-
разу стає монополістом (CR3 = 100%), але зго-
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дом його монопольний стан руйнується іншими 
банками-конкурентами (значення показника 
концентрації CR3 знижується, пунктирна лі-
нія зливається з S-кривою). Як підтверджують 
результати досліджень згадуваної нами кон-
салтингової фірми, вплив макроекономічних 
факторів на наявні «традиційні» послуги галузі 
не приводить до короткострокової монополії, а 
галузь розпочинає новий цикл консолідації зі 
значення показника коефіцієнта концентрації 
на рівні 30–40%; завершується етап деконсо-
лідації за значення показника CR3 = 10–15%, 
що вважається станом досконалого ринку, адже 
пропозиція урівноважується попитом [1]. Слід 
відзначити, що до моменту настання гранич-
ної деконсолідації банки функціонують к не-
конкурентному середовищі (попит перевищує 
пропозицію), вони можуть розширювати свою 
клієнтську базу, не відбираючи клієнтів у сво-
їх конкурентів. Однак, як зазначає Ф. Рагін, 
в практичній діяльності після проходження мі-
німального значення коефіцієнтом концентра-
ції на ринку зберігається незначний дефіцит, 
оскільки залишаються клієнти, які не отрима-
ли в достатньому обсязі пропоновані банківські 
послуги, але банкам більше не вигідно орієн-
туватись на таку клієнтську базу, тому що ви-
трати на завоювання таких клієнтів для банку є 
більшими, ніж вартість маркетингових заходів, 
спрямованих на залучення нових клієнтів [3].

На початковому етапі консолідації буває 
дуже важко ідентифікувати найсильнішо-
го учасника ринку й оцінити його стратегіч-
ну спроможність ефективного розвитку, тому 
більш раціональним для входження в галузь 
вважається варіант створення нового банку, а 
не придбання вже діючого в цій сфері. Очевид-
ним є те, що співвідношення ризику та дохід-
ності під час створення власного банківського 
бізнесу є більш прийнятним, оскільки немає 
необхідності вирішувати проблеми правильного 

вибору, адекватного оцінювання банку-цілі для 
його придбання. Отже, придбання наявного лі-
дера чи будь-які інші об’єднання банків вважа-
ються менш бажаними та вдалими операціями 
на цій стадії розвитку галузі. Більш доцільною 
поведінкою для банків видається очікування 
переходу галузі в конкурентний стан.

Отже, на стадії деконсолідації банківська сис-
тема гарантує всім банкам-учасникам однакові 
шанси на лідерство, надаючи достатньо часу для 
вирішення дилеми «зростання чи відмова від 
зростання», тому в подальшому можливими є 
два напрями розвитку банків, такі як локаліза-
ція діяльності банку в конкретній клієнтській 
ніші за умови неконкурентного оточення, що дає 
можливість уникнути цінового протистояння й 
мати більшу, ніж у конкурентів, маржу; продо-
вження експансії на ринку банківських послуг і 
потенційне стрімке зростання.

Друга стадія розвитку галузі (зростання) 
характеризується діапазоном коефіцієнта кон-
центрації 15–40%, при цьому зростання показ-
ника засвідчує зростання внутрішньогалузевої 
конкуренції, тому збереження банками досяг-
нутої динаміки збільшення клієнтської бази 
видається можливим лише за рахунок конку-
рентів. Ймовірним є зменшення кількості бан-
ків, які входять у галузь, при цьому розмір і 
потужність банку набувають вирішального зна-
чення. Головними джерелами конкурентних 
переваг для банків стають набуті ними вміння 
скористатися економією від масштабу галузі та 
ефектом накопиченого досвіду [4]. Саме на цій 
стадії вирішального значення набуває розмір 
компанії, оскільки великий за часткою ринку 
бізнес має значно легше й швидше може реа-
лізувати експансію шляхом ліцензування сво-
єї бізнес-моделі чи технології. При цьому темп 
концентрації галузевих активів у таких компа-
ніях вищий, а вартість такої експансії нижча, 
ніж у конкурентів.
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Рис. 1. Крива консолідації [1]
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На стадії розвитку банки можна досить чітко 
розділити на три стратегічні групи. До перших 
двох груп належать ті банки, що зробили свій 
вибір на користь зростання, яке відрізняється 
перспективами поставлених цілей, адже одні 
банки успішно застосовують передові методи 
управління, а інші перебувають на стадії «не-
досформованості» й відстають від лідерів як за 
динамікою приросту клієнтської бази, так і за 
рентабельністю. Третю групу формують дрібні, 
нові банки, що претендують на подальше зрос-
тання, а також реформовані банківські устано-
ви, які спеціалізуються на вузькому спектрі бан-
ківських послуг чи обмеженому колі клієнтів.

Варто також зазначити, що на стадії роз-
витку значно легше визначити лідера, але його 
придбання може виявитися не найкращою 
стратегією входження в галузь для нового бан-
ку. Особливість цієї стадії полягає в тому, що 
банки-лідери самостійно консолідують ринок з 
більшою швидкістю та рентабельністю, ніж у 
складі зв’язано-диверсифікованих корпорацій. 
При цьому проблеми з фінансуванням зростан-
ня примушують банки першої лідерської групи 
скоріше за всіх трансформуватися у відкриті 
акціонерні товариства, що спрощує процедуру 
їхнього придбання тими банками, які функці-
онують в аналогічних чи суміжних сферах або 
на іншій території (за кордоном). Однак варто 
пам’ятати, що придбання такого банка-лідера 
на другому етапі галузевої консолідації може 
ліквідувати її лідерський потенціал, отже, така 
стратегія проникнення у галузь буде вкрай не-
вдалою. При цьому зберігається можливість 
входження у галузь шляхом створення в ній 
нової банківської структури.

Третій етап розвитку галузі в моделі 
A.T. Kearney має назву «Спеціалізація» й харак-
теризується величиною коефіцієнта концентрації 
в діапазоні 40–65%, що свідчить про необхідність 
додаткових ресурсів і зусиль задля збереження 
темпів росту, які були досягнуті провідними бан-
ками в попередні періоди. Маркетингові війни та 
управлінські інновації не забезпечують вирішаль-
ної переваги, а призводять до зниження рента-
бельності та зменшення довгострокової дохідності 
галузі загалом. За таких умов логічною стратегі-
єю вважається усунення конкурентів з одночас-
ним отриманням їхніх клієнтів [5].

Додатковим виграшом може бути включення 
поглинутого суперника в корпоративну систему 
управління, що зумовить високу централіза-
цію й гарантує синергію. На цьому етапі вну-
трішньогалузеві конструкції об’єднання стають 
нераціональними, тому лідери галузі розпочи-
нають поглинання тих банків, які зростають, 
при цьому необхідні ресурси вони отримують, 
позбавляючись від своїх активів в непріоритет-
них галузях. Відбуваються спеціалізація бан-
ків і зниження рівня їх диверсифікованості на 
користь галузі, яка перебуває на третій стадії 
консолідації і в якій вони мають намір зберегти 
лідируючі позиції.

Позиції малих і нішевих банків виявляють-
ся більш стабільними з огляду на їхній розмір, 
невисоку рентабельність і лояльність клієнт-
ської аудиторії. Входження до галузі нового 
банку є можливим, але максимальним резуль-
татом цього є стійкий позиціонований нішевий 
бізнес. При цьому банки-лідери приєднують 
до своєї корпоративної структури банки ниж-
чого рівня не тільки методом прямого погли-
нання, але й шляхом продажу їм прав на ви-
користання своїх бізнес-моделей та технологій. 
Таким чином, успіх з найбільшою ймовірністю 
забезпечує стратегія входження в галузь, що 
передбачає придбання галузевого лідера. Крім 
того, з найвищою ймовірністю забезпечується 
максимальна перешкода, а саме ресурсні витра-
ти та протидія влади чи регулюючих органів. 
Об’єднання з одним із лідерів (замість повного 
поглинання) виявиться на цій стадії більш ра-
ціональним, але стратегічна ініціатива консо-
лідації буде належати банку-лідеру, а не тому 
банку, який прагне увійти на ринок.

Четверта стадія консолідації галузі – це 
рівновага, яка досягається за умови збільшення 
коефіцієнта концентрації до 80% з його подаль-
шим зниженням. Це час відносно стабільного 
становища галузі; окрім банків-лідерів, на ринку 
залишаються дрібні та нішеві банки. При цьому 
3–4 найбільші банки-лідери ділять між собою 
80% ринку банківських послуг, а сукупна част-
ка численних дрібних банків становить 20% [1]. 
Отже, збільшення клієнтської бази банків-ліде-
рів фактично припиняється, а шанси на значне 
збільшення числа споживачів за рахунок основ-
них банків-конкурентів зникають. Будь-які спро-
би проникнути в частку ринку банків-лідерів ви-
являються неефективними або призупиняються 
антимонопольними органами. Все це в комплексі 
означає для переможців втрату стратегічної пер-
спективи в галузі [5]. Задля утримання інвесто-
рів великі банки змушені переходити в інші зони 
росту, надавати інші послуги тощо, а в самій га-
лузі розпочинаються процеси деконсолідації, які 
підтримують не нові банки, а нішеві внутрішньо-
галузеві банківські установи.

Варто також відзначити, що якщо базові техно-
логії надання банківських послуг не будуть ради-
кально змінюватись, то новий цикл консолідації 
банківського сектору буде відбуватися з меншою 
амплітудою: CR3 на першій стадії знизиться не 
до 10%, а до 40–50%, тобто буде мати місце своє-
рідний відкат галузі до третього етапу консоліда-
ції з відтворенням усіх притаманних йому харак-
теристик [5]. Якщо галузева технологія надання 
банківських послуг зміниться на більш нову та 
сучасну, що може статися на будь-якому етапі 
розвитку банківської системи, то розпочнеться 
повномасштабний цикл консолідації. Втручання 
держави в галузь на четвертій стадії консолідації 
(наприклад, шляхом придбання частки в страте-
гічно важливих банках) може відмінити знижен-
ня та падіння коефіцієнта концентрації, тобто 
нівелювати сам процес деконсолідації. В такому 
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разі галузь виводиться з ринкової економіки, а 
модель A.T. Kearney перестає бути релевантною.

Проникнення в банківську систему на стадії 
рівноваги адекватне через створення в ній но-
вого малого банку (без претензій на зростання 
та лідерство) або шляхом добре спланованого в 
часі придбання нішевого банку, який позиціо-
нує себе в нижчих сегментах ринку. Клієнтська 
база такого банку може стати точкою зростання 
в разі початку деконсонсолідації та виходу з га-
лузі її попередніх лідерів.

Як засвідчують дані досліджень консалтин-
гового агентства A.T. Kearney, банки-лідери бу-
дуть зацікавленні в злитті, але така стратегія 
буде мати негативну синергію (ціна акцій по-
глинутого банку в більш ніж 60% випадках ви-
являється нижчою за суму цін акцій двох бан-
ків до злиття) [1]. Цілком зрозумілим є інтерес 
найбільших банків до об’єднання, оскільки це 
не лише дасть їм змогу продемонструвати своїм 
акціонерам зростання прибутку та рентабель-
ності, але й забезпечить шлях на нові території. 
Отже, стратегія входження в рівноважну галузь 
через таке об’єднання з лідируючим банком 
вважається неперспективною.

Задля виявлення динаміки розвитку банків-
ського сектору, виходячи з теорії A.T. Kearney, 
визначимо один з найважливіших показників 
консолідаційного процесу, а саме коефіцієнт 
концентрації CR3, й побудуємо криву консолі-
дації. Розрахунки ми здійснили, використову-
ючи офіційні дані НБУ щодо розмірів активів 
банків України за 2005–2019 рр. Розвиток бан-

ків України у досліджуваний період з великою 
впевненістю можна вважати консолідацією, 
адже побудована нами крива на рис. 2 ідентич-
на S-подібній кривій на рис. 1.

Як видно з рис. 2, у функціонуванні банків 
України з 2005 р. простежується ситуація, коли 
активи банківської системи з плином часу ста-
ють власністю малої групи галузевих гравців, а 
саме трьох найбільших банків. Варто відзначи-
ти, що найвище значення коефіцієнт концентра-
ції мав у 2018 р., а саме 54,1%, а найнижче – у 
2008 р., а саме 22%. Сформований рейтинг бан-
ків за розміром частки активів у сукупних акти-
вах банківської системи засвідчив, що перші три 
позиції з 2009 р. утримують державні банки, 
такі як АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», 
АТ «Укрексімбанк», тоді як з 2005 р. у трійку 
лідерів входили АТ «Райффайзен Банк Аваль», 
ПАТ «Промінвестбанк» і АТ «Укрсиббанк».

Отже, беручи до уваги тенденції до злиття 
й поглинання, а також опрацьовані нами дані, 
можемо зазначити, що побудована S-подібна 
крива підтверджує стан консолідації банків-
ського сектору з відповідними стадіями розвит-
ку цього процесу. Як видно з рис. 2, деконсолі-
дація банківського сектору України тривала до 
2009 р. зі зниженням коефіцієнта концентрації 
у 2008 р. до 22%. Стадія зростання почалася 
з 2009 р. і тривала до 2015 р. з відповідним 
збільшенням коефіцієнта концентрації з 22% 
до 45,1%, а з 2015 р. триває стадія спеціаліза-
ції, коли відбувається зниження рівня дивер-
сифікованості діяльності банків на користь тих 

Рис. 2. Крива консолідації банківського сектору України у 2005–2019 рр.* [6]
* дані 2019 р. за 10 місяців
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послуг і продуктів, на ринку яких банки мають 
намір зберегти лідируючі позиції.

Також наявні консолідаційні процеси під-
тверджуються тенденцію до зменшення кіль-
кості банків на фінансовому ринку зі 182 банків 
у 2008 р. до 78 діючих банків у 2018 р. (рис. 2). 
Упродовж 2017–2019 рр. відбулося суттєве по-
силення позицій на ринку державних банків за 
рахунок фінансової підтримки з боку держави 
(капіталізації), що збільшило обсяги їх актив-
них операцій та посилило довіру з боку насе-
лення. Отже, зауважимо, що рівень концентра-
ції банківського сектору України залишається 
ще низьким, незважаючи на позитивні тенден-
ції до його зростання впродовж 2017–2019 рр., 
що засвідчує необхідність та доцільність кон-
солідації банків у формі злиття й поглинання 
з огляду на відсутність бар’єрів її здійснення.

Незаперечна важливість процесів банків-
ської консолідації полягає в зростанні конку-
рентоздатності об’єднаного банку та підвищенні 
акціонерної вартості його капіталу з одночас-
ним переміщенням вгору по кривій консоліда-
ції. При цьому цінність консолідації банків не 
повинна вимірюватися розміром інвестиційних 
винагород, що виплачуються менеджменту бан-
ків. Крім того, позиціонування банків на кривій 
консолідації може слугувати для них орієнти-
ром оптимізації своїх портфелів. Банки пови-
нні прагнути до оптимізації своїх агрегованих 
портфелів філій та підрозділів, що перебувають 
на різних стадіях процесу консолідації, тому 
менеджмент банку повинен постійно оціню-
вати свій портфель задля позиціонування для 
майбутнього руху вздовж кривої консолідації. 
Не варто забувати про те, що довгостроковий 
успіх функціонування банків буде залежати від 
швидкості їхнього руху вгору по кривій кон-
солідації. Крім того, крива консолідації може 
полегшувати ідентифікацію надійних і сумнів-
них інвестиційних рішень менеджменту банку 
в кожному конкретному випадку.

Висновки. Консолідація банків є одним із 
зовнішніх непередбачуваних і хаотичних про-
цесів трансформації банківського сектору, що 
зумовлює якісні перетворення структури влас-
ності банків, посилення конкуренції, підвищен-
ня конкурентоспроможності, зниження ступеня 
кредитних ризиків, підвищення рівня інвести-
ційної привабливості та стійкості банківського 
бізнесу. Сьогодні головним елементом для ліде-
рів банківського ринку стає розуміння того, як 
успішно інтегрувати поглинутий банк чи ефек-
тивно злитися з банком-партнером. Отже, успіх 
процесів консолідації у формі злиття чи погли-
нання банків визначається переважно стадією 
консолідації банківського сектору як окремої 
специфічної галузі економіки країни.

Задля полегшення інтеграції банки в процесі 
злиття чи поглинання повністю можуть вико-
ристовувати криву консолідації як інструмент 
посилення своєї стратегії на ринку з урахуван-
ням того, що кожна стадія процесу консолідації 

передбачає існування конкретних стратегічних 
та оперативних імперативів, дотримання та ви-
конання яких вважається необхідним. Вміння 
аналізувати положення банківського сектору на 
S-подібній кривій допоможе банкам виробити 
правильний стратегічний погляд на вибір вектору 
майбутнього свого розвитку та розуміння ключо-
вих аспектів в управлінні процесом консолідації.

Подальші наукові дослідження будуть спря-
мовані на оцінювання стану концентрації та ви-
явлення перспектив консолідації в банківсько-
му секторі України.
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PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR IN UKRAINE

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

АNNOTATION
One of the priorities of the financial sector reform within the 

Ukraine-European Union Association Agreement is the extension 
of financial inclusion, which is inextricably connected with financial 
literacy and protection of consumers of financial services in the 
provision of digital financial and quasi-financial services, the use 
of blockchain, machine learning, new cybersecurity standards and 
more. The results of the research of financial literacy of the pop-
ulation of different countries are presented. Five key priorities for 
financial literacy strategy proposed by NBU have been considered 
in the article. The conception of the National Bank on protecting 
consumers of financial services is presented, namely: creation of 
a new unit in the NBU (call center); enhanced disclosure require-
ments; new procedure for consideration of customer’s complaints; 
overseeing market behavior.

Key words: bank, strategy, financial inclusion, financial liter-
acy, innovation. 

АНОТАЦІЯ
Одним із пріоритетних завдань реформування фінансо-

вого сектору в межах Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом є розширення фінансової інклюзії, яка 
нерозривно пов’язана з фінансовою грамотністю та захистом 
прав споживачів фінансових послуг при наданні цифрових фі-
нансових та квазіфінансових послуг, застосування блокчейну, 
машинного навчання, нових стандартів кібербезпеки тощо. 
Передумовою стабільного розвитку фінансового сектору та 
зростання економіки в цілому є підвищення рівня довіри фі-
зичних та юридичних осіб до фінансових установ та ринко-
вої практики. Комплексною програмою розвитку фінансового 
сектору України до 2020 року розпочато всеосяжне реформу-

вання фінансової системи України. У межах реалізації про-
грами реформ пройдено стадії очищення та перезавантажен-
ня банківського ринку, проведено заходи із запровадження 
міжнародних стандартів діяльності на ринках небанківських 
фінансових послуг та цінних паперів, завершуючи роботу над 
реалізацією Комплексної програми та з метою подальшо-
го розвитку фінансового сектору України у проекті Стратегії 
розвитку фінансового сектору України до 2025 року було ви-
значено пріоритетні напрями розвитку фінансового сектору: 
зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономіч-
ному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових 
ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інно-
вацій у фінансовому секторі. В роботі наведено результати 
дослідження рівня фінансової грамотності населення різних 
країн. Розглянуто п’ять ключових рішень-пріоритетів страте-
гії фінансової грамотності від НБУ шляхом зміни фінансової 
культури українця (податкова, кредитна, пенсійна тощо), які 
відповідально ставитимуться до власних фінансових рішень, 
займатимуться довгостроковим фінансовим плануванням, за-
ощаджуватимуть, контролюватимуть свої фінансові рахунки, 
розсудливо використовуватимуть кредити та управлятимуть 
боргами; фокусування на молодь; побудови єдиної комуні-
каційної платформи та створення освітньо-інформаційного 
центру (ОІЦ), який планується відкрити у 2022 р. Наведено 
концепцію Національного банку щодо захисту прав спожива-
чів фінансових послуг, а саме: створення нового підрозділу в 
НБУ (call-центру); посилення вимог до розкриття інформації; 
новий порядок розгляду звернень громадян; нагляд за ринко-
вою поведінкою.

Ключові слова: банк, стратегія, фінансова інклюзія, фі-
нансова грамотність, інновації.
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АННОТАЦИЯ
Одной из приоритетных задач реформирования финан-

сового сектора в рамках Соглашения об ассоциации между 
Украиной и Европейским Союзом является расширение фи-
нансовой инклюзии, которая неразрывно связана с финансо-
вой грамотностью и защитой прав потребителей финансовых 
услуг при предоставлении цифровых финансовых и квазифи-
нансових услуг, применение блокчейну, машинного обучения, 
новых стандартов кибербезопасности и тому подобное. При-
ведены результаты исследования уровня финансовой грамот-
ности населения разных стран. Рассмотрены пять ключевых 
решений-приоритетов стратегии финансовой грамотности от 
НБУ. Приведена концепция Национального банка по защите 
прав потребителей финансовых услуг, а именно: создание но-
вого подразделения в НБУ (call-центра); ужесточение требова-
ний к раскрытию информации; новый порядок рассмотрения 
обращений граждан; надзор за рыночным поведением.

Ключевые слова: банк, стратегия, финансовая инклюзия, 
финансовая грамотность, инновации.

Formulation of the problem. One of the stra-
tegic goals of the National Bank of Ukraine, as 
well as one of the priorities of the financial sector 
reform within the Ukraine-European Union Asso-
ciation Agreement, is the expansion of financial 
inclusion, which is inextricably linked with finan-
cial literacy and protection of consumers of finan-
cial services in the provision of digital financial 
services and quasi-financial services, crowdfund-
ing, blockchain, machine learning, new cyberse-
curity standards, and more.

Analysis of publications. Some aspects of the 
theory and practice of financial inclusion, finan-
cial innovation, financial literacy have been con-
sidered in the works of Ukrainian scientists, name-
ly in the works of O.I. Baranovskii, T.A. Vasilieva, 
S.M. Kozmenko, L.V. Kuznetsova, V.V. Kovalen-
ko, V.I. Mishchenko, T.S. Smovzhenko and others.

The purpose of the article (formulation of the 
task). The purpose of the article is to substantiate 
the key directions of development of the domestic 
banking sector in order to grow the economy as a 
whole and increase the level of trust of individu-
als and legal entities in financial institutions.

Presentation of the main research material. 
The prerequisite for the stable development of 
the financial sector and the economy growth as 
a whole is to increase the level of trust of indi-
viduals and legal entities in financial institutions 
and market practices. A comprehensive program 
to develop Ukraine’s financial sector by 2020 has 
begun a complete reform of Ukraine’s financial 
system. Within the reform program, the stages 
of clearance and restarting the banking market 
have been completed, and the efforts to introduce 
international activity standards in the markets 
of non-banking financial services and securities 
have been taken. Completing the implementation 
of the Comprehensive Program and for further 
development of the financial sector in Ukraine, a 
joint working group composed of representatives 
of the National Bank, Secretariat of the Cabinet 
of Ministers, the Ministry of Finance, the Depos-
it Guarantee Fund, the National Securities and 
Stock Market Commission, the National Commis-
sion for State Regulation of Financial Services 

Markets, in Strategy of financial sector develop-
ment in Ukraine until 2025, identified the fol-
lowing priority directions of the financial sector 
growth: strengthening the financial stability; 
promotion of macroeconomic development and 
economic growth; increase of the financial mar-
kets; expansion of financial inclusion; implemen-
tation of innovations in the financial sector [1].

According to the latest data from the World 
Bank, 37% of Ukrainians are outside the finan-
cial system, i.e. they do not have a bank account. 
The number of people actively using Internet and 
mobile banking in Ukraine is 7-8 times lower than 
in Poland and the USA. In these countries more 
than 95% of retail payments and transfers are 
made remotely, i.e. without the need to visit a 
bank, but the bank branches in Ukraine are over-
loaded with cash transactions [2].

Financial inclusion means that citizens and 
businesses have access to financial products and 
services, regardless of income, age, place of resi-
dence or activity. In the modern world, financial 
inclusion is regarded as one of the most import-
ant drivers of the economic development.

The Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) defines financial inclu-
sion as the process of promoting accessible, timely 
and complete access to a wide range of financial 
products and services, extending their use to all 
sections of society through the implementation 
of existing and innovative approaches, including 
financial awareness and education in order to ad-
vance both financial prosperity and economic and 
social inclusion [3].

According to the World Bank, more than 
100 countries in the world have either already 
developed a national strategy for financial inclu-
sion, or have the components of financial inclu-
sion added to broader national strategies.

It is important to increase financial inclusion 
for different stakeholders: for regulators and the 
state as a whole, as it attracts all segments of the 
population into the economic system, which as a 
result promotes economic growth through mobi-
lization of population savings, investing in the 
development of the state economy, diversification 
of the financial system; for financial service pro-
viders as it increases the number of consumers of 
financial services; for consumers, as they can use 
modern financial services more efficiently and con-
veniently, thus enhancing personal prosperity. Fi-
nancial inclusion contributes to raising and stabi-
lizing incomes, more efficient asset management, 
and reducing vulnerability to economic crises.

Achieving financial inclusion requires a 
thoughtful and coherent approach to identifying 
problems and opportunities, using financial and 
non-financial relationships, and agreeing on the 
actions of a wide range of stakeholders. Finan-
cial «inclusion» is possibly provided when all the 
public authorities have an appropriate approach 
to regulating the financial sector, which would 
give financial institutions more freedom to inno-
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vate and focus on segments of citizens with poor 
financial services.

The informed consumer is another important 
prerequisite for the development of financial in-
clusion in Ukraine. Such citizens make more pru-
dent financial decisions and also support the effi-
ciency of the financial system, creating a demand 
for high quality financial services.

Today, the world’s leading countries, including 
the United States, the United Kingdom, Canada, the 
Netherlands, Australia and New Zealand, are mak-
ing much efforts to increase their financial litera-
cy. Best practices come together under the auspices 
of powerful international organizations: the World 
Bank, the Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD), the United States Agency 
for International Development (USAID), etc.

The OECD regularly surveys the financial liter-
acy levels of adults and young people, and has set 
up a dedicated online platform, the International 
Network for Financial Education (INFE), to com-
municate with representatives of various countries 
patronizing the development and implementation 
of national financial literacy strategies.

Thus, according to the OECD study, Ukraine’s 
overall financial literacy index is 11.6 (out of 21). 
This index is based on grades for financial knowl-
edge, attitude and behavior. The Ukraine’s index 
is on the lowest level among the 30 countries in 
the 2016 OECD survey, namely like Poland’s in-
dex (11.6). Ukraine’s result is also slightly lower 
than the average (12.1) for the six low– and mid-
dle-income neighboring countries surveyed by the 
OECD (Belarus, Georgia, Hungary, Poland, the 
Russian Federation, Turkey). The difference in 
results between Ukraine and other countries is 
explained by low attitudes and knowledge scores 
[4]. Financial literacy grades are the lowest in 
the 18-24 age groups (10.6). Grades for financial 
knowledge and behavior increase significantly 
with increasing income, but the ratio is the same 
regardless of income level. The level of use of fi-
nancial products in Ukraine is low. Only 60% of 
respondents said they had used a certain type of 
financial product over the past two years.

61% of respondents have savings made in a 
certain way. However, for many respondents, the 
savings are short-term. 52% said they saved mon-
ey by keeping it in their wallet or cash at home. 
Only 12% of Ukrainians said they had saved mon-
ey by transferring money to a bank deposit ac-
count. More than half of those who have savings 
in a deposit account also kept savings at home. It 
demonstrates a very strong culture of preferring 
cash and avoiding relationships with banks.

The level of financial welfare of Ukrainians 
is low; in addition to that many Ukrainian fam-
ilies barely making ends meet. For Ukraine, as 
a low-income country according to the European 
standards, income is crucial to the overall finan-
cial prosperity of the population. But the research 
shows that, regardless of the income level, well-be-
ing is also influenced by people’s behavior towards 

money (avoiding loans to finance everyday needs), 
their attitudes (whether they focus on the short-
term and costs, or the long-term and savings) and 
their extensive financial knowledge. Programs to 
increase financial literacy should include «soft» is-
sues that relate to culture in society, such as wor-
rying about tomorrow and a willingness to discuss 
financial issues. The level of financial literacy is 
the lowest in the 18-24 age groups.

In foreign countries, various institutions are 
the leaders in raising financial literacy, but of-
ten this function belongs to the central bank or 
the Ministry of Finance. The direct mandate for 
implementing arrangements on financial literacy 
belongs to financial regulators of the world leader 
countries in terms of economic development, hu-
man capital and level of financial literacy: Cana-
da, Japan, the United Kingdom, Australia.

In addition, in a number of countries, finan-
cial literacy is taken care of by top officials of the 
state, for example, in the Netherlands, financial 
literacy is within the competence of Queen Max-
ima. Her Majesty Queen Maxima takes care of 
issues of financial inclusion and financial literacy 
at the global level. She is the UN Secretary-Gen-
eral’s Special Advocate for Inclusive Finance for 
Development (UNSGSA), the honorary patron of 
the Global Twenty-First Global Partnership for 
Financial Inclusion (GPFI), a Trustee of the Glob-
al Initiative for the Future World Economic Part-
nership for economic inclusion [5].

Recently, the powers of the National Bank in 
the area of financial literacy have been regulated 
at the legislative level. 309 MPs voted in favor 
of amendments to the Law on the National Bank, 
which allow the NBU to take measures to increase 
the level of financial literacy of the population. 
Giving the National Bank the authority to imple-
ment financial literacy measures will help to in-
crease the sustainability and consistency of public 
policies in this area [6].

The National Bank considers financial literacy 
primarily as building financial culture, chang-
ing behavior. This requires sustained efforts in 
a clearly defined approach, as well as transparen-
cy, accountability of resources and measurability 
of results. It also enhances the involvement of a 
wider range of partners, including coordination 
programs and international assistance.

The National Bank, as the leader of financial 
sector reform, developed and presented the vision 
of the Financial Literacy Strategy in June, 2019, 
which aims to unify, coordinate and consolidate 
efforts by government, business and civil society 
to improve financial literacy at the national level. 
The NBU identifies five key priorities for finan-
cial literacy strategy:

1) changing the financial culture. It is the 
knowledge, skills and attitudes needed to ensure 
responsible financial behavior and enhance the 
financial inclusion of the Ukrainians. Its compo-
nents have a whole range of cultures: tax, credit, 
retirement, etc.
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2) making the Ukrainians financially aware 
as the Europeans are. It is expected that citizens 
will share the European values and be prepared 
to live up to the European standards, be able to 
make their own budget, be responsible for their 
own financial decisions, be engaged in long-term 
financial planning, save, control their financial 
accounts, and use credit judiciously.

3) focusing on youth. Young people between 
the ages of 10 and 24 (Generation Z and Genera-
tion Alpha) are the main target audience. The fo-
cus on youth dictates new approaches to learning, 
and, therefore, the whole strategy. It is young 
people who can act as change agents who will 
teach their friends, parents, grandparents the fi-
nancial knowledge and skills that citizens need to 
make informed decisions and are responsible for 
their financial behavior.

4) developing a single communication platform. 
A unified, single-brand communication platform 
brings together all stakeholders and activities, be-
comes recognizable and helps to build trust.

5) creating an Educational Information Center 
(EIS). It is the center of financial education and 
communication regarding the mandate and func-
tions of the National Bank, which will combine: 
visitor center, money museum, youth education 
center, teacher competence center. The EIS is 
scheduled to open in 2022 [7].

In order to build confidence in the financial 
sector and increase the level of financial inclu-
sion, special attention is paid to an effective sys-
tem for protecting the rights of consumers of the 
financial services. For the past eight years, none 
of the government agencies has been concerned 
with protecting the rights of consumers of finan-
cial services in Ukraine.

Thus, in 2018, the National Bank received more 
than 13 thousand complaints from consumers an-
gered by the quality of financial services. In the 
first half of 2019, 8 320 citizens appealed to the 
National Bank of Ukraine, which is 1 522 (22.39%) 
more than in the same period of 2018. Most of 
the citizens’ requests were related to the CNPF 
NBU members. At the same time, traditionally 
topical issues raised by citizens in appeals to the 
National Bank of Ukraine remain the issues reg-
ulating credit agreements between borrowers and 
banks – 1 522 appeals (18.29%), payment sys-
tems and innovative development – 831 (9,99%), 
banking supervision – 774 (9.30%), money cir-
culation – 613 (7,37%), relations under deposit 
agreements – 441 (5,30%) of the total number of 
appeals received in the current year [8 ].

The National Bank will now stand for the con-
sumer protection in financial services. For the 
relevant Law of Ukraine “On Amendments to 
Certain Legislative Acts of Ukraine on Protec-
tion of Consumers of Financial Services” (before 
that: Bill No. 1085-1), 309 MPs voted in the first 
reading. The document imposes obligations on the 
National Bank to protect consumers of financial 
services and provides it with tools to regulate the 

behavior of financial market participants towards 
clients. Thus, Ukraine will become the 120th 
country where the state will protect consumers 
of financial services. And the National Bank will 
become the 98th central bank in the world to im-
plement this function [9]. In countries such as the 
Gambia, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamai-
ca, Kyrgyzstan, Madagascar, Mongolia, Poland, 
Romania, the Russian Federation, Tajikistan, the 
consumer protection function is not vested in the 
financial market regulator.

The National Bank has proposed new approach-
es to protecting consumers of the financial ser-
vices. The concept provides:

– creation of a new unit in the National Bank, 
which will take care of consumers of the finan-
cial institutions. It will set requirements for con-
sumer protection, provide the financial institu-
tions with clarifications of legislation, proposals 
and recommendations on consumer protection. 
It is also expected that its work will improve 
the system of processing appeals to the National 
Bank, in particular through the creation of a call 
center. Consumers of financial services will also 
be able to conveniently submit complaints on the 
National Bank’s website and in the client’s per-
sonal office;

– strengthening disclosure requirements.  
The financial institutions will be required to dis-
close reliable information about their products on 
their websites and advertisements, and to warn 
the client of the potential risks. They will also 
need to provide convenient tools for comparing 
the cost of their services (calculator, examples);

– developing a new procedure for consider-
ation of citizens’ appeals. The National Bank will 
provide the financial institutions with recommen-
dations on the procedure for considering citizens’ 
applications, in particular: the recommended or-
der of application submission; the procedure for 
personal reception of citizens; disclosure of infor-
mation about the right and procedure for submit-
ting complaints;

– supervision of market behavior. The Nation-
al Bank plans to monitor implementation of le-
gal requirements of protection of consumers of 
financial services on the basis of analysis of cit-
izens’ complaints for detection of violations of 
the legislation. The regulator will also monitor 
the disclosure of information on websites and ad-
vertisements, and take action in the event of a 
breach of law [10].

The implementation of requirements of the 
draft Concepts for Consumer Protection, which 
will be approved by the NBU Board after being 
finalized, will be mandatory for financial insti-
tutions and will contribute not only to improving 
the quality of financial services in Ukraine, but 
also to increasing confidence in the financial sec-
tor, and its further strengthening. Therefore, not 
only the recipients of financial services and the 
National Bank, which protects their interests, but 
also the financial institutions themselves, should 
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be interested in introducing new approaches to 
consumer protection.

Conclusions. New technologies and innovations 
such as mobile financial solutions have already 
proven efficiency as a catalyst for financial in-
clusion in the world, but it is impossible to create 
a universal solution. The balance is needed to be 
found between solving local problems, promoting 
innovation, managing risks and protecting con-
sumers. And this requires deeper cooperation of 
a wide range of stakeholders: government, busi-
ness, banks and fintech companies.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE DEPOSIT GUARANTEE FUND

АНОТАЦІЯ
В умовах кризи суттєво зростає роль захисту вкладів насе-

лення країни як ключового фактору підтримки довіри до банків-
ської системи та забезпечення її безперебійної роботи. У статті 
розглянуто роль та особливості функціонування Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб в Україні. Завдяки критичному аналі-
зу нормативної бази та сучасних досліджень виявлено низку пе-
реваг та недоліків роботи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб в Україні, які запропоновано класифікувати з інституційно-
правової та функціонально-організаційної позицій. Узагальнення 
й систематизація теоретичних основ з цієї проблематики має ви-
соку наукову й практичну цінність, є базисом удосконалення за-
конодавства, яке регулює діяльність Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, та оптимізації стратегії його розвитку.

Ключові слова: банк, Фонд гарантування вкладів, ефек-
тивність, депозит, функції, фізична особа.

АННОТАЦИЯ
В условиях кризиса существенно возрастает роль защиты 

вкладов населения в стране как ключевого фактора поддержа-
ния доверия к банковской системе и обеспечения ее беспере-
бойной работы. В статье рассмотрены роль и особенности функ-
ционирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 
Украине. Благодаря критическому анализу нормативной базы и 
современных исследований выявлен ряд преимуществ и недо-
статков работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц 
в Украине, которые предложено классифицировать по институ-
ционно-правовому и функционально-организационному призна-
кам. Обобщение и систематизация теоретических основ по этой 
проблематике имеет высокую научную и практическую ценность, 
является базисом усовершенствования законодательства, регу-
лирующего деятельность Фонда гарантирования вкладов физи-
ческих лиц, и оптимизации стратегии его развития.

Ключевые слова: банк, Фонд гарантирования вкладов, 
эффективность, депозит, функции, физическое лицо.

АNNOTATION
While providing banking services, banks have many risks, 

which can lead to loss of their financial stability and even bankrupt-
cy. That is why, especially in periods of crisis, the role of protecting 

household deposits in the country, as a key factor in maintaining 
confidence in the banking system and ensuring its stable opera-
tion, is significantly increasing. In the article the role and special 
features of the functioning of the Deposit Guarantee Fund for indi-
viduals in Ukraine were considered. It was found that different au-
thors consider the effectiveness of the work from different perspec-
tives. Some researchers evaluate the effectiveness of the Deposit 
Guarantee Fund in such areas as: legal status, participants, types 
of deposits, amount of deposits, etc. Other authors discuss the ef-
fectiveness of the fund by analyzing the advantages and disadvan-
tages of its functions and authorities. Due to the critical analysis 
of the regulatory framework and modern researches, the authors 
identified a number of advantages and disadvantages in the work 
of the Deposit Guarantee Fund for individuals. The highlighted 
advantages and disadvantages, the authors proposed to classify 
on the basis of regulatory-institutional and functional-organization-
al criteria. Among the major drawbacks were noted: incomplete 
number of participants who insure deposits; imperfect ownership 
structure of the fund; limitation of types and size of contributions 
which is going to be covered; duplication of NBU functions; the 
possibility of “moral hazard”. Among the main advantages of the 
Deposit Guarantee Fund in Ukraine the authors emphasized: inde-
pendence of the Fund from the State Budget and public authorities 
and the National Bank of Ukraine; independence of the Fund in-
dependently to adopt regulatory and legal; transparency of deposit 
guarantee system, etc. The generalization and systematization of 
theoretical bases on these issues have a scientific and practical 
value and will became the basis for improving the legislation that 
regulates the activities of the Deposit Guarantee Fund and optimiz-
ing its development strategy.

Key words: bank, Deposit Guarantee Fund, efficiency, depos-
it, functions, individual.

Постановка проблеми. Як засвідчують на-
слідки останньої банківської кризи, підтрим-
ка довіри до банківського сектору з боку насе-
лення є ключовим фактором його існування та 
подальшого розвитку. У зв’язку з цим суттєво 
зростає роль системи гарантування вкладів у 
країні, метою функціонування якої, відповідно 



352

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

до Закону «Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб», є захист прав вкладників бан-
ків, зміцнення довіри до банківської системи 
України та стимулювання залучення коштів у 
банківську систему України [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд літератури свідчить про те, що питанням 
визначення ролі Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб для банківської системи, дослі-
дженню міжнародного досвіду функціонування 
системи гарантування вкладів приділено багато 
уваги як з боку зарубіжних, так і з боку ві-
тчизняних учених, таких як І. Деміргук-Кунт, 
Х. Хуїзінга, К.М. Д’яконов, Ю.С. Серпенінова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте все ще фрагментарни-
ми залишаються дослідження щодо визначення 
ефективності роботи Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб в Україні, що актуалізувало 
тему статті.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою дослідження є визначення пере-
ваг та недоліків функціонування Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз сучасних досліджень [2–5] свідчить про 
те, що сьогодні автори розглядають ефектив-
ність функціонування ФГВФО з різних боків. 
Так, Н.В. Галапуп, А.М. Бобанич [2] пропону-
ють оцінювати ефективність ФГВФО за такими 
напрямами, як правовий статус Фонду; учас-
ники Фонду; джерела наповнення; види вкла-
дів, що підпадають під захист; розмір гаран-
тованого відшкодування; строки на визнання 
учасника неплатоспроможним та на здійснення 
виплат з Фонду; наглядові функції та функції 
регулятора. Загальним недоліком зазначеного 

підходу є те, що автори не розмежовують пра-
вові та функціональні аспекти роботи Фонду, 
що ускладнює розроблення ефективної стратегії 
його розвитку.

Цікавим є підхід до оцінювання ефективнос-
ті роботи ФГВФО через функції та повноважен-
ня Фонду [5], в якому автор окреслив їх перева-
ги та недоліки, але цей підхід є вузьким, тому 
що охоплює тільки один аспект роботи Фонду.

З урахуванням сучасних напрацювань та 
законодавчої бази доцільною вважаємо класи-
фікацію переваг та недоліків за інституційно-
правовим та функціонально-організаційним 
підходами, яку наведено в табл. 1.

Розглянемо переваги, які свідчать про ефек-
тивність функціонування ФГВФО.

ФГВФО в Україні було створено у 1998 році, а 
його діяльність регулюється спеціальним Зако-
ном «Про систему гарантування вкладів фізич-
них осіб» [1], в якому офіційно регламентовано 
процедуру гарантування вкладів. Безперечно, 
правове забезпечення діяльності Фонду є знач-
ною перевагою та сприяє зміцненню довіри до 
банківської системи.

До того ж ФГВФО є економічно самостійною 
установою, а органи державної влади та НБУ, 
згідно із законодавством [1], не мають пра-
ва втручатися в його діяльність, що дає змогу 
уникнути впливу на прийняття рішень Фондом 
в ході виконання своїх функцій. Ще однією пе-
ревагою Фонду є те, що його кошти не включа-
ються до Державного бюджету України, отже, 
не підлягають вилученню.

Більш того, Фонд може самостійно приймати 
нормативно-правові акти з питань, які стосуються 
його повноважень та є обов’язковими до виконан-
ня банками, юридичними та фізичними особами.

Таблиця 1
Переваги та недоліки ефективності функціонування ФГВФО

Переваги Недоліки
Інституційно-правовий підхід

– Наявність спеціального закону, який регулює, а 
також визначає повноваження та функції ФГВФО;
– незалежність ФГВФО від Державного бюджету та 
органів державної влади й НБУ;
– можливість самостійно приймати нормативно-
правові акти з питань, які стосуються його 
повноважень та є обов’язковими до виконання 
банками, юридичними та фізичними особами;
– прозорість системи ФГВФО.

– Неповне охоплення суб’єктів, які надають 
депозитні послуги;
– недосконала структура власності Фонду;
– непрозорість механізму щодо надання фінансової 
допомоги приймаючому або перехідному банку.

Функціонально-організаційний підхід
– Скорочення терміну відшкодування депозитів;
– наявність механізму комбінованих внесків;
– цільове використання коштів Фонду.

– Відсутність захисту вкладів у банківських металах;
– відшкодування вкладів в іноземній валюті в 
національній валюті за курсом НБУ;
– обмеження щодо виплати відшкодувань за 
строковими депозитами;
– обмеження щодо граничного розміру виплати 
депозиту (не більше 200 тис. грн.);
– додатковий контроль банківських установ;
– обмеження щодо інвестиційної діяльності Фонду;
– дублювання функцій НБУ у зв’язку з набуттям 
функцій щодо здійснення тимчасової адміністрації 
та ліквідації банків;
– можливість появи «морального ризику».

Джерело: складено авторами за даними джерел [1–5; 7]
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Діяльність Фонду є прозорою, оскільки в 
Законі чітко наведені сума та строки відшко-
дування вкладів, а також він повинен щорічно 
звітувати про свою діяльність Верховній Раді 
України, Кабінету Міністрів України і Націо-
нальному банку України та оприлюднювати фі-
нансову звітність на сайті.

Щодо організації діяльності щодо відшкоду-
вання вкладів, то постійно ведеться робота щодо 
скорочення періоду виплат депозитів. Сьогодні 
термін початку виплат коштів вкладникам у 
разі прийняття рішення про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію банків скорочено 
до 7 днів проти 2 місяців до 2012 року [6]. Од-
нак необхідно зазначити, що є певні обмежен-
ня щодо виплати строкових депозитів. Так, у 
період впровадження тимчасової адміністрації, 
який може тривати до 2 місяців, відшкодуван-
ню підлягають тільки ті вклади, строк яких за-
кінчився в цей період року [1].

Серед переваг організації діяльності ФГВФО 
також можна назвати механізм формування 
ресурсів Фонду. В Законі наведено 15 джерел, 
які наповнюють Фонд, серед яких основними 
є початкові збори та регулярні збори з учасни-
ків Фонду [1]. ФГВФО має право встановлювати 
диференційовані збори відповідно до методики, 
яка законодавчо закріплена підзаконними акта-
ми Фонду. За необхідності ФГВФО може стягу-
вати спеціальний збір, який є обов’язковим для 
усіх його учасників. Також ФГВФО може отри-
мувати кошти від інвестиційної діяльності шля-
хом вкладання коштів у державні цінні папери 
або розміщення облігацій, а також у вигляді від-
сотків за розміщені кошти на рахунках в НБУ.

Кошти, отримані Фондом, мають цільове ви-
користання, що не дає змогу витрачати їх на 
потреби, які не передбачені законом. Окрім ви-
плат за депозитами, кошти використовуються 
для покриття роботи самого Фонду та відсотків 
за залученими кредитами або розміщеними об-
лігаціями.

Основні недоліки щодо функціонування 
ФГВФО розглянуто нижче.

Сьогодні участь у Фонді є обов’язковою для 
всіх банківських установ, які зареєстровані в 
Державному реєстрі банків та мають ліцензію 
на здійснення депозитних операцій [1], проте 
оскільки депозитною діяльністю займаються 
не тільки банки, але й інші фінансові установи 
(кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди), 
то такий склад учасників є неповним та потре-
бує розширення його переліку [2].

ФГВФО є державною спеціалізованою уста-
новою, що, на думку деяких авторів, є недо-
ліком, оскільки розширення складу його акці-
онерів дало б змогу збільшити суму власного 
капіталу Фонду за рахунок продажу частини 
акцій та передати частину ризиків на банків-
ський сектор [2; 3].

Фонд також має право надавати фінансову 
підтримку приймаючому або перехідному бан-
ку, але механізм такої операції не закріплено 

в Законі, що, на нашу думку, є суттєвим недо-
ліком, оскільки у зв’язку з великою кількістю 
банкрутств банків останніми роками це може 
бути не завжди обґрунтованим рішенням.

Серед недоліків також можна назвати не-
повний перелік видів вкладів, які підлягають 
відшкодуванню. Так, під захист, згідно із За-
коном, не підпадають вклади в банківських 
металах, але Постанова НБУ «Про затверджен-
ня Положення про порядок здійснення банка-
ми України вкладних (депозитних) операцій з 
юридичними і фізичними особами» закріплює, 
що вклад – це грошові кошти в готівковій або 
безготівковій формі у національній або інозем-
ній валюті чи банківські метали [7]. Необхідно 
зауважити, що кількість таких вкладів щоріч-
но зростає.

В умовах різких коливань курсів валют ак-
туальним є питання відшкодування вкладів в 
іноземній валюті. Однак Закон передбачає від-
шкодування таких вкладів у національній ва-
люті за офіційним курсом гривні до іноземної 
валюти на дату початку ліквідації банківської 
установи. Безумовно, це є ризиком як для влад-
ника, так і для ФГВФО, що потребує змін чин-
ного Закону.

Немає чіткої конкретизації того, яку суму 
отримає вкладник, якщо сума депозиту пе-
ревищує граничний розмір відшкодування 
(200 тис. грн.), оскільки це залежить від мож-
ливості банку покрити залишок суми за раху-
нок продажу активів.

Щодо такої функції ФГВФО, як здійснення 
тимчасової адміністрації та ліквідації непла-
тоспроможних банків, Т.М. Гордіца, з одного 
боку, вважає її позитивною, оскільки це при-
скорює процес виведення банків-банкрутів з 
ринку, а з іншої боку, зазначає, що це дублює 
функції НБУ та підвищує ризик бюрократизації 
[5]. Також щодо підвищення контролю над бан-
ками шляхом проведення позапланових переві-
рок Т.М. Гордіца зазначає, що, з одного боку, 
це є позитивним фактором, а з іншого боку, по-
запланові перевірки можуть проводитися без-
підставно, що буде гальмувати процес роботи в 
банку. На нашу думку, регулювання діяльності 
банків та нагляд за ними має проводити один 
орган, а саме НБУ, що прописано в Законі «Про 
Національний банк України» [8].

Метою функціонування Фонду не є отриман-
ня прибутку, тому існують певні обмеження 
щодо його інвестиційної діяльності. Фонд має 
право інвестувати кошти тільки у державні 
цінні папери, які зазвичай у світовій практи-
ці є найменш ризикованими, але у зв’язку з 
неефективністю роботи державного апарату в 
Україні деякі автори схиляються до думки про 
те, що доцільніше було б надати можливість 
Фонду вкладати кошти в корпоративні цінні 
папери найбільш надійних емітентів, що дало б 
змогу стимулювати вітчизняну економіку, а не 
витрачати кошти на оплату відсотків за креди-
тами МВФ [2; 4].
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Можливість появи «морального ризику» [9] 
полягає в тому, що, з одного боку, вкладники 
стають менш пильними у виборі банку та мо-
жуть вибрати менш надійний банк, але з більш 
високою відсотковою ставкою за депозитом, а 
з іншого боку, власники й менеджмент банку, 
будучи впевненими в тому, що відтік депозитів 
є малоймовірним, можуть інвестувати кошти 
в більш ризиковані активи, знижувати рівень 
ліквідних резервів, чого вони не зробили б, 
якщо їх дії контролювались би вкладниками.

Висновки. Таким чином, подальший розви-
ток ринку депозитів в Україні залежить від сту-
пеня захисту вкладників від фінансових втрат 
у разі банкрутства банків, але в роботі ФГВФО 
все ще залишається низка недоліків, які зни-
жують його ефективність та можуть негативно 
вплинути на рівень довіри населення до банків-
ського сектору. Запропонована класифікація 
переваг та недоліків за інституційно-правовим 
та організаційно-функціональним підходами є 
базисом подальших досліджень щодо усунення 
прогалин у законодавчому та функціональному 
аспектах функціонування ФГВФО та оптиміза-
ції його діяльності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗКОНТАКТНИХ ПЛАТЕЖІВ  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

EFFICIENCY OF REALIZATION OF CONTACTLESS TECHNOLOGY  
PAYMENTS IN UKRAINE AND WORLD

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено процес упровадження та рівень роз-

витку безконтактних платежів в Україні та світі. Наведено 
тлумачення сутності та особливостей технології Near Field 
Communication (NFC), яка лежить в основі безконтактних пла-
тежів. Проаналізовано результати функціонування технології 
у Великобританії, де цей вид розрахунку набув високої попу-
лярності, та у США, де технологія перебуває лише на стадії 
впровадження. Наведено фактори, які мали вплив на тенденції 
розвитку у зазначених країнах. Зазначено тренди, що існують 
у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Здійснено аналіз 
динаміки випуску банківських карток та застосування систем 
безконтактних платежів, які активно використовуються у дер-
жаві, а саме “Google Pay”, “Apple Pay” та “Garmin Pay”, що вка-
зує на реальну ситуацію застосування безконтактних платежів 
в Україні. Охарактеризовано перспективи розвитку фінансо-
вого сектору під впливом безконтактних розрахунків та зміни 
попиту на фінансові послуги. Запропоновано заходи для сти-
мулювання розвитку безконтактних платежів в Україні.

Ключові слова: безконтактні платежі, грошові розрахунки, 
безконтактна банківська картка, токен, технологія NFC, інновація.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы процесс внедрения и уровень раз-

вития бесконтактных платежей в Украине и мире. Приведены 
толкования сущности и особенностей технологии Near Field 
Communication (NFC), которая лежит в основе бесконтактных 
платежей. Проанализированы результаты функционирования 
технологии в Великобритании, где этот вид расчета приобрел 
высокую популярность, и в США, где технология находится 
только на стадии внедрения. Приведены факторы, которые 
повлияли на тенденции развития в указанных странах. Указа-
ны тренды, существующие в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Осуществлен анализ динамики выпуска банковских 
карт и применения систем бесконтактных платежей, которые 
активно используются в государстве, а именно “Google Pay”, 
“Apple Pay” и “Garmin Pay”, что указывает на реальную ситу-
ацию применения бесконтактных платежей в Украине. Оха-
рактеризованы перспективы развития финансового сектора 
под влиянием бесконтактных расчетов и изменения спроса на 
финансовые услуги. Предложены меры для стимулирования 
развития бесконтактных платежей в Украине.

Ключевые слова: бесконтактные платежи, денежные рас-
четы, бесконтактная банковская карта, токен, технология NFC, 
инновация.

ANNOTATION
The article is devoted to the process of implementation and 

level of development of contactless payments in Ukraine and in 

the world. According to the rapid development of the world and its 
finance sector particularly, it is essential to understand the drivers 
of movement forward. As long as the innovative technology of con-
tactless payments is comparatively new one, so the analysis of 
its trends and perspectives of use is highly valuable. In the paper 
are explained the essence and features of Near Field Communi-
cation (NFC) technology, which ensures high safety and speed of 
contactless payments. Main merits and demerits of the technology 
were provided. There are analyzed the results of the operation of 
technology in the UK, where this type of payments has become 
very popular, and in the US, where the technology is only under-
way. The factors that influenced the popularization trends in UK 
like high level of debit and credit cards usage, society’s aspiration 
for personal time optimization and government encouragement for 
cashless economy are underlined. Referring to the US, the follow-
ing factors of low level of market penetration by the technology like 
the size and difficulty of the market itself and big number of bank 
institutions were defined. The tendencies that exist in the coun-
tries of Asia-Pacific region are also described. The real situation 
of contactless payments in Ukraine has been revealed by analyz-
ing the dynamics of bank cards issuing and the use of contactless 
payment systems, which are actively used in the country, namely 
Google Pay, Apple Pay and Garmin Pay. Statistics of contactless 
systems usage in Ukraine was offered. Main clauses of functioning 
of the systems in the world were pointed out and special attention 
was drawn to their work in Ukrainian market. The prospects of de-
velopment of the financial sector under the influence of contactless 
payments were revealed. The roots of changes in the demand for 
financial services are given and characterized and their future pos-
sibilities are provided. Measures have been proposed to encour-
age the development of contactless payments in Ukraine.

Key words: contactless payments, cash payments, contact-
less bank card, token, NFC technology, innovation.

Постановка проблеми. Безготівкові розра-
хунки є одним з рушіїв розвитку фінансового 
сектору національних економік. Все більшої 
значимості під впливом стрімкого розвитку ін-
новацій набувають безконтактні платежі у світі 
загалом та в Україні зокрема. Саме тому оці-
нювання ефективності їх реалізації в Україні 
на основі зарубіжного досвіду набуває особливої 
актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Використання безконтактних платежів з різних 
позицій розглядали багато вітчизняних та за-
рубіжних науковців. Зокрема, варто виділити 
праці Є.О. Бублика [1], М.О. Євдокімової [2], 
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В.В. Ільчука, Г.С. Морозової [3], С. Рошмонта 
[4], Н. Фабріса [5] та А. Чоудари [6]. У їх пра-
цях має місце дослідження питання функціону-
вання безготівкових та, зокрема, безконтактних 
платежів, механізму їх реалізації, забезпечення 
діяльності та розвитку. Науковці аналізували 
безконтактні платежі як один з чинників гло-
балізації та рушіїв переходу до безготівкової 
економіки.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є проведення аналізу ефек-
тивності реалізації безконтактних платежів в 
Україні порівняно із зарубіжнім досвідом, про-
позиція стратегічних напрямів розвитку техно-
логії безконтактних розрахунків в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останніми роками в Україні саме фінансовий 
сектор відзначається значною активністю щодо 
розроблення та впровадження інноваційних 
технологій. Насамперед це стосується грошо-
вих розрахунків, які стали безсумнівним ліде-
ром ринку за рівнем модифікаційних змін. За-
провадження карток, електронних гаманців та 
інших засобів платежу передбачає покращення 
розрахунків, щоби зробити їх більш простими, 
доступними, швидкими, а також більш без-
печними у використанні. За останні роки все 
більшого поширення набуває використання 
технології NFC, що дає змогу платежу бути без-
контактним зі значними перевагами як для клі-
єнтів, так і для фінансових установ.

NFC, або Near Field Communication, в пере-
кладі з англійської означає «комунікація близь-
кого поля». Саме ця технологія дає можливість 
двом пристроям, оснащеним NFC-чіпами, без-
провідно обмінюватися даними на відстані до 
10 см. Більш високий рівень безпечності вико-
ристання цієї технології у розрахунках полягає 
в тому, що ці карти нікуди не надсилаються, 
а застосовується унікальний номер операції, а 
саме токен, що забезпечує максимальний рівень 
безпеки платежу. Розрахунки на основі токені-
зації проводяться на основі технології MDES, 
тобто сервісу MasterCard Digital Enablement 
Service (MDES), який забезпечує максимальну 
безпеку для розрахункових операцій.

Чіпована картка зовні виглядає так само, як 
і звичайна, проте існує відмінність саме щодо 

методу проведення розрахунку. Якщо під час 
оплати звичайною банківською карткою нею 
необхідно проводити через зчитувальний при-
стрій, то за використання картки з чіпом вона 
або вставляється у зчитувальний пристрій, або 
просто прикладається до нього. Використання 
такої карти має низку переваг. По-перше, опла-
та саме через NFC-чіп гарантує набагато вищий 
рівень безпеки, ніж під час оплати звичайною 
банківською карткою. По-друге, операції че-
рез чіп є швидшими й проводяться протягом 
лічених секунд. Також варто відзначити, що 
якщо POS-термінал не оснащений чіпом NFC, 
то можна проводити операції за допомогою маг-
нітної стрічки картки [6].

У 2018 році 2,2 млрд. безконтактних карток 
було випущено по всьому світі. Понад 2,5 млрд. 
безконтактних карток уже виготовлено у 
2019 році [7].

Детальніше розглянемо досвід впровадження 
безконтактних платежів у деяких країнах за-
для оцінювання ефективності їх використання.

У Великобританії за підсумками 2018 року 
19% усіх платежів були безконтактними, а 
лише 28% були здійснені за допомогою готівки. 
Порівняно з 2017 роком кількість безконтак-
тних платежів зросла на 31% до 7,4 мільярдів 
транзакцій. За прогнозами [4] зростання без-
контактних платежів буде тільки продовжува-
тися, а до 2028 року збільшиться вдвічі. В най-
розвиненіших регіонах Великобританії, таких 
як Англія та Шотландія, 7 з 10 осіб використо-
вують безконтактні платежі.

Головними факторами опанування техноло-
гії у Великобританії стали:

– популяризація дебетових карток (британ-
ці звикли до користування картками, про що 
свідчить той факт, що у 2017 році було здій-
снено більше безготівкових транзакцій як за 
кількістю, так і за обсягами, ніж готівкових; 
безконтактні платежі стали наступним кроком 
у їх використанні);

– дворівнева банківська система (існує мож-
ливість швидкого переоснащення платіжної 
інфраструктури та заохочення переходу до 
“cashless economy” з боку британського уряду);

– бажання суспільства освоїти технологію 
для оптимізації власного часу.

Більшість країн Азіатсько-Тихооке-
анського регіону також швидко застосу-
вали безконтактні методи оплати карт-
ками. У Китаї 90% карт безконтактні, 
аналогічна ситуація спостерігається у 
Тайвані, Сінгапурі та Південній Кореї, 
чого не прослідковується у Японії, де 
готівка залишається головним методом 
розрахунків, обіг якої становить більше 
20% від ВВП.

У США станом на квітень 2019 року 
близько 3% карток в обігу безконтактні. 
Таке повільне порівняно зі світовим опа-
нування безконтактної технології плате-
жів пов’язано з великою кількістю різ-
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Рис. 1. Динаміка безконтактних банківських карток  
у Великобританії за 2016–2019 роки 

Джерело: на основі даних статистичного порталу Statista [8]
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них американських банків, складністю 
та розміром ринку. Крім того, не на-
були поширення електронні гаманці, 
“Apple Pay” та “Google Pay”.

Лише у 2019 році у Нью-Йорк-
ському метро з’явилась можливість 
розплатитися безконтактно. Однак 
американська економіка є найбіль-
шою у світі, а тому експерти [9] очі-
кують розширення ринку безконтак-
тних платежів до 56% у 2022 році.

Найпопулярнішим додатком для 
мобільних платежів за кількістю ко-
ристувачів у США станом на кінець 
2018 року є додаток онлайн-замов-
лень “Starbucks” (рис. 2).

Досліджуючи використання NFC-
технології в Україні за останні 5 ро-
ків, можемо спостерігати зростання 
засобів платежу, які базуються на 
цій технології. За даними Національ-
ного банку України станом на кінець 
2018 року в Україні банками еміто-
вано майже 59,4 млн. банківських 
карток. З них активно функціонують 
36,9 млн. карток (62,2%), серед яких 
4 млн. є безконтактними (зростан-
ня на 44,3% порівняно з початком 
2018 року) [10]. Варто зазначити, 
що кількість банківських карток, як 
звичайних, так і безконтактних, по-
стійно зростає. Зростаючу динаміку 
безконтактних банківських карток за 
2015–2018 роки наведено на рис. 3.

Як бачимо, порівняно з 2015 ро-
ком кількість безконтактних банківських кар-
ток зросла більш ніж у 4 рази, що свідчить про 
збільшення попиту серед населення на цей вид 
карток. Проте на ринку банківських послуг їх 
все ще функціонує набагато менше, ніж звичай-
них карток.

Наявність такої ситуації обумовлюється тим, 
що виготовлення платіжної картки з NFC-чіпом 
є дорожчим, ніж виготовлення звичайної картки. 
Іншим фактором також є те, що значна части-
на карток, які емітують банки, призначена для 
виплати населенню заробітних плат, стипендій, 
пенсій та інших щомісячних виплат, а тому осна-
щення їх додатково вважається недоцільним. 
Проте населення, яке має у своїй власності лише 
банківські картки звичайного типу, все ж таки 
може оплачувати свої покупки безконтактно, але 
вже з використанням інших засобів платежу.

Сьогодні в Україні функціонують три систе-
ми безконтактних розрахунків, а саме “Google 
Pay”, “Apple Pay” та “Garmin Pay”, до яких 
наша країна не так давно приєдналась. Окрім 
цього, на основі технології NFC впроваджені 
гаманці для безконтактних розрахунків від де-
яких українських банків. Використання усіх 
цих систем стає можливим за допомогою смарт-
фону, розумного годинника чи іншого при-
строю, який підтримує технологію NFC.

“Google Pay” (раніше “Android Pay”) прийшов 
в Україну в листопаді 2017 року. Україна стала 
15 країною у світі, яка підключила цю платіжну 
систему, випередивши багато європейських кра-
їн. Сьогодні система доступна у 30 країнах.

“Apple Pay” розпочала своє функціонуван-
ня в Україні трохи пізніше, а саме в травні 
2018 року, і в підключенні платіжної системи 
Україна так само випередила більшість країн – 
членів ЄС. Система доступна вже у 57 країнах, 
а найближчим часом планується приєднання до 
“Apple Pay” Білорусі та Азербайджана.

“Garmin Pay” став доступним в Україні в 
липні 2018 року і передбачає безконтактну 
оплату за допомогою годинників “Garmin”.

За останній рік кількість NFC-оплат в Україні 
зросла у 35 разів. Завдяки таким сталим та ди-
намічним темпам росту Україна увійшла до чет-
вірки країн із найвищим рівнем зростання тем-
пів проникнення послуги безконтактних оплат в 
національну платіжну інфраструктуру [8].

Варто наголосити на тому, що фінансовий ри-
нок відкривається для нових споживачів, а саме 
мілленіалів, які будуть орієнтовані на онлайн-
світ і дистанційне обслуговування. Відповідно, 
під впливом якісно нового попиту фінансова сис-
тема змушена буде переглянути свою діяльність 
задля задоволення нових потреб.
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Через зміни, які несуть у собі фінтех-старта-
пи, найближчим часом рентабельність у деяких 
сферах банківських послуг може значно знизи-
тися. У цих умовах банкам доведеться реструк-
турувати свою діяльність. Українські банки на-
магаються впроваджувати новітні технології, 
спрямовані на цифрову трансформацію, однак 
про комплексну програму перебудови всіх бан-
ківських процесів йдеться не завжди.

Оптимальний розвиток фінансового секто-
ру – це об’єднання зусиль регулятора з учас-
никами ринку, щоби спільно сприяти розвитку 
фінансового ринку. Таке порозуміння важливо 
конвертувати не в суперництво, а в розроблення 
спільних кроків, спрямованих на розвиток ін-
фраструктури для безконтактних платежів. Це 
дасть змогу залучити на ринок іноземних інвес-
торів, які бачать перспективи в українському 
фінансовому секторі, але ще не готові актив-
но інвестувати з огляду на недостатню розви-
неність інфраструктури та неврегульованість 
окремих законодавчих питань у галузі.

Заходами, яких варто вжити для подальшо-
го ефективного розвитку технології безконтак-
тних платежів в Україні, є:

– підвищення фінансової обізнаності насе-
лення шляхом популяризації у соціальних ме-
режах переваг безконтактних платежів;

– забезпечення розвитку платіжної інфра-
структури (через пільги та преференції) безкон-
тактних платежів; 

– стимулювання безконтактних платежів шля-
хом введення обмежень на розрахунки готівкою, 
запровадження нових функціональних можливос-
тей для здійснення безконтактних розрахунків;

Висновки. Використання безконтактних пла-
тежів є більш безпечним та зручним способом 
оплати. Окрім того, оскільки готівка є головним 
інструментом обслуговування тіньового обігу в 
економіці, кожні наступні зменшення лімітів 
розрахунків готівковими коштами сприятимуть 
очищенню та повній легітимації економічного 
життя України. Обмеження обсягу готівкових 
розрахунків зменшує затрати праці й коштів, 
пов’язані з використанням готівки (карбування, 
друкування, інкасація, перевезення, зберіган-
ня, сортування). Крім того, застосування без-
контактних платежів максимально пришвидшує 
оплату придбаних товарів чи послуг і погашення 
боргів, що поліпшує ділові стосунки між усіма 
суб’єктами господарювання.

Системи безконтактних розрахунків зараз 
активно розвиваються, а їх використання має 
значні перспективи як в усьому світі загалом, 
так і в Україні зокрема. Тенденції збільшення 
кількості банківських карток зі вбудованим 
NFC-чіпом, як і зростання інтересу учасни-
ків ринку до безконтактної технології, надали 
Україні переваги перед країнами Східної Євро-
пи, що дало можливість досить швидко впро-
вадити системи “Google Pay” та “Apple Pay”, а 
також використати їх для ефективного розвит-
ку українського фінансового сектору.
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УДОСКОНАЛЮЄМО ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

IMPROVING COMPANY LABOR ACCOUNTING

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена висвітленню проблем обліку праці та її 

оплати на підприємствах у сучасних умовах. Досліджено сут-
ність оплати праці, основні нормативні документи, що регулю-
ють питання ведення обліку оплати праці. Зазначено основні 
форми оплати праці та розкрито їхні особливості. Розкрито 
порядок ведення обліку оплати праці на підприємствах. Удо-
сконалено методичні підходи щодо ведення обліку оплати пра-
ці – запропоновано деталізацію розрахунків з оплати праці за-
лежно вiд економiчного змісту нарахувань. З метою отримання 
управлінської інформації про витрати підприємства на оплату 
праці запропоновано впровадити форму «Управлінський звіт 
про прибутки та збитки», в якій виділити з рядків «Cобівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», «Адміністра-
тивні витрати», «Витрати на збут» окремі рядки «У тому числі 
на оплату праці». Це дасть змогу деталізувати у процесі ана-
лізу питому вагу і динаміку витрат на заробітну плату у розрізі 
видів діяльності. 

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, облік, ана-
ліз, тарифна система.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению проблем учета труда и 

его оплаты на предприятиях в современных условиях. Иссле-
дована сущность оплаты труда, основные нормативные доку-
менты, регулирующие вопросы ведения учета оплаты труда. 
Указаны основные формы оплаты труда и раскрыты их осо-
бенности. Рассмотрен порядок ведения учета оплаты труда на 
предприятиях. Усовершенствованы методические подходы к 
ведению учета оплаты труда – предложена детализация рас-
четов по оплате труда в зависимости от экономического со-
держания начислений. С целью получения управленческой 
информации о затратах предприятия на оплату труда предло-
жено внедрить форму «Управленческий отчет о прибылях и 
убытках», в которой выделить из строк «Себестоимость реа-
лизованной продукции (товаров, работ, услуг)», «Администра-
тивные расходы» и «Расходы на сбыт» отдельные строки «В 

том числе на оплату труда». Это позволит детализировать в 
процессе анализа удельный вес и динамику затрат на зара-
ботную плату в разрезе видов деятельности.

Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, учет, 
анализ, тарифная система.

ANNOTATION
The question of organization of labor, its payment and the level 

of remuneration in the total enterprise expences is quite relevant 
for all enterprises. In order to solve problems related to salary, it 
is important to have a proper organization of accounting, analysis 
and audit of labor costs, it’s remuneration and the status of pay-
ments to employees. The article covers the essence of remunera-
tion and the main normative documents that regulate the issues of 
wage accounting. The forms of remuneration are indicated and the 
features of their application are shown. The procedure of keeping 
payroll accounting at enterprises is revealed, methodological ap-
proaches to keeping payroll costs and payments with employees 
are improved, and details of payroll calculations depending on the 
economic content of accruals are proposed. Particular attention 
is paid to the creation and adoption of internal normative docu-
ments (orders, regulations, rules, working and job descriptions of 
accounting employees, etc.), which regulate the issues of orga-
nization of remuneration and keeping records of labor costs and 
payments with employees at the enterprise. The question arises 
about the need for a clear division of the functional responsibili-
ties of accounting between separate structural units of the enter-
prise (production shops, labor and pay department, administrative 
services, etc.). Proposed additions to the accounting policies of 
the company, it is recommended to specify in detail what types of 
charges are related to production costs and which types must be 
paid for the profits of the company or other sources of income. In 
order to improve the payroll accounting system, it is proposed to 
introduce into the synthetic account 66 «Payments to employees» 
a second-order subaccount system, which would reflect the pay-
ments with employees for certain types of payments: basic pay, 
dismissal payments, deposits, deposits in kind (where permitted), 



361Приазовський економічний вісник

etc. In order to obtain prompt managerial information on the costs 
of the enterprise on the wage, it is proposed to introduce a special 
form of internal economic reporting, in which separate indicators 
with information on the wage costs are distinguished.

Key words: pay, wages, accounting, analysis, tariff system.

Постановка проблеми. У зв’язку з переходом 
до ринкових відносин в економіці з’являються 
нові процеси, які викликають об’єктивну необ-
хідність реформи оплати праці. Ця реформа 
повинна бути спрямована на формування ефек-
тивної системи матеріального стимулювання 
працівників, основними принципами якої має 
бути винагорода за розміром еквівалента осо-
бистого трудового внеску працівників і надання 
підприємствам різних форм власності макси-
мальної самостійності у питаннях оплати праці.

Формування політики оплати праці, соці-
альна підтримка та захист робітників належать 
безпосередньо до функцій підприємства, яке 
самостійно визначає форми, системи та розмір 
оплати праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні, методичні і прикладні питання бага-
топланової проблеми обліку праці та її оплати 
завжди були предметом наукових досліджень, зо-
крема, таких відомих українських учених-еконо-
містів, як: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.М. Дави-
дов, М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, В.П. Суйц, 
Б.В. Усач, В.А. Хмельницкий та інші.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте низка теоретичних, ме-
тодичних, організаційних, практичних, норматив-
но-правових та інших аспектів обліку і контролю 
праці та її оплати в сучасних умовах розвитку на-
ціональної економіки, формування соціально орі-
єнтованого ринку праці в контексті стандартизації 
і гармонізації їх із міжнародними вимогами назва-
ними авторами висвітлені не досить. 

Актуальність, теоретична і практична значу-
щість дослідження вказаних проблем, а також 
необхідність пошуку шляхів удосконалення об-
ліку й аудиту оплати праці в умовах формуван-
ня соціально орієнтованої ринкової економіки 
визначили вибір теми цього дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз організації і 
порядку ведення обліку оплати праці на під-
приємстві та визначення основних напрямів 
його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема оплати праці є ключовою у вітчизня-
ній економіці, успішне вирішення якої зможе 
вплинути на підвищення ефективності виробни-
цтва та підвищення добробуту громадян. Згідно 
із Законом України «Про оплату праці» заробіт-
на плата – «це винагорода, обчислена, як пра-
вило, у грошовому виразі, яку за трудовим до-
говором власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності 
та умов виконуваної роботи, професійних і діло-
вих якостей працівника, результатів його праці 
та господарської діяльності підприємства» [3].

Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 По-
даткового кодексу України, «заробітна плата – це 
основна та додаткова заробітна плата, інші заохо-
чувальні та компенсаційні виплати, які виплачу-
ються (надаються) платнику податку у зв’язку з від - 
носинами трудового найму згідно із законом» [6].

Основними нормативними документами, 
які регулюють облік оплати праці на підпри-
ємствах, є: Кодекс України про працю; Подат-
ковий кодекс України; Закон «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні»; 
Національні положення (стандарти) бухгалтер-
ського обліку та інші нормативно-правові акти.

З метою бухгалтерського обліку на підпри-
ємствах розробляються внутрішні нормативні 
документи (накази керівництва, положення, 
правила, робочі та посадові інструкції окремим 
працівникам), які регулюють питання організа-
ції оплати праці на підприємстві та ведення облі-
ку витрат праці і розрахунків із працівниками.

Важливим аспектом облікової політики в 
частині оплати праці є застосування систем 
та форм оплати праці на підприємстві, адже 
правильна їх організація дає змогу достовірно 
оцінити затрати праці та підвищити її продук-
тивність. Зауважимо, що в досліджених доку-
ментах знаходять відображення питання щодо 
операцій, пов’язаних із оплатою праці: термі-
нивиплати заробітної плати; встановлення норм 
добових на відрядження та термінівподачі зві-
ту про використання коштів, наданих на від-
рядження або під звіт; відповідальність за ве-
дення, ввзберіганнята видачу трудової книжки 
і виконавчого листа; нарахування заробітної 
плати відповідно до умов колективногодогово-
ру; нарахування доплати до основної заробітної 
плати; процес документування розрахунків за 
заробітною платою тощо.

Основними формами оплати праці на підпри-
ємствах є відрядна і погодинна та відповідні їм 
облікові показники. Залежно від способу роз-
рахунку заробітної плати розрізняють види від-
рядної форми оплати праці (табл. 1).

Під час використання погодинної форми за-
робітної плати встановлюється взаємозв’язок 
між розміром заробітної плати та кількістю від-
працьованого часу. Як справедливо зазначає 
М.Я. Костенко, вона може бути використана під 
час нарахування заробітної плати адміністратив-
ному та обслуговуючому персоналу [5]. Залежно 
від терміну, за який нараховується заробіток, по-
годинна оплата поділяється на власне погодинну, 
позмінну (поденну) і помісячну. Погодинна опла-
та праці включає просту погодинну і погодин-
но-преміальну системи нарахування заробітної 
плати. Помісячна оплата визначається у вигляді 
стабільних місячних окладів (ставок оплати).

На підприємствах часто застосовують опла-
ту праці за трудовими угодами, що укладають-
ся між підприємством і працівником для вико-
нання конкретної роботи на договірних засадах. 
У нових умовах господарювання широко вико-
ристовується також оплата праці за контрактом.
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Виходячи з наведених нормативних вимог, 
основними завданнями, які має виконувати об-
лік операцій з оплати праці, є:

1) точне і своєчасне відображення даних про 
обсяг отриманої продукції і наданих послуг, а 
також нарахування заробітної плати відповідно 
до кількості та якості затраченої праці;

2) правильне нарахування оплати праці кож-
ному працівнику;

3) достовірний розподіл оплати праці по 
об’єктах обліку;

4) точне і своєчасне проведення розрахунків 
з оплати праці з працівниками підприємства;

5) своєчасне й об‘єктивне інформування ке-
рівництва підприємства про стан розрахунків з 
оплати праці;

6) своєчасне складання та подання бухгал-
терської та статистичної звітності з питань ор-
ганізації та оплати праці.

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється 
на основі типових форм, які затверджені наказом 
Міністерства статистики України «Про затвер-
дження типових форм первинного обліку по розра-
хунках з робітниками і службовцями по заробітній 
платі» № 144 від 22.05.1996 та наказом Державно-
го комітету статистики України «Про затверджен-
ня типових форм первинної облікової документа-
ції зі статистики праці» № 489 від 05.12.2008 р., 
прийнятих на виконання заходів щодо реалізації 
державної програми переходу України на міжна-
родну систему обліку і статистики.

Синтетичний облік розрахунків зоплати-
праці підприємства здійснюють на пасивному 
рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» за 
відповіднимивідповіднимсубрахунками. Так, 
закредитомсубрахунку 661 «Розрахунки за за-
робітною платою» відображаються суми нара-
хованої основної і додаткової заробітної плати, 
відпускних, премій тощо, а за дебетом – утри-
мання із заробітної плати (податок із доходів 
фізичних осіб, військовий збір, утримання за 
виконавчими листами та інші), суми виплаче-
ної або депонованої заробітної плати. 

Аналітичний облік розрахунків із робітника-
ми і службовцями з оплати праці ведеться за 

кожним працівником із застосуванням особо-
вих рахунків (карток), які містять інформацію 
про нараховані суми, утримання, виплати. Ця 
інформація використовується для наступних 
розрахунків середньої заробітної плати (під час 
оплати відпусток, нарахувань допомоги з тим-
часової непрацездатності тощо), видачі довідок.

Аналітичний облік депонованої заробітної 
плати ведеться за кожною незатребуваною су-
мою безпосередньо в реєстрі обліку депонованої 
заробітної плати. Виплата такої заробітної пла-
ти оформляється видатковим касовим ордером. 

Вважаємо, що процес організації бухгалтер-
ського обліку операцій з оплати праці повинен 
бути спрямований на мотивацію до зростання 
продуктивності праці, використання встанов-
леного робочого часу та повне висвітлення за-
гальної чисельності працівників з метою підви-
щення ефективності оподаткування. Для цього 
кожне підприємство повинно чітко розподілити 
функціональні обов’язки облікового забезпечен-
ня між структурними підрозділами (виробни-
чими цехами, майстернями, відділом праці та 
її оплати, адміністративними службами тощо). 
Удосконалення організації бухгалтерського об-
ліку операцій з оплати праці на підприємстві 
повинно також виходити з оптимізації тариф-
ного регулювання оплати праці. 

Оскільки витрати на оплату праці розгляда-
ються в системі всіх витрат підприємства, то 
для ПП «НВФ «ДИСПЕКС» є важливими пи-
тання розкриття інформації про витрати на 
оплату праці в обліковій політиці та управлін-
ській звітності. На наш погляд, в обліковій по-
літиці підприємства слід детально передбачити, 
які види нарахувань відносяться на витрати 
підприємства, а також види виплат, премій, які 
будуть сплачені за рахунок прибутку підпри-
ємства або інших джерел надходження коштів 
(грантів, бюджетного фінансування тощо).

З метою удосконалення бухгалтерського облі-
ку оплати праці в ПП «НВФ «ДИСПЕКС» про-
понуємо до синтетичного рахунку 66 «Розрахун-
ки за виплатами працівникам» ввести систему 
субрахунків другого порядку, які б відображали 

Таблиця 1
Види відрядної форми оплати праці

Назва Зміст

Пряма 
відрядна

Розмір заробітної плати залежить від кількості та якості виконаної роботи чи виробленої 
продукції. Застосовується в галузях, де можна визначити обсяг виконаної роботи чи 
виробленої продукції окремим працівником.

Непряма 
відрядна

Величина заробітної плати допоміжного персоналу визначається за результатами праці 
основних робітників з урахуванням виконання норм виробітку (норм часу) основними 
робітниками та їх чисельності.

Відрядно-
преміальна

Загальний заробіток робітника складається із заробітної плати, нарахованої за фактично 
виконану роботу чи вироблену продукцію за прямими (необмеженими) відрядними 
розцінками, і премій за виконання та перевиконання установлених планових (нормативних) 
кількісних і якісних показників.

Відрядно-
прогресивна

Заробітна плата робітникам нараховується за обсяг виконаної роботи чи виробленої 
продукції в межах планової норми (бази) виробітку за основними незмінними відрядними 
розцінками, а за обсяг роботи чи продукції, виконаної (виробленої) понад вихідну 
планову норму (базу) виробітку, – за підвищеними чи прогресивно зростаючими прямими 
відрядними розцінками.
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розрахунки з усіма категоріями працівників під-
приємства за окремими видами виплат. Доціль-
но виокремити такі субрахунки (табл. 2).

Вважаємо, що впровадження нових 
субрахункiв є доречним, адже це дасть змогу 
пiдприємству деталізувати аналiтичний облiк, 
надасть бiльш конкретну iнформацiю про розра-
хунки за виплатами працiвникам для прийнят-
тя управлiнських рiшень, дасть змогу посилити 
контроль за використанням фонду оплати працi.

Одним із недоліків організації обліку у прак-
тичній діяльності підприємств є відсутність опе-
ративної управлінської звітності щодо фактич-
них витрат з оплати праці. Наявна статистична 
звітність, яку подають у відповідні державні 
органи, не розкриває всієї необхідної інформації 
для керівництва підприємства. З метою отриман-
ня оперативної управлінської інформації про ви-
трати підприємства на оплату праці пропонуємо 
розробити і впровадити форму оперативної вну-
трішньогосподарської звітності «Управлінський 
звіт про прибутки та збитки», у якій виділити з 
рядків «Cобівартість реалізованої продукції (то-
варів, робіт, послуг)», «Адміністративні витра-
ти» і «Витрати на збут» окремі рядки «У тому 
числі на оплату праці». Це дасть змогу аналізу-
вати питому вагу і динаміку витрат заробітної 
плати у розрізі видів діяльності. 

Окрім того, у ПП «НВФ «ДИСПЕКС» необ-
хідно розробити і впровадити систему систем-
ного внутрішнього контролю витрат праці та 
її оплати. Основним напрямом удосконалення 
обліку і контролю операцій з оплати праці по-
винно стати посилення контролю за правиль-
ним використанням фонду заробітної плати на 
основі впровадження принципів нормативного 
обліку витрат на оплату праці. Впроваджен-
ня нормативного обліку дає змогу фіксувати 
всі випадки виплат за порушення умов праці 
і формувати зведену інформацію про розміри, 
причини і винуватців негативних відхилень від 
норм для аналізу і своєчасного вжиття заходів 
з їх мінімізації та повної ліквідації.

Висновки. У сучасних умовах облік заробіт-
ної плати займає одне із центральних місць у 
всій системі обліку на підприємстві. З метою 
удосконалення аналітичного обліку операцій з 
оплати праці запропоновано деталізацію розра-
хунків з оплати праці залежно вiд економiчного 
змісту окремих виплат. З метою отримання опе-

ративної управлінської інформації про витрати 
підприємства на оплату праці пропонуємо впро-
вадити форму «Управлінський звіт про прибут-
ки та збитки». У цій формі виділити з рядків 
«Cобівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)», «Адміністративні витрати», 
«Витрати на збут» окремі рядки «У тому чис-
лі на оплату праці», що дасть змогу аналізува-
ти питому вагу і динаміку витрат на заробітну 
плату в розрізі видів діяльності.

Вважаємо, що впровадження наведених 
вище пропозицій сприятиме підвищенню про-
дуктивності праці і вдосконаленню обліку та 
контролю стану розрахунків з персоналом з 
оплаті праці.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті ключові поняття та тенденції розвит-

ку управлінського обліку у сучасних умовах господарювання. 
Проаналізовані проблеми побудови єдиного облікового інфор-
маційного простору підприємства. Досліджено забезпечення 
інформаційної підтримки користувачів у процесі ухвалення 
управлінських рішень. Визначена ефективність використання 
комунікаційної системи управлінського обліку під час створен-
ня інтегрованої автоматизованої системи стратегічного пла-
нування та бухгалтерського обліку. Обґрунтована побудова 
системи управлінського обліку, яка забезпечує високий рівень 
ефективності виробництва та його конкурентоспроможності. 
Встановлено, що для розвитку економічного потенціалу під-
приємства необхідний управлінський облік за центрами відпо-
відальності та стратегічне управління витратами.

Ключові слова: управлінський облік, інформація, підпри-
ємство, управління, витрати, центри відповідальності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены ключевые понятия и тенденции раз-

вития управленческого учета в современных условиях хозяй-
ствования. Проанализированы проблемы построения единого 
учетного информационного пространства предприятия. Иссле-
довано обеспечение информационной поддержки пользовате-
лей в процессе принятия управленческих решений. Определе-
на эффективность использования коммуникационной системы 
управленческого учета при создании интегрированной автома-
тизированной системы планирования и бухгалтерского учета. 
Обосновано построение системы управленческого учета, ко-
торая обеспечивает высокий уровень эффективности произ-
водства и его конкурентоспособности. Установлено, что для 
развития экономического потенциала предприятия необходим 
управленческий учет по центрам ответственности и стратеги-
ческое управление затратами.

Ключевые слова: управленческий учет, информация, 
предприятие, управление, затраты, центры ответственности.

АNNOTATION
This study is devoted to the problem of relevance of the man-

agement accounting system in modern Ukrainian enterprises. In 
the modern economy, the principles of the relationship between 
management accounting and strategic goals of the enterprise re-
quire clarification and theoretical understanding. Practice shows 
that competent and scientifically based construction of the man-
agement accounting system provides a high level of production 
efficiency and competitiveness. The article deals with the key con-
cepts and trends in the development of management accounting in 
modern economic conditions. Management accounting, as a rela-

tively self-existing set of elements and links between them, should 
function and be regulated on the basis of internal and General reg-
ulatory framework. The problems of building a single accounting 
information space of the enterprise are analyzed. Any enterprise 
should decide for itself the question of the degree of openness 
of information; risks associated with openness; take measures to 
improve the reliability of reporting data; think about how users will 
perceive the information provided; ensure effective exchange of 
information between its units. The provision of information support 
to users in the process of managerial decision-making is inves-
tigated. The concept of accounting information space assumes 
creation of conditions for providing with accounting data of all us-
ers in constantly changing economic situation. Efficiency of use of 
communication system of management accounting at creation of 
the integrated automated system of planning and accounting is de-
fined. The author substantiates the construction of a management 
accounting system that provides a high level of production efficien-
cy and competitiveness. Enterprise management functions can be 
divided into two main blocks: which provide efficiency and which 
provide reliability. It is established that for the development of the 
economic potential of the enterprise, management accounting for 
responsibility centers and strategic cost management is necessary. 
It is concluded that the objectives of the strategy of formation and 
development of the economic mechanism of management fully 
coincide with the priority goals of modern enterprise development 
and are designed to ensure their implementation by building an ad-
equate system of management accounting, including ma nagement 
of responsibility centers and strategic cost management.

Key words: management accounting, information, enterprise, 
management, expenses, responsibility centers.

Постановка проблеми. У сучасній економіці 
принципи взаємозв’язку управлінського обліку 
та стратегічних цілей підприємства вимагають 
свого уточнення та теоретичного осмислення. 
Ринок зумовлює необхідність економічного 
відновлення механізму господарювання, а під-
приємство, реалізуючи свою мету, змінює на-
вколишнє ринкове середовище, що визначає не-
обхідність їхнього дослідження у взаємозв’язку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню забезпечення управлінського апарату 
підприємства обліковою інформацією приділя-
ли увагу багато провідних вітчизняних науков-
ців. Сучасну методологічну базу вітчизняно-
го управлінського обліку створили такі вчені, 
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як П.Й. Атамас, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, 
Г.Г. Кірейцев, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огій-
чук, В.Я. Плаксієнко, В.П. Ярмоленко тощо. 
Серед іноземних учених, які досліджували 
стратегічне управління витратами та управлін-
ня за центрами відповідальності, слід відмітити 
праці Ш. Андерсона, Г. Деккера, Дж. Шенка.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Питання забезпечення 
управлінського апарату підприємства облі-
ковою інформацією є дуже актуальними, але 
єдиної думки про роль управлінського обліку 
у системі управління сучасним підприємством 
досі немає.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування не-
обхідності управлінського обліку та основних 
принципів побудови його системи на сучасному 
підприємстві для забезпечення функціонування 
економічного механізму господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розподіл взаємодії внутрішнього та зовнішньо-
го середовища підприємства визначає необхід-
ність вивчення адаптаційного механізму, оцін-
ки сили їхньої взаємодії. Оскільки реалізація 
цілей підприємства веде до змін економічного 
механізму господарювання в ринкових умовах, 
на наш погляд, оцінка результатів діяльності 
підприємств повинна передбачати визначення 
тенденцій і перспектив розвитку як господа-
рюючого суб’єкта загалом, так і окремих під-
розділів, насамперед у формуванні витрат і фі-
нансових результатів. Практика свідчить, що 
грамотна та науково обґрунтована побудова 
системи управлінського обліку забезпечує ви-
сокий рівень ефективності виробництва та його 
конкурентоспроможності.

Проблема побудови єдиного облікового ін-
формаційного простору стосується кожного 
підприємства та його керівництва, змушує сер-
йозніше підходити до організації системи ін-
формації підприємства, вимагає розроблення 
концепції інформації, що відповідає стратегії 
підприємства. Будь-яке підприємство повинне 
вирішити для себе питання про ступінь відкри-
тості інформації; про ризики, що пов’язані з 
відкритістю; вжити заходів для підвищення ві-
рогідності даних звітності; задуматися, як буде 
сприйматися користувачами надана інформа-
ція; забезпечити ефективний обмін інформаці-
єю між своїми підрозділами. 

На нашу думку, керівництво вітчизняних 
підприємств повинне переглянути свій погляд 
на значення обліку та побачити в ньому інстру-
мент, за допомогою якого можна підвищити 
добробут підприємства. Дуже важливо не за-
лишити своє підприємство за межами єдиного 
інформаційного простору. 

На сучасному етапі соціально-економічного 
розвитку суспільства інформаційне забезпечен-
ня прийняття правильних рішень і поліпшення 
результатів діяльності підприємств не досягло 
належного рівня, не відповідає у повному об-

сязі вимогам сучасної ринкової економіки, що 
проявляється у відсутності відповідного рівня 
відкритості, доступності та вірогідності інфор-
мації; своєчасності її надходження; задоволен-
ня потреб користувачів тощо. 

У цей час глобалізація економіки, науково-
технічний прогрес у засобах зв’язку, бурхливий 
розвиток міжнародних відносин створили необ-
хідні передумови для побудови єдиного інфор-
маційного простору на рівні окремих країн у 
світовому масштабі [1, с. 469]. 

Обліковий інформаційний простір поклика-
ний забезпечити інформаційну підтримку ко-
ристувачам у процесі ухвалення рішення; підви-
щити ефективність управління підприємством, 
державного управління соціально-економічним 
розвитком суспільства; створити умови для ефек-
тивного функціонування ринкових механізмів. 

Концепція облікового інформаційного про-
стору припускає створення умов для забезпе-
чення обліковими даними всіх користувачів у 
постійно мінливій економічній ситуації. Корис-
тувачами облікової інформації виступають будь-
які суб’єкти, що звертаються до неї [2, с. 343].

Згідно із законодавством внутрішньогоспо-
дарський (управлінський) облік – це система 
збору, обробки та підготовки інформації про ді-
яльність підприємства для внутрішніх користу-
вачів у процесі управління підприємством [3]. 

К.В. Король визначає управлінський облік 
як систему підготовки й обробки інформації 
для забезпечення системи управління у процесі 
планування, управління, контролю й оцінки ді-
яльності підприємства [4, с. 164].

З іншого боку, управлінський облік – це сис-
тема управління прибутком підприємства через 
управління витратами. Для підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств у сучасних 
умовах впровадження управлінського обліку є 
об’єктивною необхідністю. 

Система управлінського обліку, яку можна 
адаптувати до умов конкретного підприємства, 
повинна бути вибрана або розроблена, виходя-
чи із цілей і можливостей управління. З одно-
го боку, вона повинна фіксувати виконання за-
вдань, поставлених на всіх етапах планування, 
а з іншого – акумулювати дані для прийняття 
рішень, створення прогнозів і моделей розвитку. 

Сутність управлінського обліку полягає в 
інтегруванні системи обліку доходів і витрат, 
нормування, планування, контролю й аналізу 
інформації для оперативних управлінських рі-
шень і моделювання обліку витрат і доходів на 
підприємствах із різною організаційною струк-
турою, з урахуванням впливу зовнішніх факто-
рів, які постійно змінюються [5, с. 50]. 

Необхідно зазначити, що управлінський об-
лік як відносно самостійно існуюча сукупність 
елементів і зв’язків між ними повинен функці-
онувати і регулюватися на підставі певної нор-
мативної бази. Як правило, на вищому рівні 
підприємства затверджується Положення про 
систему управлінського обліку. У його склад вхо-



367Приазовський економічний вісник

дять такі складові елементи, як: положення про 
фінансову структуру підприємства, положення 
про систему планування і контролю, принципи 
облікової політики і регламент взаємодії підроз-
ділів у системі управлінського обліку. 

Для оцінки економічної ефективності впро-
вадження інформаційної системи застосовують-
ся якісні та кількісні критерії [6, с. 225]. 

Якісні критерії фіксують «зовнішній» ефект 
упровадження – збільшення загальної інвести-
ційної привабливості підприємства за рахунок 
того, що система забезпечує прозорість «на-
скрізного» обліку на підприємстві для оцінки 
ризиків власників, інвесторів і зовнішніх ко-
ристувачів звітності, а також можливість здій-
снення оперативного комп’ютерного аудиту та 
моніторингу. 

Ефективність використання комунікаційної 
системи управлінського обліку значно збіль-
шиться у разі створення інтегрованої автомати-
зованої системи планування і бухгалтерського 
обліку, що використає фактичні дані для кон-
тролю виконання планових показників. Така 
система дає змогу погодити процеси плануван-
ня і бухгалтерського обліку, прискорити про-
цедуру формування планів, підвищити опе-
ративність прийняття управлінських рішень, 
формувати єдину нормативно-довідкову базу 
для складання планів, проводити їх оперативне 
коригування [7]. 

Отже, управлінський облік є складовою части-
ною процесу управління і забезпечує інформацію, 
важливу для стратегічного планування майбут-
ніх операцій організації, контролювання її поточ-
ної діяльності, оптимізації використання ресур-
сів, оцінки ефективності діяльності та зниження 
суб’єктивності у процесі прийняття рішень. 

Система управління сучасним підприємством 
припускає організацію управлінського обліку за 
структурними підрозділами та функціональними 
підсистемами підприємства. Водночас основним 
завданням є розроблення методичних рекомен-
дацій зі створення і реалізації концепції системи 
управління, яка б забезпечувала ефективність і 
надійність діяльності сучасного підприємства на 
кожному етапі його життєвого циклу. 

Функції управління підприємством можна 
розділити на два основних блоки: які забезпечу-
ють ефективність і які забезпечують надійність. 

У міру ускладнення зовнішнього середовища 
підприємства зростають і вимоги до розроблен-
ня адекватних способів рішення проблем. Ди-
ференційована оцінка взаємодії внутрішнього 
та зовнішнього середовища підприємства визна-
чає необхідність побудови системи управління 
змінами. Тобто передбачається побудова нового 
економічного простору на основі системи управ-
лінського обліку витрат і результатів [8, с. 62].

Оцінка результатів передбачає визначення 
тенденцій і перспектив кожного підрозділу під-
приємства у формуванні витрат і фінансових 
результатів. Обмін інформацією та звітністю 
різних структурних підрозділів конкретизує 

завдання кожного підрозділу на майбутній бю-
джетний період, визначає умови, в яких буде 
діяти керівник підрозділу, вимоги до нього су-
міжних виробничих підрозділів. 

Наявність системи контролю стратегічного 
планування і прогнозування передбачає необ-
хідність організації служби контролінгу, що, 
безумовно, уточнює функції управління. Осно-
вним завданням служби контролінгу прийнято 
вважати управління витратами та результатами 
[9, с. 18].

Відзначимо в цьому зв’язку, що принципове 
значення має питання про вибір організаційної 
форми цієї служби. Необхідно визначити пере-
ваги і недоліки створення служби контролінгу 
як самостійного підрозділу або у вигляді групи 
планово-економічного відділу. 

Стратегічний аналіз витрат за центрами від-
повідальності передбачає можливість застосу-
вання до різних підрозділів підприємства прин-
ципів системи економічного цілепокладання, 
що найбільш ефективно і надійно сприяє здій-
сненню фінансово-господарської діяльності. Ре-
алізація економічного потенціалу підприємства 
стає можливою у разі організації управлінсько-
го обліку за центрами відповідальності, що дає 
змогу кількісно зіставляти й оцінювати внесок 
різних підрозділів в управління витратами і ре-
зультатами [10, с. 205]. 

У реалізації оперативних завдань управ-
ління витратами підприємства повноваження 
керівників окремих центрів відповідальності 
розрізняються. Для ефективної роботи підпри-
ємства доцільно організувати такі структури, 
як центр витрат, відповідальний за вироблення 
ефективних управлінських рішень; центр нор-
мативних витрат, покликаний забезпечити до-
сягнення планового рівня витрат, у тому числі 
під час організації постачання. Окремо варто 
сказати про центр доходів, до сфери компетен-
ції якого належить і служба збуту. Хоча центр 
доходів і не має повноважень щодо зміни рів-
ня своїх витрат понад установлений ліміт, його 
сприятливий ефект на добробут підприємства 
складається із двох складників: перевищення 
обсягу продажів і зниження кошторису контр-
ольованих витрат. Центр прибутку відрізняєть-
ся від попередніх тим, що має право управляти 
витратами й результатами реалізації з метою 
максимізації прибутку від операцій. У робо-
ті центру інвестицій важливим показником є 
віддача на інвестований капітал. Повної само-
стійності у сфері інвестицій в окремих структур 
підприємства не буває практично ніколи, тому 
можна говорити про те, що центри інвестицій 
у досить широких повноваженнях мають право 
визначати політику у сфері капітальних і дов-
гострокових фінансових вкладень. 

У реальній практиці підприємств є підроз-
діли, які сполучають у собі ознаки двох або 
декількох класичних центрів відповідальності. 
Тому дуже важливо створювати центри страте-
гічного управління витратами. 
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Висновки з цього дослідження. Таким чи-
ном, можна стверджувати, що мета стратегії 
формування та розвитку економічного меха-
нізму господарювання повністю збігається з 
пріоритетними цілями розвитку сучасного під-
приємства та покликана забезпечити їхню ре-
алізацію шляхом побудови адекватної системи 
управлінського обліку, що включатиме управ-
ління за центрами відповідальності та страте-
гічне управління витратами. Отже, нині це пи-
тання дуже актуальне та потребує подальшого 
глибокого дослідження.

БІБлІОгрАфІчНИй спИсОК:
1. Клімушин П.С. Інтеграція інформаційного простору України 

у світові інформаційну спільноту. Теорія та практика дер-
жавного управління. 2010. 2(29). С. 468–477.

2. Ілляшенко К.В. Інформаційна активність підприємства та 
відображення її у звітності. Актуальні проблеми економі-
ки. 2016. № 12(186). С. 341–348.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансо-
ву звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. URL: 
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернен-
ня: 05.12.2019).

4. Король К.В. Визначення сутності управлінського і виробни-
чого обліку. Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія «Економіка». 2015. 1(45). Т. 2. С. 161–166.

5. Костякова А.А. Управлінський облік як джерело інформа-
ційного забезпечення системи управління. Молодий вче-
ний. 2017. 1(43). С. 49–54.

6. Мельниченко С.В. Оцінка ефективності застосування 
інформаційних технологій у діяльності туристичних під-
приємств. Економічні науки: Науковий Вісник. 2009. 
ІІ(34). С. 223–232.

7. Юрьева Л.В. Анализ категорий расходы, затраты и себес-
тоимость в системе стоимостного измерения. Региональ-
ная экономика и управление. 2007. № 1(09). URL: http://
region.mcnip.ru/modules.php (дата звернення: 05.12.2019).

8. Голуб Н.О. Облік і контроль у системі стратегічного пла-
нування. Збірник наукових праць Таврійського державно-
го агротехнологічного університету (економічні науки) 
2013. № 2(22). С. 59–65.

9. Прокопець Л.В. Контролінг як інструмент управління під-
приємством. Причорноморські економічні студії. 2019. 
№ 39–2. С. 17–20.

10. Shannon W. Anderson and Henri C. Dekker. Strategic Cost 
Management in Supply Chains, Part 1: Structural Cost 
Management. Accounting Horizons: June 2009, Vol. 23, No. 2,  
pp. 201–220.

REFERENCES:
1. Klimushyn P.S. (2010) Intehratsiia informatsiinoho prostoru 

Ukrainy u svitovi informatsiinu spilnotu. Teoriia ta praktyka der-
zhavnoho upravlinnia, 2(29), pp. 468–477.

2. Illiashenko K.V. (2016) Informatsiina aktyvnist pidpryiemstva 
ta vidobrazhennia yii u zvitnosti. Aktualni problemy ekonomiky, 
№ 12(186), pp. 341–348.

3. Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvit-
nist v Ukraini» vid 16.07.1999 r. № 996-ХIV. Available at:  
https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (accessed 5 De- 
cember 2019).

4. Korol K.V. (2015) Vyznachennia sutnosti upravlinskoho i vy-
robnychoho obliku. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho univer-
sytetu. Seriia «Ekonomika», no. 1(45). T. 2, pp. 161–166.

5. Kostiakova A.A. (2017) Upravlinskyi oblik yak dzherelo infor-
matsiinoho zabezpechennia systemy upravlinnia. Molodyi 
vchenyi, no. 1(43), pp. 49–54.

6. Melnychenko S.V. (2009) Otsinka efektyvnosti zastosuvannia in-
formatsiinykh tekhnolohii u diialnosti turystychnykh pidpryiemstv. 
Ekonomichni nauky: Naukovyi Visnyk, no. II(34), pp. 223–232.

7. Yuryeva L.V. (2007) Analiz kategoriy raskhody. zatraty i se-
bestoimost v sisteme stoimostnogo izmereniya. Regionalnaya 
ekonomika i upravleniye, no. 1(09). Available at: http://region.
mcnip.ru/modules.php (accessed 5 December 2019).

8. Holub N.O. (2013) Oblik i kontrol u systemi stratehichnoho 
planuvannia. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavno-
ho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), 
no. 2(22), pp. 59–65.

9. Prokopets L.V. (2019) Kontrolinh yak instrument upravlin-
nia pidpryiemstvom. Prychornomorski ekonomichni studii,  
no. 39–2, pp. 17–20.

10. Shannon W. Anderson and Henri C. Dekker (2009) Strategic 
Cost Management in Supply Chains, Part 1: Structural Cost 
Management. Accounting Horizons. Vol. 23, No. 2, pp. 201–220.



369Приазовський економічний вісник

Б
у
хг

а
л
те

р
с
ь
к
и

й
 о

Б
л
ік

, 
а
н

а
л
із

 т
а
 а

у
д
и

т

УДК 658.5
DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-6-67

Беренда Н.І.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри обліку і аудиту
Національного університету харчових технологій

Авєліна К.О.
студентка

Національного університету харчових технологій

Berenda Nadiya
Candidate of Sciences (Economics),

Associate Professor of Faculty of Accounting and Taxation
 National University of Food Technologies

Avielina Karyna
Student,

National University of Food Technologies,
Faculty of Accounting and Taxation

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ІNFОRMАTІОN РRОVІDІNG ІNNОVАTІVЕ АСTІVІTУ ОF THЕ ЕNTЕRРRІSЕ

АНОТАЦІЯ
У статті вивчені суб’єкти забезпечення інноваційної діяльності, 

які утворюють і використовують інформаційну основу для форму-
лювання рішень, здійснення аналізу, наступного обліку інновацій; 
описано інформаційний фундамент аналізу інноваційної діяль-
ності та охарактеризовано головні питання інформаційного забез-
печення підприємств. Сучасні науковці оцінюють теперішній стан 
інноваційної діяльності в Україні як кризовий і як такий, що не від-
повідає сучасному рівню розвитку інноваційних процесів у країнах, 
для яких інноваційний розвиток є ключовим вектором економічної 
стратегії. Проблема відставання національної економіки від еконо-
мік розвинутих держав світу за рівнем технологічного розвитку та 
інноваційною активністю була визнана урядом [3]. Створення при-
вабливого інвестиційно-інноваційного клімату та розвиток інфра-
структури інноваційної діяльності вимагає розроблення відповід-
них сучасним умовам методологічних та організаційно-методичних 
інструментів збору та обробки інформації, якісно нових методів її 
аналізу та оцінки інноваційних процесів. Виконання цих умов може 
забезпечити система аналізу інноваційної діяльності підприємства. 
Впровадження інновацій на підприємстві дає змогу оперативно ре-
агувати на запити ринку і підтримувати цим самим рентабельність, 
фінансову стійкість і конкурентоспроможність.

Ключові слова: інновація, підприємство, інноваційна ді-
яльність підприємства, дослідження інноваційної діяльності 
підприємства, інформаційне забезпечення інноваційної діяль-
ності, статистика інновацій.

АННОТАЦИЯ
В статье изучены субъекты обеспечения инновационной 

деятельности предприятия, которые образуют и используют ин-
формационную основу для формулировки соответствующих ре-
шений, осуществления анализа, следующего учета инноваций; 
описан информационный фундамент анализа инновационной 
деятельности и охарактеризованы главные вопросы информа-
ционного обеспечения на предприятиях. Современные ученые 
оценивают нынешнее состояние инновационной деятельности 
в Украине как кризисное и несоответствующее уровню разви-
тия инновационных процессов в странах, для которых иннова-
ционное развитие является ключевым вектором экономической 
стратегии. Проблема отставания национальной экономики от 
экономик развитых государств мира по уровню технологическо-
го развития и инновационной активности была признана прави-
тельством [3]. Создание привлекательного инвестиционно-инно-

вационного климата и развитие инфраструктуры инновационной 
деятельности требует разработки соответствующих современ-
ным условиям методологических и организационно-методиче-
ских инструментов сбора и обработки информации, качественно 
новых методов ее анализа и оценки инновационных процессов. 
Выполнение этих условий может обеспечить система анализа 
инновационной деятельности предприятия. Внедрение иннова-
ций на предприятии позволяет оперативно реагировать на запро-
сы рынка и поддерживать тем самым рентабельность, финансо-
вую устойчивость и конкурентоспособность.

Ключевые слова: инновация, предприятие, инновацион-
ная деятельность предприятия, исследование инновационной 
деятельности предприятия, информационное обеспечение 
инновационной деятельности, статистика инноваций.

ANNOTATION
The newest technologies will be able to create favourable con-

ditions for cooperation between different elements of the value chain 
of food production – from the manufacturer to the ultimate consumer, 
with the aim of introducing such a system for the creation, distribution 
and consumption of food products on the world market that on the one 
hand could minimize unused waste on this market, thus reducing the 
negative impact on the environment, and on the other hand, would 
create opportunities for solving global problems of hunger and pro-
mote sustainable development. Іn thіs аrtісlе, thе subjесts оf рrоvіdіng 
іnnоvаtіоn асtіvіtіеs, whісh fоrm аnd usе thе іnfоrmаtіоn bаsіs fоr thе 
fоrmulаtіоn оf dесіsіоns, thе аnаlуsіs, thе subsеquеnt ассоuntіng оf 
іnnоvаtіоns, аrе studіеd. Thе іnfоrmаtіоn bаsіs оf thе аnаlysіs оf іn-
nоvаtіоn асtіvіty іs dеsсrіbеd. Thе mаіn іssuеs оf іnfоrmаtіоn suрроrt 
оf еntеrрrіsеs аrе dеsсrіbеd. The article considers the existing fiscal 
instruments stimulating innovative activity in Ukraine, evaluated their 
efficiency and effectiveness in the context of development of innova-
tive model of development of economy of Ukraine, the directions of 
legislative changes regarding improvements. Thе mаіn іssuеs оf іn-
fоrmаtіоn suрроrt оf еntеrрrіsеs аrе dеsсrіbеd. Information support is 
information provided to the consumer in the process of satisfying his 
information needs; information that is appropriately selected, system-
atized and decorated. In addition, when storing data, it is necessary to 
maintain such capabilities as the orientation and historicity of the data, 
the invariability over time, and multiple storage. In order to analyze the 
state, problems and prospects of the enterprise’s innovation activity, 
it is necessary to consider comprehensive information contained in 
the financial statements, state statistics, internal documents of the 
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enterprise, the Internet and others. In the management of the enter-
prise use different software products, which can be divided into three 
groups: spreadsheets in Microsoft Excel, corporate management 
systems, special custom development. The presented information 
support of the enterprise is insufficient for carrying out a comprehen-
sive qualitative analysis of innovative activity of Ukrainian enterprises.  
It only partially and indirectly creates an opportunity to assess the pre-
requisites and consequences of enterprise innovation activity.

Kеy wоrds: іnnоvаtіоn, еntеrрrіsе, іnnоvаtіvе асtіvіty оf thе 
еntеrрrіsе, rеsеаrсh оf іnnоvаtіоn асtіvіty оf thе еntеrрrіsе, іn-
fоrmаtіоnаl suрроrt оf іnnоvаtіоn асtіvіty, stаtіstісs оf іnnоvаtіоns.

Постановка проблеми. Сучасні ринкові пе-
ретворення, характерні для актуального ета-
пу розвитку української економіки, приводять 
до посилення значення і місця інновацій. При 
цьому їх ефективне втілення значною мірою під-
порядковане інформаційній базі інноваційної 
діяльності підприємств. Крім того, розвиток гло-
балізації визначає нові вимоги до підприємств, 
за яких постійні конкурентні переваги можливі 
завдяки створенню підприємствами інновацій 
різного типу, саме тому виникає актуальна необ-
хідність розвитку інформаційного забезпечення 
інноваційної діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню питань аналізу інноваційної діяль-
ності підприємств, інформаційного забезпечен-
ня управління підприємством та інформаційних 
технологій присвячені праці таких науковців, 
як О.С. Іванілов, Н.О. Куцай, О.С. Тєтєлов, 
Л.І. Федулова та ін.

Аналіз проведених наукових досліджень еко-
номістів говорить про те, що певні аспекти ін-
формаційного забезпечення підприємства за-
лишаються у полі дискусій і потребують більш 
детальних досліджень. Крім того, в опублікова-
них роботах не визначено однозначного підходу 
до тлумачення економічного значення інформа-
ційного забезпечення інноваційної діяльності під-
приємства, виокремлення його елементів тощо.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття, полягає в узагальненні та критич-
ному аналізі наукових джерел інформації для 
здійснення аналізу інформаційного забезпечення 
інноваційної діяльності підприємства та розро-
блення шляхів удосконалення їх використання.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
інноваційної діяльності передбачає логічне ана-
літичне вивчення наявного стану, проблем та 
розвитку можливості здійснення інноваційної 
діяльності підприємством, а також є інструмен-
том для втілення управлінських рішень, необ-
хідних для розвитку ефективності діяльності 
підприємства, посилення інноваційної актив-
ності, стійкого утворення інноваційного потен-
ціалу, застосування можливостей інноваційного 
стану та інноваційної поведінки підприємства.

Варто зазначити, що суб’єктами цього аналізу 
можуть виступати менеджери, інвестори, влас-
ники та акціонери, працівники підприємства, 
органи державної влади та громада, які застосо-
вують інформацію згідно з поставленими цілями. 
Наприклад, керівникам і менеджерам підприєм-

ства потрібна інформація стосовно ефективності 
інноваційної діяльності, її основних показників, 
можливостей інноваційного потенціалу підпри-
ємства для розроблення управлінських рішень, 
майбутнього розвитку ефективності інноваційної 
діяльності та стабільного функціонування під-
приємства загалом, при цьому інвестори здебіль-
шого цікавляться даними стосовно інноваційного 
потенціалу підприємства, економічної привабли-
вості конкретних інноваційних проектів, а також 
можливими ризиками, пов’язаними з ними.

У загальному сприйнятті інформаційне за-
безпечення можна тлумачити як комплекс 
структурованих баз даних, наведених у формі 
нормативної бази, здійснених рішень, інфор-
мації, що виступають фундаментом для утвер-
дження рішень. Іншими словами, інформацій-
не забезпечення створює можливість здійснити 
аналіз цієї інформації і матеріалізувати її у зна-
ння через систематизацію та структуризацію. 

Іншими словами, інформаційне забезпечен-
ня є відомостями, що надаються споживачеві у 
процесі задоволення його інформаційних потреб; 
інформацією, що відповідно відібрана, системати-
зована й оформлена. Інформаційним забезпечен-
ням вважають також інформацію, що міститься 
у базах даних інформаційних систем і необхідна 
для управління економічними процесами.

Крім того, інформаційне забезпечення також 
розглядається як інформація (ресурс), засоби й 
методи для організації функціонування інформа-
ційної системи, зокрема, це стосується процесів 
циркуляції у ній інформаційних потоків щодо за-
безпечення інформацією структурних компонен-
тів економічного суб’єкта. Інформаційне забезпе-
чення розглядають як одну зі складових частин 
автоматизованих інформаційних систем поряд із 
технічним, програмним, лінгвістичним та іншими 
видами забезпечення. У цьому контексті інформа-
ційне забезпечення є інформацією, яка заноситься 
у систему, іноді її джерелом постачання або проце-
дурам, котрі пов’язані з передмашинною обробкою 
і введенням інформації, а частіше – інформацій-
ними запитами, що здійснюються до системи [6].

Інноваційний критерій може визначити напрям 
побудови економіки, забезпечуючи її структурне 
перетворення для реалізації можливих переваг у 
створенні конкурентоспроможності підприємства, 
проте водночас вимагає формування інноваційно-
го мислення на всіх рівнях економічної діяльності 
підприємства – від макро- до мікрорівня.

Крім того, для аналізу стану, проблем і пер-
спектив інноваційної діяльності підприємства 
варто розглядати всебічну інформацію, яка міс-
титься у фінансовій звітності, даних державної 
статистистики, внутрішніх документах підпри-
ємства, мережі Інтернет та ін.

Необхідно зазначити, що для здійснення дер-
жавного контролю службою статистики Украї-
ни кожного року проектується Загальний табель 
форм державних статистичних спостережень, 
відповідно до якого підприємство, що знаходить-
ся у Єдиному державному реєстрі, повинно скла-
дати звіт результатів власної діяльності. 
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При цьому форми державного статичного 
спостереження можна розділити на загально-
тематичні, котрі дають змогу здійснити аналіз 
напрямів та основних параметрів операційної 
діяльності, складу і чисельності персоналу, ста-
ну основних засобів і нематеріальних активів, 
проаналізувати результати ефективності фінан-
сово-господарської діяльності, загального фі-
нансового стану тощо, та спеціалізовані форми, 
безпосередньо призначені для систематизації 
інформації стосовно безпосередньо інноваційної 
діяльності підприємства [2].

Спеціалізовані форми, спрямовані на до-
слідження саме інноваційної діяльності підпри-
ємств, мають суттєві особливості та відмінності 
від інших форм державних спостережень: міс-
тять як кількісні, так і якісні показники – від-
повіді на стандартизовані запитання (що зумов-
лює особливості процедури їх кількісної обробки 
та представлення аналітичних результатів); ма-
ють різний період звітування (що ускладнює 
проведення динамічного аналізу), складаються 
різними суб’єктами звітування (що унеможлив-
лює отримання повної інформації) [1].

Проте більшість цих форм звітності стано-
вить лише вибірковий перелік підприємств, що 
визначений органами державної статистики. 
Це значно ускладнює здійснення дослідження 
інноваційної діяльності підприємств, котрі не 
увійшли у цей перелік. Вивчення інноваційної 
діяльності у цьому разі повинно використову-
вати лише загальнотематичні форми фінансово-
статистичної звітності. Вони не надають прямої 
інформації, необхідної для вивчення іннова-
ційної діяльності, але дають можливість опосе-
редковано дослідити ресурси та потенціал для 
її втілення, а також досягнуті результати (на 
основі прирістних та порівняльних оцінок).

Загальні макропередумови для проведення ін-
новаційної діяльності, стан розвитку державної 
та регіональної інноваційної інфраструктури, стан 
державної підтримки реалізації інноваційних про-
ектів можливо проаналізувати завдяки інформа-
ції, що розміщена на теренах мережі Інтернет. 

Зокрема, стан інноваційної діяльності Укра-
їни можливо дослідити на основі інформації з 
офіційного сайту Державної служби статистики 
у розділі «Наука, технології та інновації», а та-
кож у статистичних збірниках Державної служби 
статистики «Наукова та інноваційна діяльність в 
Україні» та доповідях щодо цієї тематики. До-
слідження стану інноваційної діяльності на між-
народному рівні можливе на основі системати-
зованої інформації міжнародних статистичних 
організацій (Міжнародного інституту статисти-
ки (ІSІ), Статистичного відомства Європейського 
Співтовариства (ЕURОSTАT), Міжнародної асоці-
ації статистичних розрахунків (ІАSС) тощо) [5]. 

Крім того, є міжнародна система оцінюючих 
показників, до яких належать: Глобальний інно-
ваційний індекс (складений Всесвітньою органі-
зацією інтелектуальної власності, Корнелльським 
університетом та міжнародною бізнес-школою 
Іnsеаd); Глобальний індекс інновацій (GІІ); Єв-

ропейський інноваційний індекс (ЕІUS); Індекс 
глобальної конкурентоспроможності (GСІ); Індекс 
розвитку людського потенціалу (UNDР) тощо. 
Вторинною ж інформацією можуть слугувати на-
укові статті та посібники, проте достовірність да-
них необхідно порівнювати з першоджерелом [4].

На рис. 1 наведені загальні критерії іннова-
ційної діяльності підприємства. Використання 
цих показників дає можливість здійснювати 
контроль і стимулювати окремі підрозділи.

Варто зазначити, що зміст, цілі та терміни 
виконання інноваційних проектів, стратегії 
інноваційного розвитку, ефективність упрова-
дження нових або суттєво поліпшених товарів 
та послуг, зміст інноваційних процесів, актив-
ність використання інноваційної інфраструкту-
ри, методи управління інноваційною діяльніс-
тю, стан інноваційної культури та інша подібна 
інформація міститься лише у внутрішньооргані-
заційних документах підприємства і може бути 
отримана за допомогою спеціально проведених 
обстежень власників та фахівців підприємства.

У процесі здійснення інноваційної діяльнос-
ті та проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт необхідно орієнтувати-
ся на світові досягнення, тобто виникає потреба 
в організації інформаційного забезпечення і в 
цьому напрямі. Глобалізація сфери науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт 
потребує виділення в окремий напрям інфор-
маційного забезпечення організацію доступу до 
міжнародних інформаційних потоків.

Своєчасність і регулярність отримання ін-
формації проявляється у систематичному над-
ходженні її до споживача у чітко визначені тер-
міни. Підготовленість до застосування, тобто 
ступінь обробки (структурування), та форма по-
дання інформації може бути різною та пов’язана 
із самим процесом її надання та отримання, а 
не зі змістовими якостями, а також може ви-
значатися, наприклад, можливостями та потре-
бами обох сторін інформаційних відносин. 

В економічному й організаційному розумінні 
інноваційний процес може поділятися на окре-
мі етапи, стадії, які відрізняються цільовим 
призначенням, специфікою управління, фінан-
суванням та кінцевим результатом діяльності. 
Запропонований приклад інноваційного проце-
су наведений на рис. 2.

Дослідне виробництво може мати різні орга-
нізаційні форми – завод, цех, дослідна станція, 
дослідно-експериментальне виробництво, май-
стерня тощо.

Необхідно зазначити, що одним із найважли-
віших елементів інформаційного забезпечення 
інноваційної діяльності підприємства є технічні 
засоби та програмне забезпечення ефективного 
управління підприємством. 

Під технічними засобами розуміють комп’ю-
тери, пристрої введення та виведення даних 
(друкувальні пристрої, сканери, плотери, моні-
тори), пристрої довгострокового зберігання да-
них, мережне устаткування та канали зв’язку. 
Введення і виведення даних можливі в межах 
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Рис. 1. Контрольовані критерії оцінки інноваційної діяльності підприємства

таких систем, як глобальні мережі; корпора-
тивні та локальні комп’ютерні мережі; системи 
передачі паперових документів. 

Крім того, під час збереження даних необ-
хідно підтримувати такі їхні можливості, як 
орієнтація та історичність даних, незмінність у 
часі, багаторівневе збереження. За складом та 
функціональними можливостями технічні засо-
би можна згрупувати в три групи: 

Технічні засоби збирання і реєстрації даних, 
накопичення, обробки, передавання, відобра-
ження, виведення та розмноження даних. 

Засоби комп’ютерної техніки будь-яких мо-
делей.

Засоби організаційної техніки [5].
Сукупність програм системи обробки даних 

і програмних документів (інструкцій), необхід-
них для експлуатації цих програм, як прави-
ло, розглядають як програмне забезпечення. До 
програмного забезпечення входять: 

– системні програмні продукти – для забез-
печення діяльності комп’ютерних систем (тес-
тові, діагностичні та антивірусні програми, опе-
раційні системи);

– спеціальні програмні продукти – сукуп-
ність програм, які розроблені під час створення 
конкретної інформаційної системи;

– прикладні програмні засоби забезпечення 
управлінською діяльністю; 

– системи підготовки текстових документів, 
системи обробки фінансово-економічних даних, 
системи управління базами даних, системи під-
готовки презентацій, експертні системи та сис-
теми підтримки прийняття рішень, а також 
інші системи; 

– технічна документація, що містить опис 
завдань, завдання на алгоритмізацію, економі-
ко-математичну модель завдання, контрольні 
приклади [4].

В управлінні діяльністю підприємства ви-
користовуються різні програмні продукти, які 
можна поділити на три групи [3]: електронні 
таблиці в Mісrоsоft Еxсеl, корпоративні системи 
управління, спеціальні розробки на замовлення.

Електронні таблиці є незамінними для малого 
бізнесу. Вони також можуть бути необхідними і 
на середніх підприємствах, які тільки почина-
ють створювати свою систему управління. Проте 
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Рис. 2. Інноваційний процес
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під час порівняння з іншими спеціальними про-
грамними продуктами мають певні недоліки: 

Адміністрування і підтримка програмних за-
собів (слабка можливість розподілу й управлін-
ня правами доступу користувачів. 

Відсутність вбудованих засобів підтримки 
часового періоду, мультивалютності.

Якість даних (відсутність вбудованого меха-
нізму контролю версій і перехресних посилань).

Можливості аналізу (не передбачається ба-
гатомірного представлення даних, недостатня 
гнучкість під час побудов звітів).

Для підприємств, що вирішують завдання 
управління запасами і виробництвом, застосову-
ються системи класу ЕRР. До таких систем від-
носять такі відомі продукти, як SАР/R3, Оrасlе 
Е-Busіnеss Suіtе, Bааn ІV, Mісrоsоft Busіnеss 
Sоlutіоns-Аxарtа та інші. Основним недоліком 
ЕRР-систем вважається їхня значна вартість, 
яка не дає змоги ширше їх використовувати [6].

Варто зазначити, що замовлені розробки можуть 
бути виконані або зовнішніми програмістами, або 
персоналом підприємства. Замовлена система дає 
змогу врахувати всі особливості конкретного під-
приємства, але при цьому підприємство отримує 
набір проблем, пов’язаних із власною розробкою: 
значні витрати часу і грошей; великий ризик не-
ефективності, оскільки такі розробки, як правило, 
поступаються за якістю готовим рішенням; під час 
розроблення зовнішніми програмістами підтримка 
буде пов’язана з постійними значними витратами; 
під час створення фахівцями власної служби ав-
томатизації виникає залежність підприємства від 
невеликої групи своїх співробітників.

Для підвищення рівня інформаційного за-
безпечення інноваційної діяльності необхідно: 

– чітко визначити характер інформаційних 
потоків, необхідних для формування інновацій-
ного потенціалу підприємства; 

– з’ясувати джерела надходження зовніш-
ньої інформації; 

– розробити організаційний механізм взаємодії 
зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків; 

– організувати розподіл зовнішнього вхідного 
інформаційного потоку відповідно до етапів фор-
мування інноваційного потенціалу підприємства.

Через активізацію інноваційного процесу, 
який потребує значних обсягів інформації і 
знань у продукції підприємств, зростає частка 
інформаційного складника, що вимагає високо-
го рівня інформаційного забезпечення. 

Висновки. Таким чином, представлене інфор-
маційне забезпечення підприємства є недостат-
нім для проведення всебічного якісного аналізу 
інноваційної діяльності українських підпри-
ємств. Воно лише частково та опосередковано 
створює можливість для оцінки передумов і на-
слідків інноваційної активності підприємств. 

Крім того, втілення в практику промисло-
вих підприємств запропонованих методичних 
підходів з питань формування інформаційного 
забезпечення підприємства буде сприяти поліп-
шенню ефективності інноваційної діяльності.

Представлені шляхи щодо поліпшення ін-
формаційного забезпечення інноваційної діяль-
ності підприємства можуть бути фундаметом 
розвитку досліджень у даному напрямі, так як 
розуміння наявних джерел і способів здобуття 
інформації буде сприяти науково-економічному 
пошуку в аспекті методичного забезпечення об-
робки існуючої інформації, а також формуван-
ня відповідних аналітичних висновків.

Подальші дослідження доцільно спрямувати 
на вдосконалення оцінки інформаційного забез-
печення інноваційної діяльності підприємства.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ DATA MINING У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

THE APPLICATION OF DATA MINING METHODS IN ACCOUNTING

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуті основні форми інтелектуального аналізу 

даних та вплив сучасних інформаційних технологій на вітчизня-
ну економіку як у загальному контексті, так і у розрізі окремих 
підприємств. Акцентовано на необхідності впровадження ін-
формаційних технологій аналізу. Досліджено різні приклади по-
шуку інформації у великих масивах даних в умовах глобальної 
інформатизації. Розглянуті переваги та недоліки методів інте-
лектуального аналізу Data Mіnіng. Проаналізовані етапи пошу-
ку даних та методи, що використовуються в інтелектуальному 
аналізі даних. Наведено приклад застосування Data Mіnіng для 
аналізу навмисних помилок у фінансовій звітності. Доведено, 
що технологія Data Mіnіng дає змогу аналізувати великі обсяги 
складних бухгалтерських даних зі швидкістю, яка необхідна для 
оперативного реагування на фінансові проблеми.

Ключові слова: Data Mining, аналіз, дані, інформація, бух-
галтерський облік, звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные формы интеллектуально-

го анализа данных и влияние современных информационных 
технологий на отечественную экономику как в общем контек-
сте, так и в разрезе отдельных предприятий. Акцентировано 
на необходимости внедрения информационных технологий 
анализа. Исследованы различные примеры поиска инфор-
мации в больших массивах данных в условиях глобальной 
информатизации. Рассмотрены преимущества и недостатки 
методов интеллектуального анализа Data Mining. Проанали-
зированы этапы поиска данных и методы, используемые в 
интеллектуальном анализе данных. Приведен пример при-
менения Data Mining для анализа преднамеренных ошибок в 
финансовой отчетности. Доказано, что технология Data Mining 
позволяет анализировать большие объемы сложных бухгал-
терских данных со скоростью, необходимой для оперативного 
реагирования на финансовые проблемы.

Ключевые слова: Data Mining, анализ, данные, информа-
ция, бухгалтерский учет, отчетность. 

АNNOTATION
Work of the enterprises is accompanied by registration of all de-

tails of current activity, documentation of all economic operations. The 
accumulated data form large unstructured clusters that have no useful 
application without special processing. Such data complicate the pro-
cess of finding really necessary information. Therefore, they require 
special processing, the tools of which should be easy to use, and the 
results should be specific and understandable. One of the methods of 
such processing is promising, but new for most domestic enterpris-
es, data mining. The article discusses the main forms of data mining 
and the impact of modern information technologies on the domestic 
economy, both in the general context and in the context of individual 
enterprises. The study focuses on the need for the introduction of in-

formation technology analysis. To analyze the information accumulat-
ed in modern databases, the methods must be effective: easy to use, 
have a significant level of scalability and automatism. This concept is 
at the heart of modern information technology data mining analysis 
and knowledge discovery in databases (KDD). Various examples of 
information search in large data sets in the conditions of global Infor-
matization are investigated. The advantages and disadvantages of 
data mining methods are considered. The main advantage of data 
mining methods is the ability to discover new knowledge that cannot 
be obtained by traditional methods of economic analysis. The use of 
data mining methods is not limited. The stages of data search and 
methods used in data mining are analyzed: classification, regression, 
clustering, association, sequential patterns, variance analysis, etc. 
The introduction of information technologies requires new approach-
es to the analysis of enterprises, which requires the expansion of their 
analytical activities and more effective use of modern information 
methods of information processing. An example of using data min-
ing to analyze intentional errors in financial statements is given. It is 
proved that Data Mining technology allows analyzing large volumes 
of complex accounting data with the speed necessary for rapid re-
sponse to financial problems.

Key words: Data Mining, analysis, data, information, account-
ing, reporting.

Постановка проблеми. Удосконалення тех-
нологій збору та зберігання даних у сучасному 
інформатизованому світі привели до того, що на-
копичуються величезні потоки різноманітної ін-
формації. Робота підприємств супроводжується 
реєстрацією та документуванням усіх подробиць 
поточної діяльності. Накопичені дані утворюють 
неструктуровані нагромадження, які без спеці-
альної обробки не мають корисного застосуван-
ня, більше того, ускладнюють процес пошуку 
дійсно потрібної інформації. Отже, такі дані по-
требують особливої обробки, інструменти якої 
мають бути прості у використанні, а результа-
ти повинні бути конкретні та зрозумілі. Одним 
із методів такої обробки є перспективний, але 
новий для більшості вітчизняних підприємств 
інтелектуальний аналіз даних. Все це зумовлює 
доцільність і актуальність цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ме-
тодологія Data Mining знаходиться на стику еко-
номічної та технічної науки. Засновником тех-
нології вважається американський математик, 
програміст Г. Пятецький-Шапіро [1, с. 49]. Про-
блематикою інтелектуального аналізу даних, зо-
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крема вивченням Data Mining, займалися багато 
вчених, серед яких можна виділити А. Барсегяна, 
В. Дюка, М. Купріянова, Д. Макленнена, А. Са-
мойленка, В. Степаненка, Ч. Танга, І. Холода, 
І. Чубукову тощо. Серед публікацій, що викорис-
товувалися у цьому дослідженні, можна виділити 
роботи, пов’язані з використанням Data Mining у 
вітчизняній економіці, які проводили А.О. Бек-
кауер, Р.І. Мачуга, А.А. Пилипенко, О.М. Яцько.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблематика використання 
методів Data Mining на вітчизняних підприєм-
ствах досі ще мало досліджена, особливо у час-
тині взаємозв’язку з бухгалтерським обліком.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження інфор-
маційних методів інтелектуального аналізу 
даних, вчасності Data Mining, у розрізі його за-
стосування для потреб бухгалтерського обліку 
на вітчизняних підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інформація – це головний складник прийняття 
управлінських рішень, без неї неможлива діяль-
ність сучасного підприємства. Є два способи одер-
жання інформації: документальний і експертний. 
У першому разі дані отримуються з безлічі ін-
формаційних джерел, таких як документи, бази 
даних, інформаційні системи тощо. Експертний 
спосіб припускає використання та структуруван-
ня знань експерта, фахівця з якоїсь галузі. Часто 
їх називають методами, що спрямовані на вико-
ристання інтуїції та досвіду фахівців [2, с. 32]. 

Серед методів першої групи в економіці по-
ширені методи математичної статистики. Ці ме-
тоди вирішують великий спектр завдань, однак 
не дають змоги знаходити та витягати знання 
з масивів даних. Крім того, високі вимоги до 
кваліфікації кінцевих користувачів обмежують 
їх використання. 

Серед другої групи поширені так звані екс-
пертні системи, що являють собою спеціальні 
комп’ютерні програми, які моделюють міркування 
людини. Наприклад, експертна система прийнят-
тя рішень в управлінському обліку під час плану-
вання витрат, експертна система оцінки ефектив-
ності інвестицій тощо [3, с. 194]. Висока вартість 
створення та впровадження експертних систем, 
нездатність людей виявляти складні нетривіальні 
залежності, часта відсутність фахівців, що здатні 
кваліфіковано структурувати свої знання, також 
заважають поширенню такого підходу [4, с. 73].

Сучасний світ наскрізь пронизаний інфор-
маційними потоками. Особливістю сучасних 
вимог до обробки інформації є величезний об-
сяг даних і їх розмаїття, що робить неспромож-
ними як статистичні, так і експертні підходи 
в багатьох практичних аспектах, у тому числі 
й економічних. Тому для аналізу інформації, 
накопиченої у сучасних базах даних, методи 
повинні бути ефективними: простими у вико-
ристанні, мати значний рівень масштабованості 
й автоматизму. Ця концепція полягає в осно-
ві двох сучасних інформаційних технологій 

аналізу: Data Mіnіng і Knowledge Dіscovery іn 
Databases (KDD) [5, с. 184 ].

Технологія Data Mining – «видобуток» да-
них. Це метод виявлення в «сирих» даних ра-
ніше невідомих, нетривіальних, практично ко-
рисних і доступних для інтерпретації знань, 
необхідних для прийняття рішень у різних сфе-
рах людської діяльності [6, с. 161]. Тобто інфор-
мація, знайдена у процесі застосування методів 
Data Mіnіng, повинна бути нетривіальною та 
раніше не відомою. Знання повинні описувати 
нові зв’язки між властивостями, прогнозувати 
значення одних ознак на основі інших. 

Зауважимо, що сфера застосування Data 
Mіnіng нічим не обмежена. Найбільше цей ме-
тод підходить комерційним підприємствам, що 
розпочинають проекти на основі інформаційних 
сховищ даних (Data Warehousing). Досвід та-
ких підприємств показує, що віддача від вико-
ристання методу може досягати десятків разів. 
Підприємства за допомогою подібних інформа-
ційних методів аналізу можуть одержати від-
чутні переваги перед конкурентами та у страте-
гічному плануванні тощо [7, с. 100].

Основною перевагою методів інтелектуально-
го аналізу Data Mіnіng є здатність виявлення 
нових знань, які неможливо одержати звичай-
ними методами економічного аналізу. На наш 
погляд, саме Data Mіnіng буде найбільш затре-
буваним на підприємствах найближчим часом. 

Виявлення знань у базах даних KDD – це по-
слідовність дій, яку необхідно виконати для по-
будови моделі пошуку знання. Ця послідовність 
не описує конкретний алгоритм або математич-
ний апарат, не залежить від предметної галузі. 
Це набір атомарних операцій, комбінуючи які, 
можна одержати потрібний розв’язок [8, с. 132]. 

KDD складається з таких етапів: підготовки 
вхідних даних, вибору інформативних ознак, 
очищення даних, застосування методів Data 
Mіnіng, підсумкової обробки даних, інтерпрета-
ції отриманих результатів. 

Центром усього цього процесу є методи Data 
Mіnіng, які дають змогу виявляти закономір-
ності та знання [9]:

– класифікація – це віднесення об’єктів (спо-
стережень, подій) до одного із заздалегідь відо-
мих класів;

– регресія, у тому числі завдання прогнозу-
вання. Установлення залежності безперервних 
вихідних від вхідних змінних;

– кластеризація – це угруповання об’єктів 
(спостережень, подій) на основі даних (властивос-
тей), що описують сутність цих об’єктів. Об’єкти 
усередині кластера повинні бути «схожими» один 
на одного і відрізнятися від об’єктів, що ввійшли 
в інші кластери. Чим більше схожі об’єкти усе-
редині кластера і чим більше відмінностей між 
кластерами, тем точніша кластеризація;

– асоціація – виявлення закономірностей між 
зв’язаними подіями. Прикладом такої закономір-
ності є правило, що вказує, що з події X випливає 
подія Y. Такі правила називаються асоціативни-
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ми. Уперше це завдання було запропоновано для 
знаходження типових шаблонів покупок у супер-
маркетах, тому іноді її ще називають аналізом 
ринкового кошика (market basket analysіs);

– послідовні шаблони – установлення законо-
мірностей між зв’язаними в часі подіями, тобто 
виявлення залежності, що якщо відбудеться по-
дія X, то через заданий час відбудеться подія Y;

– аналіз відхилень – виявлення найбільш не-
характерних шаблонів.

Так, технологія Data Mіnіng дає змогу аналі-
зувати великі обсяги складних бухгалтерських 
даних із необхідною для оперативного реагу-
вання на фінансові проблеми швидкістю.

Одним із прикладів використання методів 
Data Mіnіng у бухгалтерському обліку є вияв-
лення навмисного викривлення даних фінансо-
вої звітності. Спочатку створюється історичний 
профіль підприємства та його управлінського 
складу, який розраховує обсяг операцій з даними 
бухгалтерського обліку і звітності, їхню частоту 
та періодичність. Згодом ці дані структуруються 
з метою зручності аналізу та застосування.

Наступним етапом є кластеризація даних, 
яку можна проводити у період, відповідний до 
терміну подання звітності (місячна, кварталь-
на), це достатній часовий проміжок для збору 
відомостей для аналізу. 

За вибраними критеріями встановлюються 
випадки шахрайства, які виходять за межі по-
грішності більш ніж на стандартне відхилення 
і відбуваються на не типові суми, з більшою або 
меншою частотою. 

Це не єдиний приклад використання Data 
Mіnіng в обліку. Наприклад, цей метод викорис-
товується для потреб структуризації інформації 
відповідно до наявних видів обліку, що можливо 
шляхом визначення і правильного встановлення 
суб’єкта, предмета й об’єктів організації обліко-
во-аналітичного забезпечення [10, с. 199]. 

Сучасні технології аналізу стають все більш 
зручними та точними у розрахунках і прогнозу-
ванні. Тому ми вважаємо, що вже найближчим 
часом інформаційні системи та інтелектуальні 
методи аналізу даних будуть використовува-
тися на більшості вітчизняних підприємств, у 
тому числі під час ведення бухгалтерії.

Висновки з цього дослідження. Проблеми 
сучасної економіки вимагають від вітчизняних 
підприємств використання лише простих де-
шевих методів аналізу, яким вважається тра-
диційний економічний аналіз. Але глобальне 
впровадження інформаційних технологій по-
требує нових підходів до аналізу діяльності під-
приємств, яким необхідно розширювати свою 
аналітичну діяльність та ефективніше застосо-
вувати сучасні інформаційні методи обробки ін-
формації. Застосування таких методів, як Data 
Mіnіng, у бухгалтерському обліку може дати 
підприємствам змогу створити нову парадигму 
діяльності відповідно до сучасних вимог. Вод-
ночас науковий складник цього питання потре-
бує подальших глибоких досліджень.
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АНОТАЦІЯ
Малий бізнес є суттєвою структурною частиною ринкової 

економіки, елементом конкурентного ринкового середовища. 
Без бізнесу економіка не може ні функціонувати, ні розвива-
тись. Завдяки мікробізнесу мобілізуються значні фінансові та 
виробничі ресурси населення. Саме тому питання розвитку, 
обліку та оподаткування малого бізнесу є завжди актуальними. 
У статті розглянуто сучасний стан напрямів державної підтрим-
ки малого підприємництва. Підкреслено, що передовий досвід 
європейських країн і США, вжиття різноманітних державних 
заходів підтримки приватних підприємців мають комплексний 
підхід. Визначено місце України у загальному рейтингу країн, 
окреслено нові критерії віднесення підприємців до спрощеної 
системи оподаткування, нові норми для ФОП, які почнуть ді-
яти з 2020 та 2021 рр. На підставі проведеного дослідження 
запропоновано певні заходи, спрямовані на вдосконалення 
взаємодії державних органів та платників податків, доведено 
доцільність створення та фінансування регіональних програм 
підтримки мікробізнесу як з боку держави, так і з боку реаліза-
ції фінансування через громадські установи. Такі програми мо-
жуть вирішити проблеми розвитку певних галузей економіки.

Ключові слова: мікробізнес, підприємництво, податкове 
навантаження, оподаткування, критерії, групи платників, спро-
щена система, вдосконалення.

АННОТАЦИЯ
Малый бизнес является существенной структурной частью 

рыночной экономики, элементом конкурентной рыночной сре-
ды. Без бизнеса экономика не может ни функционировать, ни 
развиваться. Благодаря микробизнесу мобилизуются значи-
тельные финансовые и производственные ресурсы населе-
ния. Именно поэтому вопросы развития, учета и налогообло-
жения малого бизнеса являются всегда актуальными. В статье 
рассмотрено современное состояние направлений государ-
ственной поддержки малого предпринимательства. Подчер-
кнуто, что передовой опыт европейских стран и США, приня-
тие разнообразных государственных мер поддержки частных 
предпринимателей имеют комплексный подход. Определено 
место Украины в общем рейтинге стран, намечены новые 
критерии отнесения предпринимателей к упрощенной систе-
ме налогообложения, новые нормы для ФЛП, которые начнут 
действовать с 2020 и 2021 гг. На основе проведенного иссле-

дования предложены определенные меры, направленные на 
совершенствование взаимодействия государственных орга-
нов и налогоплательщиков, доказана целесообразность соз-
дания и финансирования региональных программ поддержки 
микробизнеса как со стороны государства, так и со стороны 
реализации финансирования через общественные учрежде-
ния. Такие программы могут решить проблемы развития опре-
деленных отраслей экономики.

Ключевые слова: микробизнес, предпринимательство, 
налоговая нагрузка, налогообложение, критерии, группы пла-
тельщиков, упрощенная система, совершенствование.

ANNOTATION
Small business is an essential structural part of the market 

economy, an element of a competitive market environment. Without 
business, the economy can neither function nor develop. Thanks 
to microbusiness, significant financial and production resources 
of the population are mobilized. That is why the issues of deve-
lopment, accounting and taxation of small businesses are always 
relevant. The article considers the current state of the directions of 
state support of small business. It was emphasized that the best 
practices of European countries and the United States, the use of a 
variety of government measures to support private entrepreneurs 
have a comprehensive approach. The article identified Ukraine’s 
place in the overall ranking of countries, outlined new criteria for 
assigning entrepreneurs to the simplified tax system, new rules 
for FLP, which will be effective from 2020 and 2021. Ukraine has 
difficulty growing the number of small businesses and increasing 
their share of the country’s total GDP. There are also problems with 
financial and consulting support for entrepreneurship. We should 
also note the weak legislative framework. Due to tax pressures and 
external problems, some small business entities leave the market 
or go into the shadows. At the same time, the problem of social 
insecurity of the employees of such enterprises remains urgent, 
since they are deprived of social guarantees by receiving a “black 
salary”. The state should create and implement programs that will 
promote entrepreneurship: creating an institutional environment 
to improve the conditions for lending to entrepreneurs by banking 
organizations; development of legal framework to reduce adminis-
trative restrictions on business activities; implementation of special 
programs to support competitive, export-oriented small business-
es; development of small and medium-sized entrepreneurship 



378

Випуск 6(17) 2019

Класичний приватний університет

support institutions that help bring the idea from the stage of its 
development to commercial realization. On the basis of the study, 
certain measures were proposed to improve the interaction of state 
bodies and taxpayers; it was proved the feasibility of creating and 
financing regional programs to support micro business both from 
the state and from the implementation of financing through public 
institutions. Such programs can solve the problems of develop-
ment of certain sectors of the economy.

Key words: micro business, entrepreneurship, tax burden, 
taxation, criteria, payer groups, simplified system, improvement.

Постановка проблеми. Сучасні проблеми 
розвитку малого бізнесу є об’єктом інтенсивної 
економічної та політичної дискусії як у транс-
формаційних країнах, так і в розвинутих рин-
кових економіках. Основним питанням є роль 
цього сектору у вирішенні соціальних проблем 
та забезпеченні економічного зростання.

Наукові напрацювання у сфері малого бізне-
су досить значні, проте залишаються мало до-
слідженими проблеми оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва за альтернативними 
системами, доведення доцільності їх існуван-
ня як основних податкових важелів і стиму-
лів впливу на соціально-економічне становище 
у країні та рівень розвитку малого підприєм-
ництва. Залишаються недостатньо розробле-
ними як у теоретичному, так і в методично-
практичному аспектах питання оцінювання 
ефективності діючих альтернативних систем 
оподаткування, визначення напрямів щодо їх 
удосконалення; вжиття заходів, стимулюючих 
розвиток сектору малого підприємництва; гар-
монізації суспільних інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню стану та розвитку систем оподатку-
вання малого бізнесу приділялася значна увага 
науковців, практиків, представників органів 
державної влади. Серед вітчизняних та зару-
біжних науковців, які зробили важливий вклад 
у дослідження проблем розвитку та оподатку-
вання малого підприємництва, можна відзна-
чити В.Л. Андрущенка, В.В. Кіщак, В.О. Коз-
ловського, М.А. Магаса, В.В. Мареніченко, 
Ю.О Ольвінську, В.О. Панченко, І.В. Причепу. 
Завдяки працям цих науковців сформульовано 
підґрунтя для подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є аналіз стану малого біз-
несу в Україні, визначення чинників, які нега-
тивно впливають на його розвиток, виявлення 
шляхів подолання негативних факторів у про-
цесі створення та розвитку системи малого та мі-
кробізнесу в сучасних умовах господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Малий бізнес є найважливішою складовою су-
часної ринкової економіки. Завдяки малому 
підприємництву держава отримує значну час-
тину коштів в бюджет. Саме малий бізнес ба-
гато в чому визначає темпи економічного зрос-
тання, структуру та якість ВНП. Основна роль 
малого бізнесу полягає у вирішенні класичних 
завдань. Перш за все йдеться про згладжуван-
ня коливань економічної кон’юнктури, що є 

можливим за застосування особливого механіз-
му збалансування попиту й пропозиції. Крім 
цього, необхідно розвивати конкуренцію, яка 
дасть поштовх до більш раціонального застосу-
вання знань, що позначиться на поліпшенні ви-
користання матеріальних, кадрових та інших 
ресурсів. Важливо відзначити, що малий бізнес 
реалізує таке значуще явище, як формування 
середнього класу, зокрема, завдяки створенню 
робочих місць, отже, завдання є також пріори-
тетним для розвинених країн.

В економіці розвинених країн завдяки ма-
лим та середнім формам господарювання (біль-
ше 90% усіх підприємств) забезпечується 
близько 30–70% валового внутрішнього про-
дукту (ВВП). Так, наприклад, у Великобританії 
малий бізнес охоплює 96% підприємств краї-
ни й виробляє 30% ВВП, в Японії 80% праце-
здатного населення зайняті у сфері дрібних та 
середніх підприємств, в Італії ця частка стано-
вить 99%. Таким чином, у розвинених країнах 
малі та середні підприємства давно стали клю-
човою й невід’ємною частиною системи ринко-
вого господарювання [1, с. 4].

В рейтингу Doing Business за сприятливістю 
ділового середовища Україна посіла у 2018 р. 
81 місце [2], тому в умовах Євроінтеграції в 
економіці України виникає потреба викорис-
тання принципово нових підходів до розвитку 
підприємництва. Подальше реформування біз-
несу має ґрунтуватись на глибокому аналізі та 
врахуванні всіх чинників, які можуть вплину-
ти на його ефективність.

Насиченість малого й середнього підприєм-
ництва в Україні дорівнює показникам наси-
ченості (щільності) в зарубіжних країнах, але 
середній обсяг доданої вартості, випущений од-
ним суб’єктом малого й середнього бізнесу, іс-
тотно нижче за рівнем. У малому й середньому 
бізнесі переважно представлені приватні під-
приємці та мікропідприємства (62,8% і 32,7% 
відповідно).

Рівень розвитку малого бізнесу в країнах Єв-
ропи демонструє ту важливу роль, яку він віді-
грає для економіки будь-якої країни загалом. 
Насамперед розвинені європейські країни звер-
тають увагу на те, що підприємництво підви-
щує рівень інноваційного розвитку не тільки в 
дрібному, але й у великому бізнесі, бо воно сти-
мулює конкуренцію й створює високі бар’єри 
на ринку.

В Європі давно існує налагоджена система 
розвитку й підтримки малого підприємництва. 
Перш за все в цих країнах сильно спрощені про-
цедури відкриття малого бізнесу й сама правова 
база. Вони створюють спеціальні асоціації, які 
надають допомогу в прийнятті рішень учасни-
кам малого бізнесу, а також залучають до його 
підтримки різні державні органи й міністерства.

Останнім часом у країнах Європи широко 
розвивається онлайн-підтримка підприємців, де 
будь-який з них може в короткі терміни отри-
мати необхідну інформацію про сучасні техно-
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логії, призначені для підвищення ефективності 
бізнесу, отримати консультацію з поточних пи-
тань і навіть знайти інвесторів для своєї справи.

Таким чином, основними тенденціями роз-
витку малого бізнесу в ЄС є підтримка балансу 
державних інтересів та інтересів малого бізне-
су, впровадження програм лояльності подат-
кової системи для власників малого бізнесу, 
спрощення законодавчої бази й формування 
взаємовигідних контактів з іншими країнами.

Малий бізнес у США має низку відміннос-
тей. По-перше, в малому бізнесі задіяні майже 
60% усього працездатного населення. По-друге, 
у США дохід підприємства від початкового ка-
піталу в тисячу доларів до кількох мільйонів 
може збільшитися лише за кілька років. По-
третє, сам по собі малий бізнес у Штатах від-
різняється своїми розмірами від малого бізнесу 
в будь-якій країні, адже підприємства деяких 
галузей можуть мати до 1 500 співробітників і 
дохід від 6 до 20 млн. дол.

Основною причиною такого широкого роз-
витку підприємництва є встановлений в країні 
принцип підтримки малого й середнього біз-
несу. Він полягає в тому, що інтереси мало-
го бізнесу захищаються з боку уряду, а також 
вже майже 70 років у них існує Адміністрація 
у справах малого бізнесу, у якій є представни-
цтва в кожному штаті. Так, підтримка здійсню-
ється повсюдно, а не тільки в найбільших ви-
робничих регіонах.

Головний закон, що визначає ставлення до 
малого бізнесу у США, зобов’язує надавати 
підприємцям безмежний доступ до необхідних 
ресурсів для бізнесу, а також надавати їм фі-
нансову та консультаційну допомогу. Однак 
найважливішим є те, що він закріплює необхід-
ність віддавати не менше 23% всіх державних 
замовлень в руки малого бізнесу.

У країні налічується величезна кількість 
консультаційних центрів та пунктів допомоги 
малому бізнесу, які здійснюють його підтримку 
щодо впровадження інновацій, навчання персо-
налу, а також забезпечують належний захист 
власникам малого бізнесу.

Важливо відзначити, що політика США 
спрямована не тільки на фінансову підтримку 
малого бізнесу, але й на його розвиток щодо 
підвищення грамотності населення в питаннях 
ведення бізнесу. Центри консультації в регіонах 
дають можливість навчання підприємництву, 
надають допомогу в складанні бізнес-планів й 
пошуку джерел фінансування. У разі настан-
ня стадії занепаду бізнесу кожен підприємець 
може отримати допомогу у вирішенні цієї проб-
леми, йому дадуть підтримку й допоможуть 
уникнути банкрутства.

Головною особливістю політичної підтрим-
ки малого бізнесу в США є програми з розвит-
ку інноваційних проєктів. Саме ця сфера має 
великий вплив на конкурентоспроможність 
національної економіки, тому підтримка ви-
нахідництва, патентування, впровадження у 

виробництво новинок є головною лінією політи-
ки США сьогодні. Крім ухвалення закону про 
розвиток інновацій в малому бізнесі, на прове-
дення інноваційних досліджень підприємцями 
виділяється певний відсоток від усього фонду 
на НДДКР. Ефективність цієї програми під-
тверджує високий відсоток патентів, виданих 
на співробітників малого бізнесу.

Можна зробити висновок, що Україна має 
складності зі зростанням числа малих підпри-
ємств і збільшенням їх частки в загальному 
ВВП країни. Також існують проблеми щодо фі-
нансової та консультаційної підтримки підпри-
ємництва. Необхідно відзначити й слабку зако-
нодавчу базу.

Розгляду потребує ще такий важливий фак-
тор, як податкова політика різних держав, бо 
саме оподаткування є ключовою обставиною, яка 
впливає на розвиток підприємництва в країні. Як 
правило, у більшості розвинених країн викорис-
товуються такі види оподаткування підприємств 
малого бізнесу, як податкові пільги з податку на 
прибуток; спеціальні податкові режими.

Особлива система оподаткування діє у Ве-
ликобританії, де підприємства малого бізнесу 
мають можливість застосування прискореної 
амортизації, зокрема вартість інноваційного об-
ладнання списується в перший рік його вико-
ристання, що дає можливість збільшувати влас-
ні внутрішні інвестиції підприємства.

У Франції використовується податкова сис-
тема, яка передбачає використання спрощеного 
податкового режиму декларування прибутку. 
Крім цього, нові підприємства звільняються від 
сплати податків протягом перших двох років. 
Особливу підтримку уряд Франції надає тим, 
хто планує відкрити малий бізнес в економічно 
відсталих районах. Для них діють спеціальні 
знижки, а також вони звільняються від сплати 
податків у соціальні фонди.

Однак, звичайно, головним пунктом під-
тримки малого бізнесу в будь-якій країні є 
зниження податку на прибуток для малих під-
приємства. Тоді як в Україні діє єдина ставка 
податку на прибуток для всіх видів організацій, 
а саме 18%, інші країни знижують ставку по-
датків для підприємств малого бізнесу.

Таким чином, прийнята в більшості країн 
прогресивна шкала оподаткування здійснює 
позитивний вплив на розвиток малого бізнесу, 
бо дає новим підприємствам можливість на по-
чатковому етапі платити мінімальні податки. 
Наприклад, для підприємств малого бізнесу у 
Великобританії знижено ставки прибутково-
го податку: за стандартної ставки 35% ставка 
для малих підприємств становить 27%. Разом 
зі зниженням ставки податку на прибуток ма-
лих підприємств зменшено податок на інвести-
ції в нові сфери малого бізнесу, особливо ті, що 
пов’язані з високим ступенем ризику [3, с. 96].

У США використовуються більш низькі про-
центні ставки для прибуткового податку залеж-
но від розміру оподатковуваного прибутку: до 
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50 тис. дол. вона становить 15%; від 50 тис. дол. до 
75 тис. дол. – 25%; від 75 тис. дол. до 10 млн. дол. – 
34%; понад 10 млн дол. – 35% [3, с. 95]. Також 
власники малого бізнесу можуть купувати ліцен-
зії на заняття певним видом діяльності, її вартість 
замінює всі інші податки й збори.

Таким чином, можна виділити низку таких 
ключових проблем, які заважають широкому 
розвитку підприємництва в нашій країні:

1) складна структура оподаткування (різ-
ні податки, відрахування, акцизи й збори, які 
складно розрахувати простому підприємцю);

2) нестабільність податкової системи;
3) відсутність ефективних механізмів під-

тримки малого підприємництва.
Підприємницьку діяльність в Україні можна 

здійснювати за загальною та спрощеною система-
ми оподаткування. Існують певні критерії відне-
сення підприємця до спрощеної системи (рис. 1).

Нацбанк запропонував змінити Положен-
ня про ведення касових операцій у національ-
ній валюті в Україні. Зокрема, визначено, що 
суб’єкти господарювання у разі зняття готів-
кових коштів із поточних рахунків задля здій-
снення готівкових розрахунків з фізичними 
особами зобов’язані надавати на запит банку 
підтверджувальні документи, на підставі яких 
здійснюються такі готівкові розрахунки, необ-
хідні банку для вивчення клієнта з урахуван-
ням ризик-орієнтованого підходу. ФОП для під-
писання електронного касового документа має 
право використовувати електронний підпис.

Використання електронного підпису, елек-
тронної печатки здійснюється на договірних 
засадах за спеціальною технологією відповідно 
до вимог Законів «Про електронні документи та 
електронний документообіг», «Про електронні 
довірчі послуги».

Положення, за яким підприємство має ви-
значити та затвердити внутрішнім докумен-
том місце та спосіб зберігання відокремленими 
підрозділами щоденних Z-звітів в електронній 
формі, формат їх зберігання, який має забезпе-
чувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів 
представниками центрального органу виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реа-
лізує державну податкову й митну політику, 
а також відповідальну за зберігання цих чеків 
особу, стає чинним 11 грудня 2019 р.

19 жовтня 2019 р. опубліковані Закони 
№ 128 [4] і № 129 [5]. Обидва починають ді-
яти через 6 місяців після опублікування, тобто 
з 19 квітня 2020 р., але окремі їх норми всту-
плять в силу пізніше. До чого готуватися під-
приємцям на єдиному податку?

До 30 вересня 2020 р. (включно) ФОП на єди-
ному податку I групи, а також II–IV груп, обсяг 
доходу яких протягом календарного року не пе-
ревищує 1 млн. грн., зможуть не застосовувати 
РРО, крім тих, які здійснюють реалізацію тех-
нічно складних побутових товарів, які підляга-
ють гарантійному ремонту, а також продають лі-
карські засоби й вироби медичного призначення.

З 1 жовтня по 31 грудня 2020 р. перелік 
ФОП-«єдинників», які повинні застосовувати 
РРО, буде складатися (незалежно від суми річ-
ного доходу) з тих, хто проводить:

– реалізацію товарів (надання послуг) через 
Інтернет;

– реалізацію технічно складних побутових 
товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

– реалізацію лікарських засобів, виробів ме-
дичного призначення та надання платних по-
слуг у сфері охорони здоров’я;

– реалізацію ювелірних та побутових виробів 
з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння 
та напівдорогоцінного каміння;

– роздрібну торгівлю товарами, що були у 
вжитку, в магазинах;

– діяльність ресторанів, кафе, ресторанів 
швидкого обслуговування;

– діяльність туристичних агентств, турис-
тичних операторів;

– діяльність готелів та подібних засобів тим-
часового розміщення;

– реалізацію текстилю (крім реалізації за го-
тівкові кошти на ринках), деталей та приладдя 
для автотранспортних засобів.

З 1 січня 2021 р. всі ФОП на єдиному по-
датку повинні застосовувати РРО. Щоправда, з 
цього правила також будуть винятки:

– якщо підприємець належить до першої 
групи платників єдиного податку;

– якщо підприємець проводить розрахунки з 
покупцями виключно в безготівковій формі (при-
йом платежів картами вважається розрахунковою 
операцією для досягнення цілей застосування За-
кону про РРО, отже, під цей виняток не підпадає).

Ще одним неприємним моментом є ведення 
товарного обліку ФОП-«єдинниками», що за-
стосовують РРО.

Згідно зі статистичними даними [6] в Украї-
ні діють 478 716 ФОПів, які сплачують подати 
та збори на загальну суму 16 108 628,1 тис. грн. 
(табл. 1).

За аналізований період слід відзначи-
ти, що кількість ФОПів істотно скоротилася  
(з 1 007 720 до 478 716, тобто на 529 004), що 
привело до зменшення суми єдиного податку на 
1 061 257,6 тис. грн. При цьому спостерігаються 
зростання кількості найманих осіб (на 271 474 осо-
би), відповідно, зростання суми ПДФО та ЄСВ з 
найманих осіб (з 3 349 771 до 7 222 854,1 тис. грн., 
тобто на 3 873 083,1 тис. грн.).

Отже, через податковий тиски й зовнішні 
проблеми окремі суб’єкти малого підприємни-
цтва залишають ринок або йдуть в «тінь». При 
цьому актуальною залишається проблема со-
ціальної незахищеності працівників таких під-
приємств, адже, отримуючи «чорну зарплату» 
вони позбавляються соціальних гарантій.

Повноцінне використання можливостей МСП 
є не тільки економічним, але й соціальним за-
вданням державної політики. Його вирішення 
сприятиме збільшенню частки інноваційної 
продукції та створенню нових робочих місць.
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СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Побутові 
послуги, 

торгівля на 
ринках

Усі послуги 
фізичним 
особам та 
платникам 

ЄП, 
виробництв
о, торгівля

Виробницт
во, всі 
види 

послуг, 
торгівля

(з правом 
сплати 
ПДВ)

Кількість працівників не обмежена

Обіг до 5 млн. грн.

Ставка від обігу становить 3% з 
ПДВ, 5% без ПДВ

До обігу включаються 
комісійні, 

експедиторські без 
основного платежу

Без касових апаратів

Обіг до 
5 млн. грн.

на рік

Обіг до 
1,5 млн. грн.

на рік

Кількість 
не 

обмежена

До 10 
працівників

Обіг до 
300 000 грн.

на рік

Без 
найманих 

працівників

Облік виключно 
доходів

Ставка від 
обігу 

становить 
3% з ПДВ,

5% без ПДВ

Ставка до 
20% від 

мінімальної
зарплати (до 
944,60 грн. у 

2020 р.)

Ставка до 
10% від 

прожитковог
о мінімуму
(до 210,20 

грн. у 2020 р.)

Без довідок на 
працівників

Безстрокові свідоцтва платника єдиного податку

Право на відпустку 
й лікарняні

Можливість працювати з платниками податку на прибуток

Рис. 1. Умови спрощеної системи оподаткування

Дієва система підтримки малого підпри-
ємництва, а також створення нових кон-
цепцій національного розвитку в різних га-
лузях економіки може сприяти вирішенню 
проблеми розвитку малого підприємництва  
в країні.

Державною політикою у сфері розвитку ма-
лого й середнього підприємництва в Україні пе-
редбачаються:

– створення сприятливих умов для розвитку 
малого й середнього підприємництва;

– забезпечення розвитку суб’єктів малого й 
середнього підприємництва задля формування 
конкурентного середовища та підвищення рів-
ня їх конкурентоспроможності;

– стимулювання інвестиційної та інновацій-
ної активності суб’єктів малого й середнього 
підприємництва;
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– сприяння провадженню суб’єктами малого 
й середнього підприємництва діяльності щодо 
просування вироблених ними товарів (робіт, по-
слуг), результатів інтелектуальної діяльності на 
внутрішній та зовнішній ринки;

– забезпечення зайнятості населення шля-
хом підтримки підприємницької ініціативи гро-
мадян [7, с. 3].

Стратегією розвитку малого й середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 р. 
передбачається, що на рівні регіонів будуть 
створені регіональні програми розвитку мало-
го та середнього підприємництва із застосову-
ванням кластерно-орієнтованого підходу, що 
дасть змогу врахувати регіональні особливості 
та пріоритети розвитку. Вона спрямована на ви-
рішення проблем, що стримують розвиток сек-
тору підприємництва, а також створення умов 
найбільш повного розкриття його потенціалу.

Для досягнення поставлених цілей держава 
повинна створити та реалізувати програми, які 
сприятимуть розвитку підприємництва, а саме:

– створенню інституційного середовища для 
поліпшення умов кредитування підприємни-
цтва банківськими організаціями;

– розвитку нормативно-правової бази для 
зниження адміністративних обмежень для під-
приємницької діяльності;

– реалізації спеціальних програм підтримки 
конкурентоспроможних, експортно орієнтова-
них МСП;

– допомозі у створенні інфраструктурних 
об’єктів підтримки підприємництва, які необ-
хідні для розвитку й стабілізації нових суб’єктів 
малого бізнесу;

– розвитку інститутів з підтримки малого й 
середнього підприємництва, що сприяють дове-
денню ідеї від стадії її розроблення до комер-
ційної реалізації.

Критеріями досягнення результатів є:
– входження України до 30 країн рейтингу 

Світового банку «Ведення бізнесу»;
– становлення частки МСП, що використову-

ють залучені кошти, у 2020 р. понад 40%;
– збільшення кількості експортерів серед 

МСП на 30% до 2020 р.;
– становлення частки інноваційних підпри-

ємств у 2020 р. понад 20%;
– збільшення частки ринків з конкурентною 

структурою до 55%;
– зростання частки МСП у загальному обсязі 

реалізованої продукції на 5%;
– зменшення рівня зайнятості в неформаль-

ному секторі з 4,5 млн. осіб до 3,0 млн. осіб у 
2020 р. [8].

Висновки. Отже, мале підприємництво є 
органічним структурним елементом ринкової 
економіки, провідним сектором господарської 
діяльності регіону, одним із найважливіших ді-
ючих чинників економічного розвитку суспіль-
ства, що спирається на ринкові методи госпо-
дарювання. Малий бізнес і ринкова економіка 

Таблиця 1
Інформація про ФОП – платників єдиного податку

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. І півріччя 2019 р.
1. Кількість ФОПів 1 007 720 1 155 789 1 278 473 478 716
зокрема, 1 група 142 254 205 337 216 004 –
2 група 543 030 566 419 602 166 –
3 група з ПДВ 9 252 10 681 12 089 12 182
3 група без ПДВ 313 185 373 352 448 214 466 534
2. Кількість найманих осіб 613 148 767 027 863 926 884 622
зокрема, 2 група 441 930 550 679 606 075 623 555
3 група з ПДВ 20 184 22 152 24 543 24 233
3 група без ПДВ 151 034 194 196 233 328 236 834
3. Сума єдиного податку,  
тис. грн. 9 947 031,6 14 854 260,8 19 162 769,5 8 885 774,0

зокрема, 1 група 212 617,0 355 269,6 385 162,8 –
2 група 1 611 751,2 3 555 938,8 4 144 030,1 –
3 група з ПДВ 331 736,1 458 410,0 586 165,9 317 325,7
3 група без ПДВ 7 790 927,3 10 484 642,4 14 047 410,7 8 568 448,3
4. Сума ПДФО з найнятих осіб, 
тис. грн. 1 114 042,8 3 744 734,9 4 900 840,1 3 123 754,1

зокрема, 2 група 761 782,1 2 735 643,1 3 464 933,1 2 212 382,6
3 група з ПДВ 50 676,0 119 485,3 163 232,6 93 405,3
3 група без ПДВ 301 584,7 889 606,5 1 272 674,4 817 966,2
5. Сума ЄСВ з найнятих осіб, 
тис. грн. 2 235 728,2 5 042 712,7 6 517 725,1 4 099 100,0

зокрема, 2 група 1 619 664,5 3 702 547,3 4 631 254,5 2 917 722,0
3 група з ПДВ 87 375,8 157 461,3 211 551,2 119 756,2
3 група без ПДВ 528 687,9 1 182 704,1 1 674 919,4 1 061 621,8
Разом податків і зборів, тис. грн. 16 823 771,1 20 641 173,0 30 581 334,7 16 108 628,1
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є взаємозалежними чинниками. З одного боку, 
ефективність та динаміка розвитку ринкової 
економіки певним чином залежать від успіш-
ного функціонування малого бізнесу, з іншого 
боку, справжній ринковий механізм господа-
рювання сприяє формуванню підприємницької 
активності, тому бажано для малого підприєм-
ництва отримувати належну підтримку з боку 
державних і недержавних інституцій. Це забез-
печує його розквіт, що сприяє розвитку еконо-
міки країни загалом.
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НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

NEW APPROACHES TO THE CLASSIFICATION  
OF INFORMATION SUPPORT FOR LEGAL EXPERTISE

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність використання судово-

економічної експертизи для формування доказової бази у кри-
мінальних провадженнях із питань ухилення від сплати подат-
ків. Розкрито сутність понять «інформація», «забезпечення», 
«інформаційне забезпечення судово-економічної експертизи». 
Проаналізовано існуючі підходи до класифікації інформацій-
ного забезпечення судово-економічної експертизи та запро-
поновано розширити класифікаційний ряд із використанням 
підходу, який ґрунтується на професійному інформаційному 
контакті. Надані пропозиції сприятимуть організації та оптимі-
зації процесу економічного судово-експертного дослідження, 
формуванню науково обґрунтованих висновків експерта, під-
вищать їх значимість та доказовість для з’ясування всіх обста-
вин вчинення податкового злочину.

Ключові слова: експертиза, інформація, забезпечення, 
класифікація, кримінальне провадження.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость использования судеб-

но-экономической экспертизы для формирования доказатель-
ной базы уголовных производств по вопросам уклонения от 
уплаты налогов. Раскрыта сущность понятий «информация», 
«обеспечение», «информационное обеспечение судебно-эко-
номической экспертизы». Проанализированы существующие 
подходы к классификации информационного обеспечения су-
дебно-экономической экспертизы и предложено расширить 
классификационный ряд с использованием подхода, основан-
ного на профессиональном информационном контакте. Пред-
ставленные предложения будут способствовать организации и 
оптимизации процесса экономического судебно-экспертного ис-
следования, формированию научно обоснованных выводов экс-
перта, повысят их значимость и доказательность для выяснения 
всех обстоятельств совершения налогового преступления.

Ключевые слова: экспертиза, информация, обеспечение, 
классификация, уголовное производство.

ANNOTATION
The article states that it is impossible to determine the quali-

fying features of economic crimes without the use of specialized 
knowledge in accounting, financial control and economic analy-
sis, especially in criminal proceedings conducted by the bodies of 
the State Tax Service of Ukraine. The necessity of using foren-
sic and economic expertise to form an evidence base in criminal 
proceedings on tax evasion is substantiated. The interpretation 
of the concepts of «information», «provision», «information sup-
port of forensic and economic expertise» in the legislation and 
scientific literature is investigated. Existing classifications of infor-
mation support of forensic and economic expertise are analyzed.  

The need to broaden the ranking using an approach based on pro-
fessional information contact is indicated. It is proposed to classify 
the information support of forensic and economic expertise using 
three basic parameters: professional information communication 
(procedural interaction, not procedural interaction); cognition of 
information (new and relevant information); qualitative character-
istics of the content of information support (legislative and regu-
latory support, methodological support, contractual information, 
information of organizational and managerial nature, technological 
information, planned economic information, factual information, 
background information, additional information). According to the 
mentioned classification features the types of information support 
of forensic economic examination were considered taking into 
account the peculiarities of financial investigations of the SFSU 
bodies and the characteristics of each type are given. Proposed 
proposals for the development of an orderly algorithm for conduct-
ing expert actions to resolve complex controversial issues within 
the framework of criminal proceedings of the SFSU bodies on the 
basis of sufficient information, will facilitate the organization and 
optimization of the process of economic forensic research, the for-
mation of scientifically substantiated conclusions and conclusions. 
identification of all circumstances of committing a tax crime

Key words: examination, information, provision, classification, 
criminal proceedings.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Значна частина пра-
вопорушень у сфері економіки пов’язана з по-
рушеннями податкового, валютного та іншого 
законодавства, яке регулює питання нараху-
вання та сплати податків. Для притягнення до 
відповідальності винних осіб органи ДФСУ ма-
ють кваліфікувати такі правопорушення як зло-
чини. Установлення певних кваліфікаційних 
ознак економічних злочинів неможливе без за-
стосування спеціальних знань із питань бухгал-
терського обліку, фінансового контролю та еко-
номічного аналізу, тому слідчі органи ДФСУ в 
процесі проведення кримінального провадження 
залучають фахівців, які володіють спеціальними 
знаннями в галузі економічної науки для прове-
дення судово-економічної експертизи.

Історично склалося так, що судово-еконо-
мічна експертиза застосовувалася в особливих 
випадках і завжди слугувала інструментом під-
твердження чи спростування складу злочину.  
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Її особливістю є те, що під час вивчення обста-
вин податкових спорів і економічних злочинів 
у сфері оподаткування є необхідність поєднання 
юридичних та економічних знань [1, с. 65]. Для 
досягнення максимальних результатів еконо-
мічне експертне дослідження повинно бути на-
лежним чином забезпечене всім необхідним, у 
тому числі й різного роду інформацією, з якою 
проводяться ті чи інші експертні дії, спрямова-
ні на отримання експертного висновку. Від ви-
користання інформації, раціонального її вибору 
за обсягом та змістом залежить зменшення сту-
пеня невизначеності експерта-економіста щодо 
відповідей на поставлені питання, пов’язаних з 
ухиленням від сплати податків, а також якість 
експертного дослідження, як результат – дока-
зовість висновків експерта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. У науковій літературі 
питанням інформаційного забезпечення судово-
економічної експертизи у цілому приділялося 
достатньо уваги. Теоретичним та прикладним 
питанням удосконалення інформаційного за-
безпечення проведення судово-економічної 
експертизи присвятили свої роботи вітчизняні 
вчені: М.Т. Білуха, М.Ф. Базась, І.В. Губано-
ва. І.Д. Голяш, К.В. Капустник, О.І. Коблян-
ська, С.Р. Романів, М.Я. Сегай, Н.Є. Стельмах, 
О.В. Хомутенко та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Проте недостатньо дослідженим 
залишається питання класифікації інформацій-
ного забезпечення судово-економічної експер-
тизи, яка б ґрунтувалася на інформаційному 
контакті, що передбачає використання принци-
пів інформатики – науки про будову і загальні 
властивості інформації, закономірності її ство-
рення, обробки, передачі і використання.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є обґрунтування необхід-
ності вдосконалення класифікації інформаційно-
го забезпечення судово-економічної експертизи у 
фінансових розслідуваннях органів ДФСУ шля-
хом розширення класифікаційного ряду з ви-
користанням підходу, який ґрунтується на про-
фесійному інформаційному контакті суб’єктів 
призначення та проведення експертизи.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Поняття «інформаційне забез-
печення експертного дослідження» необхідно 
розглядати в двох аспектах – «інформація» та 
«забезпечення». Термін «інформація» вико-
ристовується в наукових розробках із різних 
галузей знань, при цьому тлумачення терміна 
зумовлено особливостями кожної галузі (юри-
дичної, економічної, технічної тощо). Сучасне 
наукове поняття про інформацію дуже точно 
сформулював Норберт Вінер, «батько» кібер-
нетики: «Інформація – це позначення змісту, 
отриманого із зовнішнього світу в процесі на-

шого пристосування до нього й пристосування 
до нього наших почуттів» [2]. 

Нормативне визначення інформації закрі-
плене в Законі України «Про інформацію», 
який тлумачить її як «будь-які відомості  
та/або дані, які можуть бути збережені на мате-
ріальних носіях або відображені в електронно-
му вигляді» [3]. Уточнене визначення терміна 
«інформація» надано в Законі України «Про 
захист економічної конкуренції»: інформа-
ція – це відомості в будь-якій формі й вигляді 
та збережені на будь-яких носіях (у тому числі 
листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, 
діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), 
фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофіль-
ми, звукові записи, бази даних комп’ютерних 
систем або повне чи часткове відтворення їх 
елементів), пояснення осіб та будь-які інші пу-
блічно оголошені чи документовані відомості 
(п. 2 ст. 1) [4]. Закон України «Про телекомуні-
кації» закріплює розуміння інформації «як ре-
зультат обробки даних засобами обчислюваль-
ної техніки» [5].

Із наведених тлумачень випливає, що понят-
тя «інформація» зводиться до такого розуміння: 

1) інформація – це відомості та/або дані, які 
збережені у будь-якій формі і вигляді;

2) інформація – це відомості, які є докумен-
тованими або публічно оголошеними у порядку, 
встановленому законодавством.

Дослідження наукових праць із даного пи-
тання дають можливість говорити про те, що 
більшість учених застосовує законодавче ви-
значення терміна «інформація» через поняття 
«відомості», «дані». Так, науковець Н.В. Мака-
рова вказує, що «інформація – це відомості про 
об’єкти і явища навколишнього середовища, 
їхні параметри, властивості і стан, які зменшу-
ють ступінь невизначеності, неповноти знань» 
[6]. В.В. Бірюков зазначає, що «під інформаці-
єю ми розуміємо сукупність відомостей, знань 
про окремі об’єкти та явища, отриманих у про-
цесі їх пізнання людиною з використанням ор-
ганолептичних методів або науково-технічних 
засобів, які зберігаються у пам’яті або зафіксо-
вані штучною мовою на будь-якому носії» [7]. 
Для розуміння терміна «інформація» деякі на-
уковці застосовують поняття «знання»: «Інфор-
мація – це певна сума знань про той чи інший 
об’єкт, які можна використати в доцільній ді-
яльності людини» [8]. 

Поняття інформації відноситься до основних 
понять науки і тісно пов’язане з таким понят-
тям, як «забезпечення». В.В. Бірюков поняття 
«забезпечення» розуміє як «постачати щось у 
достатній кількості, задовольняти певні потре-
би, створювати умови для здійснення чого-не-
будь» [7]. Академічний тлумачний словник по-
яснює значення цього терміна як «створення 
надійних умов для здійснення чого-небудь» [9].

Вивчення літературних джерел показало, що 
інформаційне забезпечення певної діяльності 
розглядається «...і як процес забезпечення ін-
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формацією, і як сукупність форм документів, 
нормативної бази і рішень» [10, с. 63], і як «ди-
намічна система одержання, оцінювання, збе-
рігання та перероблення даних» [11, с. 115], 
як «найважливіший елемент інформаційних 
систем і інформаційних технологій» [12], і як 
«інтегрована система знань про об’єкт, що пе-
редбачає всі види і форми використання знань 
та об’єднує сукупність методів і засобів єдиної 
системи організації і зберігання, нагромаджен-
ня й актуалізації, доступу і здобуття, оброблен-
ня і використання виробничої інформації» [13].

У контексті судово-економічної експертизи 
інформаційне забезпечення науковцями розгля-
дається як «науково організований і безперерв-
ний процес накопичення, підготовки й надання 
систематизованої науково-технічної інформації, 
необхідної для вирішення судово-експертних 
завдань» [14, с. 463].

На думку М.Я. Сегая, мета інформаційного 
забезпечення судової експертизи – «створення 
впорядкованої системи збирання, збереження, 
передавання та використання даних у судовій 
експертизі взагалі та в її конкретних видах» 
[15]. Упорядкованість цієї системи досягається 
шляхом класифікації інформаційного забезпе-
чення, що дає змогу експерту вірно визначати 
напрями експертних дій, вибирати відповідні 
методики, обґрунтовувати та формулювати екс-
пертні висновки.

Аналіз літературних джерел свідчить, що 
розроблено багато підходів до класифікації ін-
формаційного забезпечення різних видів судо-
вих експертиз, в основу яких покладено власти-
ві їм особливості. Так, О.В. Хомутенко поділяє 
інформацію залежно від її використання в про-
цесі проведення судово-економічної експертизи 
[16, с. 223]. Орієнтовану систематизацію інфор-
маційного забезпечення судово-бухгалтерської 
експертизи в розрізі стадій її процесу надає 
М.Ф. Базась [17, с. 297]. О.Р. Россинська роз-
глядає інформаційне забезпечення, пов’язуючи 
його з формами судово-експертної діяльності 
[18]. Водночас переважна більшість науковців, 
розглядаючи інформаційне забезпечення судо-
во-економічної експертизи, обмежується, як 
правило, дослідженням його правового або ме-
тодичного аспекту, не приділяючи увагу класи-
фікації, яка б ґрунтувалася на інформаційно-
му контакті, котрий передбачає використання 
принципів інформатики – науки про будову і 
загальні властивості інформації, закономірності 
її створення, обробки, передачі і використання.

Такий підхід було запропоновано професором 
М.Т. Білухою для класифікації інформаційного 
забезпечення фінансово-господарського контро-
лю [19, с. 281]. Оскільки експертиза є одним із 
його методів, то вважаємо за можливе адапту-
вання такого підходу для розширення розуміння 
структури, змісту та особливостей інформацій-
ного забезпечення процесу судово-економічної 
експертизи. При цьому необхідно враховувати, 
що в процесі проведення судово-економічної екс-

пертизи використовується переважно економіч-
на інформація, що є сукупністю відомостей, які 
відображають усі напрями діяльності платника 
податків. Вона подається здебільшого повідо-
мленнями спеціальної форми, текстовим і циф-
ровим способами, але використовується інфор-
мація не загального (абстрактного) характеру, 
а специфічна (конкретна), зумовлена виключно 
особливостями експертного дослідження.

Виходячи із цього, науково обґрунтована сис-
тема класифікації інформаційного забезпечення 
судово-економічної експертизи має ґрунтуватися 
на трьох основних параметрах: професійній ін-
формаційній комунікації, пізнавальності інфор-
мації та якісних характеристиках змісту інфор-
маційного забезпечення (рис. 1).

Професійна інформаційна комунікація може 
розглядатися як система взаємодії (контактів) 
між суб’єктами призначення та суб’єктами ви-
конання експертного дослідження. Професійна 
інформаційна комунікація судово-економічної 
експертизи формується внаслідок комунікацій-
них взаємовідносин, які передбачають прямі 
інформаційні контакти безпосередніх виконав-
ців експертного дослідження (експертів-еконо-
містів) та слідчих органів ДФСУ. Інформацій-
на комунікація використовується експертом за 
результатами вивчення матеріалів криміналь-
ного провадження на всіх етапах процесу екс-
пертного дослідження: підготовчому та орга-
нізаційно-методичному, дослідницькому, етапі 
узагальнення результатів та формування висно-
вку експерта. Вона передбачає обмін інформа-
цією для одержання матеріалів, необхідних для 
виконання експертного завдання, узгодження 
термінів проведення експертизи, надання по-
відомлення про неможливість проведення екс-
пертизи тощо. Така інформаційна комунікація 
є узгодженою за цілями і завданнями та засо-
бами діяльністю у процесі встановлення істини 
у кримінальних провадженнях щодо ухилення 
від сплати податків. Вона відіграє винятково 
важливу роль у розслідуванні та розкритті зло-
чинів, пов’язаних із порушеннями податкового, 
валютного та іншого законодавства. Правильна 
її організація, безумовно, підвищує ефектив-
ність вирішення експертних завдань та дока-
зовість експертних висновків. У ході проведен-
ня судово-економічних експертиз взаємодія 
експерта-економіста зі слідчим органів ДФСУ 
може здійснюватися як у процесуальній, так і в 
непроцесуальній (організаційній) формах:

– процесуальна форма взаємодії – це форма, 
прямо передбачена нормами кримінально-про-
цесуального законодавства;

– непроцесуальна – регламентована різного 
роду відомчими актами, або нерегламентова-
на законом та витікає з його змісту та смислу, 
а також проваджувана в силу практики, яка 
склалася. У цьому разі взаємодія слідчого з екс-
пертом-економістом виявляється у тому, що до-
даткові матеріали збираються як за ініціативою 
слідчого, так і за клопотанням експерта.



387Приазовський економічний вісник

За рівнем пізнавальності інформаційне забез-
печення судово-економічної експертизи можна 
поділити на:

– нову інформацію, яку отримує експерт у 
результаті пізнання предмету експертного до-
слідження, та за своєю сутністю є вирішен-
ням експертного завдання. Вагомим складни-
ком цієї інформації є експертна економічна 
інформація, яку О.В. Хомутенко розуміє як 
«результат вивчення змісту документів про ді-
яльність платника податків у межах предмету 
експертного дослідження на основі спеціальних 
знань у галузі економіки з метою обґрунтуван-
ня висновків судової економічної експертизи» 
[16, с. 225]; 

– релевантну інформацію, яка акумулює су-
купність даних, відомих раніше (міститься в 
матеріалах кримінального провадження, нада-
них на експертизу).

За змістом інформаційне забезпечення судо-
во-економічної експертизи класифікують у роз-
різі таких категорій:

– законодавче та нормативно-правове забез-
печення – це сукупність інформації законо-
давчо-нормативних актів, які регламентують 
процесуальний порядок призначення та прове-
дення судово-економічної експертизи та окремі 
питання діяльності платників податків у части-
ні їх оподаткування;

– методичне забезпечення – це сукупність 
науково обґрунтованих методик, які атестова-
ні і зареєстровані в Реєстрі методик проведення 
судових експертиз та рекомендовані до впровад-
ження в експертну практику, а також методик, 
які створюються виходячи з практичного досві-
ду експерта-економіста з урахуванням чинного 
нормативно-правового законодавства;

– договірна інформація – міститься в укладе-
них між платниками податків юридичними та 
фізичними особами цивільно-правових та гос-
подарських договорах, виконання умов яких 
передбачає нарахування та сплату податків.

– інформація організаційно-управлінського 
характеру – міститься у комплексі документації, 
що регулює правовий статус платника податків, 
організаційно-управлінські особливості, специфі-
ку діяльності (статут, штатний розпис, накази, 
розпорядження, службове листування тощо);

– технологічна інформація, яка міститься в 
документації з питань технології виробництва 
продукції, виконання робіт та надання послуг;

– планово-економічна інформація являє со-
бою сукупність відомостей, які пов’язані з 
функцією планування та опису господарських 
процесів, що мають відбутися в заданому ча-
совому періоді, наприклад обсяг випуску кон-
кретного найменування продукції, кількість 
матеріалів конкретного найменування за дого-
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Рис. 1. Класифікація інформаційного забезпечення судово-економічної експертизи
Джерело: адаптовано за матеріалами [19]
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вором, кошторис майбутніх витрат на виконан-
ня робіт та надання послуг тощо;

– фактографічна інформація – сукупність да-
них економічного характеру про факти, що дій-
сно відбулися у виробничій і фінансово-господар-
ській діяльності платника податків і відображені 
у первинних документах бухгалтерського обліку, 
облікових регістрах бухгалтерського, оператив-
ного і статистичного обліку, а також у звітності 
про його діяльність [19, с. 282]. Фактографічна 
інформація має чи не найважливіше значення, 
оскільки саме в ній можливо виявити докази 
ухилення від сплати податків або ж їх відсутнос-
ті. Ураховуючи, що інформація про господарські 
операції, які задокументовані та вартісно оці-
нені, підлягає відображенню в бухгалтерському 
обліку, то під час розгляду правопорушень еко-
номічного напряму об’єктом дослідження висту-
пають саме дані бухгалтерського обліку. Бух-
галтерські документи підлягають дослідженню 
з погляду виявлення слідів протиправної діяль-
ності та отримання інформації про відхилення 
в оподаткуванні платника податків. Після вияв-
лення викривлених даних первинних документів 
в облікових регістрах та звітності можна гово-
рити про наявність ознак правопорушень у всій 
системі бухгалтерського обліку; 

– довідкова інформація – інформація до-
відників, нормативів, стандарті, вона охоплює 
ціни, тарифи, розцінки, які можуть бути плано-
вими, фактичними, договірними, прейскурант-
ними, відпускними, оптовими, роздрібними;

– додаткова інформація, яка зафіксована в 
протоколах свідчення деяких категорій праців-
ників платника податків, у якого були вчинені 
правопорушення. До таких категорій відносять-
ся працівники бухгалтерій, складів, секретарі, 
водії, вантажники, працівники охорони та ін. 
З їхніх свідчень експерт отримує інформацію 
про порядок ведення бухгалтерського та подат-
кового обліку, обставинах здійснення окремих 
господарських операцій, місцях зберігання ма-
теріальних цінностей, коштів, бухгалтерських 
та інших документів, які підтверджують факти 
податкових правопорушень. Окрім того, джере-
лом додаткової інформації для експерта-еконо-
міста можуть бути: аудиторські висновки, акти 
ревізій, акти документальних перевірок, висно-
вки інших судових експертиз тощо [21, с. 145].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Про-
цес судово-економічної експертизи характери-
зується чітко регламентованою технологію про-
ведення експертних процедур, які потребують 
одночасного забезпечення необхідною інформа-
цією для дослідження і побудови висновку. Ура-
ховуючи різноманітність поглядів науковців та 
певну дискусійність питання щодо інформацій-
ного забезпечення судово-економічної експерти-
зи, є підстави вважати, що його класифікація 
є тим інструментом, який підвищує якість та 
доказовість результатів проведеного досліджен-
ня. Запропонований підхід до класифікації ін-

формаційного забезпечення судово-економічної 
експертизи стане підґрунтям для розроблення 
впорядкованого алгоритму проведення експерт-
них дій для вирішення складних суперечливих 
питань у межах кримінальних проваджень ор-
ганів ДФСУ на базі достатньої інформації.
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АНАЛІЗ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  
ТА РОЗРОБКА ПРОЄКТУ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

ANALYSIS OF THE INSURANCE SERVICES MARKET OF UKRAINE  
AND DEVELOPMENT OF ITS IMPROVEMENT PROJECT

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню страхового ринку Укра-

їни. Розглянуто загальні теоретичні основи страхування та 
страхового ринку. Сучасний ринок страхових послуг України 
перебуває не в ідеальному стані. За останні роки, звісно, від-
бувся розвиток компаній, самих процесів страхування та стра-
хування як послуги загалом, але через наявність проблем та 
бар’єрів його рівень є не таким високим, яким міг би бути. У 
статті проведено структурний та динамічний аналіз за останні 
5 років та матричний аналіз для того, щоби знайти ці пробле-
ми. В результаті детального аналізу виявлено проблеми, що 
сповільнюють розвиток ринку. Представлено шляхи вирішен-
ня цих проблем та покращення стану ринку. Всі ці шляхи та 
поради для виведення страхового ринку на наступний рівень 
включено в проєкт. Об’єктом дослідження є страховий ринок 
України, а предметом – діяльність компаній на цьому ринку.

Ключові слова: страхування, ринок, компанія, аналіз, при-
ріст, проблеми, проєкт, вдосконалення.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию страхового рынка Укра-

ины. Рассмотрены общие теоретические основы страхования 
и страхового рынка. Современный рынок страховых услуг 
Украины находится не в идеальном состоянии. За последние 
годы, конечно, произошло развитие компаний, самих процес-
сов страхования и страхования как услуги вообще, но из-за 
наличия проблем и барьеров его уровень является не таким 
высоким, каким мог бы быть. В статье проведен структурный 
и динамичный анализ за последние 5 лет и матричный анализ 
для того, чтобы найти эти проблемы. В результате детального 
анализа выявлены проблемы, замедляющие развитие рынка. 
Представлены пути решения этих проблем и улучшения со-
стояния рынка. Все эти пути и советы для вывода страхового 

рынка на следующий уровень включены в проект. Объектом 
исследования является страховой рынок Украины, а предме-
том – деятельность компаний на этом рынке.

Ключевые слова: страхование, рынок, компания, анализ, 
прирост, проблемы, проект, совершенствование.

ANNOTATION
The article is dedicated to the insurance market of Ukraine. 

Theoretical basis about insurance and insurance market ignored. 
The current market of insurance services of Ukraine has been re-
located to a non-ideal station. For the remaining rooks, there is a 
clear view of the development of the companies themselves, the 
processes of insurance and the insurance of the servants, but be-
cause of the presence of problems and the bar we are looking for. 
Also matrix and structural analysis allow you to see the future, in 
such markets you can develop. In this robot, I will conduct struc-
tural analyzes and dynamic analysis for the rest of 4 years and 
matrix analysis, in order to know the problems. Structural and dy-
namic data analyzed. The structural analysis includes the analysis 
of the company’s business, the company’s business plan and the 
premium, the structure’s insurance types. In the dynamic analysis, 
the bulletin was analyzed at the rate of growth, but at the rate of 
growth. Matrix analysis allows you to marvel at the insurance mar-
ket. SWOT-analysis imaged. The strengths and weaknesses of the 
insurance market analyzed. It’s allowed to clearly marvel at the 
frauds, that for the help of some kind of overtaking of a half-fall. An 
analysis of the possibilities and the threat of allowing you to appear 
for someone else who can wreck the rhinoceros, so that you can 
dearly deceive respect at once, until you see the threat. In general, 
matrix analysis allows you to create an overall picture of the state 
of the structure and see non-numerical data. As a result of the ro-
bots, the project was copied in a blatant manner, the layouts in the 
table, in some kind of registration are required in certain sectors, it 
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is necessary. Allow you to resolve some of the problems and bring 
the insurance market of Ukraine to a new level. Coverage of insur-
ance market of Ukraine analyzed. The subject is the business of 
the company on the whole market. With the help of robots is finding 
ways and abilities abbreviated I will become an insurance market. 
The relevance of those supervising is that the insurance market in 
the most developed parts of the country means a part of the GDP, 
the same development in Ukraine can be reduced economically.

Key words: insurance, market, company, analysis, growth, 
problems, project, improvement.

Постановка проблеми. Сучасний страховий 
ринок є однією зі сфер, що робить велику час-
тину ВВП. В Україні ж страховий ринок скла-
дає маленьку частину ВВП та ще зовсім не роз-
винутий. В нього є потенціал, якщо спиратися 
на досвід розвинутих країн. Дослідження стра-
хового ринку є актуальним, тому що за подо-
лання проблем та бар’єрів, що заважають йому 
розвиватися, можна прискорити його розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сфери страхування в економіці 
та дослідженням ринку страхування займалися 
О.Д. Заруба, Ю.М. Журавльов, А.А. Алексан-
дров, А.А. Гвозденко, В.Д. Базилевич [1].

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є виділення проблем та 
бар’єрів у сфері страхування та пропозиція спо-
собів їх вирішення.

Для досягнення цілі поставлено такі завдання:
– аналіз структурних та динамічних показ-

ників страхового ринку;
– матричний аналіз та аналіз сезонного ко-

ливання;
– виявлення проблем страхового ринку;
– розроблення проєкту щодо вдосконалення 

страхового ринку.
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Зараз у світі все більшого значення набуває 
страхування. З кожним роком кількість людей, 
які складають договори страхування, зростає. 
У 2018 році світовими лідерами за цим показни-
ком були США (1,35 трлн. дол. США страхових 
премій на рік), Японія (471 млрд. дол. США),  
Китай (466 млрд. дол. США). Ще одним важ-

ливим показником світового ринку є частка 
страхових премій у ВВП країни або регіону; за 
цим параметром лідирують Тайвань, де стра-
хові премії забезпечують 19% ВВП, Гонконг 
(17–18%), ПАР (14%), Південна Корея (13%) і 
Фінляндія (12%) [2].

У сфері страхування Україна посідає не 
передове місце. За часткою страхових пре-
мій показник складав 2 982 920 млн. грн., а 
валові страхові премії за цей же рік складали 
31 391,1 млн. грн. [3]. Більш детально розгля-
немо статистику кількості страхових компаній.

Станом на 30 вересня 2019 року в Україні 
працювали 296 страхових компаній. На кінець 
2018 року було 310 страхових компаній, що на 
14 страхових компаній менше (табл. 1) [3]. За 
2019 рік було ліквідовано за власним бажанням 
страховиків та за постановою держави 9 компа-
ній з ризикового страхування та 5 компаній зі 
страхування життя.

Кількість компаній за 4 роки зменшилась на 
86 одиниць. Зокрема, компаній з ризикового 
страхування стало на 63 менше, а компаній зі 
страхування життя стало менше на 23. Зменшен-
ня кількості компаній приводить до полегшення 
контроля за ринком страхування та зменшення 
ризиків втрати грошей страхувальниками через 
неправильну діяльність страхових компаній, але 
такий подальший курс приведе до олігополії чи 
навіть монополії на ринку страхування.

За 4 роки валові страхові премії зросли на 
4 623,8 млн. грн., а валові страхові виплати – 
всього на 2 309,7 млн. грн.

Виплати та премії продовжують зростати з 
кожним роком. Це пояснюється тим, що пара-
лельно з появою нових клієнтів решта продо-
вжує сплачувати премії та отримувати виплати.

Показники змінюються з кожним роком в 
різних напрямах і не можна встановити чітку 
тенденцію в цій сфері. Більш наглядно розподіл 
страхових премій продемонстровано на рис. 1.

При цьому кожен показник змінюється по-
своєму, створюючи в сукупності кожного разу 
нову ситуацію на страховому ринку.

Таблиця 1
Кількість страхових компаній України з 31 грудня 2016 року по 30 вересня 2019 року [3]

Показник 31 грудня 
2016 року

31 грудня 
2017 року

31 грудня 
2018 року

30 вересня 
2019 року

Загальна кількість 382 361 310 296
зокрема, СК “non-Life” 325 312 271 262
CК “Life” 57 49 39 34

Таблиця 2
Страхова діяльність у 2016–2019 роках, млн. грн. [3]

Показник 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
Валові страхові премії 26 767,3 29 736,0 35 170,3 43 431,8
Валові страхові виплати 5 065,4 8 100,5 8 839,5 10 536,8
Рівень валових виплат, % 18,9 27,2 25,1 23,5
Чисті страхові премії 18 592,8 22 354,9 26 463,9 20 790,9
Чисті страхові виплати 4 893,0 7 602,8 8 561,0 7 157,4
Рівень чистих виплат, % 26,3 34,0 32,3 34,4
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Далі була досліджена динаміка показників, 
пораховані темпи росту показників (табл. 4).

Темп росту компаній складає 91,85%, тому 
в середньому кожного року страхових компаній 
на українському ринку стає на 8,2% менше. 
Кількість компаній продовжує зменшуватися 
кожного року. Все більше компаній бідніють 
та зачиняються, не отримуючи підтримки від 
держави.

Темп росту премій складає 105,5%, тобто в 
середньому їх сума зростає на 5,5%. Темп росту 
виплат складає 113,33%, тобто в середньому їх 
сума зростає на 13,33%.

Сума премій та виплат кожного року про-
довжує зростати, бо як нові клієнти страхових 
компаній вносять нові премії та отримують ви-
плати, так і старі продовжують це робити, тому 
їх кількість продовжує зростати.

Таблиця 3
Структура страхових премій за 2017–2018 роки за видами страхування, млн. грн. [3]

Вид страхування 2017 рік 2018 рік Зміна за рік
Автострахування 4 142,6 4 626,0 -483,40
Страхування майна 1 275,1 1 331,2 -56,10
Медичне страхування 1 120,2 1 306,1 -185,90
Страхування життя 1 312,8 1 245,1 67,70
Страхування фінансових ризиків 877,1 914,6 -37,50
Страхування від вогневих ризиків 800,5 716,4 84,10
Страхування відповідальності 586,2 622,9 -36,70
Авіаційне страхування 343,8 488,8 -145,00
Страхування вантажів та багажу 694,7 451,8 242,90
Страхування від нещасних випадків 351,4 436,4 -85,00
Страхування медичних витрат 303,1 380,7 -77,60
Страхування здоров’я 139,0 191,5 -52,50
Страхування кредитів 361,6 140,5 221,10
Інші види страхування 673,9 657,5 16,40
Всього 12 982,0 13 509,5 -527,50

Таблиця 4
Темпи росту страхових компаній, млн. грн. [3]

Роки 2015 2016 2017 2018 2019
Темпи росту, % 100 93,86 94,5 85,87 94,84

Таблиця 5
Темпи росту премій та виплат, млн. грн. [3]

Роки 2015 2016 2017 2018 2019
Темпи росту премій, % 100 107,45 111,09 118,28 123,49
Темпи росту виплат, % 100 108,89 159,92 109,12 119,2

Страхування 
майна; 9,90 Медичне 

страхування; 9,70 

Страхування 
життя; 9,20 

Страхування фін. 
ризиків; 6,80 

Від стихійних 
явищ; 5,30 Страхування 

відповідальності; 
4,60 

Авіаційне 
страхування; 

3,60 Від нещасних 
випадків; 3,20 

Страхування 
здоров'я на 

випадок 
хвороби; 1,40 

Страхування 
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34,20 

Рис. 1. Структура страхових премій за видами страхування на 2019 рік, млн. грн.
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Рівень страхових премій, вищий за рівень 
виплат, свідчить про укріплення страхового 
ринку. Матричний аналіз дає змогу подивитися 
на страхову сферу з усіх сторін, як позитивних, 
так і негативних.

SWOT-аналіз дає змогу виявити слабкі та 
сильні сторони страхування. Також за допомо-
гою нього можна виявити можливості, які мо-
жуть бути реалізовані в майбутньому, та загро-
зи, яких потрібно уникати.

Страхові компанії неправильно вибирають 
напрям інвестування своїх виручених грошей. 
В іноземних країнах страховики вкладають 
близько 60% коштів в акції, 25% – в боргові 
цінні папери, а лише 4–7% – в депозити [6]. 
Така ситуація пояснюється низькою ставкою 
по депозиту в розвинутих країнах та високою 
дохідністю з біржових ринків. В Україні ж, на-
впаки, банківські депозити залишаються осно-
вною сферою вкладання грошей.

Загалом збільшення ролі страхування в еко-
номіці неможливе без введення нових стандартів 
цифровими платформами, спеціальними про-

грамами страхування. Вони дають змогу спрос-
тити процеси страхування, підвищити ефектив-
ність управління, краще систематизувати дані.

Новими методами та стандартами, які мож-
на вважати сучасними перспективами розвитку 
страхового ринку, є такі:

1) сплачення страховиком внесків у статут-
ний капітал лише грошима, зокрема в інозем-
ній валюті;

2) покращення та вдосконалення системи й 
механізму формування страхових резервів;

3) врегулювання захисту заощаджень грома-
дян за страхування з боку законодавства;

4) збільшення ринку перестрахування;
5) заміна обов’язкового державного страху-

вання безпосереднім відшкодуванням з держав-
ного бюджету за рахунок коштів, передбачених 
на утримання відповідних державних органів;

6) впровадження нових фінансових послуг, 
зручних для населення (надання кредитів під 
заставу тощо);

7) інформування населення про стан страху-
вання та страхового ринку за допомогою ЗМІ.
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Рис. 2. Динаміка росту страхових виплат і премій за 2015–2019 роки, %

Таблиця 6
SWOT-аналіз

Сильні сторони Слабкі сторони
– Тісний зв’язок страхових компаній та фінансових 
установ;
– сформована система страхування на спільних правилах;
– великий вибір сфер страхування;
– велика кількість компаній;
– зростання рівня капіталізації;
– документація всієї сфери страхування.

– Зростання витрат;
– високі ціни;
– недостатня кількість клієнтури;
– довгий та незрозумілий процес укладання 
договорів;
– поступове зменшення кількості компаній;
– низький рівень надійності.

Можливості Загрози
– Розширення вибірки страхових послуг;
– збільшення кількості клієнтів;
– залучення інвесторів із-за кордону;
– зростання інтересу до страхової сфери з боку 
держави;
– пошук методів зменшення податків.

– Зміна переваг серед населення, зменшення інтересу;
– зменшення реального доходу населення, як 
наслідок, зменшення клієнтів страхування;
– збільшення витрат на необхідні пункти більше, 
ніж збільшення прибутків;
– шахрайство (підробка документів тощо);
– поява конкурентів з такими ж послугами, але 
більш дешевими або вищої якості.

Джерело: складено авторами на основі джерел [4; 5]
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Поліпшити страхування можна за рахунок 
розширення вибору страхових послуг, підви-
щення конкурентоспроможності компаній, за-
безпечення оптимального методу зв’язку між 
клієнтом та компанією, залучення страхових 
компаній до соціальних проблем.

Висновки. У статті проаналізовано статистичні 
дані ринку страхування за 2015–2019 роки. Кіль-
кість компаній за 4 роки зменшилась на 86 одиниць. 
Кількість укладених договорів добровільного стра-
хування зросла на 17 084 одиниці, а кількість дого-
ворів обов’язкового страхування транспорту змен-
шилась на 15 453 одиниці. Сума страхових премій 
зросла на 4 623,8 млн. грн., а сума страхових виплат 
зросла на 2 309,7 млн. грн. Сума активів зменши-
лась на 15 087,9 млн. грн., сума статутного капіта-
лу зменшилась на 2 361,6 млн. грн., а сума страхо-
вих резервів збільшилась на 5 950,1 млн. грн. Сума 
страхових премій зі страхування життя зменши-
лась на 69,9 млн. грн., а сума страхових премій з ін-
ших видів страхування зросла на 4 965,4 млн. грн.

Проведено SWOT-аналіз ринку страхування, 
де визначилися сильні та слабкі сторони, а та-
кож можливості подальшого розвитку та загро-
зи, які можуть перешкодити досягненню розви-
неного стану.

Загалом можна сказати, що ринок страхуван-
ня в Україні нині розвивається, але дуже повіль-
но. Тяжка політична ситуація, занепад економі-
ки, застаріла система страхування сповільнили 
розвиток. Вирішення наявних проблем дасть 
змогу підвищити стан ринку страхування, по-
кращити фінансове становище компаній та при-
веде до встановлення нового устрою економіки, 
який базуватиметься на страховій діяльності.

Щодо перспектив подальшого розвитку, то 
можна виділити розвиток перестрахування як 
окремої ланки, збільшення кількості людей, що 
укладають договори зі страхування за рахунок 
виходу квартальних каталогів, інформуван-
ня про стан страхування в ЗМІ. Також окремо 
можна виділити збільшення спеціалізованих 
працівників за умови відкриття спеціальних 
ВНЗ або хоча б створення спеціальності «стра-
ховий агент».
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Таблиця 7
Проєкт удосконалення страхового ринку

Нормативно-правова 
база

1) Оновлення законів, постанов, розпоряджень, правил, вимог;
2) введення додаткових органів та установ, таких як «спостерігальний фонд», 
гарантійний фонд.

Державна політика

1) Держава повинна вести ретельний контроль, втручатися в роботу компаній, 
запобігати банкротству компаній; також державні органи будуть частіше визначати 
випадки «відмивання» грошей, виплати незаконних комісійних винагород;
2) ведення більш ретельного контролю страхувальників для передбачення 
махінацій.

Стандарти ЄС
1) Перенесення іноземних стандартів страхування в Україну з адаптацією їх 
під можливості та менталітет країни;
2) збільшення важливості перестрахування до рівнів західних країн.

Конкурентоспроможність Підвищення рівня конкурентоспроможності страхових компаній.

Інформування Підвищення частоти опублікування каталогів, в яких висвітлюється діяльність 
страхових компаній.

Сфера освіти Створення ВНЗ для навчання майбутніх страховиків.
Джерело: складено авторами
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

INTERNATIONAL MARKETING DEVELOPMENT AT ENTERPRISE  
UNDER GLOBALIZATION

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена вивченню теоретичних та організаційних 

питань управління зовнішньоекономічною діяльністю підприєм-
ства в сучасних умовах глобалізації. Здійснено аналіз україн-
ської компанії «СИЛА» (ООО «АВРОРА-ТРЕЙД») щодо можли-
вості виходу на зовнішні ринки. Детально проаналізовано наявні 
маркетингові активності та айдентики компанії, здійснено пошук 
проблем, що не дають змогу вийти компанії на іноземні ринки, 
запропоновано шляхи їх завчасної ліквідації. Об’єктом дослід-
ження є компанія «СИЛА» (м. Харків, Україна), а предметом 
– управління маркетинговою діяльністю компанії «СИЛА». Роз-
глянуто форми та методи зовнішньоекономічної діяльності, те-
оретичні засади процесів управління підприємством. Наведено 
статистичні дані, на основі яких проведено аналіз та досліджен-
ня підприємства щодо управління зовнішньоекономічною діяль-
ністю підприємства. За отриманими результатами дослідження 
запропоновано проєкт удосконалення діяльності підприємства 
на основі зовнішньоекономічних та інноваційних методів.

Ключові слова: «СИЛА», глобалізація, зовнішньоеконо-
мічний маркетинг, реклама, підприємство.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению теоретических и организацион-

ных вопросов управления внешнеэкономической деятельностью 
предприятия в современных условиях глобализации. Осущест-
влен анализ украинской компании «СИЛА» (ООО «АВРОРА-
ТРЕЙД») касательно возможности выхода на внешние рынки. 
Детально проанализированы существующие маркетинговые 
активности и айдентики компании, осуществлен поиск проблем, 
которые не позволяют выйти компании на иностранные рынки, 
предложены пути их заблаговременной ликвидации. Объектом 
исследования является компания «СИЛА» (г. Харьков, Украина), 
а предметом – управление маркетинговой деятельностью ком-

пании «СИЛА». Рассмотрены формы и методы внешнеэкономи-
ческой деятельности, теоретические основы процессов управ-
ления предприятием. Приведены статистические данные, на 
основе которых проведены анализ и исследование предприятия 
касательно управления внешнеэкономической деятельностью 
предприятия. По полученным результатам исследования пред-
ложен проект усовершенствования деятельности предприятия 
на основе внешнеэкономических и инновационных методов.

Ключевые слова: «СИЛА», глобализация, внешнеэконо-
мический маркетинг, реклама, предприятие.

ANNOTATION
The article deals with the problems of Ukrainian companies try-

ing to enter the foreign market. Today, foreign markets have other 
rules and regulations for the goods sold there. However, it is precise-
ly in goods and services or within the structures of enterprises that 
there is a similarity and unity through globalization. The main goal 
of international marketing is to enter foreign markets. The company 
will not be able to do this unless it resolves the problem of product 
quality and the loss of value of the key message. SILA needs to 
adapt to international standards, both in terms of quality of goods 
and communications at the international level, because following 
the standards of Ukraine, its products will not be able to be sold 
abroad. Underdeveloped businesses try to market their products in 
other countries, but face barriers and problems. In general, there is a 
problem for the development of Ukrainian enterprises, because it is 
the activity of enterprises that forms the basis of GDP. Study of ways 
of enterprise development is relevant today. SILA was selected to 
study the main factors. A company engaged in the production of 
auto parts and construction tools. The main advertising communica-
tions of the company and the company’s products were investigat-
ed. After the research, the main problems of the company’s activity 
were found and the ways of their solution were suggested. After that, 
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prospects for further development were offered to all Ukrainian com-
panies and prospects for further research in general. The object of 
the research is the company SILA (Kharkiv, Ukraine). The subject 
is the management of the marketing activity of SILA. Forms and 
methods of foreign economic activity and other theoretical princi-
ples of enterprise management processes were considered. The 
article presents statistical data on the basis of which the analysis 
and research of the enterprise by management of foreign economic 
activity of the enterprise were conducted. According to the results of 
the study, a project for improving the activity of the company on the 
basis of foreign economic and innovative methods was proposed.

Key words: SILA, globalization, foreign economic marketing, 
advertising, enterprise.

Постановка проблеми. Компанії України на-
магаються покращити свій економічний стан за 
допомогою різних способів. Одним з них є вихід 
компанії на зовнішній ринок. Товари компанії по-
чинають поставлятися до інших країн і продава-
тися там. Однак більшість компанії провалюється 
в цьому, тому що вони є недостатньо розвинути-
ми. Їх структура організації, якість продукції чи 
маркетинг спрямовані більше на внутрішній ри-
нок, а за бажання розвиватися в міжнародному 
напрямі вони стикаються з бар’єрами.

Актуальність роботи полягає в тому, що 
українські компанії мають великий потенціал 
для розвитку за допомогою випуску товарів на 
зовнішній ринок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цими питаннями та взагалі питаннями між-
народного маркетингу займалися П. Черномаз, 
Є. Азарян, О. Білий, В. Будкін, В. Войчак, 
С. Гаркавенко [1, c. 4].

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є виявлення проблем та 
бар’єрів, що стримують процес розвитку зо-
внішньої торгівлі в українських компаніях, та 
пошук шляхів їх вирішення.

Для досягнення цілі поставлені такі завдання:
1) аналіз теорії міжнародного маркетингу та 

процесу глобалізації;
2) дослідження маркетингових активностей 

на підприємстві;
3) аналіз бар’єрів та проблем, пов’язаних з 

виходом підприємства на зовнішній ринок;
4) пропонування ідей та шляхів вирішення 

з огляду на отримані дані для підвищення про-
дажів компанії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підприємства на території України, коли дося-
гають достатнього рівня розвитку, намагають-
ся вийти на зовнішній ринок, щоби збільшити 
свої продажі. Однак велика кількість компаній 
стикається з тим, що їх уже розвинуті марке-
тингові комунікації та системи управління не 
підходять для ринку інших країн або зовсім не-
ефективні та не витримують конкуренції.

Визначення таких проблем відбудеться на при-
кладі української компанії «СИЛА», що виробляє 
автомобільний та будівельний ручний інструмент.

Бренд інструментів «СИЛА» набув відомості 
на ринку України лише за два роки та має всі 
шанси для того, щоби вийти на зовнішні рин-
ки. Проаналізуємо маркетинг компанії.

Існують такі канали, через які можна впли-
вати на споживачів:

1) пости в соціальних мережах;
2) власний сайт;
3) відео на “YouTube”;
4) реклама в метро;
5) реклама на ТБ;
6) зовнішня реклама [6, c. 75].
Компанія «СИЛА» користується лише чо-

тирма каналами. Проаналізуємо всі канали.
1) Соціальні мережі.
Компанія активно веде діяльність в усіх ак-

туальних соціальних мережах.

 
Рис. 1. «СИЛА» в соціальній мережі “Instagram” [5]

Компанія презентує свої товари в ситуаціях 
споживання, розміщує фото продукції, презен-
тує фото з виставок, роздає подарунки, спілку-
ється в коментарях.

Власний сайт у компанії також є. Це зруч-
ний та заповнений корисною інформацією сайт, 
в якому представлений весь асортимент товару.

 
Рис. 2. Сайт компанії «СИЛА» [4]

Відео на “YouTube” є головною комунікацій-
ною стратегію підприємства «СИЛА». Через ві-
деоролики компанія демонструє свій архетип, 
свою продукцію.

Зовнішня реклама – це інструмент для підви-
щення впізнавання бренду та торговельної мар-
ки. Компанія розміщує свої банери на магазинах 
клієнтів роздрібної торгівлі по всій Україні.

В зовнішній рекламі, окрім повідомлення 
«Твій інструмент – твоя СИЛА», ще є викладка 
товарів, які є в асортименті.
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Компанія «СИЛА» має місію та цінності, 
структурність та емоціональність рекламних 
повідомлень та різні канали комунікації зі спо-
живачами. Однак якщо компанія забажає ви-
йти на зовнішній ринок, то вона зіткнеться з 
декількома проблемами.

1) Відсутність відповідного місця на ринку. 
Цінові сегменти на ринку, як відомо, поділяють-
ся на низький, середній та високий [7, c. 35]. 
Продукція компанії «СИЛА» займає низький та 
частково середній сегменти. Якщо на території 
України така продукція користується попитом, 
то в країнах Європи це мало вірогідно. Якщо ж 
брати до увагу країни східної Європи, які менш 
забезпечені, наприклад Польщу, Білорусь та 
Словаччину, то тут є шанси для випуску товару 
на їх ринок. Діапазон потреб у низькому ціново-
му сегменті майже збігається з українськими, а 
стандарти сертифікації продукції однакові.

2) Втрата сенсу ключового повідомлення 
«Твій інструмент – твоя СИЛА». Під час виходу 
на зовнішній ринок його буде необхідно пере-
кладати або адаптувати, отже, він зруйнується. 
В цьому разі можливість виходу на ринок ін-
ших країни також залежить від того, наскільки 
вони відрізняються за мовою. В країнах східної 
Європи, де слово «сила» однакове як за значен-
ням, так і за написанням, цю кампанію можна 
легко адаптувати.

Висновки. Компанія «СИЛА», на прикладі якої 
був проведений аналіз, має двояке положення під 
час виходу на зовнішній ринок. З одного боку, в 
неї є всі показники успішної, сучасної компанії 
(сертифікована продукція, велика кількість SKU 
для різних клієнтів). З іншого боку, було виділено 
дві головні проблеми, такі як надто низький рі-
вень якості продукції, щоби виходити на території 
більш забезпечених економічно країн; втрата сен-
су ключового повідомлення за перекладу на інші 
мови, яке є дуже успішним на території України.

Для того щоби компанії вийти на зовнішній 
ринок, необхідно розробити продукцію високої 
якості спеціально для продажу за кордоном та 
придумати ключове повідомлення, гасло, яке 
можна буде легко перекладати без втрати сенсу.

Щодо перспектив подальшого розвитку, то 
можна виділити розвиток окремого рівня марке-
тингу для інших ринків, розроблення індивідуаль-
них комунікацій для споживачів кожної культу-
ри, вироблення товарів кожного цінового сегменту 
для різних проблем споживачів, створення інших 
брендів для захвату іншої цільової аудиторії.

Ці рекомендації спрямовані перш за все на 
підприємство «СИЛА», однак вони підходять 
для кожного підприємства України.
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АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ  

У СФЕРІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

ANALYSIS OF DEVELOPMENT TRENDS  
OF ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES OF UKRAINE  

IN THE SPHERE OF PROVIDING SOCIAL ASSISTANCE

АНОТАЦІЯ
У статті виділено сектори в системі надання соціальних 

послуг. У розрізі секторів розглянуто суб’єкти господарюван-
ня України у сфері надання соціальної допомоги. Виділено 
два основних види діяльності у сфері надання соціальної 
допомоги, а саме надання послуг догляду із забезпеченням 
проживання та надання соціальної допомоги без забезпе-
чення проживання. Проведено аналіз тенденцій розвитку 
діяльності суб’єктів господарювання України у сфері надан-
ня соціальної допомоги, а саме динаміки кількості суб’єктів 
господарювання та зайнятих працівників у сфері надання 
соціальної допомоги, динаміки обсягу реалізованих і ви-
роблених послуг у сфері надання соціальної допомоги за 
2016–2018 рр. На основі проведеного аналізу зроблено ви-
сновки та визначено напрями подальшого розвитку сфери 
надання соціальної допомоги.

Ключові слова: соціальна допомога, соціальна послуга, 
сектор, аналіз, тенденції.

АННОТАЦИЯ
В статье выделены секторы в системе предоставления 

социальных услуг. В разрезе секторов рассмотрены субъ-
екты хозяйствования Украины в сфере предоставления 
социальной помощи. Выделены два основных вида дея-
тельности в сфере предоставления социальной помощи, а 
именно предоставление услуг ухода с обеспечением про-
живания и предоставление социальной помощи без обеспе-
чения проживания. Проведен анализ тенденций развития 
деятельности субъектов хозяйствования Украины в сфере 
предоставления социальной помощи, а именно динамики 
количества субъектов хозяйствования и занятых работни-
ков в сфере предоставления социальной помощи, динами-
ки объема реализованных и произведенных услуг в сфере 
предоставления социальной помощи за 2016–2018 гг. На ос-
нове проведенного анализа сделаны выводы и определены 
направления дальнейшего развития сферы предоставления 
социальной помощи.

Ключевые слова: социальная помощь, социальная услу-
га, сектор, анализ, тенденции.

ANNOTATION
The article identifies sectors in the social service delivery 

system: state, communal and non-state. The set of entities 
that interact at all stages of the social service organization are 
the main components of the social service delivery system. In 
terms of sectors Ukraine’s social assistance entities are con-
sidered: in social and public sectors social service providers 
are social service institutions (inpatient, rehabilitation, tempo-
rary residence); other institutions for social support (services), 
including specialized support services for persons affected 
by domestic and gender-based violence; in non-state sector 
social service providers are businesses, organizations, public 
associations, charities, religious organizations, individual en-
trepreneurs and individuals, who provide social care services 
without engaging in business. There are two main types of ac-
tivities in the field of social assistance: provision of residential 
care and social assistance without accommodation. The de-
velopment trends of activity of economic entities of Ukraine 
in the sphere of providing social assistance are analyzed, 
namely: the dynamics of the number of economic entities and 
employed workers in the sphere of providing social assistance, 
the volume of provided and produced services in the sphere 
of social assistance for 2016–2018. According to the analysis 
of trends in the development of activities of institutions in the 
field of social assistance, it was found that the number of busi-
ness entities and employed workers in the sphere of providing 
social assistance is increasing every year; the volume of pro-
vided and produced services in the sphere of social assistance 
in 2018 compared to 2016 has increased by approximately 2 
times. The directions of further development of the sphere of 
social assistance are defined: decentralization and demonop-
olization of the sphere of providing social assistance; involving 
more the private sector in its provision; reorientation of eco-
nomic entities to solve fundamentally new problems with the 
use of innovative technologies; providing the state with con-
ditions for the effective functioning of economic entities in the 
sphere of providing social assistance.

Key words: social assistance, social service, sector, analysis, 
trends.
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Постановка проблеми. У сучасній економіці 
основи розвитку людини й суспільства загалом 
визначаються ефективністю галузей соціальної 
сфери. Ефективність суб’єктів господарювання 
сфери надання соціальної допомоги залежить 
від їх забезпеченості ресурсами, а також від 
ефективності системи управління соціальною 
сферою. Підвищення ефективності сфери со-
ціальних послуг на сучасному етапі її розвит-
ку пов’язано перш за все з упровадженням но-
вітніх технологій надання соціальних послуг 
різним суб’єктам з урахуванням діяльності не 
тільки державного, але й недержавного секто-
рів. В контексті викладеного вище актуалізу-
ється потреба дослідження тенденцій розвитку 
діяльності суб’єктів господарювання України у 
сфері надання соціальної допомоги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості соціальної сфери в ринковій еко-
номіці, проблематика управління й ресурсно-
го забезпечення соціальної сфери, специфіка 
надання соціально значущих благ та послуг, 
оцінювання ефективності витрат у соціальній 
сфері розглянуті в працях таких фахівців, як 
Я.С. Бєлєвцова, В.О. Гончаров, А.А. Казанчан, 
К.С. Міщенко, С.В. Попова.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на розвиток 
наукової думки з проблем сфери надання соці-
альної допомоги, недостатньо дослідженими за-
лишаються питання тенденцій розвитку діяль-
ності суб’єктів господарювання України у сфері 
надання соціальної допомоги останніми роками.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є проведення аналізу 
тенденцій розвитку діяльності суб’єктів госпо-
дарювання України у сфері надання соціальної 
допомоги та визначення напрямів подальшого 
розвитку цієї сфери.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основними компонентами системи надання со-
ціальних послуг є способи й форми надання со-
ціальних послуг, сукупність суб’єктів, що вза-
ємодіють на всіх етапах організації надання 
соціальних послуг.

Відповідно до Закону України «Про соці-
альні послуги» суб’єкти, що надають соціаль-
ні послуги, можуть належати до державного/
комунального або недержавного сектору. До 
суб’єктів державного/комунального сектору на-
лежать установи/заклади надання соціальних 
послуг (стаціонарні, реабілітаційні, тимчасо-
вого перебування); інші установи/заклади со-
ціальної підтримки (обслуговування), зокрема 
спеціалізовані служби підтримки осіб, постраж-
далих від домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі. До суб’єктів недержавного 
сектору належать підприємства, організації, 
громадські об’єднання, благодійні, релігійні ор-
ганізації, фізичні особи – підприємці та фізичні 
особи, які надають соціальні послуги з догляду 
без здійснення підприємницької діяльності. Со-
ціальні послуги надаються суб’єктами держав-

ного, комунального, недержавного секторів не-
залежно від джерел фінансування відповідно до 
державних стандартів соціальних послуг [1].

Багато державних соціальних установ нада-
ють своїм клієнтам комплексне обслуговування 
не тільки з набору видів соціальних послуг, але 
й за формами їх надання. Водночас недержавні 
установи, що входять на цей ринок, як прави-
ло, спеціалізуються на наданні певних видів со-
ціальних послуг в одній з форм їх надання.

Відповідно до Класифікації видів еконо-
мічної діяльності діяльність у сфері охорони 
здоров’я і соціальних послуг належить до розді-
лу Q, який включає широкий діапазон заходів 
від медичної допомоги до соціальних послуг без 
залучення фахівців в галузі охорони здоров’я. 
За даними Державної служби статистики виді-
ляються діяльність у сфері послуг догляду із за-
безпеченням проживання та діяльність у сфері 
надання соціальної допомоги без забезпечення 
проживання. За діяльністю у сфері послуг до-
гляду із забезпеченням проживання розгляда-
ють діяльність із догляду за хворими, надання 
послуг догляду для осіб з розумовими вадами та 
хворих на наркоманію, надання послуг догля-
ду для осіб похилого віку та інвалідів, надання 
інших послуг догляду. За діяльністю у сфері 
надання соціальної допомоги без забезпечення 
проживання розглядають надання соціальної 
допомоги для осіб похилого віку та інвалідів, 
надання іншої соціальної допомоги.

Перш за все дослідимо динаміку кількості 
суб’єктів господарювання у сфері надання со-
ціальної допомоги за 2016–2018 рр. (табл. 1).

За даними табл. 1 можна побачити, що за 
2016–2018 рр. кількість суб’єктів господарю-
вання у сфері надання соціальної допомоги 
збільшується з кожним роком. Приріст кількос-
ті суб’єктів господарювання надання соціальної 
допомоги з наданням проживання значно пере-
вищує (на 40,35%) приріст кількості суб’єктів 
господарювання з надання соціальної допомоги 
без забезпечення проживання. Найменший при-
ріст кількості суб’єктів господарювання із соці-
альної допомоги має догляд за хворими із забез-
печенням проживання (14,29%), а найбільший 
приріст – надання послуг догляду з наданням 
проживання для осіб похилого віку та інвалідів 
(153,85%).

Далі дослідимо динаміку кількості зайнятих 
працівників у сфері надання соціальної допо-
моги за 2016–2018 рр.

В табл. 2 можна побачити, що за 2016–2018 рр. 
кількість зайнятих працівників у сфері надання 
соціальної допомоги збільшується з кожним ро-
ком. Приріст кількості зайнятих працівників у 
сфері надання соціальної допомоги з наданням 
проживання значно перевищує (на 46,51%) при-
ріст кількості зайнятих працівників у сфері на-
дання соціальної допомоги без забезпечення про-
живання. Найменший приріст кількості зайнятих 
працівників у сфері соціальної допомоги має до-
гляд за хворими із забезпеченням проживання 
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(10,87%), а найбільший приріст – надання послуг 
догляду з наданням проживання для осіб з розумо-
вими вадами та хворих на наркоманію (125,3%).

Розглянемо динаміку обсягу реалізованих по-
слуг суб’єктів господарювання у сфері надання 
соціальної допомоги за 2016–2018 рр. (табл. 3).

За даними табл. 3 можна побачити, що 
за 2016–2018 рр. обсяг реалізованих послуг 

суб’єктів господарювання у сфері надання соці-
альної допомоги збільшується з кожним роком. 
Обсяг реалізованих послуг суб’єктів господарю-
вання у сфері надання соціальної допомоги у 
2018 р. порівняно з 2016 р. збільшився приблиз-
но у 2 рази. Найменший приріст обсягів реалі-
зованих послуг суб’єктів господарювання із со-
ціальної допомоги має надання послуг догляду 

Таблиця 1
Динаміка кількості суб’єктів господарювання у сфері надання  

соціальної допомоги за 2016–2018 рр.

Вид діяльності

Кількість суб’єктів 
господарювання, од.

-
Приріст, %

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р./ 
2016 р.

2018 р./ 
2017 р.

2018 р./ 
2016 р.

Діяльність із догляду за хворими  
із забезпеченням проживання 14 12 16 -14,29 33,33 14,29

Надання послуг догляду із 
забезпеченням проживання для осіб 
з розумовими вадами та хворих на 
наркоманію

24 41 44 70,83 7,32 83,33

Надання послуг догляду  
із забезпеченням проживання для 
осіб похилого віку та інвалідів

13 22 33 69,23 50,00 153,85

Надання інших послуг догляду  
із забезпеченням проживання 16 17 19 6,25 11,76 18,75

Всього надання послуг догляду  
із забезпеченням проживання 67 92 112 37,31 21,74 67,16

Надання соціальної допомоги  
без забезпечення проживання  
для осіб похилого віку та інвалідів

764 866 1002 13,35 15,70 31,15

Надання іншої соціальної допомоги 
без забезпечення проживання 1 131 1 206 1 401 6,63 16,17 23,87

Всього надання соціальної допомоги 
без забезпечення проживання 1895 2072 2403 9,34 15,97 26,81

Джерело: [2]

Таблиця 2
Динаміка кількості зайнятих працівників у сфері надання  

соціальної допомоги за 2016–2018 рр.

Вид діяльності

Кількість суб’єктів 
господарювання, од. Приріст, %

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р./ 
2016 р.

2018 р./ 
2017 р.

2018 р./ 
2016 р.

Діяльність із догляду за хворими  
із забезпеченням проживання 46 65 51 41,30 -21,54 10,87

Надання послуг догляду із забезпеченням 
проживання для осіб з розумовими 
вадами та хворих на наркоманію

83 114 187 37,35 64,04 125,30

Надання послуг догляду із забезпеченням 
проживання для осіб похилого віку  
та інвалідів

47 69 95 46,81 37,68 102,13

Надання інших послуг догляду  
із забезпеченням проживання 72 61 147 -15,28 140,98 104,17

Всього надання послуг догляду  
із забезпеченням проживання 248 309 480 24,60 55,34 93,55

Надання соціальної допомоги  
без забезпечення проживання  
для осіб похилого віку та інвалідів

771 890 1051 15,43 18,09 36,32

Надання іншої соціальної допомоги  
без забезпечення проживання 1374 1657 2103 20,60 26,92 53,06

Всього надання соціальної допомоги  
без забезпечення проживання 2145 2547 3154 18,74 23,83 47,04

Джерело: [3]
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із забезпеченням проживання для осіб з розумо-
вими вадами та хворих на наркоманію (55,28%), 
а найбільший приріст – надання інших послуг 
догляду із забезпеченням проживання (213,2%).

Досліджено динаміку обсягу вироблених по-
слуг суб’єктів господарювання у сфері надання 
соціальної допомоги за 2016–2018рр. (табл. 4).

За даними табл. 4 можна побачити, що 
за 2016–2018 рр. обсяг вироблених послуг 
суб’єктів господарювання у сфері надання соці-
альної допомоги збільшується з кожним роком. 

Обсяг вироблених послуг суб’єктів господарю-
вання у сфері надання соціальної допомоги у 
2018 р. порівняно з 2016 р. збільшився при-
близно у 2 рази. Найменший приріст обсягів 
вироблених послуг суб’єктів господарювання 
із соціальної допомоги має надання послуг до-
гляду із забезпеченням проживання для осіб з 
розумовими вадами та хворих на наркоманію 
(60,67%), а найбільший приріст – надання по-
слуг догляду із забезпеченням проживання для 
осіб похилого віку та інвалідів (184,42%).

Таблиця 3
Динаміка обсягу реалізованих послуг суб’єктів господарювання  

у сфері надання соціальної допомоги за 2016–2018 рр.

Вид діяльності

Обсяг реалізованої продукції, 
тис. грн. Приріст, %

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р./ 
2016 р.

2018 р./ 
2017 р.

2018 р./ 
2016 р.

Діяльність із догляду за хворими  
із забезпеченням проживання 4 059,5 11 802,4 9 305,6 190,74 -21,16 129,23

Надання послуг догляду із забезпеченням 
проживання для осіб з розумовими 
вадами та хворих на наркоманію

13 579,8 17 209,2 21 087,0 26,73 22,53 55,28

Надання послуг догляду із 
забезпеченням проживання для осіб 
похилого віку та інвалідів

4 712,8 6 409,7 12 756,0 36,01 99,01 170,67

Надання інших послуг догляду  
із забезпеченням проживання 1 998,3 4 519,8 6 258,7 126,19 38,47 213,20

Всього надання послуг догляду  
із забезпеченням проживання 24 350,4 39 941,1 49 407,3 64,03 23,70 102,90

Надання соціальної допомоги без 
забезпечення проживання для осіб 
похилого віку та інвалідів

50 570,4 65 269,9 98 129,6 29,07 50,34 94,05

Надання іншої соціальної допомоги  
без забезпечення проживання 130 201,8 188 572,0 291 217,5 44,83 54,43 123,67

Всього надання соціальної допомоги  
без забезпечення проживання 180 772,2 253 841,9 389 347,1 40,42 53,38 115,38

Джерело: [4]

Таблиця 4
Динаміка обсягу вироблених послуг суб’єктів господарювання  

у сфері надання соціальної допомоги за 2016–2018 рр.

Вид діяльності
Обсяг витрат, тис. грн. Приріст, %

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2017 р./ 
2016 р.

2018 р./ 
2017 р.

2018 р./ 
2016 р.

Діяльність із догляду за хворими  
із забезпеченням проживання 3 825,7 11 264,3 7 960,6 194,44 -29,33 108,08

Надання послуг догляду із забезпеченням 
проживання для осіб з розумовими 
вадами та хворих на наркоманію

12 439,8 16 229,5 19 986,6 30,46 23,15 60,67

Надання послуг догляду  
із забезпеченням проживання  
для осіб похилого віку та інвалідів

4 424,1 6 356,8 12 583,2 43,69 97,95 184,42

Надання інших послуг догляду  
із забезпеченням проживання 2 751,9 5 965,4 7 623,2 116,77 27,79 177,02

Всього надання послуг догляду  
із забезпеченням проживання 23 441,2 39 816,0 48 153,6 69,85 20,94 105,42

Надання соціальної допомоги  
без забезпечення проживання  
для осіб похилого віку та інвалідів

45 839,2 65 376,6 98 216,1 42,62 50,23 114,26

Надання іншої соціальної допомоги  
без забезпечення проживання 118 001,3 185 637,9 287 543,6 57,32 54,89 143,68

Всього надання соціальної допомоги  
без забезпечення проживання 163 840,5 251 014,5 385 759,7 53,21 53,68 135,45

Джерело: [5]
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Висновки. Отже, за результатами аналізу 
тенденцій розвитку діяльності суб’єктів госпо-
дарювання у сфері надання соціальної допомо-
ги можна констатувати, що кількість суб’єктів 
господарювання та зайнятих працівників у сфе-
рі надання соціальної допомоги збільшується з 
кожним роком. Обсяг реалізованих та виробле-
них послуг суб’єктів господарювання у сфері на-
дання соціальної допомоги у 2018 р. порівняно 
з 2016 р. збільшився приблизно у 2 рази. Пер-
спективними напрямами подальшого розвитку 
сфери надання соціальної допомоги є децен-
тралізація та демонополізація сфери надання 
соціальної допомоги, залучення до її надання 
більшої кількості недержавних організацій та 
приватного сектору, переорієнтація суб’єктів 
господарювання на вирішення принципово но-
вих завдань з використанням інноваційних тех-
нологій, забезпечення державою умов ефектив-
ного функціонування суб’єктів господарювання 
у сфері надання соціальної допомоги.
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ВИДИ КОНТЕНТУ ТА КОНТЕНТ,  
ЩО СПРИЯЄ ЗБІЛЬШЕННЮ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ

TYPES OF CONTENT AND CONTENT THAT HELPS DRIVE SALES

АНОТАЦІЯ
Динаміка та особливості економічного розвитку вимагають 

пошуку нових форм та методів організації підприємницької ді-
яльності, орієнтованих на застосування сучасних маркетин-
гових технологій, прискорення науково-технічного прогресу, 
аналіз та задоволення потреб населення і суспільства в това-
рах і послугах. Для успішного просування брендів необхідно з 
розумом розміщувати якісний та оригінальний контент. Це до-
поможе домогтися збільшення охоплення цільової аудиторії та 
отримати нових передплатників, а в перспективі й клієнтів. По-
няття об’єднує контент сайту або іншого Інтернет-сервісу. Він 
може мати різний вигляд, оскільки має на увазі не тільки текст. 
Наповнення сайту – це те, без чого не може існувати жодна 
платформа. За ним користувач визначає для себе, наскільки 
сторінка йому цікава і близька за сприйняттям.

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, контент, маркетинг, 
мережа, продаж, соціальна мережа.

АННОТАЦИЯ
Динамика и особенности экономического развития тре-

буют поиска новых форм и методов организации предприни-
мательской деятельности, ориентированных на применение 
современных маркетинговых технологий, ускорение научно-
технического прогресса, анализ и удовлетворение потребно-
стей населения и общества в товарах и услугах. Для успеш-
ного продвижения брендов необходимо с умом размещать 
качественный и оригинальный контент. Это поможет добиться 
увеличения охвата целевой аудитории и получить новых под-
писчиков, а в перспективе и клиентов. Понятие объединяет 
контент сайта или иного Интернет-сервиса. Он может иметь 
различный вид, поскольку подразумевает не только текст. На-
полнение сайта – это то, без чего не может существовать ни 
одна платформа. По нему пользователь определяет для себя, 
насколько страница ему интересна и близка по восприятию.

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, контент, марке-
тинг, сеть, продажа, социальная сеть.

АNNOTATION
Dynamics and features of economic development require 

the search for new forms and methods of business organization, 
focused on the use of modern marketing technologies, acceler-
ating scientific and technological progress, analysis and meeting 

the needs of the population and society in goods and services. 
Successful brand promotion requires the placement of quality and 
original content. This will help increase the reach of your target 
audience and gain new subscribers and, in the long run, custom-
ers. The concept combines the content of a site or other internet 
service. It may take many different forms, as it implies not only 
text. Filling a site is something without which no platform can ex-
ist. According to it, the user determines for himself how interesting 
the page is to him and close in perception. This article is devoted 
to the study of the features of each type of content in social net-
works. The main component that holds together all the elements 
of content, such as audio, illustration, video and more, is text as a 
whole. By adding photos, videos and other visual elements, this 
makes the story more realistic, understandable to the user, helps 
convey meaning in different ways, enhances the impact on the 
viewer, helps keep it focused. To conclude, content can be said to 
be content where the consumer is directly involved in the creation 
and distribution. Content allows you to build brand loyalty, free of 
charge and on a regular basis, by providing consumers with useful 
information that engages people in exploring a brand proposition 
and facilitates networking. In this article, content is conventionally 
divided into several types: informational, sales, entertaining, en-
gaging, and viral. By combining different content, marketers have 
the opportunity to sell products, support the reader’s interest and 
promote the brand. That is, there are many content options. All 
you have to do is choose the right types and optimize them for 
your target audience. When choosing the types and frequency of 
publications, it is important to consider where they will be read and 
viewed. Keep in mind that content is the only way to persuade your 
audience to buy from you. Every good post increases the likelihood 
of a purchase, and every bad post decreases.

Key words: Internet marketing, content, marketing, network, 
sales, social network.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сьогодні глобальний де-
фіцит унікальної, цікавої користувачеві інфор-
мації залишається актуальною проблемою. Але 
сам дефіцит незламний. Потреба в отриманні 
нових ідей буде існувати постійно – і перед 
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тими, хто споживає інформацію, і перед тими, 
хто її створює. Найголовніше те, що контент 
має бути наданий споживачеві в потрібному 
місці і в потрібний момент. У цьому полягає 
причина того, що традиційна реклама перестає 
працювати, як це було донедавна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спирається автор. Здійснений ана-
ліз показує, що дослідженню соціальних мереж 
як складової частини медіа присвячено праці 
вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме 
М. Фрейзера та С. Дутти (Throwing Sheep in the 
Boardroom: How Online Social Networking Will 
Transform Your Life, Work and World) Д. Бой-
да (Social Network Sites: Definition, History, and 
Scholarship), Т. Фісенко, С. Коноплицького, 
А. Захарченка, Ю. Половинчака, А. Демкович, 
Т. Солнцевої та багатьох інших дослідників. 
А також зарубіжні науковці присвятили бага-
то праць досліджуваній темі, зокрема Д. Мак-
Квейл, Е. Тоффлер. Серед відомих науковців 
проблеми сутності та різновидів контенту тор-
каються праці М. Маклюена, Л. Одена, К. Афа-
насьєвої та багатьох інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується означе-
на стаття. Маркетинг, який для нас є традицій-
ним, із кожним днем стає все менш ефективним, 
а це означає, що кожен успішний маркетолог 
повинен знати, що має бути кращий спосіб. 
Це, власне, контент-маркетинг. Контент-марке-
тинг – це стратегічний маркетинговий підхід, 
орієнтований на створення та розповсюдження 
цінного, релевантного та послідовного контенту 
для залучення та збереження чітко визначеної 
аудиторії і в кінцевому підсумку для вигідних 
прибутків клієнтів. Під контент-маркетингом 
слід розуміти «сукупність маркетингових при-
йомів, заснованих на створенні та поширенні ко-
рисної для споживача інформації з метою завою-
вання довіри і залучення потенційних клієнтів» 
[7, с. 383]. У цьому разі у статті виокремлено 
види контенту, які можуть допомогти створити 
релевантний контент і збільшити трафік. Хоча, 
з іншого боку, давати поради в контент-марке-
тингу – дуже умовна річ. Можна дотримуватися 
порад професіоналів, створити те, що зацікавить 
мільйони підписників, а можна зовсім нічого. 
У даному разі необхідно дізнаватися якомога 
більше нового і експериментувати. 

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є визначення й аналіз 
стратегії контент-маркетингу та умов її розроб-
лення і реалізації; опис видів контенту, які до-
поможуть у правильно підібраній стратегії на-
писання тексту та збільшення трафіку.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Класифікація контенту допомагає 
маркетологам планувати просування і складати 
контент-плани. Є декілька видів інформацій-
них матеріалів.

До першого виду можна віднести інформа-
ційний контент. Зазвичай перед покупкою 
люди збирають інформацію про даний товар чи 
послугу. Наприклад, щоб вибрати холодиль-
ник, потрібно знати, яка марка більш надійна, 
скільки літрів корисного об’єму знадобиться ва-
шій родині, розташування морозильної камери 
та ін. Отже, інформація, яку публікують, пови-
нна бути корисна аудиторії, а отже, такі публі-
кації дають експертність: фоловери бачать, що 
інформація подана професіоналом і йому мож-
на довіряти, поступово вони звикають до таких 
постів у стрічці новин.

Такі запити користувачів в Інтернеті назива-
ються інформаційними. Щоб допомогти знайти 
на них відповіді, компанії публікують:

– how-to-статті;
– огляди;
– рецензії;
– відповіді на часті запитання;
– майстер-класи;
– чек-листи;
– експерименти;
– добірки корисних ресурсів і т. д.
Інформаційний контент розкриває товар із 

нових боків і повинен займати приблизно 50% 
від усіх постів. До такого контенту відносимо:

– репутаційний. Потрібно розказати про свої 
успіхи і досягнення, показати отримані дипло-
ми після пройдених курсів і тренінгів, сертифі-
кати та атестати;

– новини галузі. Сюди входять думки лідерів 
ринку та експертів, новинки галузі, рейтинги, 
тренди, прогнози, методики і техніки, які за-
стосовуються у галузі. Як ілюстрацію можна 
використовувати інфографіку;

– огляди, наприклад товарів і послуг, корис-
них сайтів, інструментів та матеріалів;

– характеристики товару, наприклад відповіді 
на питання, FAQ, за і проти, руйнування міфів;

– деталі (порівняння товарів, ТОП-3 найкра-
щих продуктів і т. п.);

– життя компанії, наприклад місія й істо-
рія, новини, засновник і фахівці, репортажі, 
інтерв’ю, найкращі працівники, робочий день 
співробітника, анонси та звіти із заходів;

– за лаштунками: процес створення товару, 
майстер-класи з виготовлення, секрети, корисні 
трюки, фото з виробництва, процес використан-
ня товару.

Наступним видом є контент продажу. На ета-
пі, коли клієнт уже знає про компанію і готовий 
до покупки, він шукає конкретний продукт або 
послугу. Саме у цей час йому найкраще підійде 
контент продажу. Тобто коли отримано довіру і 
лояльність аудиторії, потрібно починати публі-
кувати контент продажу. Це може бути:

– кейс;
– акційна розсилка;
– сторінка продажу чи лендинг;
– відгуки;
– комерційна пропозиція;
– пост продажу в соціальних мережах.
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Особливість тексту продажу полягає у тому, 
що він містить конкретну пропозицію і заклик 
до дії – купити або замовити. Саме такий кон-
тент залучає клієнтів, і відбувається продаж. 
Таких постів повинно бути приблизно 30% від 
загальної кількості.

До контенту продажу можна віднести:
– товар і все, що до нього належить: демонстра-

ція товару, оффер, вибір дня, фото «до і після»;
– соціальні підтвердження. Це пости, які 

говорять, що даний товар популярний і його 
купують, відгуки та фото реальних клієнтів, іс-
торії про те, як хтось вирішив свою проблему за 
допомогою товару, фото із зірками;

– акції, тобто можливість вигравати призи і 
розпродажі, обмежені за часом.

Щоб аудиторія не занудьгувала і продовжу-
вала читати блог, розсилку, стрічку в соціаль-
них мережах, потрібно час від часу пропону-
вати їй відпочити і повеселитися. Це завдання 
вирішує розважальний контент. Із його допо-
могою потрібно постаратися залучити пасивно-
го читача до спілкування. Такого контенту має 
бути близько 20%.

До розважального контенту належать:
– провокації, або спростування догм, думки, 

які йдуть урозріз із загальноприйнятою;
– опитування. Опитування заради опитуван-

ня нікому не цікаві. Це показує аудиторії, що 
їхня думка впливає на результат. Наприклад, 
якщо проводиться опитування, потрібно опу-
блікувати підтвердження, що дані результати 
були використані;

– конкурси та розіграші. Цей вид контенту 
останнім часом набуває все більшої популяр-
ності, оскільки людям подобається розгадувати 
різноманітні загадки, коментувати їх, ділитися 
ними зі своїми підписниками тощо;

– квести. Це трудомісткий, але дуже ефек-
тивний інструмент маркетингу. Немає нічо-
го кращого, якщо ви хочете, щоб ваш бренд 
запам’ятали;

– марафони. Челендж, коли група учасників 
робить одне й те ж. Переможе той, хто перший 
викладе результат або дійде до кінця;

– пости для створення настрою («меми», під-
бірки кумедних фото та відеороликів тощо) – 
найбільш популярний та найбільш вірусний вид 
розважального контенту, який отримує більшу 
частину «лайків» (уподобань користувачів) та 
«шерів» (можливість поділитися матеріалом зі 
своїми підписниками за допомогою його репос-
ту). Проте під час створення цього виду розва-
жального контенту слід пам’ятати про особли-
вості своєї аудиторії, оскільки різні вікові чи 
професійні категорії користувачів сприймати-
муть його по-різному;

– цитати, афоризми, висловлювання відо-
мих особистостей – різновид розважального 
контенту, що використовується майже кожною 
спільнотою у соціальній мережі та активно роз-
повсюджується користувачами, нерідко з по-
милковим автором чи спотвореним змістом;

– цікаві факти – матеріали науково-пізна-
вального характеру;

– зворушливі історії: за формою і способом 
викладу ці матеріали нагадують новели, в яких 
йдеться про певну подію з життя сучасної людини;

– підбірки, рейтинги (наприклад, топ-
100 книжок, рекомендованих до прочитання, 
тощо) – матеріали досить суб’єктивного змісту, 
адже створені на основі думок та вподобань од-
нієї особистості, яка намагається нав’язати їх 
іншим користувачам;

– GIF-анімації – популярний графічний фор-
мат. Принцип створення цих ефектів побудований 
на використанні почергово кількох статичних зо-
бражень-кадрів. Для кожного кадру вказується 
час його висвітлення на екрані. Послідовність ка-
дрів може бути зациклена. Часто цю технологію 
бачимо серед рекламних повідомлень у мережі [5];

– «живе» відео. Його суть полягає в авто-
матичному завантаженні та програванні під час 
перегортання користувачем соціальної мережі 
власної стрічки новин. Таким чином, розроб-
ники подібних матеріалів ніби примушують ко-
ристувача переглянути його.

Контент, що приваблює. Цей тип контен-
ту стимулює клієнтів спілкуватися: залишати 
коментарі, ділитися своїми фотографіями. Він 
найчастіше використовується у соцмережах, 
щоб розворушити підписників і зробити сторін-
ку компанії «живою». Види даного контенту, 
що стимулюють до того, щоб залишити комен-
тар чи розпочати обговорення, такі:

– статті на гострі теми;
– статті-думки;
– інтерактивний контент: тести, вікторини, 

опитування, онлайн-калькулятори, анімовані 
інфографіки;

– питання-відповіді;
– публікації про актуальні події.
Вірусний контент. Вірусні публікації допо-

магають вирішити кілька завдань: вони привер-
тають увагу цільової аудиторії, трафік на сайт і 
увагу експертів. Трафік потім конвертують у ліди 
(потенційні клієнти, які згідно з вашою воронкою 
продажів перебувають у різній стадії готовності 
здійснити купівлю вашого товару чи послуги) за 
допомогою email-розсилок, таргетованої реклами 
(оголошення, максимально релевантні до запитів 
користувачів) у соціальних мережах.

Контент, який частіше стає вірусним:
– меми;
– відео;
– тести;
– статті-добірки;
– електронні книги.
Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
контент умовно можна розділити на декілька 
видів: інформаційний, контент продажу, роз-
важальний, контент, що залучає, і вірусний. 
Комбінуючи різний контент, маркетологи отри-
мують можливість продавати продукти, підтри-
мувати інтерес читачів і просувати бренд.
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Тобто варіантів контенту дуже багато. Усе, 
що потрібно зробити, – вибрати відповідні види 
й оптимізувати їх під свою цільову аудиторію. 
Вибираючи типи і частоту публікацій, важливо 
враховувати, де їх будуть читати і дивитися.

Потрібно не забувати, що контент – єдиний 
спосіб переконати аудиторію купити саме у 
вас. Кожен хороший пост збільшує ймовірність 
здійснити покупки.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ІНДЕКСУ PFTS  
ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ARIMA-GARCH

FORECASTING THE DYNAMICS OF THE PFTS STOCK INDEX  
BY USING THE ARIMA-GARCH MODEL

АНОТАЦІЯ
Досліджується ефективність гібридизації моделей ARIMA 

з моделлю GARCH за формулою перетворення Бокса-Кокса 
для прогнозування динаміки індексу PFTS. Перетворення Бок-
са-Кокса використовується як перетворення даних через його 
здатність нормалізувати дані, стабілізувати дисперсію і змен-
шити гетероскедастичність. Гібридна модель ARIMA-GARCH 
побудована на підставі двоетапної процедури: на першому 
етапі для моделювання динаміки індексу PFTS використову-
ється найкраща модель ARIMA, а залишки ARIMA на другому 
етапі моделюються за допомогою моделі GARCH. Емпіричні 
результати показують, що запропонована гібридна модель 
ARIMA-GARCH поліпшує точність апроксимації вихідного ряду 
і прогнозування динаміки індексу PFTS порівняно з прогнозу-
ванням у рамках інструментарію ARIMA. Отримані результати 
свідчать про те, що комбінація ARIMA і GARCH має потенціал 
для подолання лінійного обмеження й обмеження даних у мо-
делях ARIMA.

Ключові слова: ARIMA, GARCH, прогнозування фондових 
індексів, PFTS, гібридна модель ARIMA-GARCH. 

АННОТАЦИЯ
Исследуется эффективность гибридизации моделей 

ARIMA с моделью GARCH по формуле преобразования 
Бокса-Кокса для прогнозирования динамики индекса PFTS. 
Преобразование Бокса-Кокса используется в качестве пре-
образования данных из-за его способности нормализовать 
данные, стабилизировать дисперсию и уменьшить гетеро-
скедастичность. Гибридная модель ARIMA-GARCH постро-
ена на основании двухэтапной процедуры: на первом этапе 
для моделирования динамики индекса PFTS используется 
лучшая модель ARIMA, а остатки ARIMA на втором этапе 
моделируются с помощью модели GARCH. Эмпирические 
результаты показывают, что предложенная гибридная мо-
дель ARIMA-GARCH улучшает точность аппроксимации ис-
ходного ряда и прогнозирования динамики индекса PFTS по 
сравнению с прогнозированием в рамках инструментария 
ARIMA. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
комбинация ARIMA и GARCH обладает потенциалом для 
преодоления линейного ограничения и ограничения данных 
в моделях ARIMA.

Ключевые слова: ARIMA, GARCH, прогнозирование фон-
довых индексов, PFTS, гибридная модель ARIMA-GARCH.

АNNOTATION
The stock market is an integral part of the country’s economic 

system and, in addition to market-based ones, performs a num-
ber of specific functions in the country’s economic policy. As an 
infrastructure component economic policy, a stable and developed 
stock market facilitates the solution of important tasks facing the 
state. One of the main reasons for the long-term crisis period is 
the growing inability of widespread economic and mathematical 
methods and models to adequately analyze and forecast chang-
es in financial and economic systems in particular stock markets. 
Increased efficiency of stock index forecasting methods is aimed 
at increasing the quality of investment decisions and, as a result, 
should lead to the attraction of more potential investors into eco-
nomic activity. Growth in investment activity, in turn, leads to higher 
rates of economic development and standard of living. Therefore, 
the development of effective stock index forecasting methods is 
an urgent task in improving the efficiency of both the stock market 
itself and the economic system as a whole. The efficiency of hy-
bridization is being investigated of ARIMA models with the GARCH 
model by the Box-Cox transformation formula for forecasting the 
PFTS index dynamics. The Box-Cox transformation is used as the 
data transformation due to its power in normalizing data, stabilizing 
variance and lessening heteroskedasticity. The ARIMA-GARCH 
hybrid model is based on a two-step procedure: in the first step, 
the best ARIMA model is used to modeling PFTS index dynamics 
and ARIMA residuals in the second step are modeled using the 
GARCH model. Parameter estimation in hybrid ARIMA-GARCH 
model is employed by Maximum Likelihood method. Empirical 
results indicate that the proposed hybrid ARIMA-GARCH mod-
el improves the approximation accuracy of the initial series and 
forecasting the dynamics of the PFTS index in comparison with 
the forecasting within the ARIMA toolkit. The results show that the 
combination of ARIMA and GARCH have potential to overcome 
the linear and data limitation in the ARIMA models. Hence, such 
hybridization of ARIMA-GARCH is a promising approach in stock 
indexes modeling and forecasting.

Key words: ARIMA, GARCH, stock index forecasting, PFTS, 
hybrid ARIMA-GARCH model.

Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Фондовий ринок є 
важливою частиною економічної системи кра-
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їни. За останнє десятиріччя кількість і масш-
таби фінансових криз як у розвинених, так і в 
країнах, що розвиваються, особливо в Україні, 
зросли. Використання ретроспективних даних 
для прогнозування класичними кількісними 
підходами майбутніх значень фінансових ча-
сових рядів ставиться під сумнів у результа-
ті якісної зміни ринкових тенденцій. Широко 
розповсюджені економіко-математичні методи 
більшою мірою нездатні адекватно аналізувати 
і прогнозувати динаміку біржових показників. 
Розроблення ефективних методів прогнозуван-
ня динаміки фондових індексів є актуальним 
завданням у підвищенні ефективності як само-
го фондового ринку, так і економічної системи 
у цілому, бо служить обґрунтуванням інвести-
ційних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Теоретичні та при-
кладні аспекти аналізування і прогнозування 
рівня та динаміки фондових індексів у їхньому 
впливі на розвиток економіки відображено в ро-
ботах таких авторів, як Р. Сміт, Н. Гончарова, 
Г. Калач, О. Квасова, Я. Белінська, О. Амосов, 
Н. Блага, А. Дєгтяр, А. Монаєнко, В. Косенко, 
О. Болдуєва, Г. Калач, В. Корнєєв, М. Наза-
рчук, К. Марахов, Б. Рубцов та ін. Серед укра-
їнських учених проблемами розвитку біржового 
ринку займалися О.М. Сохацька, Ю.П. Зайчен-
ко, А.Ф. Баторшина, О.В. Парандій та ін. 

Для фінансових часових рядів часто викорис-
товують моделі ARMA p q, �( )  та ARIMA p d q, , �( ) . 
Модель ARMA p q, �( )  може вживатися для опису 
стаціонарних процесів, включаючи елементи, 
що описують авторегресійні компоненти, і еле-
менти, які моделюють залишок як процес ков-
зного середнього згідно з рівнянням [1]:
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де yt − рівень часового ряду в момент часу t;  
y yt t p− −… −1, , рівні часового ряду в моменти часу 
t t p− … −1, , ; α α0, ,… −p � оцінювані коефіцієнти 
авторегресії; ε t − випадкове обурення в момент 
часу t ;  ε t i− −  значення випадкової компоненти 
i  часових періодів назад; θ θ1, ,… −p  оцінювані 
коефіцієнти ковзного середнього.

Згідно з методом Бокса і Дженкінса, якщо піс-
ля d  послідовних різниць ряд зводиться до ста-
ціонарного, можемо використовувати комбіновану 
модель авторегресії і ковзного середнього, так зва-
ну ARIMA p d q, ,�( ) , для прогнозування його рівнів.

Бокс-Кокс (1964 р.) у своїй роботі використо-
вував математичну формулу для перетворення 
даних, щоб вони могли бути більш нормально 
розподілені, а рівняння дисперсії виправляє 
нормальність, лінійність і зменшує гетероске-
дастичність. Формула перетворення Бокса-Кок-
са має вигляд [2]:
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де yt −фактичні дані за період t ; yt
* −перетво-

рені дані за період t ; λ −мінімальне значення се-
редньоквадратичної помилки залишків. Перетво-
рення наведеного рівняння справедливо тільки 
для позитивного значення часового ряду yt > 0 .

У моделі ARCH � p( ) , запропонованої Р. Енгл, 
передбачається, що дисперсія є лінійною функ-
цією квадратів попередніх значень досліджува-
ної величини [3]:
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У рамках ARCH -моделі стало можливим 
пояснити такий феномен фінансових часових 
рядів, як кластерність, який полягає у тому, 
що великі (малі) значення yt  тягнуть за собою 
великі (малі) наступні значення, але неперед-
бачуваного знаку.

Авторегресійна модель з умовною гетероске-
дастичністю (GARCH ) – це узагальнена ARCH
-модель, яка була розроблена в 1986 р. Т. Бол-
лерслевом і є моделлю залишків для моделі 
AR p( ) . Ця модель характеризується двома па-
раметрами p  та �q  і позначається GARCH p q,( ) .

Характерною особливістю цієї моделі є при-
пущення, що значення умовної дисперсії зале-
жить від попередніх значень рядів і попередніх 
значень дисперсії.

У цій моделі, як і ARCH p( ) -моделі, yt t t= σ ε
, але щодо формування волатильності σ n � перед-
бачається, що [4, с. 313]:
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Для аналізу волатильності біржових показ-
ників із другої половини 80-х років почали 
використовувати комбіновані ARIMA-GARCH-
моделі [4].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розроблення ARIMA-
GARCH-моделі для прогнозування динаміки 
фондового індексу PFTS.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для побудови ARIMA-моделі були 
взяті щомісячні дані щодо динаміки PFTS ін-
дексу за період із березня 2009 р. по квітень 
2019 р. з Фондової біржі ПФТС [5]. Довжина 
вибірки складається зі 122 значень, динаміку 
PFTS-індексу проілюстровано на рис. 1 а).

Із рис. 1 (а, б) видно, що часовий ряд PFTS-
індексу є нестаціонарним. Тому про логариф-
мований часовий ряд PFTS із метою видалення 
тренду з початкових даних було продиференці-
йовано, він виявився стаціонарним, і вже для 
нього здійснювалася процедура підбору параме-
трів p та q у рамках моделі ARIMA(p,d,q).

Оцінка параметрів ARIMA для прогнозування 
PFTS=індексу виконувалася за допомогою мови 
програмування R. Інформаційні критерії для вось-
ми альтернативних моделей ARIMA для моделю-
вання динаміки PFTS представлено в табл. 1.

За інформаційними критеріями та на під-
ставі діагностичних тестів залишків найкра-
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щою моделлю з табл. 1 виявилася модель 
ARIMA (9, 2, 6) (інформаційні критерії AIC=-
468,16 та BIC=-423,56; статистика Жарке-Бе-
ра для моделі становить χ2=4,69, отже, ну-
льова гіпотеза про нормальність розподілу 
залишків ряду не відкидається; гіпотеза про 
те, що математичне очікування залишків до-
рівнює нулю, приймається).

Оцінки коефіцієнтів ARIMA(9, 2, 6) для ряду 
моделі PFTS такі:

α1 = 0,097, α2 = -0,334, α3 = -0,377, �α4 = -0,226,
�α5 = 0,32, α6 = -0,711, α7 = -0,25, α8 = -0,226, 
α9 = -0,337

β1 = -0,5369, β2 = -0,0065, β3 = 0,2801, β4 =
0,0412, β5 = -0,4703, β6 = 0,7829.

Результати порівняння фактичних значень 
PFTS та прогнозних за моделлю ARIMA(9, 2, 6) 
представлено в табл. 2.

Показник MAPE для тестової вибірки 
(із табл. 2) становив 2,4%, точність прогно-
зу – 97,6%, що свідчить про непогані прогнозні 

якості ARIMA (9, 2, 6) для прогнозування дина-
міки PFTS-індексу. 

Після виявлення найкращої специфікації 
ARIMA для досліджуваного ряду необхідно пе-
ревірити квадрат залишків цієї моделі на наяв-

           а)            б)
Рис. 1. а) – графік динаміки PFTS-індексу; б) – ACF PFTS-індексу

Джерело: розроблено авторами за даними Фондової біржі PFTS [5]

Таблиця 1
Результати оцінювання моделей ARIMA для PFTS-індексу

№ Модель AIC BIC № Модель AIC BIC
1 ARIMA(9,2,6) -468,16 -423,56 5 ARIMA(5,2,2) -460,44 -438,13
2 ARIMA(1,2,5) -456,95 -437,43 6 ARIMA(5,2,0) -462,36 -445,63
3 ARIMA(5,2,10) -459,61 -415,01 7 ARIMA(13,2,5) -463,82 -410,85
4 ARIMA(10,2,1) -463,54 -430,09 8 ARIMA(2,2,0) -440,29 -431,92

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 2
Результати прогнозу за моделлю ARIMA (9, 2, 6) 

Місяць Фактичні данні Прогноз Відносна похибка прогнозу
Трав.19 569,78 542,48 0,048
Черв.19 552,98 540,03 0,023
Лип.19 542,59 537,36 0,010
Серп.19 533,97 541,16 0,013
Вер.19 522,55 536,67 0,027

Джерело: розроблено авторами

 
Рис. 2. Квадрат залишків моделі ARIMA (9, 2, 6)

Джерело: розроблено авторами
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ність кластерів волатильності. Якщо такі класте-
ри волатильності є, слід використовувати ARCH/
GARCH для моделювання волатильності ряду.

Графік квадратів залишків ARIMA (9, 2, 6) 
(рис. 2) показує скупчення мінливості в певні 
моменти часу. PACF квадратів залишків моделі 
ARIMA (9, 2, 6) скорочується після 11 лага, на-
віть якщо деякі інші відставання значні (рис. 3).

Вибір найкращої форми гібридної моделі 
АRCH/GARCH здійснюється на основі метода 
максимальної правдоподібності [6].

Найкращою моделлю з найбільшим значен-
ням Log likelihood у табл. 3 є GARCH (1,1).

Рівняння моделі GARCH (1,1) для моделюван-
ня залишків моделі ARIMA (9, 2, 6) має вигляд:

et t t= σ ω ,

σ σt t ty2
1

2
1

20 000018 0 0409 0 9312= + +− −. . . ,

ωt  – білий шум.
Порівняємо результати моделі ARIMA та 

комбінованої моделі ARIMA-GARCH. Через те, 
що для визначення параметрів ARIMA вико-
ристовувалися дані, перетворені за допомогою 
формули Бокса-Кокса, то для отримання про-
гнозних значень ARIMA та ARIMA-GARCH-
моделей було використано зворотне перетво-
рення. Розрахунки точкових прогнозів PFTS 
занесені до табл. 4.

Із табл. 4 видно, що середня відносна по-
хибка прогнозу для гібридної моделі становить 
2,34%, що на 0,06% менше, ніж результат 

           а)           б)
Рис. 3. ACF та PACF ряду квадратів залишків моделі ARIMA (9, 2, 6)

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 3
Результати оцінювання моделей ARCH/

GARCH для залишків моделі ARIMA (9, 2, 6)

Модель N p q Log 
likelihood

ARCH(1) 121 1 0 255,7475
ARCH(2) 121 2 0 253,9597
ARCH(3) 121 3 0 251,4228
ARCH(4) 121 4 0 257,2623
ARCH(5) 121 5 0 255,6605
ARCH(6) 121 6 0 253,7593
ARCH(7) 121 7 0 251,0587
ARCH(8) 121 8 0 249,4217
ARCH(9) 121 9 0 247,0939
ARCH(10) 121 10 0 245,2515

GARCH(1,1) 121 1 1 257,4519
GARCH(1,2) 121 1 2 254,1341

Джерело: розраховано авторами

Таблиця 4
Прогнозні значення ARIMA та ARIMA-

GARCH-моделей для PFTS-індексу

Прогнозний 
період

Фактичні 
значення ARIMA ARIMA-

GARCH
трав.2019 569,7881 542,4886 544,9567
черв.2019 552,9829 540,0317 542,6865
лип.2019 542,5905 537,3635 539,9269
серп.2019 533,9733 541,1609 543,7735
вер.2019 522,5508 536,6702 539,2486
Середня відносна 
похибка прогнозу, % 2,4 2,34

Джерело: розроблено авторами
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Рис. 4. Графік прогнозів ARIMA (9, 2, 6)  
та ARIMA (9, 2, 6)-GARCH (1, 1)

Джерело: розроблено авторами за даними Фондової 
біржі PFTS [5]
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ARIMA-моделі. На рис. 4 представлено резуль-
тати прогнозування за моделями ARIMA (9, 2, 
6) та ARIMA (9, 2, 6)-GARCH (1, 1) для щомі-
сячних значень PFTS-індексу з травня 2019 р. 
по вересень 2019 р. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Результати, отримані у статті, можуть бути ви-
користані інвесторами в прийнятті ефективних 
рішень. На основі адекватної, точної моделі вони 
можуть робити прогноз на майбутнє. Для цілей 
прогнозування щомісячних значень індексу 
PFTS гібридна ARIMA-GARCH-модель себе по-
казала краще за ARIMA. Емпіричні результа-
ти показали, що на даних динаміки фондового 
індексу PFTS за період із березня 2009 по кві-
тень 2019 р. гібридна модель ARIMA (9, 2, 6)-  
GARCH (1, 1) забезпечує найкращу якість прог-
нозування порівняно з ARIMA (9, 2, 6).
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МОДЕЛЮВАННЯ МОНЕТИЗАЦІЇ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ

MODELING MONETIZATION CASH CIRCULATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто поняття монетизації та проаналізо-

вані наявні моделі розрахунку рівня монетизації та грошо-
вої маси. На основі наявних моделей розроблено власні 
моделі розрахунку рівня монетизації, грошової та готівко-
вої маси. Кожна розглянута модель піддавалась перевірці 
щодо адекватності. За результатами перевірки всі моделі 
можна вважати доцільними. Зроблено прогнозування цих 
показників на наступні три роки, розглянуто границю бан-
кнот і монет за класичною інтерпретацією D-метричної мо-
делі. Модернізовано модель для розрахунку переходів до 
наступних номіналів банкнот та монет, розраховано її для 
України на 2010–2021 роки. В ході дослідження викорис-
тано факторний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, 
економетричні методи та методи прогнозування, а також 
емпіричні методи.

Ключові слова: монетизація, рівень монетизації, коефіці-
єнт монетизації, грошові агрегати, грошова маса, готівковий обіг.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено понятие монетизации и проанали-

зированы существующие модели расчета уровня монетиза-
ции и денежной массы. На основе существующих моделей 
разработаны собственные модели расчета уровня монети-
зации, денежной и наличной массы. Каждая рассмотренная 
модель поддавалась проверке на адекватность. По резуль-
татам проверки все модели можно считать пригодными. 
Сделано прогнозирование этих показателей на следующие 
три года, рассмотрена граница банкнот и монет по класси-
ческой интерпретации D-метрической модели. Модерни-
зирована модель для расчета переходов к следующим но-
миналам банкнот и монет, рассчитана она для Украины на 
2010–2021 годы. В ходе исследования использованы фак-
торный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, эко-
нометрические методы и методы прогнозирования, а также 
эмпирические способы.

Ключевые слова: монетизация, уровень монетизации, ко-
эффициент монетизации, денежные агрегаты, денежная мас-
са, наличный оборот.

ANNOTATION
The article is a scientific study devoted to the study and 

analysis of the process of monetization of the Ukrainian econ-
omy, since this process is directly related to the processes of 
balancing the supply and demand of money in the economy. 
The article also sets out to determine the acceptable level of 
cash and cash. Therefore, in order to achieve these goals, it 
is necessary to develop models of monetization, simulate the 
circulation of cash in Ukraine and determine the transition to 
the next denominations of banknotes and coins. The article de-
fines the concept of monetization and analyzes existing mod-
els of calculating the level of monetization and money supply. 
On the basis of existing models, our own models of calculating 
the level of monetization, money and cash were developed. 
The forecast of these indicators for the next three years was 
made; the boundary of banknotes and coins was calculated 
according to the classical interpretation of the D-metric model, 
taking into account the average daily wage. The model for the 
transition to the next denominations of banknotes and coins 
has also been modernized and is calculated for Ukraine for 
2010–2021. Factor analysis, correlation-regression analysis, 
econometric and forecasting methods, as well as empirical 
methods were used for implementation. As a result of the study 
it was found that during the whole analyzed period in Ukraine 
there is a much faster GDP growth rate than the growth of the 
monetary aggregate M3. Therefore, the ratio of money to GDP 
has a declining trend, resulting in a restraint of the process 
of monetization causes a shortage of money in the economy 
and leads to an imbalance of the country’s payment system. 
Also in Ukraine, the dynamics of the unit weight of the aggre-
gate M0 in the monetary aggregate M3 has a clear tendency 
to decrease due to the decrease in the specific gravity of cash 
in circulation. As a result of the conducted research, it was 
concluded that the increase in the level of monetization of the 
Ukrainian economy should be based to a lesser extent on an 
increase in the volume of cash and more on an increase in 
non-cash money, i.e. an increase in the money multiplier.

Key words: monetization, monetization level, monetiza-
tion coefficient, monetary aggregates, money supply, cash 
circulation.
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Постановка проблеми. Необґрунтоване стри-
мування процесів монетизації може викликати 
дефіцит грошей в економіці й привести до роз-
балансування платіжної системи країни. Водно-
час різке збільшення номінальної суми грошей 
в обігу може сприяти не підвищенню рівня мо-
нетизації, як можна було би припустити, а його 
зниженню. Це обумовлено тим, що необґрун-
товане збільшення номінальної грошової маси 
в обігу провокує інфляційні процеси й знижує 
довіру до національної валюти. Актуальність 
статті полягає в дослідженні процесу монети-
зації економіки, оскільки цей процес безпосе-
редньо пов’язаний з процесами збалансування 
попиту й пропозиції грошей в економіці. На 
цьому етапі розвитку економіки стрімко зрос-
тає у вигляді експоненціальної залежності кіль-
кість безготівкових розрахунків в Україні, тому 
також постає завдання визначення прийнятно-
го рівня готівкової маси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню та встановленню рівня монетиза-
ції присвячені праці таких учених, як С.В. Мі-
щенко, І.Є. Греков, С. Дзасаров, Л.І. Абалкін, 
Л.Є. Пайдієв, І. Фішер, М. Фрідман, А. Ілларі-
онов, Л.Н. Красавіна.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Значна кількість науко-
вих робіт присвячена дослідженню та аналізу 
впливу коефіцієнта монетизації на економіку 
країни. Водночас майже не розглядається вза-
ємозалежність рівня готівкової маси та макро-
економічних показників економіки України.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є розроблення 
моделей монетизації, моделювання готівкової 
маси України, визначення переходу до наступ-
них номіналів банкнот та монет.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес монетизації економіки є складним еко-
номічним явищем, яке характеризує забезпе-
ченість процесів виробництва й обіг грошової 
маси, необхідної для здійснення розрахунків і 
платежів, формування пропорцій у сфері інвес-
тицій та споживання, розвиток фінансового сек-
тору, функціонування грошового ринку та всієї 
фінансової системи держави [1, с. 14], тому ана-

ліз процесу монетизації має велике прикладне 
значення, його слід здійснювати з урахуванням 
сукупності показників, що відображають не 
тільки рівень забезпеченості економіки гроши-
ма, але й їх обсяги, динаміку та структуру. Зре-
штою, процес монетизації економіки характери-
зує всю систему грошово-кредитних відносин, 
відображає характер і динаміку розвитку грошо-
вої системи держави та її вплив на забезпечення 
економічного зростання [2, с. 16].

Як засвідчують результати проведеного ана-
лізу, протягом 2011–2018 років рівень монети-
зації економіки України постійно спадав, а у 
2018 році склав 35,9% (табл. 1). Водночас слід 
зазначити, що цей процес відбувався нерівно-
мірно, що знайшло відображення в різких коли-
ваннях обсягів та динаміки грошових агрегатів, 
неузгодженості темпів їх приросту між собою, 
а також незбалансованості динаміки грошових 
агрегатів з динамікою ВВП і номінальних до-
ходів населення. Так, наприклад, з огляду на 
значні коливання темпів приросту грошових 
агрегатів у 2004–2012 роках важко виявити за-
гальну закономірність у їх динаміці, а також 
співвідношенні темпів приросту грошових агре-
гатів і ВВП.

Наявність таких тенденцій дає змогу зробити 
висновок про те, що грошова система є неста-
більною, а грошовий обіг характеризується не-
стабільністю і внутрішньої незбалансованістю.

Задля визначення факторів, що вплива-
ють на зміну питомої ваги грошового агрегату 
М0 в загальній грошовій масі М3, запропонова-
но таку економіко-статистичну модель:

Ì
Ì

Ì
ÂÂÏ

ÂÂÏ
Ì

0
3

0
3

= ⋅ , �                  (1)

де ÂÂÏ  – номінальний валовий внутрішній 
продукт; Ì 0  – грошовий агрегат М0; Ì 3  – 
грошовий агрегат М3.

Показник, що характеризує відношення гро-
шового агрегату М0 до ВВП, відображає рівень 
монетизації економіки готівкою. Відношення 
ВВП до грошового агрегату М3 характеризує 
швидкість обігу всієї грошової маси та є показ-
ником, обернено пропорційним рівню монетиза-
ції економіки.

Таблиця 1
Рівень монетизації економіки й основні макроекономічні показники в Україні  

у 2011–2018 роках [3–6]

Рік

Темп приросту 
фізичного обсягу 

ВВП (до попереднього 
року), %

Рівень 
інфляції, 

%

Дефлятор 
ВВП, %

Рівень монетизації 
економіки (відношення 

М3 до номінального 
ВВП), %

Темп приросту 
грошового агрегату М3 
(порівняно з попереднім 

роком), %
2011 20,40 108,0 14,20 50,81 14,66
2012 8,15 100,6 7,80 52,99 12,79
2013 4,36 99,7 4,30 59,70 17,56
2014 4,22 112,1 15,90 60,29 5,25
2015 25,31 148,7 38,90 49,99 3,90
2016 19,96 113,9 17,10 46,23 10,93
2017 25,09 114,4 22,10 40,51 9,63
2018 19,26 110,9 15,40 35,90 5,69
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В Україні динаміка показника питомої ваги 
агрегату М0 в грошовому агрегаті М3 має чітку 
тенденцію до зниження у зв’язку зі скорочен-
ням питомої ваги готівки в грошовому обігу. 
У 2018 році цей показник знизився порівняно 
з 2010 роком з 30,607% до 28,461%, тобто на 
2,146 п. п. При цьому мінімальне значення цьо-
го показника зафіксовано у 2013 році, коли він 
становив 26,158% (табл. 2).

Дані, отримані в результаті розрахунків від-
повідно до запропонованої економіко-статистич-
ної моделі (1), свідчать про те, що у 2012 році 
відбулося зниження питомої ваги М0 в структу-
рі широких грошей до 26,286%, що на 38,0% 
було забезпечено за рахунок збільшення відно-
шення готівки до ВВП, а на 62,0% – за рахунок 
уповільнення швидкості обігу грошової маси 
(табл. 2).

Задля перевірки результатів розрахунків, 
отриманих за формулою (1), проведено коре-
ляційно-регресійний аналіз впливу відібраних 
факторів на динаміку питомої ваги грошово-
го агрегату М0 в загальній грошовій масі М3. 
В результаті отримано таке рівняння регресії:

Y X X= ⋅ + ⋅107 26 6 371 2, , , �             (2)

де Y  – питома вага грошового агрегату М0 в 
загальній грошовій масі М3, %; X1  – відношен-
ня грошового агрегату М0 до ВВП (рівень моне-
тизації економіки готівкою); X 2  – відношення 
ВВП до грошового агрегату М3.

Аналіз отриманих результатів свідчить про 
наявність позитивного зв’язку між результа-
тивним показником Y  і чинниками, що фор-
мують його динаміку, з переважанням впли-
ву фактору X1 , а також про високе значення 
коефіцієнта детермінації R2 = 0,9994. Значен-
ня t-статистики (18,96; 16,46) і F-статистики 
(6126,1) свідчать про те, що обидві змінні на 
10% у довірчому інтервалі є статистично досто-
вірними й можуть входити до складу моделі. 
На основі отриманого рівняння можна припус-
тити, що зміна змінних X1  і X 2  на одиницю 
сприятиме зміні результативного показника, а 

саме питомої ваги грошового агрегату М0 в за-
гальній грошовій масі М3, на 107,26 і 6,37% 
відповідно.

Задля прогнозування динаміки грошових 
агрегатів побудовано регресійну модель, що ві-
дображає залежність темпів приросту грошово-
го агрегату М3 від темпів приросту номінально-
го ВВП і рівня інфляції:

Y X X R= − ⋅ + ⋅ =0 199 0 112 0 771 2
2, , , , ,� � �        (3)

де Y  – середньорічний темп приросту гро-
шового агрегату М3, %; X1  – середньорічний 
темп приросту фізичного обсягу ВВП, %; X 2  – 
рівень інфляції (індекс споживчих цін), %.

В економічній практиці рівень інфляції та 
темп приросту фізичного обсягу ВВП належать 
до основних прогнозованих макроекономічних 
показників, які передбачаються в планах еко-
номічного й соціального розвитку. Крім того, 
прогнозні значення цих показників періодично 
переглядаються урядом, міжнародними фінан-
совими організаціями та рейтинговими агент-
ствами, тому прогноз темпів приросту грошової 
маси М3 на основі запропонованої моделі є до-
сить обґрунтованим.

Аналіз рівняння (3) дає змогу зробити висно-
вок, що вплив темпів приросту ВВП та вплив 
інфляції на приріст грошової маси М3 в Україні 
майже однакові, однак різні за напрямом. Зміна 
темпів проросту ВВП на 1 п. п. приведе до зміни 
грошової маси на -0,199%, а зміна рівня інфля-
ції на 1 п. п. – до зміни грошової на 0,112%.

Розглянемо взаємозв’язок монетизації та 
швидкості обігу грошової маси. Взагалі вважаєть-
ся, що ці показники є оберненими за значенням, 
що випливає з наявних методик їх розрахунку.

Розглянемо «рівняння обміну». Існують дві 
версії цього рівняння, а саме транзакційна (4) 
й дохідна (5).

M V P Ts T T× = × , �                   (4)

M V P Qs y yi i× = ∑ × , �                 (5)

де Ms  – пропозиція грошей; VT  – швидкість 
обігу грошової маси; PT  – загальний середній 

Таблиця 2
Розрахунок впливу окремих факторів на зміну питомої ваги готівки  

в грошовому агрегаті М3 в Україні [4; 6]

Показник 2010 
рік

2011 
рік

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

2015 
рік

2016 
рік

2017 
рік

2018 
рік

ВВП, млрд. грн. 1 120,59 1 349,18 1 459,10 1 522,66 1 586,92 1 988,54 2 385,37 2 983,88 3 558,71
Грошовий агрегат 
М3, млрд. грн. 597,87 685,51 773,20 908,99 956,73 994,06 1 102,70 1 208,86 1 277,64

Грошовий агрегат 
М0, млрд. грн. 182,99 192,66 203,25 237,78 282,95 282,67 314,39 332,55 363,63

Питома вага 
грошового агрегату 
М0 в грошовому 
агрегаті М3, %, 
всього

30,607 28,105 26,286 26,158 29,574 28,436 28,511 27,509 28,461

зокрема, за 
рахунок факторів: -2,502 -1,819 -0,128 3,416 -1,138 0,075 -1,002 0,952

М0/ВВП -3,842 -0,690 3,182 3,709 -5,996 -2,071 -4,403 -2,288
ВВП/М3 1,340 -1,129 -3,310 -0,293 4,858 2,146 3,401 3,240
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рівень цін всіх транзакцій (угод); T  – кількість 
скоєних транзакцій; Vy  – швидкість обігу гро-
шової маси в доходах; Pyi  – рівень цін i-х про-
дуктів і послуг, що входять до валового націо-
нального продукту; Qi  – кількість вироблених 
i-х товарів і послуг.

Під час розрахунку коефіцієнта монетизації 
логічно використовувати ВВП як показник роз-
міру економіки, тобто монетизація може бути 
виражена як обернена величина швидкості обі-
гу грошової маси в доходах з рівняння (5). Од-
нак сам рух грошей в економіці не обмежується 
тільки створенням ВВП країни, тому адекват-
ний показник швидкості обігу грошової маси 
може бути отриманий тільки з транзакційної 
версії рівняння обміну (4):

V P T MT T s= × / , �               (6)

де VT  – швидкість обігу грошової маси; 
P TT ×  – валові розрахунки (обсяг всіх транзак-
цій) в економіці.

З рівняння (6) отримуємо швидкість обігу гро-
шової маси в економіці як відношення обсягу всіх 
транзакцій в економіці до середньорічної величи-
ни грошової маси. Обсяг транзакцій можна пред-
ставити як суму валових кредитових (надходжень) 
або дебетових (платежів) оборотів по розрахунко-
вих рахунках між підприємствами, оборотів між 
підприємствами й населенням (заробітна плата, 
роздрібна торгівля тощо), оборотів між державою 
та економічними суб’єктами щодо сплати подат-
ків, обов’язкових платежів та інших надходжень, 
а також оборотів у фінансово-кредитній системі 
(видача та сплата кредитів, відсотків, покупка-
продаж цінних паперів, страхові внески, сплата 
страхових відшкодувань тощо). Як видно, це на-
багато ширше, ніж обсяг ВВП країни, тому швид-
кість руху грошової маси в економіці насправді 
вище, ніж вважається. Інтерпретувати показник 
швидкості обігу грошової маси можна, наприклад, 
таким чином: скільки разів у середньому викорис-
товується 1 гривня грошової маси для розрахунко-
вих операцій або кількість оборотів, які здійснює 
загалом грошова маса [8, с. 65].

Коефіцієнт монетизації економіки й швид-
кість обігу грошової маси можна пов’язати че-

рез коефіцієнт відношення обсягу транзакцій в 
економіці і ВВП (далі – коефіцієнт обігу ВВП).

W P T P QT yi i= × ∑ ×/ , �              (7)

k W VT= / , �                       (8)     

де W  – коефіцієнт обігу ВВП; k  – коефіці-
єнт монетизації.

Цей коефіцієнт показує, скільки разів у роз-
рахунках виступає 1 грн. ВВП або скільки обо-
ротів повинна пройти 1 грн. ВВП в економіці. 
Можна припустити, що чим більше посередни-
ків в економіці (торгових, виробничих, фінансо-
вих тощо), чим більше стадій має виробничий 
цикл, чим менше частка доданої вартості на 
кожній стадії, тим вище значення показника W .

В табл. 3 наведено результати розрахунків за 
рівняннями (6–8). За результатами розрахунків 
видно, що коефіцієнт монетизації, розрахова-
ний за такою моделлю, дещо більше за попере-
дній (на 5–7%).

Модель Фрідмана, яка була запропонована 
у 1971 р., використовується для оцінювання 
функції попиту на гроші в умовах позитивного 
темпу росту випуску:

z f Y Y ec
e

= ( ) = × −, ,� �π γ απ            (9)

де z M P= /  – реальна грошова маса; Y  – 
ВВП у реальному вираженні, c > > >0 0 0, , ;� �γ α  
πе – очікуваний рівень інфляції.

Прологарифмуємо рівняння (11):

ln ln .z Y c e= + −γ απ             (10)

На основі статистичних даних макроеконо-
мічних показників України за 2010–2018 роки 
маємо:

z Y et t
t= × −0 594 2 642 0 29, , , .π              (11)

З цього рівняння можна зробити висновок, 
що на цьому часовому інтервалі напівеластич-
ність попиту на гроші за очікуваним темпом ін-
фляції дорівнювала 0,29, а еластичність попиту 
на гроші за доходом становила 0,594.

Модель Бруно-Фішера враховує залежність 
попиту на гроші не тільки від інфляційних очі-
кувань, але й від ВВП, точніше, використову-
ється питомий попит на гроші (в частках ВВП) 
[9, с. 159]. Таким чином, у цій моделі, крім 

Таблиця 3
Статистичні дані та результати розрахунку коефіцієнта монетизації в Україні  

у 2010–2018 роках [3; 6]

Рік
Пропозиція 
грошей, Ms , 
млрд. грн.

Обсяг всіх 
транзакцій, 
P TT × , млрд. 

грн.

Обсяг товарів 
та послуг, 

∑ ×P Qyi i , млрд. 
грн.

Коефіцієнт 
обігу ВВП, W

Швидкість 
обігу грошової 

маси, VT

Коефіцієнт 
монетизації, k

, %

2010 597,87 1 120,59 992,175 1,12942 1,87429 60,2586
2011 685,51 1 349,18 1 166,900 1,15621 1,96813 58,7466
2012 773,20 1 459,1 1 262,16 1,15603 1,88709 61,26
2013 908,99 1 522,66 1 336,36 1,1394 1,6751 68,0199
2014 956,73 1 586,92 1 382,72 1,14768 1,65869 69,1917
2015 994,06 1 988,54 1 689,39 1,17708 2,00042 58,8415
2016 1 102,70 2 385,38 2 023,23 1,179 2,16321 54,502
2017 1 208,86 2 983,88 2 519,56 1,18429 2,46835 47,979
2018 1 277,64 3 558,71 3 016,09 1,17991 2,78539 42,3606
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темпу зростання грошової маси, з’являється по-
стійний темп зростання ВВП. Крім цього, в мо-
делі вводиться бюджетний дефіцит і аналізуєть-
ся вплив бюджетного дефіциту та способів його 
фінансування (чиста емісія грошей або змішане 
фінансування за рахунок емісії та запозичень) 
на динаміку інфляції. Таким чином, модель дає 
змогу поглибити аналіз наслідків монетарної 
політики [10].

Функція попиту на гроші має такий вигляд:

M
P Y

e
D

e

×






 = >−απ α, .� �0           (12)

Прологарифмуємо рівняння (12) та зайдемо 
значення α :

ln .
M
P Y

e

×
= −απ �               (13)

Отримане рівняння регресії на основі статис-
тичних даних України за 2010–2018 роки має 
такий вигляд:

M
P Y

e
e

×
= −0 604, .π �                (14)

Для прогнозування на наступні три роки ма-
кроекономічних показників (ВВП та рівня ін-
фляції) вибраний метод Хольта.

В результаті прогнозування отримано з точніс-
тю 99,16% такі значення валового внутрішньо-
го продукту: на 2019 рік – 4 118,375 млрд. грн., 
на 2020 рік – 4 689,492 млрд. грн., на 2021 рік – 
5 260,608 млрд. грн. Також отримано з точніс-
тю 98,89% рівень інфляції: на 2019 рік – 1,116, 

на 2020 рік – 1,114, на 2021 рік – 1,112. За до-
помогою отриманих значень показників знайде-
но прогнозоване значення грошової маси М3 за 
різними моделями, які розглядалися вище, а 
також за методом Хольта (табл. 5).

З обчислень видно, що значення, отримані 
за моделлю Бруно-Фішера, більші у 1,45 разів 
порівняно з результатами, які були отримані за 
іншими моделями.

Для прогнозування коефіцієнта монетизації 
за різними моделями (табл. 6) використано про-
гнозовані за методом Хольта показники валово-
го внутрішнього продукту й рівня інфляції.

З проведених обчислень видно, що за модел-
лю Фрідмана коефіцієнт монетизації має най-
більші значення, а за моделлю Бруно-Фішера 
він перебуває на рівні майже 50%. Результати, 
отримані за іншими моделями, мають між со-
бою схожі значення. Для розрахунку грошового 
агрегату М0 використано дані, отримані за різ-
ними моделями, які підставлялись у модель (2).

З отриманих даних видно, що за моделлю 
Бруно-Фішера значення грошового агрегату 
М0 має найбільші значення, а за моделлю Фрід-
мана – найменші. Результати, отримані за інши-
ми моделями, мають між собою схожі значення.

З даних табл. 8 бачимо, що найближчі до 
реальних значень М0 були отримані з моделі 
(2) за підстановки в неї прогнозованих значень 
коефіцієнта монетизації та грошового агрега-
ту М3 за методом Хольта. Отже, прогнозовані 

Таблиця 4
Основні показники для побудови рівняння регресії [4; 6]

Рік Реальна грошова 
маса, z , млрд. грн.

Реальний ВВП,  
Y , млрд. грн.

Рівень інфляції, 
πе ln z lnY

2010 546,500 989,551 1,094 6,3035 6,8973
2011 634,735 1 219,074 1,080 6,4532 7,1058
2012 768,586 1 400,486 1,006 6,6446 7,2446
2013 911,729 1 459,309 0,997 6,8153 7,2857
2014 853,459 1 397,616 1,121 6,7493 7,2425
2015 668,501 1 331,176 1,487 6,5050 7,1938
2016 968,130 2 092,346 1,139 6,8754 7,6460
2017 1 056,695 2 607,448 1,144 6,9629 7,8661
2018 1 152,060 3 208,932 1,109 7,0493 8,0737

Таблиця 5
Прогнозоване значення грошової маси М3 за методом Хольта, за моделлю 3,  

за моделлю Фрідмана (11), за моделлю Бруно-Фішера (14), млрд. грн.
Рік Метод Хольта Модель (3) Модель (11) Модель (14)

2019 1 350,888 1 392,34 1490,181272 2099,1073
2020 1 425,891 1 527,63 1609,482591 2392,6547
2021 1 500,894 1 680,86 1722,97177 2686,8025

Таблиця 6
Прогнозоване значення коефіцієнта монетизації за методом Хольта,  

за моделлю Фрідмана (11), за моделлю Бруно-Фішера (14), за моделлю (8), %
Рік Метод Хольта Модель (11) Модель (14) Модель (8)

2019 32,801 72,3422 50,9693 38,3036
2020 30,406 72,3778 51,0216 35,4507
2021 28,531 72,4135 51,074 33,2223
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дані М0, що були отримані таким чином, мають 
більшу довіру.

З огляду на зростання рівня доходів і цін 
українці вже фактично не використовують моне-
ти дрібних номіналів, натомість з’явилася потре-
ба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень.

Зокрема, монети 1, 2 та 5 копійок зрідка ви-
користовуються у розрахунках за товари та по-
слуги й майже не повертаються з обігу до бан-
ківської системи.

Водночас усі моделі, які центральні банки за-
стосовують для визначення оптимального номі-
нального ряду, свідчать про те, що настав час вво-
дити в обіг новий найвищий номінал банкнот [6].

Розрахунок номінального ряду гривні був 
зроблений за D-метричною моделлю (D-metric), 
за якою банкнота вищого номіналу повинна 
приблизно дорівнювати розміру середньоденної 
заробітної плати за 2 дні.

Останнього разу Національний банк уводив 
в обіг новий номінал 13 років тому, а саме у 
2006 році. Це була банкнота номіналом 500 гри-
вень. Тоді середньомісячна заробітна плата ста-
новила близько 1 000 гривень і розмінювалася 
двома банкнотами найвищого номіналу.

«З того часу багато змінилося. Зросли дохо-
ди українців, середньомісячна заробітна плата 
в Україні за цей час зросла майже вдесятеро. 
Зараз для отримання середньомісячної заро-
бітної плати необхідно вже не менше 20 бан-
кнот», – зазначає Яків Смолій [6].

«Тож необхідність введення в обіг банкно-
ти нового найвищого номіналу назріла досить 
давно. Після появи в обігу банкноти номіна-
лом 1 000 гривень середньомісячна заробітна 
плата буде розмінюватися дев’ятьма банкно-
тами найвищого номіналу, і це буде набагато 

зручніше, ніж зараз», – підкреслює Голова На-
ціонального банку [6].

D-метрична модель була розроблена в 1981 році 
Л.С. Паяне та H.M. Морганом. Вона заснована 
на емпіричному співвідношенні середньоденної 
чистої оплати праці та структури деномінації 
валюти. З моменту її розроблення низка країн 
використовувала її для коригування структури 
деномінації своєї валюти. Було встановлено, що 
найефективніша установка номінальної структу-
ри матиме приблизно шість-сім монет і стільки 
ж банкнот. Точка переходу між монетами та бан-
кнотами перебуває між D/50 та D/20.

Аналіз структур деномінації для широкого 
кола країн та середньої заробітної плати, що 
склалася в цих країнах, виявляє надзвичайно 
послідовну закономірність між середньоденною 
оплатою праці (D) та структурою деномінації. 
З діаграми встановлено (рис. 1), що найвища 
номінальна банкнота в більшості країн стано-
вить близько 5D, перехід між монетами та бан-
кнотами відбувається між D/50 та D/20, а най-
нижча корисна монета складає близько D/5000.

Таблиця 7
Прогнозування грошового агрегату М0 за методом Хольта, розрахунок М0  
за моделлю (2) з підстановками даних за попередніми моделями, млрд. грн.

Рік За методом 
Хольта

За методом Хольта 
і методом (2)

За моделями (11) 
і (2)

За моделями (14) 
і (2)

За моделями (8) 
і (3)

2019 392,231 404,74537 214,442589 578,730857 363,286962
2020 421,346 443,296223 224,17693 659,803375 421,912764
2021 450,462 482,865758 233,644283 741,077436 490,329133

Таблиця 8
Співставлення реальних значень грошового агрегату М0  

з обчисленими за попередніми моделями, млрд. грн.

Рік Реальне М0 За методом Хольта 
і методом (2)

За моделями (11) 
і (2)

За моделями (14) 
і (2)

За моделями (8) 
і (3)

2010 182,99 165,72 165,30 148,34 –

2011 192,66 188,80 164,45 184,37 143,97

2012 203,25 214,93 155,95 205,86 174,67

2013 237,78 267,18 153,38 211,21 200,05

2014 282,95 288,61 171,21 216,02 298,08

2015 282,67 276,54 200,80 223,12 272,66

2016 314,39 304,14 185,64 328,99 246,02

2017 332,55 331,66 196,54 410,62 275,66

2018 363,63 368,99 203,98 502,54 326,61

 
Рис. 1. Розподіл номіналів банкнот та монет
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Однак виникає питання, чи доречно вико-
ристовувати в моделі статистичну середньо-
денну заробітну плату, оскільки таку модель 
можна використовувати у тих випадках, коли 
заробітна плата видається тільки готівкою.

В роботі запропоновано новий розрахунок 
моделі, який пов’язаний з урахуванням грошо-
вого агрегату М0, а саме готівкові гроші в обі-
гу, які є монетами та банкнотами. Необхідно 
розраховувати заробітну плату як відношення 
М0 до кількості працездатного населення. Та-
ким чином, у цій моделі враховується лише го-
тівкова маса, яка обертається в країні.

Виходячи з отриманих результатів нового 
розрахунку, бачимо, що ще з 2010 року номі-
нал 1 гривні вже перебував на границі заміщен-
ня, тому в готівковому обігу цей номінал був як 
банкнотою, так і монетою. З 2019 року номіна-
ли 1 та 2 гривні були переведені в монети. Нині 
границею є номінал 5 гривень, який також 
може бути замінений монетою того ж номіналу.

Оскільки в Україні номінальний ряд був 
більшим, ніж передбачається в D-метричній мо-
делі, існують номінали 200 грн. з 2001 року та 
500 грн. з 2006 року.

Висновки. Проведене дослідження дало змо-
гу зробити висновок, що монетизація економі-
ки – це складне економічне явище, яке характе-
ризує взаємодію сукупності відносин у процесі 
суспільного відтворення й грошово-кредитних 
відносин. Основними факторами, що впливають 
на рівень і динаміку монетизації, є зростання 
валового внутрішнього продукту, рівень розвит-
ку фінансового сектору, збалансованість ресурс-
ної бази банків, рівень інфляції, ефективність 
використання грошової маси для кредитування 
економіки, схильність суб’єктів господарюван-
ня до заощаджень, активність роботи банків на 

внутрішньому грошовому ринку, ступінь довіри 
до банківської системи.

Під час обґрунтування стратегії та меха-
нізмів розвитку країни на основі формування 
ефективної грошової політики влада повинна 
орієнтуватись на необхідне й достатнє збіль-
шення монетизації, причому це підвищення має 
ґрунтуватися меншою мірою на підвищенні об-
сягів готівкової грошової маси, а більшою – на 
збільшенні безготівкових грошей, тобто збіль-
шенні грошового мультиплікатора.

Основними напрямами подальшого підви-
щення рівня монетизації економіки та її впливу 
на динаміку й структуру грошових агрегатів є 
розвиток суспільного виробництва і вдоскона-
лення структури економіки, розвиток фінан-
сового сектору, вдосконалення кредитування, 
поліпшення ресурсної бази банків, підвищення 
рівня довіри до банківської системи.
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