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Постановка проблеми. Динамічні процеси на 
українському ринку праці, його стан і перспективи 
розвитку відіграють важливу роль у регулюванні 
макроекономічної стабілізації, зниженні соціаль-
ної напруженості та виявленні заходів запобігання 
можливих негативних соціально-економічних 
процесів у довгостроковій і середньостроковій 
перспективах. Системне дослідження розвитку 
та функціональних особливостей соціальної 
сфери стає все більш актуальним. Пошук адек-
ватних математичних інструментів для комплек-
сної нелінійної динамічної оцінки співвідношень 
[1] та виявлення можливостей ринку праці як важ-
ливої соціально-економічної підсистеми в регу-
люванні зайнятості в Україні має вирішальне зна-
чення для створення робочих місць, запобігання 
безробіттю, підвищення конкурентоспроможності 
та інвестиційної привабливості шляхом зміцнення 
людського капіталу на регіональному та держав-
ному рівнях, що надзвичайно важливо в період 
кризи, який характеризується не тільки економіч-
ною, але й політичною нестабільністю.

Моделювання ринку праці як окремої нелінійної 
динамічної системи і підсистеми більш складних 
систем приводить до продовження нових пошуків 

нетрадиційних методів моделювання та прогно-
зів динамічних систем на основі сучасних гнучких 
математичних інструментів, включаючи методи 
системної динаміки. Системний підхід дасть змогу 
дослідити складні нелінійні процеси, які є харак-
терними для ринку праці [2; 3], а також для роз-
робки на їх основі імітаційної моделі попиту і про-
позицій робочої сили в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Оскільки ринок праці як регулятор макроеконо-
мічної стабільності вимагає особливої уваги, про-
блеми, пов’язані з дослідженням теоретичних 
і методологічних основ природи та функціону-
вання ринку праці, його значення в економічній 
системі, особливостей стану, наслідків процесів 
глобалізації [4], взаємозв’язків з іншими секторами 
економіки [5; 6], їх впливу на формування еконо-
мічної рівноваги [7], займають значну частину нау-
кових досліджень соціально-економічної сфери. 
Низка українських і зарубіжних вчених, зокрема 
О. Бланчард, Д. Богиня, А. Вредін, Д. Галі, О. Гріш-
нова, А. Колот, Д. Куаг, Е. Лібанова, Л. Лісогор, 
І. Лук’яненко, А. Матвійчук, М. Негрей, А. Нібур, 
М. Оліскевич, Т. Уманець, Т. Терасвірта, присвя-
тили свої наукові дослідження аналізу та дослі-

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УДК 330

Козицький В.А.
к.фіз.-мат.н., доцент кафедри 
математичної економіки та економетрії
Львівський національний університет 
імені Івана Франка
Стасишин А.В.
к.е.н., доцент кафедри економічної 
теорії факультету управління 
фінансами та бізнесу
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД  
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ  
МІЖ МАКРОЕКОНОМІЧНИМИ ІНДИКАТОРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
SYSTEM-DYNAMIC APPROACH  
TO A STUDY OF STRUCTURAL RELATIONSHIPS  
BETWEEN MACROECONOMIC INDICATORS OF SOCIAL SPHERE

У статті досліджено структуру 
взаємозв’язків між макроекономічними показ-
никами соціальної сфери та ринку праці 
України. Розроблено модель системної дина-
міки, що має блочну структуру. Імітаційне 
моделювання базоване на двох взаємоза-
лежні підмоделях, які описують формування 
попиту та пропозиції на ринку праці. Резуль-
тати моделювання засвідчили, що продук-
тивна зайнятість є однією з основних умов 
вирішення проблем людського трудового 
потенціалу в Україні.
Ключові слова: соціальна сфера, ринок 
праці, системна динаміка, безробіття, 
модель.

В статье исследована структура взаимос-
вязей между макропоказателями социаль-
ной сферы и рынка труда Украины. Разрабо-
тана модель системной динамики, которая 
имеет блочную структуру. Имитационное 
моделирование базировано на двух взаимос-
вязанных подмоделях, описывающих фор-

мирование спроса и предложения на рынке 
труда. Результаты моделирования пока-
зали, что продуктивная занятость явля-
ется одним из основных условий решения 
проблем человеческого трудового потенци-
ала в Украине.
Ключевые слова: социальная сфера, рынок 
труда, системная динамика, безработица, 
модель.

The article investigates the structural relation-
ships between the macroeconomic indicators of 
social sphere and the labor market of Ukraine. 
A model of system dynamics with a block struc-
ture has been developed. Simulation model-
ing has been based on two interdependent sub 
models that describe the creating of supply and 
demand in the labor market. The results of mod-
eling have shown that productive employment is 
one of the main conditions for solving problems 
of human labor potential in Ukraine.
Key words: social sphere, labor market, system 
dynamics, unemployment, model.
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дженню ринку праці, його функціонування. Сучасні 
дослідження базовані на розрахунках еластич-
ності попиту на робочу силу, а також використанні 
його для вимірювання того, як зсув пропозиції 
робочої сили впливає на валову заробітну плату 
[8]. Економетричне моделювання дає змогу дослі-
джувати динамічні взаємозв’язки між показниками 
ринку праці, оцінювати вплив основних факторів, 
що впливають на їх поведінку, досліджувати вплив 
випадкових збурень і шоків [9]. Іншим інструмен-
том для моделювання ринку праці є системна 
динаміка. Праці Д. Віта (D. Wheat), Д. Стермана 
(J. Sterman), Й. Барласа (Y. Barlas) присвячені 
дослідженню на підставі системно-динамічного 
підходу економічних та соціальних процесів, 
зокрема аналізу та моделюванню ринку праці [10].

Постановка завдання. Аналіз досліджень 
особливостей розвитку ринку праці в різних кра-
їнах показав, що, незважаючи на велику увагу 
українських і зарубіжних дослідників до процесів 
ринку праці, в науковій літературі простежується 
концентрація уваги на широкому спектрі аналізу 
статистичних даних, формуванні та становленні 
ринку праці, змінах тенденцій поведінки ключо-
вих його показників, а також визначенні людського 
потенціалу. Водночас бракує досліджень, спря-
мованих на пошук адекватного опису структур-
них взаємозв’язків і моделювання процесів, що 
відбуваються на ринку праці, на підставі систем-
ного підходу, який враховує ендогенність та при-
чинність. Метою дослідження є побудова узагаль-
неної імітаційної моделі ринку праці в Україні за 
допомогою системної динаміки, реалізація якої 
дає змогу аналізувати можливі сценарії змін клю-
чових показників ринку праці та співвідношень між 
ними за різного можливого розвитку подій і неспо-
діваних ситуацій, визначити найбільш ефективні 
стратегічні напрями розвитку ринку праці з ураху-
ванням внутрішніх і зовнішніх ризиків для досяг-
нення фінансової стабільності та соціально-еко-
номічного розвитку країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З точки зору значущих соціальних, економічних 
і політичних проблем в Україні ефективне функціо-
нування ринку праці має велике значення для ста-
білізації макроекономічної ситуації та зниження 
соціальної напруженості в суспільстві [11]. Про-
дуктивна зайнятість є однією з основних умов для 
вирішення проблеми реалізації людського потен-
ціалу, творчості та таланту в їхній праці, а також 
для відновлення економіки як основи соціальної 
сфери [12]. Для більшості європейських країн про-
дуктивна зайнятість є головним пріоритетом еко-
номічної та соціальної політики і фундаменталь-
ною основою європейської інтеграції.

Загальна кількість економічно активного насе-
лення в Україні щорічно змінюється. У період 
з 2002 по 2008 роки це число збільшилося 

з 22 232 тисяч осіб до 22 397 тисяч осіб. Через кризу 
в 2008-2009 роках кількість економічно активного 
населення різко знизилася до 22 051 тисяч осіб. 
Через складну економічну та політичну ситуацію 
в Україні за останні 3 роки кількість робочої сили 
різко знизилася від 21 980 тисяч осіб в 2014 році 
до 21 020 тисяч осіб. Дані Державної служби ста-
тистики України засвідчують, що частка економіч-
ної активності також знижується. Це означає, що 
працездатні люди з певних причин не приєдну-
ються до робочої сили, не беруть участь в пошуку 
роботи та формуванні національного ринку праці. 
Натомість вони стають трудовими мігрантами, 
знаходять роботу за кордоном, що, зокрема, при-
зводить до проблеми нелегальної міграції, або ж 
працюють в тіньовому секторі вітчизняної еконо-
міки. Обидва ці фактори чинять негативний вплив 
на національну економіку.
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Рис. 1. Процент економічно активного населення 
України в 2000-2017 роках

Джерело: оцінки авторів (на підставі даних Державної 
служби статистики України)

Рівень економічної активності впродовж  
2000-2013 років збільшився з 62% до 65%, а 
в період з 2014 по 2017 роки через складну 
ситуацію в Україні різко знизився з 65% до 62% 
(рис. 1). Водночас також знизився рівень зайня-
тості: в 2013 році він складав близько 60% працез-
датного населення, тоді як в 2014 році це значення 
знизилось до 55%.

Рівень безробіття в Україні в період 
з 2000 по 2008 роки знизився з 12% до 6,5%, але під 
час кризи в 2008-2009 роках він збільшився до 9% 
(рис. 2). У період між 2010 і 2013 роками спостеріга-
лася тенденція зниження рівня безробіття до 7,5%, 
тоді як у 2014-2017 рр. він збільшився до 9-10%.

Вагомою проблемою в Україні є висока частка 
безробітних серед молодих людей. Роботодавці 
неохоче працевлаштовують фахівців без досвіду 
роботи та не підтримують часткову зайнятість 
молодих людей, які хотіли б працювати, продовжу-
ючи навчання. Частка безробітних молодих людей 
в середньому становить 17%, що негативно впли-
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ває на продуктивність праці в Україні, а особливо 
у технологічних сучасних галузях, сприяє змен-
шенню кількості працюючого населення, зумов-
леного схильністю та бажанням молодих людей 
виїхати за кордон.
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Рис. 2. Динаміка рівня безробіття (%) в Україні 
впродовж 2000-2017 років

Джерело: оцінки авторів (на підставі даних Державної 
служби статистики України)

Для того щоб визначити тип політики, який най-
краще використовувати на певних етапах еконо-
мічного розвитку, та інструменти, які є найбільш 
ефективними для збалансування попиту і пропо-
зицій на ринку праці, необхідно проводити розра-
хунки для різних можливих сценаріїв, заснованих 
на економічних та математичних моделях ринку 
праці різних рівнів складності.

Розроблена імітаційна модель ринку праці 
в Україні на основі концепції класичної кейнсіан-

ської моделі має блочну структуру і, відповідно, 
складається з двох взаємопов’язаних підмоделей, 
що описують формування попиту і пропозицій на 
ринку праці.

Основне припущення моделі полягає в тому, 
що попит на ринку праці формується залежно від 
продуктивності праці (labor productivity) та очікува-
ного сукупного попиту (expected aggregate demand) 
в наступному періоді. Відповідно до цього визнача-
ється бажаний попит на робочу силу (desired labor). 
У моделі пропозиція праці повторно представлена 
як робоча сила (labor force), яка є сумою зайнятих 
(employment) і безробітних (unemployment). Також 
враховано, що серед людей, які приєднуються до 
робочої сили (labor force joining rate), є молоді люди 
без будь-якого досвіду роботи (young unemployment).

Побудована модель ринку праці України кон-
цептуально пов’язана з класичною кейнсіанською 
моделлю і складається з таких двох частин: під-
модель пропозиції робочої сили (Labor Supply 
Submodel) та підмодель попиту на робочу силу 
(Labor Demand Submodel). Відповідно до моделі 
попит на зайнятість (desired employment) отриму-
ється з підмоделі попиту на робочу силу та впли-
ває на кількість вакансій у підмоделі пропозиції 
праці (desired employment gap). Пропозиція робо-
чої сили має такі два входи з підмоделі попиту на 
робочу силу: вплив зайнятості на формування 
ВВП і рівень безробіття, який розраховується з під-
моделі пропозиції праці, а також впливає на фор-
мування номінальної заробітної плати. Загальну 
схему підмоделі пропозиції праці (Labor Supply 
Submodel) зображено на рис. 3.

 
Рис. 3. Загальна схема підмоделі пропозиції праці (Labor Supply Submodel)

Джерело: розроблено авторами
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Пропозиція праці визначається кількістю еко-
номічно активного населення і представлена як 
група таких двох основних запасів: зайняті та без-
робітні, які враховують і молоде безробіття (young 
unemployment).

Кількість робочої сили (labor force) безпосе-
редньо залежить від кількості населення працез-
датного віку (working age population), зокрема за 
зростання кількості працездатного населення кіль-
кість робочої сили буде збільшуватись. З іншого 
боку, кількість робочої сили або, правильніше, 
його структура також впливає на формування 
населення працездатного віку. За високого рівня 
безробіття працездатні люди не хочуть приєдну-
ватися до робочої сили, тому дуже часто виїжджа-
ють за кордон і залишаються там, що призводить 
до зниження рівня народжуваності. На підставі 
попереднього статистичного аналізу встановлено, 
що тільки 70% людей, які досягли працездатного 
віку, приєднуються до робочої сили.

Отже, рівняння приєднання до робочої сили 
має такий вигляд:
joining labor force net changeinworking age population� � � � � � � �� *

llabor force joining rate

if working age population Labor F

� � �
� � �

�

� oorce

then UReffect onlabor force Labor Force Labor Fo

� �
�

�

� � � � � � �* rrce

Labor Forceadj time else

� � /

)� � � � �0

,

де чиста зміна кількості населення працездат-
ного віку (net change in working age population) 
є потоком, який впливає на сток населення пра-
цездатного віку; швидкість вступу до робочої сили 
(labor force joining rate) – коефіцієнт приєднання 

працездатного населення до робочої сили; UR 
effect on labor force є впливом рівня безробіття 
на кількість робочої сили, адже чим вищий рівень 
безробіття, тим менша кількість працездатного 
населення буде приєднуватися до робочої сили; 
Labor Force adj time – час, який необхідний для 
пристосування до бажаної оцінки робочої сили.

Кількість зайнятих в економіці залежить від кіль-
кості вакансій (desired employment). Якщо еконо-
мічна потреба в робочих знижується, то вакансій 
стає менше. Це означає, що роботодавці звільнили 
своїх співробітників або закрили вакансії, і навпаки, 
зі зростанням попиту на працівників число робочих 
місць зростає. Рівняння, яке встановлює форму-
вання зайнятих в економіці має такий вигляд:

Employment Employment

Net hiring retirement dea

t t

t

t

� �

� �

�

�
�

1

1

� � – tthrate dt�� �
,

де Employment – запас всіх зайнятих людей; 
net hiring – потік нових співробітників; retirement – 
потік людей, які вийшли на пенсію, death rate – від-
соток нещасних випадків на виробництві.

Кількість вакансій (desired employment gap) має 
вплив на кількість безробітних. Відповідно, рів-
няння, яке задає кількість молодих безробітних, 
має такий вигляд:

YoungUnemployment YoungUnemployment

changein

t t

t

t

� �

� �

� �

�

�

�
�

1

1

yyoung unemployment net hiring dt� � �� )
.

В процесі дослідження встановлено, що кіль-
кість безробітних серед молоді, які закінчили ВНЗ, 

 
Рис. 4. Загальна схема підмоделі попиту праці (Labor Demand Submodel)

Джерело: розробка авторів
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становить близько 3% від загальної кількості робо-
чої сили.

Рівняння потоку найму людей має такий вигляд:
Net hiring desired employment gap

hiring time

� � � �
�

= *

* /
,

де desired employment gap – кількість вакансій; 
hiring time – період, протягом якого молода людина 
може знайти роботу.

Дві підмоделі загальної моделі з’єднані від-
повідно до виробничої функції Кобба-Дугласа. 
Згідно з підмоделлю попиту на робочу силу 
(Labor Demand Submodel) (рис. 4) бажана зайня-
тість (desired employment) обчислюється як 
Expected Aggregate Demand, поділений на Labor 
Productivity.

Одне з припущень моделі полягає в тому, що 
сукупний попит (Aggregate Demand) визначається 
як ВВП (GDP) мінус зміна товарно-матеріальних 
запасів (Change in inventories). Inventory визнача-
ється за такою формулою:

Inventory desired inventory

GDP AggregateDemand

= �
�

*

* / 
.

ВВП є ендогенною змінною, яка визначається 
з Employment і Labor Productivity.

Попит на робочу силу Desired Employment пози-
тивно залежить від очікуваного попиту на товари 
і послуги (Expected Aggregate Demand) та нега-
тивно від середньої зарплати (Avarage Wage = 
Nominal Wage/Employment): чим вища середня 
заробітна плата, тим нижчий попит на працю. Очі-
куваний попит визначається за такою формулою:

Expected AggregateDemand

AggregateDemand Inventory corr

� �
� �

�
� � eection

,

де Inventory correction описується таким рів-
нянням:

Inventory correction
Desired Inventory Inventory

Inventory
� �

�
�

�
aadj time�

.

Inventory adj time – це час для пристосування 
запасів. Бажана інвентаризація (Desired Inventory) 
визначається як Aggregate Demand, помножений 
на Inventory Coverage, що означається як час 
використання запасів.

Номінальна заробітна плата (Nominal Wages) 
визначається як частина частки трудового доходу 
(labor’s income share) у ВВП і залежить від обсягу 
ВВП, індексу цін, впливу рівня безробіття на 
рівень заробітної плати. Ефект рівня безробіття на 
заробітну плату полягає в тому, що роботодавці не 
будуть витрачати гроші на наймання нових праців-
ників, якщо рівень заробітної плати дуже високий. 
Таке рівняння задає відповідну залежність:

NominalWages GDP labor s income share

price index URe

� � � �
� � �
� �* *

* * fffect onwages� �
,

де Nominal Wages – номінальна заробітна 
плата; labor’s income share – частка витрат на 
заробітну плату у ВВП; UR_effect_on_wages – 

параметр, який показує залежність між рівнем без-
робіття і ВВП.

Побудовані взаємозалежні підмоделі опису-
ють формування попиту та пропозицій на ринку 
праці. Рівняння визначають потоки, змінні і кон-
станти, які оцінені на підставі статистичних даних. 
Взаємозв’язок між підмоделями здійснюється за 
допомогою відповідних параметрів, які формуються 
в підмоделі пропозиції робочої сили та безпосеред-
ньо впливають на ВВП згідно з виробничою функ-
цією. Рівень безробіття (Unemployment rate), який 
формується в підмоделі пропозиції праці як частина 
безробіття в робочій силі, має вплив на формування 
номінальної заробітної плати та робочої сили.

Висновки з проведеного дослідження. Ефек-
тивне функціонування ринку праці має велике зна-
чення для стабілізації макроекономічної ситуації 
та зниження соціальної напруженості в суспіль-
стві. У зв’язку з цим важливим є дослідження вну-
трішньої структури та причинності взаємозв’язків 
на ринку праці, які в роботі досягнуті за допомо-
гою методів системної динаміки. Розроблена імі-
таційна модель ринку праці в Україні має блочну 
структуру і складається з двох взаємопов’язаних 
підмоделей, що описують формування попиту 
і пропозицій на ринку праці. Результати моделю-
вання засвідчують, що продуктивна зайнятість 
є однією з основних умов вирішення проблем люд-
ського трудового потенціалу, творчості та реаліза-
ції талантів, а також зростання економіки як основи 
для соціального розвитку. Дослідження виявило, 
що основними негативними чинниками функціону-
вання на українському ринку праці є скорочення 
кількості економічно активного населення, висо-
кий відсоток безробіття серед молоді, низький 
рівень заробітної плати, низька продуктивність 
праці, які зумовлюють відтік робочої сили за кор-
дон та збереження високої зайнятості в тіньовому 
секторі економіки.
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Постановка проблеми. В сучасну епоху, коли 
перед суспільством гостро стоїть проблема пере-
ходу від економіки індустріального типу до якісно 
нової постіндустріальної економіки, що заснована 
на всебічному ефективному використанні інфор-
мації і знань в усіх сферах життєдіяльності сус-
пільства, саме наука визначає не тільки темпи, а 
й вектор соціально-економічного розвитку. Неда-
ремно випереджальне зростання капітальних вкла-
день у науку в розвинених країнах світу починаючи 
з середини XX століття стало стійким трендом. Так, 
частка витрат на науку в структурі національного 
доходу більшості європейських країн збільшилася 
вельми значно – з 0,5-1 до 3-5% на рік [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незва-
жаючи на важливу і навіть вирішальну роль науки 
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У статті розглядаються підходи до визна-
чення сутності категорії «наука». За 
допомогою структурно-функціонального 
підходу доводиться, що наука може вважа-
тися автономною підсистемою в струк-
турі суспільної системи. З позиції аналізу 
закономірностей функціонуванням суспіль-
ства як цілісного організму утверджується 
розуміння науки як феномену, що через свої 
специфічні форми входить до кожної під-
системи суспільства, впливає на їх функці-
онування, отримуючи при цьому зворотний 
імпульс до власних змін.
Ключові слова: суспільна система, наука, 
структурно-функціональний аналіз, під-
системи суспільної системи, прогресивний 
соціально-економічний розвиток.

В статье рассматриваются подходы к 
определению сущности категории «наука». 
С помощью структурно-функционального 
подхода доказывается, что наука может 
считаться автономной подсистемой в 
структуре общественной системы. С пози-
ции анализа закономерностей функциониро-
вания общества как целостного организма 
утверждается понимание науки как фено-

мена, который из-за своих специфических 
форм входит в каждую подсистему обще-
ства, влияет на их функционирование, 
получая при этом обратный импульс к соб-
ственным измененям.
Ключевые слова: общественная 
система, наука, структурно-функциональ-
ный анализ, подсистемы общественной 
системы, прогрессивное социально-эконо-
мическое развитие.

The article considers approaches to the definition 
of the essence of the category «science». With 
the help of the structural-functional approach it is 
proved that science can be considered an auton-
omous subsystem in the structure of the social 
system. From the position of analysis of the laws 
of the functioning of society as a whole organ-
ism is affirmed the understanding of science as 
a phenomenon that through its specific forms 
enters every subsystem of society, influences 
their functioning, receiving thus a return impulse 
to own changes.
Key words: public system, science, structural 
and functional analysis, subsystems of the 
social system, progressive socio-economic 
development.

у забезпеченні прогресивного соціально-економічного 
розвитку на сучасному етапі, залишається остаточно 
не визначеною сутність самої категорії «наука». Так, 
на думку такого відомого авторитету у галузі дослі-
дження науки, як Дж. Бернал, марно навіть намага-
тися дати вичерпне його визначення, можна лише 
дати докладний опис його головних ознак та аспек-
тів, охарактеризувати головні закономірності [2, с. 8]; 
що прямо вказує на відсутність одностайності серед 
науковців у тлумаченні вказаної категорії.

Розгляд праць сучасних вітчизняних та зару-
біжних дослідників науки також демонструє доволі 
різне бачення сутності цього поняття. Так, найчас-
тіше науку ототожнюють із системою знань [3; 4]. 
Інша група вчених вважає науку діяльністю, спря-
мованою на виробництво знань [5; 6].
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Поєднанням цих двох версій є визначення 
науки як сфери людської діяльності, спрямованої 
на вироблення нових знань [7; 8; 9; 10].

Разом із цими доволі розрізненими уявленнями 
існують підходи, що вирізняються більшою крите-
ріальною чіткістю і розглядають науку з погляду її 
належності до певної суспільної сфери та вико-
нання в них певних функцій. Наприклад, є уяв-
лення про науку як систему знань, як елемента 
продуктивних сил, як соціального інституту тощо. 
Так, Дж. Бернал визначає науку як соціальний 
інститут, тобто організацію людей, що викону-
ють певні завдання в суспільстві, і разом з цим 
як метод, тобто сукупність способів відкриття 
та вивчення закономірностей розвитку природи 
та суспільства, а також галузь накопичення науко-
вих традицій; важливий фактор розвитку виробни-
цтва, джерело нових ідей, принципів, світогляду 
[11]. Як бачимо, найбільш розповсюджені в нау-
ковій і довідковій літературі визначення науки, 
по-перше, не характеризуються одностайністю 
у встановленні сутності цього феномену (діяль-
ність, знання, продуктивна сила, інститут тощо) і, 
по-друге, є відображенням спроб визначити сут-
ність явища через його функції. Такі підходи не 
можна вважати конструктивними, оскільки вони не 
відображають усієї сукупності глибинних зв’язків, 
відносин та внутрішніх законів, які визначають 
основні риси науки.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності категорії «наука» в соціоекономіч-
ному контексті через визначення її місця в суспіль-
ній системі та виявлення тих сутнісних ознак цього 
багатогранного явища, які перетворюють його на 
фактор прогресу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для реалізації такого завдання необхідно, 
по-перше, структурувати суспільство шляхом 
поділу його на функціональні сфери, по-друге, 
визначити місце в них науки і, по-третє, виявити 
взаємозв’язки та взаємозалежності, що встанов-
люються між наукою та іншими елементами еко-
номічної структури суспільства у продукуванні 
розвитку. На наше переконання, методологічним 
підґрунтям для вирішення цього завдання мають 
стати положення загальної теорії систем і струк-
турно-функціонального аналізу зокрема. Пози-
тивна роль системного підходу проявляється 
в тому, що він спрямований на пошук конкретних 
механізмів цілісності об’єкта і виявлення повної 
типології його зв’язків. Отже, встановлення місця 
науки в суспільній організації дає змогу з’ясувати її 
зв’язки з іншими складниками суспільства, а також 
визначити, які функції вона виконує для забезпе-
чення його системної цілісності.

Визнаючи рівноправність усіх складників сус-
пільної системи, а також використовуючи як кри-
терій її поділ на сфери виконання складниками 

специфічних функцій для потреб усієї системи, 
визначаємо її як поєднання економічної, соціаль-
ної, соціокультурної, екологічної, політико-право-
вої та наукової підсистем.

Економічна підсистема в нашій моделі сус-
пільства представлена сукупністю суспільних від-
носин із приводу господарювання, складається 
із системи продуктивних сил та виробничих від-
носин, об’єднаних певним господарським меха-
нізмом. Господарський механізм є утворенням, 
що формується із сукупності форм і методів регу-
лювання економічних процесів та суспільних дій 
господарюючих суб’єктів на основі використання 
економічних законів, економічних важелів, право-
вих норм та неформальних інститутів. Через це 
як регулятор економічної діяльності суб’єктів він 
виявляється тісно пов’язаним із інституціональною 
структурою суспільства, яка створює підґрунтя 
для реалізації регулюючих економічну діяльність 
механізмів. Вказана підсистема зосереджена на 
виробництві економічних благ із метою задово-
лення зростаючих матеріальних і нематеріальних 
потреб суспільства.

Другим складником суспільства є соціальна 
підсистема, що являє собою сукупність функціо-
нально взаємопов’язаних і взаємодіючих елемен-
тів (індивідів, груп, спільнот) і регулює їх взаємодії 
з приводу соціальних умов їхньої життєдіяльності.

Головними елементами вказаної підсистеми, 
на нашу думку, є:

– людина, її життя, здоров’я, потреби та інтер-
еси, воля та свідомість, мотивація, творчі зді-
бності, вміння;

– інститути та організації, від яких залежить 
досягнення рівності та справедливості в суспільстві.

Метою існування вказаної підсистеми є забез-
печення високої якості життя, гармонізація від-
носин всередині суспільства, врахування потреб 
майбутніх поколінь, а також задоволення різнома-
нітних неекономічних потреб.

Соціокультурна підсистема є комплексом вза-
ємодій та зв’язків між окремими людьми або гру-
пами людей, які встановлюються у процесі їхньої 
спільної практичної та духовної діяльності з при-
воду використання всієї сукупності матеріальних 
та духовних цінностей, створених людством про-
тягом його історії. Центральним елементом вказа-
ної підсистеми є, на нашу думку, власне культура 
як сукупність матеріальних та духовних цінностей, 
створених людством, а також історично набутий 
набір норм та правил (інститутів), необхідний для 
збереження соціуму та його гармонізації. Метою 
існування вказаної підсистеми є формування сві-
домості людини, її духовних та соціальних потреб, 
а також стимулів та мотивацій для задоволення 
всього комплексу потреб. Поряд із цим за рахунок 
інститутів як форми вираження цінностей, норм 
і правил поведінки ця підсистема забезпечує коор-
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динацію діяльності людей у різних сферах функці-
онування суспільства.

Екологічна підсистема поєднує систему сус-
пільних відносин, пов’язаних із природокорис-
туванням, і включає природу (природні ресурси 
та природні умови), а також норми і правила 
природокористування (природоохоронне законо-
давство, неформальні правила природокорис-
тування). Мета функціонування цієї підсистеми 
полягає у підтриманні життєдіяльності як самої 
людини, так і суспільства загалом.

Політико-правова підсистема пов’язана 
з функціонуванням державного інституту управ-
ління суспільними відносинами з метою гармоні-
зації інтересів суспільства та його окремих груп, 
реалізації довгострокових інтересів суспільства, 
захисту національної безпеки тощо. Вказана під-
система, на нашу думку, складається з держав-
них органів влади й управління, політичних пар-
тій, об’єднань та політичних рухів, системи права 
та ціннісно-нормативних структур, за рахунок 
яких люди інтегруються в політичну систему сус-
пільства. Сюди ж відноситься і громадянське сус-
пільство як сукупність недержавних організацій, 
що представляють інтереси громадян та включа-
ють сім’ю і приватну сферу, тобто «третій сектор» 
регулювання суспільства.

Нарешті, наукова підсистема, керуючись під-
ходом, реалізованим Ю. Пилипенко, щодо вио-
кремлення у самостійну систему суспільства тех-
нологічної системи, може вважатися автономним 
системним утворенням у межах суспільної орга-
нізації. Доказовою базою автономності наукової 
підсистеми суспільної системи можна вважати 
виділення в ній власного механізму саморозвитку, 
власного ресурсу саморозвитку та специфічних 
інститутів і організацій [12].

Механізмом саморозвитку наукової підсистеми 
можна вважати наукове пізнання як цілеспрямо-
ваний процес відтворення на основі власної мето-
дології нової, об’єктивної, істинної системи знань 
про закони функціонування та розвитку дійсності. 
Щодо ресурсів саморозвитку, то в науковій сфері 
вони також набувають досить специфічного харак-
теру та виступають як інформація та знання, як 
результати наукового пізнання.

Стосовно наявності у науковій системі специ-
фічних інститутів і організацій, то такими є ака-
демічні та інші наукові організації. Сьогодні, за 
оцінкою ЮНЕСКО, в різноманітних академічних, 
науково-дослідних, університетських та інших 
установах професійно займається науковою 
діяльністю близько 7,8 млн. учених [13].

Зважаючи на це, на нашу думку, наукова під-
система може бути виділеною як автономний еле-
мент суспільної системи. Відповідно, суспільство 
як цілісне утворення постає у нашому дослідженні 
як поєднання економічної, соціальної, соціокуль-

турної, екологічної, політико-правової та наукової 
підсистем.

Виділення окремих підсистем у межах суспільної 
організації передбачає виявлення взаємозв’язків 
між ними. Зауважимо, що у вітчизняній науковій 
літературі сьогодні є дослідження взаємодії склад-
ників суспільства, яке розглядається як цілісна 
система. Так, Ю.І. Пилипенко формує матрицю 
взаємозв’язку внутрішньосистемних функцій 
структурних елементів суспільства, вказуючи, що 
«суспільство функціонує як цілісна система на 
основі взаємопроникнення одних підсистем в інші 
та їхнього взаємозв’язку» [12, с. 150]. Це дає змогу 
автору сформувати дієві механізми державного 
впливу на технологічний розвиток суспільства [14].

Г.М. Пилипенко вводить у суспільство як поєд-
нання економічної, політичної, інституціональної 
систем окрему індивідуальну систему, що охо-
плює фізичну (організм) та особистісну (духо-
вність) іпостасі людини [15, с. 71]. За рахунок 
цього дослідниця доводить, що цінності як про-
дукт соціокультурної системи й основа менталі-
тету нації впливають на успішність трансформа-
ційних реформ, що відбуваються у всіх сферах 
функціонування суспільства [16, с. 272; 17]. На 
взаємозв’язок суспільних підсистем, які є «своє-
рідними факторами впливу і завдяки цьому здій-
снюють обмін між собою у тісному переплетінні 
та взаємонакладенні, формуючи механізм обер-
неного зв’язку», вказує Н.І. Литвиненко [18, с. 35].

Приймаючи за основу напрацювання вищепе-
рерахованих авторів, а також базуючись на влас-
ній версії структурування суспільства, зосередимо 
увагу на тих суспільних зв’язках, що пов’язані зі 
впливовістю науки, тим більше що в дослідженнях 
цей аспект не набув широкого розповсюдження. 
Насамперед слід розглянути соціокультурну під-
систему, оскільки вона відповідальна за форму-
вання інститутів і через них здійснює передачу 
інформації у часі та просторі. Знання, навички, 
норми, правила поведінки та інший соціальний 
досвід отримуються і засвоюються у результаті 
соціалізації, за рахунок чого зберігаються і роз-
виваються певні соціокультурні традиції. Через 
це інститути (особливо неформальні) є самопід-
тримуваними, самовідтворюваними соціальними 
феноменами, які пронизують усі суспільні підсис-
теми, формуючи в них інституціональні утворення, 
які полегшують їх функціонування. Наука як уосо-
блення інформації і знань про норми і правила 
поведінки транслює соціальний досвід, суспільні 
традиції від одного покоління до іншого, що під-
тримує функціонування інституціонального кар-
касу суспільства.

Вплив наукової підсистеми на економічну здій-
снюється через використання останньою науко-
вого продукту з метою оптимізації системи гос-
подарювання задля більш повного задоволення 
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суспільних потреб з мінімальними витратами еко-
номічних ресурсів. Дійсно, наука як система знань 
входить до продуктивних сил суспільства як само-
стійна сила і разом із цим як фактор, що змінює 
предмети, засоби праці та робочу силу. Так, нау-
ково-технічні знання підвищують рівні застосову-
ваних у виробництві техніки і технології, приводять 
до інтелектуалізації трудової діяльності (це вима-
гає підвищення кваліфікації робочої сили), і через 
набуття цими знаннями, відкриттями і винаходами 
форми новацій вони стають першоджерелом інно-
ваційного розвитку економіки.

Економіка здійснює вплив на наукову підсис-
тему через надання ресурсів для функціонування 
науки як сфери виробництва знань (фінансування 
фундаментальних і прикладних досліджень, 
забезпечення загальної та професійної систем 
освіти, створення через зростання суспільного 
добробуту матеріальних умов для творчої і розу-
мової праці тощо). Отже, економічна підсистема 
сприяє формуванню науки як самостійної підсис-
теми і водночас сама використовує її результати 
у процесі господарської діяльності.

Наукова підсистема через свій взаємозв’язок 
з економічною сприяє зростанню добробуту насе-

лення. Добробут через функціонування соціальної 
підсистеми суспільства є підґрунтям підвищення 
соціального складника розвитку – слугує основою 
підвищення соціальних стандартів, вирівнювання 
нерівності та встановлення соціальної справедли-
вості. Уявлення про критерії останньої пов’язані 
з науковою діяльністю, оскільки саме у науковому 
процесі виявляються як складники справедли-
вості, так і можливі методи її досягнення.

Економічна підсистема тісно пов’язана з еколо-
гічною, адже природа є головним джерелом при-
родних ресурсів, які суспільство використовує у про-
цесі виробництва. Разом із цим вона знаходиться 
у тісному зв’язку і з соціокультурною підсистемою 
в тій її площині, де природа використовується не 
для господарської діяльності, а як самостійна цін-
ність – для існування людини та задоволенні її 
нематеріальних потреб. Тут вказана підсистема 
є елементом якості життя людини, на який значною 
мірою впливає стан навколишнього природного 
середовища. Окрім того, в цій підсистемі реалізу-
ються інституціональні регулятори, що поєднує її із 
соціокультурною підсистемою.

Наука, не входячи безпосередньо в структуру 
екологічної підсистеми, безумовно, чинить на неї 
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Рис. 1. Структура суспільної системи та місце в ній науки
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вагомий вплив за посередництва економічної під-
системи – розвиток науки і техніки здатний як заго-
стрити екологічні проблеми, так і в майбутньому 
знайти варіанти для їх нівелювання. Окрім того, 
наука впливає на ефективність природокористу-
вання за допомогою соціокультурної та політико-
правової підсистем через зміну цінностей шляхом 
розвитку суспільної свідомості й оптимізацію при-
родоохоронного законодавства.

Політико-правова підсистема базується на від-
повідних формальних та неформальних інститу-
тах, що пов’язує її із соціокультурною підсистемою, 
а також включає матеріальні ресурси свого функ-
ціонування, які є породженням економіки (фінан-
сування апарату управління, надання суспільних 
благ). Відповідно, наука як сфера продукування 
знань (у тому числі й правових і політологічних) 
формує політичну і правову свідомість нації, від 
якості якої залежать встановлення певного полі-
тичного режиму, рівень розвитку громадянського 
суспільства тощо. Політико-правова підсистема, 
у свою чергу, здійснює обернений вплив на науку, 
проводячи відповідну політику, що сприяє або не 
сприяє її розвитку.

Узагальнюючи вищевикладене, пропонуємо 
схему, зображену на рис. 1.

Таким чином, в суспільній системі функціону-
ють тісно поєднані рівноправні підсистеми, кожна 
з яких чинить вплив на інші її складники. При цьому 
наука, локалізуючись у самостійній підсистемі сус-
пільства, відіграє важливу роль у функціонуванні 
всіх його сфер через продукування нових знань, 
які використовуються у кожній сфері функціону-
вання суспільної системи і сприяють їх розвитку 
на більш якісній основі.

Через особливе місце, яке займає наука в сус-
пільстві, під час визначення її сутності необхідно 
виходити з того, що вона є феноменом духовної, а 
точніше, розумової сфери діяльності людей. Саме 
в ній народжуються нові знання про природу, сус-
пільство і саму людину, які у подальшому засто-
совуються у різних сферах її діяльності. Однак, 
на відміну від інших форм розумової діяльності, 
наука є полем інтелектуальної діяльності людини, 
процесом наукового пізнання світу, під час якого 
формується нове, об’єктивне відображення дій-
сності у найбільш сутнісних, закономірних, неза-
лежних від людського сприйняття формах. Ці 
форми відзначаються високим рівнем логічної 
організованості й обґрунтованості, відтворенням 
і трансляцією в універсальних знакових формах, 
чому сприяє створення і застосування спеціаль-
ної методології. Виходячи з таких особливостей, 
науку слід розуміти як діяльність, спрямовану на 
наукове пізнання світу.

Оскільки у процесі такої діяльності переробля-
ються інформація та знання у нові через відкриття 
і винаходи, то вона є поєднанням багатьох видів 

діяльності: проведення досліджень, їх організації, 
збереження і розповсюдження знань тощо. Сама 
ж наукова діяльність реалізується тільки через 
взаємодію суб’єктів процесу наукового пізнання – 
представників фундаментальних та прикладних 
досліджень, інженерів і техніків, що супроводжу-
ють дослідницький процес, організаторів системи 
накопичення і розповсюдження знань (репозита-
рії, наукові видання, конференції, симпозіуми).

Особливістю сучасного етапу процесу науко-
вого пізнання є його щільний зв’язок із вироб-
ничо-технологічною діяльністю, що слугує експе-
риментально-технічною базою наукової роботи. 
Важливим є і її зв’язок із правовою і політичною 
діяльністю, які створюють умови для ефективного 
наукового пізнання (фінансування, ідеологічні 
бар’єри, захист прав інтелектуальної власності 
тощо). Отже, визначення науки має враховувати, 
що така діяльність не є полем інтелектуальних 
зусиль окремого дослідника або їх групи, а є вза-
ємодією людей у межах відповідного суспільства.

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо за 
необхідне визначити науку як систему суспільних 
відносин між суб’єктами наукового пізнання дій-
сності з приводу виробництва, розповсюдження 
і практичного застосування нових знань про 
об’єктивні закони функціонування та розвитку 
суспільства з метою формування умов для його 
прогресивного розвитку.

У поданому визначенні робиться акцент не про-
сто на діяльності з отримання знань, а на відноси-
нах між людьми, які визначають як безпосереднє 
їх виробництво, розповсюдження та практичне 
застосування, так і суспільні умови для реаліза-
ції останніх. Тим самим утверджується розуміння 
науки як утворення, що пов’язане з функціонуван-
ням суспільства як цілісного організму. На відміну 
від наявних визначень, тут йдеться про науку не 
як елемент якоїсь однієї суспільної підсистеми на 
кшталт її представлення складником продуктив-
них сил, галуззю нематеріального виробництва 
(економічна підсистема), інститутом або систе-
мою знань (соціокультурна підсистема) тощо, а як 
феномен, що через свої специфічні форми вхо-
дить до кожної підсистеми суспільства, впливає 
на їх функціонування, отримуючи при цьому зво-
ротний імпульс до власних змін.

Висновки. Отже, визначення науки як системи 
суспільних відносин між суб’єктами наукового піз-
нання дійсності з приводу виробництва, розповсю-
дження і практичного застосування нових знань 
про об’єктивні закони функціонування та розви-
тку суспільства з метою формування умов для 
його прогресивного розвитку, на нашу думку, дає 
змогу більш системно досліджувати її вплив на 
соціально-економічний розвиток суспільства, 
який є багатофакторним і полісистемним явищем, 
що створює перспективи розробки конкретних 
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механізмів впливу науки на суспільний розвиток 
з метою забезпечення реалізації його прогресив-
ного вектору.
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РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Постановка проблеми. В умовах глобаліза-
ції та інтернаціоналізації економіки міжнародна 
економічна діяльність є одним із головних чин-
ників впливу на економічний розвиток держави. 
Ключовим елементом міжнародної економіч-
ної діяльності є зовнішньоекономічна діяльність 
суб’єктів господарської діяльності, яка проявля-
ється у формі експорту-імпорту товарів і послуг. 
Піднесення рівня зовнішньоекономічної діяльності 
у сільськогосподарськоу підприємництві зумовлює 
розширення експортних можливостей як регіону, 
так і країни загалом, сприяє підвищенню рівня 
конкурентоспроможності агропродукції та іміджу 
українських аграріїв на світовому ринку. Водно-
час сьогодні недостатньо розроблені шляхи роз-
витку експортного потенціалу аграрного сектору 
та недосліджені передумови його формування, що 
зумовило актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретичних основ здійснення екс-
порту займалися науковці І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, 
С.В. Владимиров [1]. Учені В.П. Андришин [2], 
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АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
ANALYSIS OF AGRICULTURAL EXPORTS  
BY ENTERPRISES OF THE BLACK SEA REGION

І.М. Волкова [3], В.В. Коломієць [9], В.В. Максимов 
[10], Т.В. Пепа [11], І.М. Суматохіна, Є.С. Завго-
родня, Н.М. Дук [12] займалися дослідженням 
практичних аспектів формування та використання 
експортного потенціалу, в тому числі досліджен-
ням експорту сільськогосподарської продукції 
підприємствами України, однак дослідженням 
експорту сільськогосподарської продукції підпри-
ємствами Причорноморського регіону присвячено 
незначну кількість наукових праць. Саме тому ця 
тема є актуальною для дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
експорту сільськогосподарської продукції підпри-
ємствами Причорноморського регіону та визна-
чення основних тенденцій розвитку їх експортного 
потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сільське господарство Причорноморського регі-
ону залишається провідною та перспективною 
галуззю економіки регіону, що з року в рік проду-
кує все більше продукції з одночасним збільшен-
ням економічної ефективності від її виробництва. 

У статті розглянуто тенденції експорту 
сільськогосподарської продукції підприєм-
ствами Причорноморського регіону. Про-
аналізовано товарну структуру експорту 
сільськогосподарської продукції. Визначено 
залежність економіки Причорноморського 
регіону від показників відкритості, розвитку 
та збалансованості міжнародної торгівлі 
сільськогосподарською продукцією. Запро-
поновано шляхи підвищення експортного 
потенціалу аграрного сектору Причорно-
морського регіону. Зокрема, заходи щодо 
підвищення експортного потенціалу мають 
бути спрямовані на підвищення конкуренто-
спроможності підприємств, а саме показни-
ків якості продукції.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяль-
ність, експорт, сільське господарство, сіль-
ськогосподарська продукція, Причорномор-
ський регіон.

В статье рассмотрены тенденции экс-
порта сельскохозяйственной продукции 
предприятиями Причерноморского региона. 
Проанализирована товарная структура 
экспорта сельскохозяйственной продукции. 
Определена зависимость экономики При-
черноморского региона от показателей 
открытости, развития и сбалансирован-
ности международной торговли сельскохо-

зяйственной продукцией. Предложены пути 
повышения экспортного потенциала аграр-
ного сектора Причерноморского региона. 
В частности, меры по повышению экспорт-
ного потенциала должны быть направлены 
на повышение конкурентоспособности 
предприятий, а именно показателей каче-
ства продукции.
Ключевые слова: внешнеэкономическая 
деятельность, экспорт, сельское хозяй-
ство, сельскохозяйственная продукция, 
Причерноморский регион.

The article covers the trends of the agricul-
tural products exports of the Black Sea region 
enterprises. The agricultural products export 
commodity structure has been analyzed. The 
Black Sea region economy dependence on the 
openness, development and the balance of the 
international trade with the agricultural products 
has been detected. The ways for promotion of 
the agricultural sector’s export potential of the 
Black sea region has been suggested. Spe-
cifically, the measures concerning the export 
potential advancement has to be directed at the 
enterprises competitivness rise, in particular the 
improvoment of the products quality indicators.
Key words: foreign economic activity, export, 
agriculture, agricultural products, the Black 
Sea region.
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Аграрії регіону мають великі потенційні можли-
вості для збільшення обсягів виробництва агро-
продукції з метою повного задоволення попиту на 
внутрішньому ринку та виведення її на зовнішні 
ринки у вигляді експорту. Для того щоб реалізу-
вати стратегію виходу на зовнішні ринки за одно-
часного задоволення внутрішніх потреб, необхідно 
не тільки навчитися сучасним передовим методам 
виробництва, а і впроваджувати сучасні методи 
управління виробництвом продукції, заготівлею, 
переробкою та зберіганням.

Щоб зрозуміти, яке місце посідає зовнішньо-
економічна діяльність, зокрема експорт, в еконо-
мічній діяльності Причорноморського регіону, про-
аналізуємо рейтинг областей за обсягом експорту 
(рис. 1).

Миколаївська та Одеська область посідають 
6-те та 7-ме місця у рейтингу областей за обся-
гом експорту товарів, проте Херсонська область 
має практично найнижчі показники експорту серед 
областей України. Варто зазначити, що такий 
низький рівень експортної діяльності зумовлений 
незначною інтернаціоналізацією області. Зокрема, 
товаровиробники зосереджені на задоволення 
потреб внутрішнього ринку.

Експортна діяльність є важливою та невід’ємною 
складовою частиною господарської діяльності під-
приємства. Здійснення експортних операцій стає 
вагомою передумовою для розширення ринків 
збуту, збільшення обсягів виробництва та підви-
щення якості продукції, що дає змогу також ство-
рити сприятливе підґрунтя для зміцнення конку-
рентних позицій підприємства на внутрішньому 

ринку. Сьогодні практично не існує жодної галузі, 
яка б не мала контактів із зовнішніми ринками. 
Найефективніша зовнішньоекономічна діяль-
ність окремих підприємств є запорукою успішного 
сприйняття країни-експортера країнами-конку-
рентами. Це зумовлює актуальність виявлення 
резервів зростання потенційних можливостей під-
приємств-експортерів для ефективного їх вико-
ристання в боротьбі за конкурентоспроможну нішу 
на світовому ринку [2, с. 7].

У табл. 1 подано динаміку показників зовніш-
ньої торгівлі товарами, щоб побачити стан розви-
тку зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) регіону 
та визначити місце продукції аграрного сектору 
в експортно-імпортних операціях.

Експорт товарів із Причорноморського регіону 
протягом 2014-2016 рр. поступово знижувався. 
Зниження експорту товарів відбувалося у всіх 
трьох областях, однак найбільше зниження (на 
31,5%) відбулося у Херсонській області. Імпорт 
товарів має загальнодержавну тенденцію до 
зниження, що пов’язано з нестабільністю наці-
ональної валюти. Загалом імпорт товарів у При-
чорноморському регіоні впродовж досліджуваного 
періоду знизився на 32,7%, в основному через 
ниження імпорту товарів у Миколаївській області 
(на 49,6%), Херсонській області (на 9,8%), незва-
жаючи на підвищення імпорту товарів у Одеській 
області (на 8,9%).

Експорт сільськогосподарської продук-
ції (І-IІ групи товарів за УКТЗЕД) впродовж  
2014-2016 рр. у регіоні збільшився на 5%, незва-
жаючи на зниження експорту сільськогосподар-
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Рис. 1. Рейтинг регіонів України за обсягом експорту товарів, млн дол. США, 2016 р.*

*Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики [8]
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Таблиця 1
Динаміка показників зовнішньоторговельної діяльності суб’єктів господарської діяльності 

Причорноморського регіону, 2014-2016 рр.*

Область Причорноморський 
регіон

Миколаївська 
область Одеська область Херсонська 

область

Рік Показник млн дол США млн дол 
США

% у 
регіоні

млн дол 
США

% у 
регіоні

млн дол 
США

% у 
регіоні

Показники зовнішньої торгівлі товарами, здійсненої всіма суб’єктами ЗЕД

2014
Експорт 3977,6 1837,5 46,2 1780,1 44,8 360,0 9,0
Імпорт 3123,7 629,6 20,2 2308,0 73,8 186,1 6,0
Сальдо 853,9 1207,9 Х -527,9 Х 173,9 Х

2015
Експорт 3569,0 1603,1 44,9 1727,5 48,4 238,4 6,7
Імпорт 1697,4 573,0 33,8 982,0 57,8 142,4 8,4
Сальдо 1871,6 1030,1 Х 745,5 Х 96,0 Х

2016
Експорт 3433,5 1666,4 48,5 1520,5 44,3 246,6 7,2
Імпорт 2100,7 685,8 32,6 1247,0 59,4 167,9 8,0
Сальдо 1332,8 980,6 Х 273,5 Х 78,7 Х

2016 до 
2014, %

Експорт 86,3 90,7 Х 85,4 Х 68,5 Х
Імпорт 67,3 108,9 Х 54,0 Х 90,2 Х
Сальдо 156,1 81,2 Х +801,4 п. Х 45,3 Х

Рік Показник Показники зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією  
(І-IІ групи товарів за УКТЗЕД), здійсненої всіма суб’єктами ЗЕД

2014
Експорт 1731,5 944,7 54,6 643,0 37,1 143,8 8,3
Імпорт 383,7 36,2 9,4 338,6 88,3 8,9 2,3
Сальдо 1347,8 908,5 Х 304,4 Х 134,9 Х

2015
Експорт 1642,9 851,5 51,8 697,7 42,5 93,7 5,7
Імпорт 175,0 16,9 9,7 152,6 87,2 5,5 3,1
Сальдо 1467,9 834,6 Х 545,1 Х 88,2 Х

2016
Експорт 1818,8 973,1 53,5 739,0 40,6 106,7 5,9
Імпорт 179,1 27,9 15,6 144,8 80,8 6,4 3,6
Сальдо 1639,7 945,2 Х 594,2 Х 100,3 Х

2016 до 
2014, %

Експорт 105,0 103,0 Х 114,9 Х 74,2 Х
Імпорт 46,7 77,1 Х 42,8 Х 71,9 Х
Сальдо 121,7 104,0 Х 195,2 Х 74,4 Х

*Джерело: розраховано авторами за даними Головних управлінь статистики у Миколаївській, Одеській, Херсонській облас-
тях [4-6]
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Рис. 2. Топ-10 груп товарів у товарній структурі експорту Причорноморського регіону у 2016 р., %*

*Джерело: розраховано авторами за даними Головних управлінь статистики у Миколаївській, Одеській, Херсонській 
областях [4-6]
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ської продукції у Херсонській області на 25,8%. 
Імпорт сільськогосподарської продукції в регіоні 
впродовж досліджуваного періоду суттєво змен-
шився (на 53,3%). Найбільше зменшення відбу-
лося у Миколаївській області (на 57,2%).

Продукти рослинного і тваринного походження 
займають вагому частку в експорті товарів При-
чорноморського регіону (53,1%). Зокрема, про-
дукти рослинного походження у структурі експорту 
посідають перше місце.

Сама структура експорту та імпорту будь-якої 
країни відображає передусім здатність галузей її 
народногосподарського комплексу до міжнарод-
ної співпраці та конкуренції. Українським підпри-
ємствам необхідно за короткі строки оптимізувати 
ресурси, призначені для сільськогосподарського 
виробництва, для підвищення їх конкурентоспро-
можності, завдяки чому можна було би здійснити 
прорив на світовий ринок. Саме таким чином від-
бувався економічний злет країн Південно-Східної 
Азії («азіатські тигри»). Особливу увагу слід звер-
нути на експортне виробництво, від якого великою 
мірою залежить місце України в системі світового 
господарства [12, с. 318].

Товарна структура експорту є якісною характе-
ристикою зовнішньої торгівлі, у результаті дослі-
дження якої можна визначити основні категорії 
товарів, які сьогодні вже є експортоорієнтованими 
та які мають тенденції до виходу на зовнішній 
ринок у більших обсягах.

Найбільшу частку серед регіональних товарів 
сільськогосподарського походження на зовніш-
ніх ринках займає продукція рослинництва (див. 
рис. 3). Основними експортними групами сіль-
ськогосподарських товарів є насіння і плоди олій-
них рослин (соняшник і ріпак) та зернові культури, 
які в сукупності зайняли 93,1% у 2016 р. в загаль-
ній структурі експорту. Цим двом групам товарів 
притаманний низький рівень доданої вартості, що 
значно знижує економічну ефективність експорт-
них операцій.

Продукція тваринництва у 2016 р. зайняла 
лише близько 2% у загальній структурі експорту 
агропродукції.
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Рис. 3. Структура експорту сільськогосподарської 
продукції підприємствами Причорноморського 

регіону за її видами у 2016 р., %*

*Джерело: розраховано авторами за даними Головних 
управлінь статистики у Миколаївській, Одеській, Херсон-
ській областях [4-6]

Варто відзначити, що експорт сільськогос-
подарської продукції в регіоні в основному 
здійснюється посередницькими структу-
рами. Незначна частка сільськогосподарських 
підприємств-суб’єктів ЗЕД у експорті аграрної 
продукції свідчить про те, що невелика кількість 
українських аграрних виробників здатні виро-
бляти настільки значні обсяги продукції, щоб 
самостійно сформувати великі експортні партії, 
привабливі для імпортерів. Саме тому на ринку 
працюють посередники, основним завданням 
яких є об’єднати розрізнені види сільськогоспо-
дарської продукції від різних товаровиробників. 
З аналізу розподілу експортованої сільськогос-
подарської продукції очевидно, що міжнародний 
ринок вимагає кардинальної зміни підходу до 
формування стратегії розвитку аграрного сектору 
Причорноморського регіону та й України загалом.

Як зазначено у чинній Стратегії розвитку сіль-
ського господарства України на 2015-2020 роки, 
висока залежність від обмеженої кількості екс-
портних товарів (в основному сировинних) і парт-
нерів робить Україну вразливою до несприятли-
вих погодних умов, політичних подій та ринкової 
кон’юнктури і цін. Якщо потенціал України не роз-
крити найближчим часом, країна може втратити 

Таблиця 2
Розрахунок показників відкритості, розвитку та збалансованості міжнародної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією підприємств Причорноморського регіону, 2014-2016 рр.*
Показник 2014 2016 2016 2016 до 2014, +/–

Експортна квота, % 68,3 117,9 147,3 +79,0
Імпортна квота, % 15,1 12,6 14,5 -0,6
Зовнішньоторговельна квота, % 83,4 130,5 161,8 78,4
Коефіцієнт міжнародної конкурентоспроможності (рівновага торгівель-
них зв’язків) 0,6 0,8 0,8 +0,2

Коефіцієнт еластичності зовнішньоторговельного обороту 1,2 1,6 1,2 +0,1
Коефіцієнт випередження темпами росту регіонального експорту 
темпів росту ВРП 1,7 1,7 1,2 -0,4

*Джерело: розраховано авторами за даними Головних управлінь статистики у Миколаївській, Одеській, Херсонській облас-
тях [4-6]
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чудову нагоду скористатися зростаючими світо-
вими сільськогосподарськими ринками. Існує 
цілком реальна небезпека постійно втрачати 
експортні можливості, оскільки більш конкурен-
тоспроможні, гнучкіші і здатні швидше адаптува-
тися конкуренти заволодіють найбільш перспек-
тивними та цінними можливостями на світовому 
ринку [7, с. 5].

Важливими показниками у дослідженні експорт-
ного потенціалу є показники відкритості та ефек-
тивності міжнародної торгівлі. Погоджуючись 
із відомими науковцями [1, с. 262; 3, с. 156-157;  
10, с. 15-16; 9, с. 85; 11, с. 14], до таких показників 
зараховуємо:

– експортну, імпортну, зовнішньоторговельну 
квоту;

– коефіцієнт міжнародної конкурентоспромож-
ності (рівновага торговельних зв’язків);

– коефіцієнт еластичності зовнішньоторговель-
ного обороту;

– коефіцієнт випередження темпами росту 
регіонального експорту темпів росту ВРП.

У табл. 2. подано розрахунок показників відкри-
тості, розвитку та збалансованості міжнародної 
торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Експортна квота показує, яка частка виробле-
ної сільськогосподарської продукції реалізову-
ється на світовому ринку, цей показник у динаміці 
за три роки значно зріс, що означає посилення 
ролі експорту в розвитку регіону. Зменшення 
імпортної квоти відбулося на 0,6 п., це свідчить 
про те, що економіка Причорноморського регі-
ону послаблює свою залежність від імпорту. 
Зовнішньоторговельна квота також відображає 
відкритість галузі сільського господарства для 
світової економіки та водночас її залежність від 
кон’юнктури зовнішнього ринку. У цьому разі цей 
показник є досить значущим.

Як бачимо з рис. 4, всі показники відкритості 
є взаємозалежними.

Коефіцієнт міжнародної конкурентоспромож-
ності розраховується з метою відображення екс-
портоорієнтованості галузі. Його значення коли-
валося впродовж досліджуваного періоду, однак 
із 2015 р. спостерігається позитивна тенденція, 
що засвідчує зростання експортоорієнтованості 
галузі сільського господарства Причорномор-
ського регіону.

Коефіцієнт еластичності зовнішньоторговель-
ного обороту є прямо пропорційним до інших 
коефіцієнтів ефективності та еластичності, адже 
відображає співвідношення індексів зовнішньо-
торговельного обороту та валового регіонального 
продукту. Цей показник є вищим за 1, що засвід-
чує еластичність зовнішньої торгівлі і залежність 
від ринкових умов.

Аналізуючи коефіцієнт випередження тем-
пами росту регіонального експорту темпів росту 
валового регіонального продукту, бачимо, що екс-
порт сільськогосподарської продукції зростає зна-
чно більшими темпами, ніж валовий продукт цієї 
галузі, тому зазначимо те, що експортні можли-
вості залежать не лише від виробництва продукції 
всередині галузі, а й від низки інших факторів.

Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті проведеного дослідження експорту 
сільськогосподарської продукції підприємств При-
чорноморського регіону можна стверджувати, 
що підприємства регіону мають потенціал для 
розвитку експортоорієнтованої діяльності галузі 
рослинництва, оскільки за цією групою повністю 
забезпечені потреби внутрішнього ринку. Експорт 
продукції тваринницва є незначним, а також обме-
женими є можливості щодо його нарощування, 
позаяк в основному виробництво продукції тварин-
ництва здійснюється в господарствах населення. 
Заходи щодо підвищення експортного потенціалу 
мають бути спрямовані на підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств, зокрема показників 
якості продукції.
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Рис. 4. Динаміка показників відкритості, розвитку та збалансованості міжнародної торгівлі 
сільськогосподарською продукцією підприємств Причорноморського регіону, 2014-2016 рр.*

*Джерело: розраховано авторами за даними Головних управлінь статистики у Миколаївській, Одеській, Херсонській 
областях [4-6]
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ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ  
ОРГАНІЧНОГО АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
THE EXPORT-ORIENTED DEVELOPMENT MODEL  
OF THE ORGANIC AGRO-FOOD MARKET OF UKRAINE

УДК 338.439.22:339.564](477)

Овчаренко А.С.
аспірант кафедри міжнародної торгівлі 
і маркетингу
Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана

У статті досліджено сучасний стан розви-
тку українського органічного агропродоволь-
чого ринку. Встановлено причини експортної 
орієнтації органічного агропродовольчого 
сектору України. Висвітлено географічну 
та товарну структуру органічного агро-
продовольчого експорту. Розглянуто дво-
сторонні проекти розвитку органічного 
агропродовольчого виробництва. Визначено 
специфіку споживчого органічного агропро-
довольчого ринку України.
Ключові слова: органічний агропродо-
вольчий ринок, експорт, кон’юнктура, 
двостороння співпраця, споживчий ринок, 
канали збуту.

В статье исследовано современное состо-
яние развития украинского органического 
агропродовольственного рынка. Установ-
лены причины экспортной ориентации 
органического агропродовольственного 
сектора Украины. Отражено географиче-
скую и товарную структуру органического 

агропродовольственного экспорта. Рас-
смотрены двухсторонние проекты разви-
тия органического агропродовольствен-
ного производства. Определена специфика 
потребительского органического агропро-
довольственного рынка Украины.
Ключевые слова: органический агропро-
довольственный рынок, экспорт, конъюн-
ктура, двустороннее сотрудничество, 
потребительский рынок, каналы сбыта.

In the article the current state of development 
of the Ukrainian organic food market is investi-
gated. The reasons of the export orientation of 
the Ukrainian organic sector are determined. The 
geographic and commodity structure of organic 
food export are reflected. Bilateral projects of 
development of organic food production are 
considered. The particularities of the consumer 
organic food market of Ukraine are determined.
Key words: organic food market, exports, con-
juncture, bilateral cooperation, consumer market, 
distribution channels.

Постановка проблеми. Органічне виробни-
цтво агропродовольчої продукції є невід’ємною 
частиною «зеленої інноваційної економіки» 
та сталого розвитку, що сприяє забезпеченню 
продовольчої безпеки, створенню додаткових 

робочих місць, активній практиці «зеленого під-
приємництва», створює привабливі умови для 
інвестування в національну економіку та є меха-
нізмом отримання конкурентних переваг на гло-
бальному органічному агропродовольчому ринку. 
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Розвиток органічного сектору позитивно впливає 
на вдосконалення інфраструктури, підвищення 
рівня кваліфікації робочої сили та забезпечення 
міського населення якісними безпечними агропро-
довольчими товарами. Органічний сектор України 
нині має експортоорієнтовану модель розвитку, 
що зумовлено специфікою розвитку внутрішнього 
органічного агропродовольчого ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі міжнародної торгівлі органічними агро-
продовольчими товарами присвячені роботи таких 
зарубіжних науковців, як П. Парваті, Г. Вайбель, 
Л. Оберхольцер [1], С. Димитрій, Є. Джаеніке 
[2] та інші. Дослідженням формування, розви-
тку, сучасного стану та експортних можливостей 
українського ринку органічної агропродоволь-
чої продукції займаються такі вітчизняні вчені, як 
О. Маслак [], Н. Андрусенко [4], Ю. Завадська [5], 
А. Калініченко, О. Міньока, О. Калініченко, В. Гра-
новська [6], С. Ковальчук, Є. Забрухема [7] та інші.

Розвиток торгівлі органічними агропродоволь-
чими товарами демонструє позитивну динаміку 
за останні 5 років, що зумовлено формуванням 
у більшості країн сталого попиту на цю категорію 
товарів, визнанням переваг практики органічного 
виробництва та виникненням потенційних мож-
ливостей для країн-виробників органіки. Отже, 
доцільною є характеристика особливостей роз-
витку експорту органічної продукції Україною 
та трансформацій споживчого ринку.

Постановка завдання. Метою статті є характе-
ристика сучасного стану та виявлення специфіки 
експортоорієнтованої моделі розвитку органічного 
агропродовольчого ринку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зародження української органічної агропродо-
вольчої системи відбулося в 1970-х рр., через 
20 років українські підприємства вперше отримали 
органічний сертифікат та почали експортувати 
органічну агропродовольчу продукцію до європей-
ських країн. Нині органічний сектор України стано-
вить понад 350 сертифікованих підприємств, які 
обробляють понад 400 тис. га землі. Основними 
представниками сертифікаційних компаній в Укра-
їні є Органік Стандарт (Україна), Біо Інспекта (Bio 
Inspecta, Швейцарія), Екосерт (Ecocert, Франція), 
Церес (CERES, Німеччина) та Союз Контроль 
(Control Union, Нідерланди). Органік Стандарт 
сертифікує понад 70% усіх органічних агропро-
довольчих операцій в Україні. Динамічний розви-
ток українського органічного агропродовольчого 
ринку почав відбуватися починаючи з 2008 року, 
за останні 5-6 років внутрішній ринок збільшився 
на понад 300% (табл. 1).

Основна частина виробників зосереджена 
в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, 
Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопіль-
ській, Житомирській областях. На внутрішньому 

органічному ринку основними операторами орга-
нічної агропродовольчої продукції є такі виробники 
(табл. 2).

Таблиця 1
Показники зростання органічного 

агропродовольчого сектору України

Рік / 
Показник

Органічні 
землі, %

К-сть 
виробників

Внутрішній 
ринок, млн. 

євро
2011 0,65 155 5,1
2012 0,66 164 7,9
2013 0,95 175 12,2
2014 1 182 14,5
2015 1 210 17,5
2016 1 360 21,2

Темп при-
росту, % 53,85 132,26 315,69

Джерело: побудовано автором на основі [8, 9]

Специфікою формування органічного агро-
продовольчого ринку України є домінування екс-
портної орієнтації органічного виробництва (понад 
80% усієї виробленої органічної продукції експор-
тується), що зумовлено відсутністю відповідного 
платоспроможного попиту та скептичним ставлен-
ням до органічного маркування на внутрішньому 
ринку. Динамічне збільшення глобального попиту 
на органічну агропродовольчу продукцію та ліміто-
вана пропозиція створюють певні експортні мож-
ливості для країн-виробників органіки. Наявність 
сприятливих природно-кліматичних умов, придат-
ного земельного фонду для ведення органічного 
виробництва та надходження іноземних інвестицій 
стало поштовхом до формування органічного агро-
продовольчого сектору та спричинило зростання 
експорту органічної агропродовольчої продукції 
з України (зокрема, до країн ЄС). Експорт орга-
нічної агропродовольчої продукції українського 
походження у 2015/2016 р. становив 73-75 млн. 
євро, що на майже 40 млн. євро більше за 2013 р. 
(35-36 млн. євро), 2/3 якої імпортується країнами 
Європи, а саме Німеччиною, Швейцарією, Нідер-
ландами, Австрією та Польщею (рис. 1). Деякі 
органічні фірми експортують відносно невеликі 
обсяги органічної агропродовольчої продукції до 
США, Австралії та деяких країн Азії. В Україні налі-
чується 55 підприємств, які мають американський 
органічний сертифікат USDA, основною експорт-
ною продукцією до США є органічна соя.

Продуктова структура експорту [18] включає 
в себе такі сегменти органічної продукції, як зер-
нові (47%), насіння, олійні культури, молочні про-
дукти та мед, тоді як місцеві споживачі мають 
доступ до більш широкого асортименту органічної 
продукції, зокрема молочної та м’ясної продукції, 
бакалійних та хлібобулочних виробів тощо. За 
останніми прогнозами експертів, варто очікувати 



23

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

зростання українського органічного споживчого 
ринку до 25 млн. євро станом на 2017 р., з подаль-
шим щорічним приростом у 15%.
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Німеччина Польша ВБ
Австрія Італія Щвейцарія

Рис. 1. Експорт органічної агропродовольчої 
продукції Україною до Європи, 2016 р.,  

млн. євро [17]

Особливістю практики експорту української 
органічної агропродовольчої продукції є налаго-
дження прямого особистого контакту з імпорте-

ром, таким чином, мають місце такі прецеденти, як 
відвідування потенційним замовником виробничих 
потужностей експортера для засвідчення дотри-
мання усіх необхідних процедур виробництва, 
переробки та пакування. Транспарентність є важ-
ливим фактором під час підписання зовнішньое-
кономічного контракту між сторонами, бонусом 
налагодження довірливих відносин є тримання 
певної інформації або консультування з приводу 
ситуації на ринку, споживчих уподобань тощо 
у країні імпортера.

Варто зазначити, що після входження в повну 
силу Зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) [19] експорт 
сільськогосподарської продукції до європейських 
країн значно збільшився. За останніми даними, 
за 10 місяців 2017 р. експорт продукції сільського 
господарства до країн ЄС зріс на 40%, основною 
країною-імпортером стали Нідерланди. Цю країну 
можна розглядати як точку входження української 
продукції на європейський ринок, оскільки вона 
має значні портові потужності. В Україні функціо-

Таблиця 2
Топ-8 виробників органічної агропродовольчої продукції в Україні

Назва підприємства Земельний 
фонд Експортна продукція Розташування Органічні сертифікати, 

сертифікаційний орган
ПП «Галекс-Агро» 
(вертикальна інте-
грація ТОВ «Орга-
нік Мілк» та ТОВ 
«Органічний м’ясний 
продукт»)

8 тис. га

Продукція: спельта, озима 
пшениця, овес, жито, ячмінь, 
гречка, просо, кукурудза. Екс-
порт до країн ЄС: Швейцарія, 
Німеччина, Угорщина, Нідер-
ланди, Італія тощо.

Житомирська 
обл.

Швейцарський інститут 
екологічного маркетингу 
(ІМО), «Органік Стандарт»

ПрАт «ЕтноПродукт» 
українсько-щвейцар-
ське аграрне підпри-
ємство

4 тис. га

Продукція: молоко, сметана, 
кефір, йогурт, масло, мед, 
м’ясо, овочі, зернова та бобова 
продукція. Експорт зерна до 
Німеччини, Швейцарії, Норве-
гії, Нідерландів та Чехії.

Чернігівська 
обл.

«Органік Стандарт», «Біо-
Свіш»

ТОВ Агрофірма 
«Поле» 9 тис. га

Продукція: пшоно, органічні 
зернові, бобові та олійні куль-
тури.
Експорт до: Нідерландів, 
Німеччини, Австрії, Італії, 
Бельгії, Австралії, Малайзії, 
Польщі, Чехії, Франції.

м. Черкаси «Органік Стандарт», ЕТКО

ТОВ «Діамант ЛТД»
(ТМ «Козуб Про-
дукт»)

-

Продукція: крупи швидкого 
приготування, хлоп’я, мука, 
макаронні вироби. Експорт до 
Румунії, Нідерландів та ОАЕ 
(5-10% виробленої продукції).

Полтавська 
обл. «Органік Стандарт»

ПП «Агроекологія» 8 тис. га

Продукція: озима та яра 
пшениця, жито, ячмінь, овес, 
гречка, кукурудза, соняшник. 
Експорт до Швейцарії – 90% та 
Німеччини. 

Полтавська 
обл. «Органік Стандарт»

ТОВ «Органік Оригі-
нал»
 (ТМ «Екород»)

-
Продукція: олія, борошно, 
вівсянка, крупи, бобові, мед, 
овочі на внутрішній ринок. 

м. Київ «Органік Стандарт», 
USDA NOP

ТОВ «Старий 
Порицьк» 635 га

Продукція: зерно, крупи та 
бобові. Експорт до Німеччини, 
Нідерландів та Швейцарії.

Волинська обл. «Органік Стандарт»

Джерело: побудовано автором на основі [10-16]
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нує понад 350 підприємств з нідерландським капі-
талом (понад 150 компаній в аграрному секторі), 
що пояснює проведення низки успішних проек-
тів зі співробітництва в різних галузях аграрного 
сектору. Європейська країна має дуже розвине-
ний аграрний сектор та вбачає в Україні «харчо-
вий кошик» світу, який має значний потенціал для 
нарощування виробничих потужностей. Україн-
ська економіка отримує певні переваги від інтенси-
фікації співробітництва з Нідерландами у вигляді 
модернізації вітчизняного сільськогосподарського 
сектору (Україна може вийти з сировинної ніші 
та почати експортувати готову продукцію, дивер-
сифікувати асортимент продукції, що експорту-
ється), збільшенні експорту та вливання коштів 
в українську економіку (зокрема, в аграрний сек-
тор, логістику, ІТ, «зелену енергію») [20, 21]. Дво-
стороння співпраця між Україною та Нідерлан-
дами стала причиною створення таких спільних 
проектів в аграрній сфері, як:

1. Проект «Нідерландський молочний центр 
в Україні (DUDC)» [22] – трирічний проект  
(2016-2019 рр., бюджет 1,4 млн. євро), головною 
метою якого є створення тренінгових центрів, роз-
виток інституціональної інфраструктури, підви-
щення якості та кількості молочного виробництва.

2. ДПП «FoodTechLink Україна» [23] – постачає 
інноваційне обладнання для переробки с/г продук-
ції та допомагає в освоєнні новітніх методів збері-
гання/обробки/пакування. Проект спрямований на 
діяльність таких 4 секторів, як овочі, фрукти та їх 
переробка, промислові пекарні та кондитерська 
промисловість, виробництво молочних продуктів 
та м’ясопереробний сектор. Діяльність цього про-
екту має стратегічне значення для вітчизняного 
виробника, оскільки дає змогу експортувати готову 
продукцію, яка має додану вартість.

Розвиток органічного сектору в Україні має 
велике значення для європейського споживчого 
ринку, оскільки, як зазначалося раніше, Європа вба-
чає в Україні одного із найбільших виробників агро-
продовольчої продукції, зокрема органіки, однак до 
кінця не використовує увесь потенціал сільсько-
господарського виробництва. В Україні існує низка 
проблем, які заважають активному розвитку орга-
нічного агропродовольчого сектору: неадекватність 
нормативно-правової бази; відсутність відповідного 
технічного обладнання; орієнтація тільки на сиро-
винне виробництво; відсутність сталої системи 
дистрибуції, відсутність ефективної політики під-
тримки органічного сектору тощо [24]. У результаті 
поглиблення торговельної співпраці між Україною 
та ЄС на обговорення виносяться проблеми розви-
тку українського органічного сектору та готовність 
європейських країн до фінансової підтримки/коопе-
рації, що підтверджується підписанням двосторон-
ніх домовленостей (табл. 3).

Споживачем органічної продукції виступає 
середній клас, який в Україні становить 10-12%, 
якого недостатньо для формування платоспро-
можного попиту на органічну агропродовольчу про-
дукцію. Одна родина (домогосподарство) витра-
чає на традиційні продукти харчування та напої 
трохи більше 50% від заробітної плати, це трохи 
менше 100 дол. США в місяць (рис. 2).

Оскільки органічні товари є дорожчими за тра-
диційні, то різниця в ціні становить у середньому 
30-50%, відповідно, витрати в місяць на органічні 
товари становлять від 130 дол. США (від 3500 грн.) 
і вище, що дає змогу дійти висновку, що заробітна 
плата споживача органіки має бути більшою за 
10 тис. грн.

Основними каналами збуту органічної агропро-
довольчої продукції є супермаркети та спеціалізо-

Таблиця 3
Партнерські програми розвитку та підтримки органічного сектору в Україні

Назва програми Термін дії Бюджет Суть

Німецько-укра-
їнське співробіт-
ництво в орга-
нічному секторі 
(German-Ukrainian 
Cooperation in 
Organic Agriculture)

2016-2019 1350 тис. євро

– вивчення операційних характеристик українських органіч-
них ферм;
– подальше навчання виробників органічної продукції;
– формування високоякісної навчальної програми щодо 
органічного виробництва в університетах, підготовка кадрів;
– участь у симпозіумах та конференціях, обмін знаннями;
– організація навчальної поїздки до Німеччини, ознайом-
лення із функціонування німецького органічного сектору;
– створення консультативного та тренувального регіональ-
ного кластеру. 

Україна – ФАО 
(Ukraine – FAO) 2016-2019 25 тис. дол. США

Асистування у розробленні органічної законодавчої бази 
щодо виробництва та сертифікації органічної продукції від-
повідно до європейських стандартів.

Швейцарська стра-
тегія кооперації для 
України (The Swiss 
cooperation strategy 
for Ukraine)

2015-2018
18 млн. швей-

царських франків 
(15 623 643 євро)

Збільшення обсягів продажу сертифікованих органічних 
продуктів на внутрішньому ринку. Надання підтримки 
малому та середньому бізнесу у доступі до міжнародних 
ринків.

Джерело: побудовано автором на основі [25-27]
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вані магазини (як фізичні, так і онлайнові), на які 
припадає найбільший асортимент як вітчизняної, 
так і імпортованої органічної продукції. Органічні 
товари можна придбати в таких гіпермаркетах/
супермаркетах, як «Фоззі», «Ашан», «Мегамар-
кет», «Сільпо», «ГудВайн», «Метро», «Новус», 
«Білла», «Велика Кишеня»; онлайн-платформи / 
фізичні: «Натур Бутік», Biologic. ua, «Еко Чік» (Eco 
Chic), «Комора», «Вегетус», «Екоклуб», «Органік 
Ера». Збільшення частики світової онлайн-тор-
гівлі має вплив і на розвиток української онлайн-
торгівлі. За останніми даними [29], майже 3 млн. 
українців є онлайн-споживачами, однак ця тенден-
ція розповсюджена тільки на сегмент одягу та тех-
ніки. Створення торговельних онлайн-платформ 
є стратегічним напрямом розширення внутріш-
нього органічного агропродовольчого ринку.

 

19,8

11,6

5,3

8,87,3

6,1

16,8

7,9

2,8
6,2

М'ясо та м'ясні продукти 
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Рис. 2. Витрати домогосподарств на продукти 
харчування та напої за один місяць, 2016 рік,  

дол. США [28]

Висновки з проведеного дослідження. Теоре-
тично доведено, що в Україні функціонує експортоо-
рієнтована модель розвитку органічного агропродо-
вольчого сектору, що зумовлено такими факторами, 
як відсутність відповідного законодавчого клімату, 
державної фінансової підтримки, відсутність достат-
нього платоспроможного попиту тощо. Наявність 
значного земельного фонду, виробничих потуж-
ностей та ініціатив сприяння розвитку торгівельної 
зовнішньоекономічної діяльності є чудовим стиму-
лом для подальшого розвитку органічного агропро-
довольчого сектору та нарощення експорту органіч-
ної агропродовольчої продукції до країни ЄС та Азії 
з потенційними перспективами домінування у пев-
них органічних продуктових нішах.
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РОЗВИТОК СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ  
В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
DEVELOPMENT OF BANKING SUPERVISION SYSTEMS  
IN CENTRAL EUROPE СОUNTRIES

УДК 336.711:005.591(4-15)

Павлюк О.О.
к.е.н., доцент, докторант кафедри 
міжнародних фінансів
Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана

Актуальною залишається проблема пла-
тоспроможності та стабільності міжна-
родної банківської системи. Новий регуля-
торний підхід у банківських системах країн 
Центральної Європи, який заснований на 
перегляді системи правил та стимулів, дає 
змогу більш ефективно реалізовувати цілі 
пруденційного нагляду. Структура склада-
ється з модульної системи правил розра-
хунку вимог до капіталу, яка включає в себе 
найкращі практики, розроблені банками в 
методології управління ризиками. Норма-
тивна база зміцнює зв’язок між вимогами 
до капіталу та організаційними аспектами, 
використовуючи синергію в управлінні бан-
ками та в наглядовому оцінюванні і діях.
Ключові слова: банківський нагляд, вимоги 
до капіталу, єдиний наглядовий механізм 
(SSM), механізм єдиного рішення (SRM), 
фонд єдиного вирішення (SRF), Європейська 
служба банківського нагляду (EBA).

Актуальной остается проблема плате-
жеспособности и стабильности междуна-
родной банковской системы. Новый нор-
мативный подход в банковской системе 
стран Центральной Европы, основанный 
на пересмотренной системе правил и сти-
мулов, позволяет более эффективно пре-
следовать цели пруденциального надзора. 
Структура состоит из модульной системы 
правил расчета требований к капиталу, 
которая включает в себя лучшие практики, 

разработанные банками в методологиях 
управления рисками. Нормативная база 
укрепляет связь между требованиями к 
капиталу и организационными аспектами, 
использует синергию в управлении банками, 
надзорные оценки и действия.
Ключевые слова: банковский надзор, тре-
бования к капиталу, единый надзорный 
механизм (SSM), механизм единого разре-
шения (SRM), фонд единого разрешения 
(SRF), Европейская служба банковского 
надзора (EBA).

The problem of payment ability and stability 
of the international banking system remains 
important. The new regulatory approach in 
central Europe’s banking system based on a 
revised system of rules and incentives, enables 
more effective pursuit of the objectives of pru-
dential supervision. The framework consists 
of a modular system of rules for calculating 
capital requirements that incorporates the best 
practices developed by banks in risk manage-
ment methodologies,The regulatory framework 
strengthens the link between capital require-
ments and organizational aspects, exploiting 
synergies in the management of banks and in 
supervisory assessments and actions.
Key words: banking supervision, capital require-
ments, Single Supervisory Mechanism (SSM), 
Single Resolution Mechanism (SRM), Single 
Resolution Fund (SRF), European Banking 
Authority (EBA).

Постановка проблеми. Cвітова фінансова 
криза, яка почалася в 2007 році в країнах Європи, 
окреслила проблеми банківської системи країн 
єврозони. Криза торкнулася кожної країни і пока-
зала, що банки, незважаючи на достатній рівень 
капіталу, стикалися з труднощами забезпечення 
себе достатньо ліквідними активами, а також важ-
ливість ліквідності для належного функціонування 
фінансових ринків і банківського сектору. Євро-
пейський банківський ландшафт глибоко змінився 
в результаті регуляторних відповідей на світову 
фінансову кризу 2007-2008 років в Єврозоні. Але 
зміни в економіці і регуляторному середовищі 
висвітлили низку невирішених питань у пробле-
матиці європейського банкінгу. Тому необхідним 
є дослідження цих ключових питань, оскільки навіть 

після суттєвих регуляторних реформ продовжу-
ються дебати про подальші реформи, які необхідні 
для посилення регуляторної бази ЄС для обме-
ження майбутніх ризиків у банківській системі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Директива адекватності капіталу (Capital Adequacy 
Directive) [5] – це європейська директива, яка 
спрямована на встановлення єдиних вимог до 
рівня капіталу як для банківських установ, так 
і для небанківських фірм, які здійснюють операції 
з цінними паперами. Ця директива була вперше 
видана в 1993 році і переглянута в 1998 році. 
Оновлена Директива достатності капіталу почала 
діяти з 2006 року.

Директива з регулювання достатності капі-
талу The Capital Requirements Directive (CRD IV) 
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була спрямована на регулювання галузі фінансо-
вих послуг Європейського союзу, а саме впрова-
дження системи нагляду в Європейському союзі, 
яка відображає правила Базеля III з вимірювання 
капіталу і стандартів капіталу.

Попередні Директиви достатності капіталу 
(2006/48 і 2006/49) [2; 3] були замінені новим зако-
нодавчим пакетом, відомим як «CRD IV». Цей 
пакет діє з 1 січня 2014 року і складається з Поста-
нови ЄС № 575/2013 [6] та Директиви 2013/36/EС  
[4]. Це третій пакет поправок до первинних дирек-
тив після двох попередніх наборів поправок, при-
йнятих Комісією у 2008 році (CRD II) і 2009-му 
(CRD III). CRD IV замінила Директиву про вимоги 
щодо капіталу (2006/48/EC та 2006/49/EC) (CRD) 
новою директивою та нормативними актами: 
Директивою CRD IV (2013/36/ЄС) та Положен-
ням про вимоги щодо капіталу (575/2013) (Capital 
Requirements Regulation, CRR). Основна роль 
CRD IV полягає у впровадженні в ЄС ключових 
реформ Базеля III, узгоджених у грудні 2010 року. 
До них відносяться поправки до визначення капі-
талу та кредитного ризику контрагента та запрова-
дження коефіцієнта ліквідності і вимог ліквідності. 
Глобальна мета цього нового набору правил поля-
гає у зміцненні стійкості банківського сектора ЄС, 
щоб зробити його кращим в умовах економічних 
потрясінь та створити необхідні умови банкам для 
фінансування економічної активності і зростання.

Постановка завдання. Впровадження Євро-
пейських стандартів банківського регулювання 
та нагляду в Україні, яке було задекларовано 
керівництвом НБУ, вимагає від учасників наці-
онального банківського сектору активних дій 
у напрямі подальшого розвитку власних методик, 
систем і процесів із підтримки достатності капіталу 
та управління ризиками. На відміну від європей-
ських фінансових організацій, які ось уже понад 
10 років послідовно впроваджують ці стандарти, 
перед учасниками українського банківського сек-
тору стоїть непросте завдання застосування цих 
стандартів. Тому завданням статті є дослідження 
суттєвих регуляторних реформ країн центральної 
Європи з метою визначення ключових тенденцій 
банківського нагляду та можливостей запрова-
дження їх досвіду в банківський нагляд України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Італійська банківська система складається з бага-
тофункціональних банківських груп, які орієнто-
вані на кредитування економічних відносин, а 
з 1990-х років діє відповідно до банківського зако-
нодавства, що дає змогу банкам діяти як службов-
цям. Така система висуває нові проблеми, такі як 
велика кількість непрацюючих кредитів та необхід-
ність подальших реформ, особливо для коопера-
тивних банків. Основою банківської системи Італії 
є Закон про банківську діяльність 1936 року, який 
офіційно визнає кредитну діяльність депозитних 

установ як державні послуги. Процес лібералізації 
розпочався в Італії в середині 1980-х років і сут-
тєво вплинув на широку дерегуляцію та гармоніза-
цію результатів на рівні ЄС, що завершилося при-
йняттям нового банківського права в 1993 році, яке 
діє і сьогодні і яке, по суті, дозволило банкам діяти 
як фірми, що підлягають пруденційному нагляду.

Основні особливості італійської системи управ-
ління кризовими ситуаціями: (1) профілактичний 
наглядовий підхід, що уможливлює раннє вияв-
лення банківських проблем; (2) режим вирішення, 
який передбачає процедури реструктуризації 
та ліквідації банків; (3) концентрація повнова-
жень, що дає змогу відповідальному органу про-
тистояти складним ситуаціям задля досягнення 
стабільності та ефективності фінансової системи; 
(4) законодавчий режим процедур урегулювання 
криз, який регулюється адміністративним правом. 
Тому роль наглядового органу є найважливішою 
в італійській системі, де завдання з урегулювання 
криз інтегруються з наглядовою діяльністю, тобто 
функції як нагляду, так і управління кризовими 
ситуаціями призначаються CLB для Банку Італії.

Платіжна криза та пік цього явища, які були 
досягнуті в 2013 році, а також у 2014 році, за 
даними ECB (ECB Asset Quality Review), були 
зумовлені незадовільною ефективністю еконо-
міки. Тривала криза, яка з 2007 року торкнулася 
фінансових систем та реальної економіки, при-
вела до великої кількості неповернених кредитів 
у балансах європейських банків, зокрема італій-
ських. Банківська система загалом відповідає 
вимогам щодо капіталу, але в кінці 2014 року кіль-
кість таких кредитів становить 350 млрд. євро, що 
в чотири рази вище європейського середнього. 
Кризи привели до різкого зростання неповернених 
кредитів, частота яких збільшилася до рекордних 
рівнів порівняно з іншими європейськими краї-
нами, а також необхідності посилення конкуренції 
в системі шляхом запровадження нової правової 
та управлінської структури для banche popolari. 
Еволюція цього явища в Європі дуже різнома-
нітна. Між банківськими системами існує чітка 
сегментація, що привело до різкого зростання 
неповернених кредитів у таких країнах, як Греція, 
Ірландія, Італія, Росія, Іспанія, тоді як у Франції, 
Нідерландах немає ознак погіршення, а Німеч-
чина навіть показує зниження частки сумнівних 
та неповернених кредитів. В Іспанії та Ірландії це 
явище виникало поруч із кризою приватного боргу 
та кризою ринку нерухомості, що значно вплинуло 
на житлові іпотечні кредити сім’ям та будівельний 
сектор. В Італії, з іншого боку, безперервне і стійке 
виникнення неповернених кредитів пов’язують із 
неспроможністю сімей, які основному були заці-
кавлені в комерційних кредитах.

Британська банківська справа зазнала сер-
йозних потрясінь, які були викликані глобальними 
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ської поведінки, а саме професійних стандартів 
та культури в банківській справі. Парламентська 
комісія з банківських стандартів (Parliamentary 
Commission on Banking Standards, PCBS) була 
створена в липні 2012 року для оцінки професій-
них стандартів та культури у банківському секторі 
(при цьому також з урахуванням нормативно-пра-
вової бази та конкуренції і розслідування процесу 
встановлення ставки LIBOR). Комісія досліджує 
питання корпоративного управління, прозорість 
та потенційні конфлікти інтересів та їх наслідки 
регулювання для державної політики Великої 
Британії. Закон про фінансові послуги (банківська 
реформа) набрав чинності в грудні 2013 року. Вне-
сені фундаментальні зміни у способи регулювання 
банків та інших фінансових інститутів. Це надало 
Банку Англії першорядного значення за забезпе-
ченням економічної стабільності шляхом нагляду 
трьома новими органами: Комітетом з фінансової 
політики (Financial Policy Committee, FPC), Орга-
ном фінансової поведінки (the Financial Conduct 
Authority, FCA) та пруденційним регулюючим орга-
ном (the Prudential Regulatory Authority, PRA).

В умовах ускладнення через триваючу еко-
номічну кризу італійська модель урегулювання 
і вирішення кризових ситуацій допомогла уник-
нути труднощів, з якими стикаються посередники, 
таким чином сприяючи системній стабільності 
та впевненості вкладників у банківській системі. 
Разом із тим досвід подолання кризових явищ 
та загальна підготовка банківської системи Італії 
вплинули на формування загальної концепції бан-
ківського регулювання та нагляду, яка орієнтується 
на сучасні стандарти та практики бухгалтерського 
обліку, оподаткування, що повинні мати високий 
ступінь гармонізації на європейському рівні. Тому 
EBA розробила єдині стандарти нагляду (SSM) 
для врахування значних національних відмін-
ностей з погляду регуляторної та бухгалтерської 
практики щодо класифікації кредитів між виконав-
цями та різними категоріями, коригування вартості 
та розкриття інформації про неповернені кредити. 
Сучасна реформа банківської системи Італії змі-
нила кілька положень, включених до Банківського 
закону 1993 року, що є основним стовпом регулю-
вання сучасної італійської банківської системи. Ця 
реформа спрямована на посилення спроможності 
коопераційних банків процвітати на швидкозмін-
ному банківському ринку шляхом запровадження 
нової системи регулювання та нагляду на основі 
високих вимог до капіталу, суворого періодичного 
характеру проведення стрес-тестів. В Італії набув 
чинності єдиний механізм нагляду (SSM) та зако-
нодавчо імплементована Директива 2013/36/ЄС 
(«CRD IV»). Водночас регуляторне втручання 
Банку Італії в законодавчу базу, визначену бан-
ківською кризою на європейському рівні, відбува-
ється на підставі European Directive on the recovery 

фінансовими кризами 2007-2008 років та кризою 
суверенного боргу 2011 року та супроводжувалися 
негативними явищами в механізмах страхування 
платежів, на ринку LIBOR, та на валютообмінному 
ринку. Як наслідок цих «потрясінь», у банківській 
справі Великої Британії виникли великі збитки, 
які привели до значного державного втручання 
та до запровадження реформ регулювання. Такий 
масштаб державного втручання був безпреце-
дентним і включав три основних види втручання: 
гарантії банківських зобов’язань, рекапіталізацію 
та різні заходи підтримки активів. Так, за даними 
ЄС за 2015 рік, загальна державна підтримка 
британських банків у період з 2008-го по 2013 рік 
становила 19% валового внутрішнього продукту 
(ВВП) країни (2013 рік). Близько €191 мільярдів 
було надано для гарантій та інших заходів ліквід-
ності, а решту було спрямовано на рекапіталізацію 
та рефінансування активів (140 мільярдів євро). 
Такі фінансові вкладення були поєднанні з подаль-
шими регуляторними реформами на дотримання 
вимог капіталу та ліквідності Базеля III. З часу 
глобальної фінансової кризи банкам довелося 
суттєво підвищити позиції в капіталі та ліквідності 
у напрямі їх збільшення як за внутрішніми, так 
і міжнародними вимогами (Базель III). Як правило, 
банки збільшили свої запаси капіталу і водночас 
зменшили свої ризикові активи (RWA). Інвести-
ційний банкінг, торгівельна діяльність були змен-
шені, як і інші ризиковані сфери кредитування. 
Проведення реформ банківського нагляду як 
у США, так і в країнах Центральної Європи мало 
на меті застрахуватися від проблемних банків 
та мінімізувати вплив банківських криз на клі-
єнтів банків. Наприклад, головною структурною 
реформою в Великій Британії був акт «Фінансові 
послуги» (так звана банківська реформа) у грудні 
2013 року, де законодавство має на меті покра-
щити потенціал поглинання втрат банків. Збіль-
шення абсорбції втрат британськими банками від-
бувається завдяки виконанню зобов’язань щодо 
вимог до регулятивного капіталу, які перевищують 
заходи, запропоновані Базелем III (новий гло-
бальний нормативний стандарт щодо достатності 
та ліквідності банківського капіталу): банки пови-
нні мати відношення власного капіталу до акти-
вів, зважених за ризиком, на рівні щонайменше 
10%, а порівняно з вимогою ЄС – на рівні 7%. 
Тобто законодавство прагне встановити більш 
високі стандарти поведінки для британських бан-
ків. Законодавство запроваджує рекомендації 
Незалежної Комісії з питань банківської справи 
(комісія Віксерса, названа на честь сера Джона 
Вікерса), яка створена урядом у 2010 році для роз-
гляду структурної реформи банківського сектору. 
Вона також вводить ключові рекомендації парла-
менту, а саме Комісії з банківських стандартів, яку 
дослухається уряд із метою переглядання банків-
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and resolution of banks [7]. Після недавньої фінан-
сової кризи ЄС прийняв низку заходів щодо гар-
монізації та вдосконалення інструментів для подо-
лання банківських криз у своїх країнах-членах. 
Національна модель та її особливості повинні 
адаптуватися до нової Директиви ЄС щодо від-
новлення та вирішення проблем, яка запроваджує 
в усіх країнах ЄС гармонізований режим вирі-
шення банківських криз. Така гармонізація також 
має важливе значення для належного функціону-
вання Механізму Єдиної Резолюції та для коорди-
нації в кризі за участі посередників, які працюють 
у країнах, що не є членами ЄС.

Країни ЄС мали перенести положення цієї 
директиви до національного законодавства до 
31 грудня 2014 року. Всі вони повідомили про свої 
заходи щодо перенесення. Згідно з реформою, 
Банк Італії – це вторинна ланка регулювання, 
оскільки здійснює заходи, що дозволяють цим 
банкам адаптуватися до нової реформи протягом 
18 місяців. Розпорядження банку відбувається 
тоді, коли органи влади визначають, що банк, який 
не працює, не може пройти звичайні процедури 
банкрутства, не посягаючи на суспільні інтереси 
та не викликаючи фінансову нестабільність. Щоб 
організувати управління такого банку згідно з цим 
документом, слід дотримуватися таких дій: забез-
печити безперервність критичних функцій банку, 
підтримувати фінансову стабільність, відновити 
життєздатність усього банку.

З вищесказаного можна побачити, що британ-
ські банки працюють у новому і складному регуля-
торному середовищі. Мета полягає в поліпшенні 
економічної та фінансової стабільності, зниженні 
ймовірності майбутніх криз та підвищенні етики 
та відповідальності менеджерської поведінки. 
Реформи впроваджуються таким чином, щоб до 
2019 року (крайній термін для багатьох регулятор-
них ініціатив на банківській арені) платники подат-
ків Великобританії були найкраще захищені від 
будь-якої майбутньої кризи банківського сектору. 
Структурні реформи у Великобританії відбува-
ються з вересня 2011 року під егідою Незалежної 
Комісії з питань банківської діяльності – Banking 
Reform Act of 2013, а також у США (реформа 
Додда-Френка Уолл Стріті, Закон про захист прав 
споживачів від липня 2010 року). Реформи подібні, 
але мають різницю. У Великобританії реформа 
захищає роздрібну торгівлю та різні інвестиції бан-
ківської діяльності, тоді як Закон Dodd-Frank від 
2010 року не дозволяє банкам здійснюють власну 
торгівлю та обмежує їх хедж-фонди та приватну 
прибуткову активність. Реалізація цих реформ 
триває. Американські банки йдуть попереду по 
впровадженню Dodd-Frank до повної відповід-
ності, а британські банки орієнтуються на 2019 рік 
як кінцевий термін (такий же, як і в «Базелі III»). 
Законодавство знаходиться на різних етапах роз-

витку і має різні особливості. У США у правила 
в Dodd-Frank навряд чи будуть внесені зміни, на 
відміну від закону Великобританії, якій постійно 
змінюється. Порівняння реформ Великобританії 
та США показує, що вони також рекомендують 
юридичне відокремлення або відділення депозит-
ного банку від інвестиційного банку. У США, напри-
клад, депозитні банки не мають можливості інвес-
тувати в більшість цінних паперів та андеррайтинг. 
У Великобританії реформами визначено довгий 
перелік запропонованих заборонених операцій із 
цінними паперами (в тому числі торгові операції, 
кредитування цінних паперів, торгівля, виведення, 
сек’юритизація), але їх можна проводити, якщо 
вони вважаються допоміжними для основного біз-
несу. Реформи структурного сектору банківського 
сектору в Європі випливають із рекомендацій 
2012 року Експертною групою ЄС з реформування 
високого рівня банківського сектору ЄС під голо-
вуванням Ерккі Лівіанен (інакше відомі як Доповідь 
Liikanen). Вони були введені в законодавство ЄС 
до 2017 року. Після укладення угоди Європейської 
Ради в червні 2015 року Європейські пропозиції 
щодо реформ подібні до тих, що стосуються Вели-
кобританії та США, але мають певні відмінності. 
Наприклад, ЄС планує юридично розмежувати 
власну торгівлю та пов’язані з нею торгові опера-
ції (лише для найбільших банків – тих, що мають 
активи понад 30 мільярдів євро, а також торго-
вельну діяльність щонайменше 70 мільярдів євро, 
або 10 відсотків їх сукупних активів).

Цікаво порівняти основні розбіжності між реко-
мендаціями Великобританії та ЄС. Попередні про-
позиції є результатом короткого розгляду структур-
них реформ у банківському секторі Великобританії, 
які сприяють фінансовій стабільності та конкурен-
ції: роздрібний бізнес має бути відокремлений від 
оптового та інвестиційних банківських послуг; різні 
частини одного і того самого банку повинні мати 
окремих юридичних осіб; системно важливі банки 
та великі операції роздрібного бізнесу у Велико-
британії повинні мати мінімум 10% капіталу до 
співвідношення активів, управління ризиками пови-
нно стати самодостатним і менш складним для 
роздрібної торгівлі банківськими послугами, але 
залишається складним для оптових/інвестиційних 
банківських послуг. Актуальним залишається також 
питання створення європейського страхового депо-
зиту разом із розпорядчим фондом. Аргументом 
також є те, що банківські депозити слід розглядати 
як безпечні в кожній країні ЄС або в країні-члені 
єврозони, тому що, якщо капітал є мобільним, 
у разі виникнення банківських проблем депозити 
потраплять у безпечне місце. Тим не менше пропо-
зиція є спірною та передбачає форму взаємозаліку 
боргу в межах ЄС чи єврозони, згідно з якою захист 
депозитів, скажімо, фінансується членом із належ-
ною банківською системою, використовується для 
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захисту вкладників у країні з неефективною банків-
ською системою.

Ключовими рекомендаціями звіту Liikanen в ЄС 
є: приватна торгівля та інші важливі торгові заходи 
повинні бути окремими видами діяльності, важли-
вими частками банківського бізнесу; банки пови-
нні скласти та підтримувати ефективне та реа-
лістичне відновлення планів вирішення, як це 
пропонується в Директиві з відновлення та вирі-
шення проблем (Recovery and Resolution Directive); 
необхідно застосовувати більш міцні ваги ризику 
мінімальних стандартів капіталу та більш послі-
довне ставлення до ризику у внутрішніх моделях; 
реформи корпоративного управління повинні бути 
посилені шляхом конкретних заходів щодо зміц-
нення правління та управління та сприяти управ-
лінню. Порівняння реформ у Великобританії та ЄС 
показує, що ці реформи рекомендують юридичне 
відокремлення роздрібного та інвестиційного 
банку. Пропозиції Liikanen також відносяться до 
заборони кредитного ризику депозитного банку, 
хедж-фондів та інвестицій в приватному капіталі. 
З погляду внутрішньогрупових ризиків та депо-
зитів правила як ЄС, так і Великобританії вигля-
дають менш чітко, ніж у США. За вимогами щодо 
капіталу в ЄС та Великобританії банки підляга-
ють виконанню Директиви про вимоги до капі-
талу 4 (CRD IV) та вимоги до капіталу Регламенту 
(2011 року), який загалом відповідає вимогам 
Базеля III. Liikanen також рекомендує, щоб більше 
капіталу запозичувати проти ризикових операцій 
торгової книги, кредитування нерухомості, а також 
(як у Великобританії) системні установи повинні 
мати більше капіталу, ніж раніше.

Після кризи та суверенної боргової ситуації 
в 2011 році у червні 2012 року Європейська Рада 
окреслила пропозиції щодо створення європей-
ського Банківського союзу як частини програми, 
спрямованої на вирішення проблем у Європей-
ській фінансовій системі, а також створення більш 
надійної фінансової системи. Пропозиції мали три 
ключові елементи. По-перше, відповідальність за 
банківський нагляд має бути на європейському 
рівні, тобто слід запровадити загальні механізми, 
по-друге, запровадити механізм контролю за бан-
ками і, по-третє, застрахувати депозити клієнтів. 
Першим кроком було створення єдиної наглядо-
вої системи (SSM) як європейського, так і націо-
нального виміру, що і було створено в листопаді 
2014 року в Європейському центральному банку. 
На європейському рівні буде надано наглядовий 
орган з попереджувальними повноваженнями 
щодо втручання, які застосовуються до банків. 
Частина процесу руху до SSM передбачає реа-
лізацію регуляторної реформи Європейського 
банківського органу (European Banking Authority 
(EBA) та адаптування її до нової ситуації, а 
також прийняття нових правил регулювання капі-

талу (the EUs Capital Requirements Regulation), а 
також четверту Директиву про вимоги до капіталу 
(CRD4). Мета полягає в тому, щоб реалізувати 
єдиний гармонізований наглядовий комплекс пра-
вил на основі Базеля III, а не на розбіжності націо-
нальних домовленостей. Головне завдання влади 
Великобританії, яка разом із Швецією сказали, 
що вони не братимуть участі в SSM, – розробити 
заходи для захисту банків. Оскільки 19 країн є чле-
нами єврозони, а дев’ять – не в єврозоні, то зали-
шається відкритим питання «тісного співробітни-
цтва» цих країн для участі. Крім того, існує велика 
стурбованість тим, що нові заходи підірвуть пози-
цію Європейського банківського органу (EBA) як 
незалежного орган ЄС, якій був заснований для 
того, щоб забезпечити ефективне та послідовне 
пруденційне регулювання та нагляд через євро-
пейський банківський сектор. Головне завдання 
EBA – це сприяти створенню єдиних європейських 
правил у банківській справі, мета яких полягає 
у забезпеченні єдиного набору гармонізованих 
пруденційних правил для фінансових операцій 
фінансових інститутів по всьому ЄС. Політики 
у Великобританії скептично ставляться до того, 
чи може ЄС встановити надійний і ефективний 
режим врегулювання банків. Незважаючи на зане-
покоєння щодо відмінностей ставлення до євро-
зони країн, що не в єврозоні, політики та інвестори 
стверджують, що більшість банківських невдач 
у минулому були вирішені через націоналіза-
цію або капітальні ін’єкції. Допомога банку Fortis 
(Бельгія, Голландія та Люксембург) вважається 
винятком, а не гучним успіхом. Крім того, в Європі 
законодавство про банкрутство слідує за наці-
ональними принципами, про що свідчить необ-
хідність проведення масштабної реформи таких 
законів, якщо буде запроваджено схему єдиної 
резолюції. Після фінансової суверенної кризи 
низка країн-членів, які раніше проводили звичайні 
процедури банкрутства, вирішили на італійському 
прикладі застосовувати заходи на національному 
рівні для забезпечення стабільності своїх фінан-
сових ринків та встановлення спеціальних пра-
вил для банків та інвестиційних компаній. Це було 
викликано тим, що попереднє втручання ЄС щодо 
управління кризами мало на меті забезпечити вза-
ємне визнання, не узгоджуючи різні національні 
положення. Різні підходи щодо регулювання банків 
членів євро та не членів також викликає занепоко-
єння щодо ролі Європейської ради із системного 
ризику, а також ролі Банку міжнародних розрахун-
ків на базі Financial Stability Board у гармонізації 
регуляторних стандартів по країнах.

Британський банківський бізнес помітно змінився 
після фінансової кризи 2007-2008 років. Такі тен-
денції, як дерегуляція, технологічні зміни, а також 
подальша інтеграція через створення єдиного євро-
пейського ринку, вплинули на економічний сектор.
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Британські банки продовжують працювати 
у складних умовах, продовжуючи роботу над регу-
ляторним та оперативним навантаженням, хоча 
економічна ситуація поступово поліпшується. На 
нашу думку, вони прийняли низку реформ і успішно 
зміцнили свої позиції в капіталі, які перевищують 
нормативні Базельські вимоги та практично від-
повідають вимогам Базеля III, зменшивши вплив 
інвестицій у банківську та торговельну діяльність, 
а також скоротили ризикові частини їх балансів.

Відповідно до вимог Законів України «Про 
Національний банк України» та «Про банки і бан-
ківську діяльність» затверджена інструкція про 
порядок регулювання діяльності банків в Україні 
[9]. Інструкція розроблена відповідно до загально-
прийнятих у міжнародній практиці принципів і стан-
дартів. Ця Інструкція вводиться з метою забезпе-
чення стабільної діяльності банків та своєчасного 
виконання ними зобов’язань перед вкладниками, 
а також запобігання неправильному розподілу 
ресурсів і втраті капіталу через ризики, що прита-
манні банківській діяльності, нормативи капіталу: 
мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1), 
достатності (адекватності) регулятивного капіталу 
(Н2), достатності основного капіталу (Н3); норма-
тиви ліквідності (миттєва ліквідність (Н4), поточна 
ліквідність (Н5), короткострокова ліквідність (Н6); 
нормативи кредитного ризику (максимального 
розміру кредитного ризику на одного контрагента 
(Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максималь-
ного розміру кредитного ризику за операціями 
з пов’язаними з банком особами (Н9); нормативи 
інвестування (інвестування в цінні папери окремо 
за кожною установою (Н11), загальної суми інвес-
тування (Н12). Мінімальний розмір регулятив-
ного капіталу банку (Н1), що отримав банківську 
ліцензію після 11 липня 2014 року, має становити 
500 мільйонів гривень.

З метою підвищення стійкості банків у період 
фінансової та економічної нестабільності, ство-
рення ними запасу капіталу для підвищення 
спроможності протистояти ризикам Національ-
ний банк встановлює вимоги щодо формування 
банками буферів капіталу, а саме: буфера запасу 
(консервації) капіталу (планується запровадити 
з 1.01.2020 року) та контрциклічного буфера 
(запроваджується за рішенням регулятора). Банк 
формує буфери капіталу, а саме: буфер запасу 
(консервації) капіталу, контрциклічний буфер. 
Банк формує буфери капіталу понад нормативне 
значення нормативу достатності основного капі-
талу (Н3). Буфер запасу (консервації) капіталу 
розраховується від загального обсягу ризику. Банк 
формує буфер запасу (консервації) капіталу почи-
наючи з 1 січня 2020 року у розмірі 0,625 відсотка. 
Контрциклічний буфер капіталу розраховується 
від загального обсягу ризику в розмірі 0-2,5 відсо-
тка. Розмір контрциклічного буфера капіталу вста-

новлюється за рішенням Правління Національного 
банку в разі значної кредитної активності банків 
із урахуванням ризиків, пов’язаних із надмірним 
зростанням кредитування. Зазначена інформа-
ція завчасно розміщується на сторінці Офіційного 
інтернет-представництва Національного банку 
та має містити відомості, зокрема щодо розміру 
буфера, дати запровадження буфера в установ-
леному розмірі.

Таким чином, в Україні основні показники діяль-
ності банків не змінювалися та не реформувалися 
докорінно, хоча банківська система пройшла 
через кризи, які були пов’язані з ліквідністю. Нові 
вимоги до капіталу банків затверджені постано-
вою Правління НБУ від 12.05.2015 р. № 312 «Про 
затвердження Змін до Інструкції про порядок регу-
лювання діяльності банків в Україні» [8]. З січня 
2019 року для системно важливих банків встанов-
люються значення нормативів миттєвої ліквідності 
(Н4) не менше 30%, максимального розміру кре-
дитного ризику на одного контрагента (Н7) – не 
більше 20%.

З метою подолання наслідків кризи в банків-
ській системі розробляється проект положення 
про організацію системи управління ризиками 
в банках України. Згідно з цим проектом передба-
чається, що банк регулярно (не рідше ніж раз на 
рік) здійснює валідацію (перегляд ефективності) 
моделей та інструментів оцінки ризиків.

Висновки. Досвід проведення реформ бан-
ківського нагляду в країнах центральної Європи 
свідчить, що ці реформи мали на меті застрахува-
тися від проблемних банків та мінімізувати вплив 
банківських криз на клієнтів банків. Тривала криза, 
яка з 2007 року торкнулася фінансових систем 
та реальних економік, привела, серед іншого, до 
великої кількості неповернених кредитів у балан-
сах європейських банків. Наприклад, в кінці 
2014 року кількість таких кредитів в Італії стано-
вить 350 млрд. євро, що в чотири рази вище євро-
пейського середнього рівня. Шляхом подолання 
таких негативних явищ стали фінансові вкладення 
у поєднанні з подальшими регуляторними рефор-
мами на дотримання вимог капіталу та ліквідності 
Базеля III. З часу глобальної фінансової кризи 
банкам довелося суттєво підвищити їхні позиції 
в капіталі та ліквідності у напрямі їх збільшення як 
за внутрішніми, так і за міжнародними вимогами 
(Базель III). Як правило, банки збільшили свої 
запаси капіталу і водночас зменшили свої ризи-
кові активи (RWA). Крім того, деякі країни провели 
структурні реформи, як, наприклад, Велика Бри-
танія, з метою покращення потенціалу поглинання 
втрат банків. Збільшення абсорбції втрат британ-
ськими банками відбувається завдяки виконанню 
зобов’язань щодо вимог до регулятивного капіталу, 
які перевищують заходи, запропоновані Базелем-III  
(новий глобальний нормативний стандарт щодо 
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достатності та ліквідності банківського капіталу): 
банки повинні мати співвідношення власного капі-
талу до активів, зважених за ризиком, на рівні 
щонайменше 10%, у порівнянні з вимогою ЄС – на 
рівні 7%. В умовах ускладнення через триваючу 
економічну кризу італійська модель врегулювання 
і вирішення кризових ситуацій допомогла уник-
нути труднощів, з якими стикаються посередники, 
таким чином сприяючи системній стабільності 
та впевненості вкладників у банківській системі. 
Разом із тим досвід подолання кризових явищ 
та загальна підготовка банківської системи Італії 
вплинули на формування загальної концепції бан-
ківського регулювання та нагляду, яка орієнтується 
на сучасні стандарти та практики бухгалтерського 
обліку, оподаткування, що повинні мати високий 
ступінь гармонізації на європейському рівні.

Українська банківська система також зазнала 
кризи останніх років. За даними Національного 
банку України, з 1 лютого 2016 року по 1 грудня 
2016 року кількість діючих банків скоротилася 
з 116 до 98, також скоротилися активи банків 
з 1 293 104 млн. грн. до 1 263 359 млн. грн. У грудні 
2016 року відбулася націоналізація систем-
ного банку «Приватбанку». Як було повідомлено 
в меморандумі, націоналізація відбулася з метою 
збереження фінансової стабільності та задля 
забезпечення відповідності всіх українських бан-
ків нормативним вимогам НБУ. За даними НБУ, 
загальна потреба «Приватбанку» в капіталі стано-
вила 148 млрд. грн. Аналіз ситуації у фінансовому 
секторі України показує наявність проблем, які 
свідчать про кризові явища в банківській системі 
України, зокрема, в системі банківського регулю-
вання та нагляду. Згідно з нормативною базою, 
банківський нагляд в системі Національного банку 
України має достатній рівень незалежності, але 
під час фінансової кризи, на мою думку, окресли-
лися проблемні питання щодо її функціонального 
та інституційного складника. Ускладнення процесу 
регулювання впливає на ускладнення проведення 
банківського бізнесу, особливо в умовах девальва-
ції гривні та тотального банкрутства банків. Тому 
існує великий сумнів, що в умовах кризи фінансо-
вої та банківської системи знайдуться ресурси для 
запровадження нових стандартів Базельського 
нагляду. Крім того, за останні роки не велося ніякої 
підготовчої роботи до запровадження стандартів 
Базельського комітету, зокрема Базеля ІІ та Базеля 
ІІ,5, які є проміжними для втілення Базеля ІІІ.

Необхідність переходу на новітні стандарти 
бухгалтерського обліку. Нормотворчою радою 
IASC є International Board of Accounting Standards 
(IBAS), яка розробляє міжнародні стандарти обліку 
фінансових активів AFRS9 замість міжнародних 
стандартів AFRRS39. Цей стандарт складається 
з двох основних частин, перша стосується визна-
ння вартості активу в момент його придбання, 

тобто його оцінки. Друга – це оцінка активу внаслі-
док його знецінення (втрата вартості). У цій частині 
велика увага приділяється ризик-менеджменту 
як набору спеціальних елементів оцінки вартості 
після знецінення, а також розрахунку резервів під 
знецінення. Завдяки цьому ця частина пов’язана 
з рекомендаціями Базельського комітету. Така 
тісна співпраця сприяє виведенню конкретної 
формули для знаходження певної цифри резервів 
банку під знецінення активу.

Банківська система України потребує від наці-
онального регулятора забезпечення прозорості 
в проведенні бізнесу шляхом видання інструкцій, 
рекомендацій, які б регулювали ризик-менедж-
мент та запобігали банкрутству банків. Таким поло-
женням, наприклад, могло би стати положення 
про підсилення регуляторних вимог до управління 
ризиками в банках задля наближення до най-
кращих світових стандартів ризик-менеджменту. 
Основними складниками таких вимог є: запро-
вадження систем управління ризиками та звіт-
ності, введення внутрішньобанківських документів 
з управління ризиками, запровадження інформа-
ційних систем з управління ризиками та звітністю, 
запровадження моделей та інструментів оцінки 
ризиків, проведення стрес-тестування. Це мож-
ливо тільки завдяки змінам у Законі «Про банки 
та банківську діяльність».
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITIES OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

У статті визначено інноваційно-інвести-
ційну діяльність ТНК, розглянуто меха-
нізми фінансування інвестиційних проектів, 
визначено низку чинників, що мають безпо-
середній вплив на збільшення ролі транс-
національних корпорацій у здійсненні інно-
ваційної діяльності. Інноваційна діяльність, 
що здійснюється ТНК, суттєво впливає на 
конкурентоспроможність країн у системі 
світового господарства, визначаючи ліди-
руюче положення одних і відставання інших. 
Маючи велику частину науково-технічних 
кадрів і застосовуючи технічні знання в гло-
бальному масштабі, ТНК є, по суті, найваж-
ливішими учасниками процесу формування 
глобальної інфраструктури технологічних 
нововведень. Незважаючи на конкуренцію, 
яку ТНК створюють для вітчизняних під-
приємств, переваги від такої співпраці 
все ж частково нівелюють пов’язані з цим 
недоліки. Зміцнення статусу транснаці-
ональних корпорацій як одного з основних 
суб’єктів міжнародних відносин сучасності 
визначає актуальність дослідження ролі 
інноваційно-інвестиційної діяльності ТНК у 
світовій політиці.
Ключові слова: транснаціональні корпорації 
(ТНК), інновації, інноваційний проект, інвес-
тиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції.

В статье определена инновационно-инве-
стиционная деятельность ТНК, рассмо-
трены механизмы финансирования инве-
стиционных проектов, определен ряд 
факторов, имеющих непосредственное 
влияние на увеличение роли транснацио-
нальных корпораций в осуществлении инно-
вационной деятельности. Инновационная 
деятельность, осуществляемая ТНК, суще-
ственно влияет на конкурентоспособность 
стран в системе мирового хозяйства, 
определяя лидирующее положение одних и 
отставание других. Имея большую часть 
научно-технических кадров и применяя тех-
нические знания в глобальном масштабе, 

ТНК, по сути, являются важнейшими участ-
никами процесса формирования глобальной 
инфраструктуры технологических нов-
шеств. Несмотря на конкуренцию, которую 
ТНК создают для отечественных предпри-
ятий, преимущества от такого сотруд-
ничества все же частично нивелируют 
связанные с этим недостатки. Укрепление 
статуса транснациональных корпораций 
как одного из основных субъектов между-
народных отношений современности опре-
деляет актуальность исследования роли 
инновационно-инвестиционной деятельно-
сти ТНК в мировой политике.
Ключевые слова: транснациональные кор-
порации (ТНК), инновации, инновационный 
проект, инвестиционная деятельность, 
прямые иностранные инвестиции.

The article outlines the innovation and investment 
activities of TNCs, considers the mechanisms 
of financing of investment projects, identifies a 
number of factors that have a direct influence on 
increasing the role of transnational corporations 
in the implementation of innovation activities. 
Innovative activities carried out by TNCs have 
a significant impact on the competitiveness of 
countries in the world economy, identifying the 
leading position of one and the lag of others. With 
a large part of scientific and technical personnel 
and applying technical knowledge globally, TNCs 
are, in essence, the most important actors in 
the process of forming a global infrastructure for 
technological innovation. Despite the competition 
that TNCs create for domestic enterprises, the 
benefits of such cooperation still partially offset 
the shortcomings associated with it. Strengthen-
ing the status of transnational corporations as 
one of the main subjects of international relations 
of the present determines the relevance of the 
study of the role of innovation and investment 
activities of TNCs in world politics.
Key words: transnational corporations (TNCs), 
innovations, innovation project, investment acti-
vity, direct foreign investments.

Постановка проблеми. У зв’язку з постій-
ним зростанням значення міжнародної співпраці 
транснаціональні корпорації захоплюють усе 
більшу частину ринку. Як і будь-яке явище, цей 
процес має як позитивні, так і негативні наслідки, 
але натепер ТНК є основним джерелом фінансу-

вання інноваційних проектів. Зміцнення статусу 
транснаціональних корпорацій як одного з осно-
вних суб’єктів міжнародних відносин сучасності 
визначає актуальність дослідження ролі інно-
ваційно-інвестиційної діяльності ТНК у світовій 
політиці.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом спостерігається зростання інтер-
есу дослідників до діяльності транснаціональних 
корпорацій на світовому ринку торгівлі, їх про-
явів та подальшого розвитку, оскільки вплив ТНК 
на світовий ринок з кожним роком збільшується. 
Тож цілком закономірним явищем є те, що питання 
інноваційно-інвестиційної діяльності досліджува-
лося такими вченими, як Г.О. Бак, Є.В. Вакуленко, 
І.А. Ломачинська, Д.І. Погрібний, В.В. Бондарчук, 
Д.А. Глухова, В.М. Кочетков, В.В. Зимовець.

Постановка завдання. Мета статті – визна-
чення впливу інноваційно-інвестиційної діяльності 
на розвиток транснаціональних корпорацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Висока динаміка змін зовнішнього середовища 
в діяльності транснаціональних корпорацій, зумов-
лена формуванням нових умов господарювання 
і співпраці, викликає необхідність проведення ана-
лізу чинників, що впливають на посилення позицій 
ТНК в інтенсивних процесах інноваційної діяль-
ності та комерціалізації нововведень. У світі сьо-
годні налічується близько 80 тис. ТНК і приблизно 
850 тис. їхніх іноземних філій. Гостра конкурентна 
боротьба, пошук шляхів доступу до дешевих 
ресурсів змушує ТНК розширювати ринки для 
інвестування. Нові бази даних ЮНКТАД щодо дер-
жавних ТНК повідомляють про посилення їхньої 
ролі в глобальній економіці. Близько 1500 дер-
жавних ТНК (1,5% від усіх ТНК) мають більш ніж 
86 000 іноземних філіалів, що становить майже 
10% від філіалів усіх ТНК світу. Їх інвестиції у нові 

проекти становили в 2016 році 11% від світових 
інвестицій порівняно з 8% в 2010 році. Основною 
країною базування таких ТНК є Китай [5]. ТНК – 
це потужні суб’єкти світової економіки, що пере-
бувають у постійному пошуку інноваційних рішень 
та процесі впровадження передових технологій. 
Транснаціональні корпорації виступають голо-
вними інвесторами в інноваційній сфері, а обсяги 
їхніх фінансових витрат на інноваційну діяльність 
постійно зростають. Загальна сума витрат ТНК на 
дослідження і розробки за останні десять років 
зросла із 106,4 млрд дол. у 2004 р. до більш ніж 
160 млрд дол. США у 2014 р., тобто в 1,6 раза. 
У стратегіях ТНК інновації є основою конкуренто-
спроможності і визначають напрями розвитку ком-
панії, окремих галузей та національної економіки 
загалом [4, с. 75]. З метою отримання лідерства 
в певних галузях ТНК мають на меті розширення 
програм, спрямованих на розроблення та запро-
вадження інноваційного продукту. Фінансування 
інноваційних проектів здійснюється за рахунок 
внутрішніх та зовнішніх джерел. Схематично 
фінансування інноваційних процесів зображено 
на рис. 1 [2, с. 32].

Для кожної стадії інноваційного продукту може 
бути характерне окреме джерело фінансування, 
на практиці чіткого поділу немає, як правило, 
фінансування здійснюється зі змішаних джерел. 
Початковим стадіям запровадження інновацій при-
таманне використання власних коштів ТНК, дер-
жавних грантів, венчурного капіталу. Стадія росту 
потребує більш широкого залучення із зовнішніх 

джерел, таких як банківські 
позики, використання фінан-
сових інструментів фондового 
ринку.

У результаті ТНК беруть на 
себе основну роль інвесторів 
інноваційних проектів серед 
бізнес-суб’єктів. Намагаючись 
удосконалити свої конкурентні 
стратегії, компанії застосову-
ють інновації як основу конку-
рентоспроможності. З часом 
інноваційна конкуренція 
виходить на якісно нові рівні, 
зумовлюючи суперництво між 
різними сферами діяльності, 
галузями, формами бізнесу, а 
в масштабах свиту – між кра-
їнами [3, с. 75]. Частка фінан-
сування ТНК становить при-
близно 90% від інвестицій, 
що йдуть у сектор інновацій 
від бізнес-структур у всьому 
світі. Лідером серед інвес-
торів у сферу НДДКР серед 
найбільших ТНК є компанія  

Рис. 1. Джерела фінансування інновацій ТНК
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Volkswagen, за результатами 2016-2017 рр., здій-
снювалися стабільні інвестиції в технологічний 
розвиток (таблиця 1).

Аналіз діяльності транснаціональних корпо-
рацій дає змогу виділити кілька основних факто-
рів, які зумовлюють лідерство міжнародних кор-
порацій серед інших суб’єктів світової економіки 
у виробництві інновацій. Насамперед саме ТНК 
часто стають виконавцями державного замов-
лення на виробництво інноваційної продукції, 
в основному в галузях оборонно-промислового 
комплексу. Цю тенденцію доводить статистика, 
наведена у звіті World economic forum [9] за 
2017 рік, згідно з яким США (один із трьох світо-
вих центрів, до якого за національною приналеж-
ністю належить найбільша кількість ТНК, що, до 
речі, добре видно з таблиці 1) займає 4 місце за 
індексом конкурентоспроможності щодо впрова-
дження інновацій. Двома іншими центрами з най-
більшою кількістю ТНК є Японія та країни ЄС. 
Тому цілком закономірно, що за інноваційною 
діяльністю Японія займає 8 місце, Німеччина – 
5, Швейцарія – 1. Таким чином, простежується 
залежність між розвитком ТНК та масштабами 
інноваційної діяльності.

Варто зазначити, що Сполучені Штати суттєво 
збільшили рівень витрат на розроблення програм-
ного забезпечення і рівень зайнятості в наукоміст-
ких галузях, що можна побачити, ознайомившись 
із рейтингом Forbes. Із десяти корпорацій, які очо-
люють рейтинг Forbes «The World’s most innovative 
companies» [10], шість мають американське похо-
дження. Основні з них: Amazon.com (найбільша 
у світі за показниками обороту компанія серед 
тих, що продають товари і надають послуги через 
мережу Інтернет), Salesforce.com (один зі світових 
лідерів з розроблення програмного забезпечення; 
постійними замовниками цієї компанії є такі всес-
вітньо відомі корпорації, як Google, Dell, Toyota, 

Cisco, Hitachi), Alexion Pharmaceuticals (є розроб-
ником і дистриб’ютором інноваційних медичних 
препаратів, а також проводить наукоємкі дослі-
дження щодо лікування імунної системи людини), 
Regeneron Pharmaceuticals (є одним із лідерів 
у світі в галузі розроблення біотехнологій), а також 
VMware (найбільший у світі розробник програм-
ного забезпечення для віртуалізації) та Intuitive 
Surgical (американська корпорація, що займа-
ється розробленням та виготовленням роботизо-
ваних хірургічних систем).

Ще одним чинником зростання ролі ТНК у ство-
ренні інновацій є те, що постійне зростання дохо-
дів великих корпорацій та зниження вартості менш 
потужних компаній, що сформувалося внаслідок 
криз, сприяють активним процесам їх поглинання. 
Характерною ознакою купівлі транснаціональними 
корпораціями підприємств, які готуються до виходу 
на ринок з інноваційним продуктом або техноло-
гією, є те, що фінансування всіх витрат на наукові 
розробки забезпечила компанія, що поглинається, 
а ТНК використовує свої ресурси лише для кінце-
вої стадії комерціалізації нововведення – організа-
ції масового виробництва. У цьому разі корпорації 
формально не здійснюють вкладень безпосеред-
ньо в науково-дослідні розробки, оскільки сума, 
витрачена на придбання сторонньої компанії, 
враховується у статистиці злиттів та поглинань 
і жодним чином не відбивається у витратах корпо-
рації на НДДКР. Подібний спосіб придбання нових 
технологій та продуктів є найбільш поширеним 
у сфері виробництва програмного забезпечення, 
електронних засобів зв’язку, а також обробки 
інформації. У кризові періоди, коли вартість ком-
паній істотно знижується, дрібні та середні підпри-
ємства стають мішенню для великих міжнародних 
корпорацій. Купівля прогресивних підприємств, 
особливо за заниженою вартістю, – один зі спосо-
бів інноваційного розвитку ТНК.

Таблиця 1
Компанії-лідери за розміром інвестицій у технологічний розвиток за 2016-2017 рр. [6; 7]

2016 рік 2017 рік

Назва компанії Країна Інвестиції, 
млн. євро Назва компанії Країна Інвестиції, 

млн. євро
VOLKSWAGEN Німеччина 13 612 VOLKSWAGEN Німеччина 13 612

SAMSUNGELECT 
RONICS Південна Корея 12 528 DAIMLER Німеччина 6 529

INTEL США 11 140 SANOFI Франція 5 246
ALPHABET США 11 054 ASTRAZEN ECA Великобританія 5 217

MICROSOFT США 11 011 ROBERT BOSCH Німеччина 5 202
NOVARTIS Швейцарія 9 002 BMB Німеччина 5 169

ROCHE Швейцарія 8 640 SIEMENS Німеччина 4 820
HUAWEI INVESTMENT 

&HOLDING CO Китай 8 358 BAYER Німеччина 4 436

JOHNSON&JOHNSON США 8 309 GSK Великобританія 4 214
TOYOTAMOTORS Японія 8 047 FCA Великобританія 4 108
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Ще одним способом отримання досвіду, мінімі-
зації високих дослідних витрат є створення стра-
тегічних альянсів. Переважно вони утворюються 
на стадії, що передує комерціалізації нововве-
день, з метою більш ефективного використання 
знань, наявних у всіх учасників союзу.

Окрім створення стратегічних альянсів, ТНК 
часто вдаються до організації формально неза-
лежних від материнської корпорації дослідних 
центрів і венчурних (ризикових) підприємств. 
Цей метод застосовується для того, щоб макси-
мально ефективно використати нові розробки, які 
не потрібні материнській компанії або є для неї 
непрофільними.

Функціонування венчурних підприємств зумов-
лене розвитком стратегічно важливих аспектів 
науково-дослідної діяльності та необхідністю під-
тримки інноваційних проектів окремих груп фахів-
ців, а іноді й окремих співробітників-новаторів.

Серед факторів формування лідерських пози-
цій ТНК у світовому створенні та освоєнні інно-
вацій слід також виділити збільшення витрат на 
наукові розробки. Особливо яскраво це спостері-
гається у фармацевтиці [1, с. 18-19].

В останні роки спостерігається тенденція до 
збільшення кількості ТНК серед країн, що роз-
виваються, та серед тих, що належать до країн 
із перехідною економікою. При цьому масштаби 
НДДКР у цих державах збільшуються швидше, 
ніж у державах із високим рівнем доходів. 
В останні п’ять років найбільш помітні прояви цієї 
тенденції можна було спостерігати в Китаї, Арген-
тині, Бразилії, Польщі, Індії. Крім того, країни, що 
розвиваються, з великим відривом лідирують за 
кількістю поданих заявок на патенти, особливо 
Китай [4, с. 15].

Висновки. Після вивчення статистичних даних 
цілком очевидно (на прикладі США, Японії, Швей-
царії та Німеччини зокрема), що розвиток іннова-
цій значною мірою належить до сфери діяльності 
ТНК, які, конкуруючи між собою та з вітчизняними 
компаніями, намагаються забезпечити для себе 
хорошу конкурентну позицію та витіснити з ринку 
дрібні компанії, витрачають значні суми грошо-
вих коштів на проведення наукових-дослідних 
та дослідно-конструкторських робіт. Незважаючи 
на конкуренцію, яку ТНК створюють для вітчизня-
них підприємств, переваги від такої співпраці все 
ж частково нівелюють пов’язані з цим недоліки.

Маючи велику частину науково-технічних 
кадрів і застосовуючи технічні знання в глобаль-
ному масштабі, ТНК є, по суті, найважливішими 
учасниками процесу формування глобальної інф-
раструктури технологічних нововведень. Вони 
справляють значний вплив на географію НДДКР 
у світі за рахунок контролю над переміщенням 
основних компонентів, необхідних для здійснення 
інноваційних проектів: венчурного капіталу, висо-
кокваліфікованих кадрів, нових ідей і розробок. 
Таким чином, інноваційна діяльність, що здійсню-
ється ТНК, суттєво впливає на конкурентоспро-
можність країн у системі світового господарства, 
визначаючи лідируюче положення одних і відста-
вання інших.
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РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Сьогодні важливим 
чинником забезпечення стабільного розвитку 
України в довгостроковій перспективі є розвиток 
біоекономіки, яка здатна забезпечити вирішення 
багатьох соціально-економічних питань та ста-
лий розвиток країни. Сучасні виклики потребують 
спрямовувати зусилля держави в напрямі забез-
печення відповідного рівня безпеки (енергетичної, 
продовольчої, екологічної тощо) та глобальної 
конкурентоспроможної біоекономіки, яка повинна 
стати основою модернізації та побудови постінду-
стріальної економіки шляхом виходу України на 
лідируючі позиції у сфері розвитку біотехнологій, 
зокрема за окремими напрямами агробіотехно-
логій, біоенергетики, біомедицини, промислової 
біотехнології. Таким чином, питання формування 
механізму державного регулювання розвитку біо-
економіки є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремим аспектам державного регулювання 
у певних галузях, що входять до складу біоеконо-
міки, присвячені роботи Л. Антонова [1], А. Діброва 
[2], М. Корецького [3], О. Мордвінова [4]. Загальні 
методи, функції та засоби державного регулю-
вання вивчались такими вченими, як, зокрема, 
В. Воротін [5], В. Геєць [6], В. Дикань [7], Г. Пав-
лова [8]. Питання розвитку біоекономіки в Україні 
розглядалися В. Байдалою [9], М. Талавирею [10], 
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Г. Гелетухою [11]. Однак чимало теоретико-мето-
дологічних питань сутності та складових меха-
нізму формування й реалізації державного регу-
лювання у сфері розвитку біоекономіки в Україні, 
а також визначення напрямів його вдосконалення 
в сучасних умовах залишаються недостатньо 
дослідженими.

Постановка завдання. Метою роботи є тео-
ретичне обґрунтування сутності, ролі та функ-
цій державного регулювання, а також побудова 
моделі державного регулювання розвитку біо-
економіки. Вважаємо, що у сучасних умовах існує 
потреба ґрунтовного вивчення та проведення ана-
лізу та оцінки поглядів стосовно сутності держав-
ного регулювання економіки та визначення ролі 
держави в розвитку біоекономіки. Це зумовлює 
необхідність розробки та впровадження нових 
теоретично-методичних та практичних підходів 
до формування та реалізації моделі державного 
регулювання розвитку біоекономіки в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для формування моделі державного регулю-
вання розвитку біоекономіки необхідно визначити 
конкретні об’єкти та інструменти регулювання. 
Об’єкти впливу державних органів влади визна-
чаються системою стратегічних цілей, котрі фор-
муються в процесі побудови національної еконо-
мічної політики стосовно розвитку біоекономіки. 

У статті розглянуто алгоритм форму-
вання механізму державного регулювання 
розвитку біоекономіки. Визначено основні 
завдання державного регулювання розви-
тку біоекономіки з позицій макро- та мікро-
рівнів. Окреслено основні методи держав-
ного регулювання розвитку біоекономіки, 
зазначено його основні функції. Побудовано 
модель державного регулювання розвитку 
біоекономіки в Україні.
Ключові слова: біоекономіка, методи дер-
жавного регулювання, функції держави, дер-
жавна політика, сталий розвиток, соціальне 
партнерство.

В статье рассмотрен алгоритм форми-
рования механизма государственного регу-
лирования развития биоэкономики. Опре-
делены основные задачи государственного 
регулирования развития биоэкономики с 
позиций макро- и микроуровней. Определены 
основные методы государственного регу-
лирования развития биоэкономики, указаны 

его основные функции. Построена модель 
государственного регулирования развития 
биоэкономики в Украине.
Ключевые слова: биоэкономика, методы 
государственного регулирования, функции 
государства, государственная политика, 
устойчивое развитие, социальное пар-
тнерство.

The algorithm of formation of the mechanism 
of state regulation of development of bio 
economy is considered in the article. The main 
tasks of state regulation of development of bio 
economy from the positions of macro- and 
micro levels are determined. The main meth-
ods of state regulation of development of bio 
economy are defined and its main functions 
are indicated. A model of state regulation of the 
development of bio economy in Ukraine was 
constructed.
Key words: bio economy, methods of state reg-
ulation, state functions, state policy, sustainable 
development, social partnership.
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Алгоритм формування механізму державного 
регулювання розвитку біоекономіки складається 
з таких етапів: 1) визначення конкретних об’єктів 
регулювання та цілей, котрі трансформуються 
в критерії регулювання; 2) виявлення оптималь-
них методів впливу на об’єкти регулювання; 3) 
аналіз важелів (інструментів) регулювання, котрі 
визначають вплив на елементи об’єкта регулю-
вання та їх взаємозв’язки; 4) визначення сукуп-
ності необхідних ресурсів.

Під час створення механізму державного регу-
лювання розвитку біоекономіки перш за все слід 
визначити конкретні об’єкти регулювання та цілі, 
котрі потрібно трансформувати в критерії регулю-

вання. Оскільки об’єктом державного регулювання 
є розвиток біоекономіки, необхідно визначити кон-
кретні кількісні цілі її розвитку за певний період, 
які повинні бути зазначені в Державній стратегії 
розвитку біоекономіки до 2030 року (наприклад, 
частка відновлюваних джерел енергії в їх загаль-
ному обсязі, кількість відсотків, на яку слід знизити 
енергоємність виробництва, кількість побудованих 
в Україні заводів з виробництва біопалива, показ-
ники зниження викидів парникових газів в атмос-
феру, кількісні показники внутрішнього попиту 
та експорту біотехнологічної продукції, обсяги 
виробництва біомаси).

Оскільки ми зазначаємо, що одним з осно-
вних інструментів держав-
ного регулювання розвитку 
біоекономіки є соціальне 
партнерство [12], то вважа-
ємо доцільним основні цілі 
та завдання розглянути від-
повідно до рівнів його фор-
мування (рис. 1).

У період розвитку біоеко-
номіки причини «провалів» 
ринку й необхідність дер-
жавного регулювання набу-
вають певної специфіки, 
що зумовлена своєрідними 
завданнями держави та, що 
найсуттєвіше, інституцій-
ною недостатністю забезпе-
чення ефективної взаємодії 
між державним, приватним 
і громадським секторами 
економіки в умовах розви-
тку біоекономіки. Зокрема, 
доступність, поширення 
та достовірність інформації 
про розвиток біоекономіки, 
біотехнологічну продукцію 
мають ключове значення 
для прийняття рішень як 
в умовах ринкової взаємодії, 
так і під час здійснення дер-
жавного регулювання.

Для визначення більш 
ефективних методів 
та інструментів регулю-
вання розвитку біоеконо-
міки необхідно розглянути 
її складові елементи та їх 
взаємозв’язки. Складовими 
елементами біоекономіки 
є аграрний сектор, котрий 
виробляє біомасу, виробни-
чий сектор (підприємства, що 
переробляють біомасу і виго-
товляють біотехнологічну 
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завдання, 
орієнтовані на 
макрорівень

– подолання зовнішньої сировинної 
залежності як за експортними, так і 
за імпортними операціями;
– формування 
конкурентоспроможної еконміки;
– екологічно спрямована 
структурна перебудова економіки 
(екологічна модернізація 
економіки), підтримка та розвиток 
високотехнологічних, екологічно 
безпечних і ресурсозберігаючих 
виробництв, біотехнологій;
– розвиток сфери виробництва 
біотехнологічної екологічно чистої 
продукції;
– розвиток наукової та 
інноваційної діяльності у сфері 
біоекономіки

завдання, 
орієнтовані на 

бізнес-середовище

– стимулювання 
інноваційної та 
інвестиційної діяльності 
підприємств 
біоекономіки;
– прозорість комерційної 
діяльності; 
– складання та 
оприлюднення 
корпоративних звітів з 
визначеними 
показниками; 
– дотримання екологічних 
стандартів під час 
виробництва біопродукції

завдання, орієнтовані 
на громадянське 

суспільство

– поширенння 
інформації про 
біоекономіку та 
біотехнологічну 
продукцію; 
– модернізація 
системи освіти та 
навчання;
– екологічне 
виховання через 
систему формальної 
та неформальної 
освіти;
– формування 
відповідальної 
культури споживання

Рис. 1. Завдання державного регулювання розвитку біоекономіки в Україні

Прямі методи:
• Розподіл
• Примус
• Заходи заборони
• Мито
• Квоти 
• Сертифікація
• Ліцензування

Непрямі методи:
• Податки
• Ціни
• Кредити
• Інвестиції
• Компенсації
• Дотації  

РОЗВИТОК 
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Інституціональні  
методи:

• Законодавче 
забезпечення

• Соціальне 
партнерство

• Інформаційне 
забезпечення 

Організаційні   методи:
• Державна стратегія 

розвитку біоекономіки
• Секторальна інтеграція
• Державне 

підприємництво у 
біоекономіці

• Державні закупки,
замовлення

 

Рис. 2. Система методів державного регулювання розвитку біоекономіки
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продукцію (підприємства хімічної, енергетичної, 
фармакологічної, харчової промисловості)), нау-
ково-дослідний сектор (система науково-дослідних 
інститутів, навчальних закладів різних рівнів), сек-
тор споживання (споживачі біотехнологічної про-
дукції, громадське суспільство). Тому важелі регу-
лювання повинні бути спрямовані на розвиток цих 
секторів та формування ефективних взаємозв’язків 
між ними (наприклад, розробка логістичних схем 
постачання біомаси до центрів її переробки, розви-
ток прямих зв’язків між науково-дослідними устано-
вами та виробничим сектором), формування засад 
соціальної відповідальності біоекономіки, ство-
рення сприятливої податкової політики, інші заходи 
поліпшення умов господарювання.

Важливим кроком є встановлення оптималь-
них методів впливу на об’єкти регулювання, котрі 
конкретизують інструментарій, способи, технології 
досягнення поставлених завдань. Розглядаючи 
методи державного регулювання розвитку біоеко-
номіки, можемо систематизувати їх за певними 
критеріями (рис. 2).

Ми вважаємо, що розвиток біоекономіки потре-
бує оптимального поєднання прямих та непрямих 
методів регулювання, які, нівелюючи провали рин-
кової економіки, сприятимуть ефективному роз-
витку біоекономіки. Крім зазначених традиційних 
методів державного регулювання, ми включили до 
системи інституційні методи, 
котрі регламентують діяль-
ність основних суб’єктів 
біоекономіки, структурують 
«правила гри» під час роз-
витку біоекономіки, змен-
шуючи інформаційну неви-
значеність. Ми визначаємо, 
що саме законодавчі норми 
є одним із головних еле-
ментів інституціонального 
середовища, в якому від-
бувається взаємодія осно-
вних суб’єктів економічної 
системи. Також ми дійшли 
висновку, що на сучасному 
етапі найбільш ефективним 
та дієвим інструментом дер-
жавного регулювання розви-
тку біоекономіки є механізм 
соціального партнерства, 
котрий забезпечує опти-
мальне вирішення інтересів 
кожного суб’єкта та забез-
печує досягнення стратегіч-
них цілей розвитку держави. 
Базуючись на основі добро-
вільної взаємодії держави, 
бізнесових структур та гро-
мадськості, цей інструмент 

допомагає узгодити інколи протилежні цілі, а 
завдяки синергетичному ефекту сприяє розвитку 
біоекономіки на сучасному етапі. До організаційних 
методів ми відносимо розробку Державної страте-
гії розвитку біоекономіки, котра визначає основні 
напрями та критерії розвитку біоекономіки в Укра-
їні. В рамках організаційних методів ми пропону-
ємо формування секторальної інтеграції, котра 
передбачає створення системи господарських 
зв’язків у процесі обміну результатами діяльності 
секторів біоекономіки (наприклад, логістика щодо 
доставки та переробки біомаси, впровадження 
наукових розробок у виробничу сферу, створення 
й підтримка територіальних агробіокластерів), 
розвиток і підтримку інфраструктури біоекономіки.

Для реалізації механізму державного регу-
лювання розвитку біоекономіки необхідна певна 
сукупність ресурсів (матеріально-технічних, 
фінансових, соціальних, інституційних тощо), 
під час використання яких реалізуються методи 
регулювання та забезпечується виконання стра-
тегічних цілей. Цей крок передбачає формування 
державного бюджету з урахуванням необхідності 
виділення коштів на розвиток інноваційного потен-
ціалу, котрий є основою розвитку біоекономіки [13], 
формування інвестиційних проектів розвитку кон-
кретних структур біоекономіки (для забезпечення 
новітніми біотехнологіями, фінансування власних 

 

• визначення цілей, пріоритетів та основних 
напрямів розвитку біоекономікиЦІЛЬОВА

• формування регуляторів, здатних ефективно 
впливати на діяльність господарських суб’єктів 
і спрямовувати економічні процеси в напрямі 
розвитку біоекономіки

СТИМУЛЮЮЧА 
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негативних зовнішніх ефектів тощо

КОРИГУЮЧА
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• регулювання державного сектору економіки та 
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Рис. 3. Функції державного регулювання розвитку біоекономіки в Україні
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інноваційних розробок, підготовки висококваліфі-
кованих спеціалістів в галузі біоекономіки, вжиття 
заходів соціального маркетингу).

Зрозуміло, що для формування механізму 
державного регулювання розвитку біоекономіки 
потрібні стабільність політичної системи країни, 
взаємодія між усіма суб’єктами біоекономіки, розу-
міння всіма членами суспільства того факту, що 
без розвитку біоекономіки неможливі економічне 
зростання, ефективний розвиток всіх галузей 
економіки та підвищення рівня добробуту насе-

лення. За цих умов саме держава повинна стати 
гарантом послідовного здійснення завдань гос-
подарського регулювання, свідомо координувати 
процеси розвитку біоекономіки. Однак визнання 
необхідності державного регулювання розвитку 
біоекономіки ще не дає відповідей на питання, 
якими мають бути механізми державного регу-
лювання. Зарубіжний досвід у цій сфері можна 
застосовувати лише обмеженою мірою до умов 
України. Важливо використовувати прогресивну 
практику державного регулювання розвитку біое-
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Рис. 4. Модель державного регулювання розвитку біоекономіки
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кономіки з урахуванням національних, історичних, 
соціально-економічних особливостей і сучасних 
вимог суспільного розвитку.

Причини необхідності державного регулювання 
розвитку біоекономіки випливають з його осно-
вних цілей, завдань і функцій (рис. 3).

Цільова функція передбачає визначення цілей 
та пріоритетів національного розвитку (держава 
формує стратегічні цілі розвитку біоекономіки, 
визначає потрібні ресурси, їх ефективність, а 
також соціальні, економічні наслідки цих дій шля-
хом розроблення Державної стратегії розвитку 
біоекономіки до 2030 року).

Стимулююча функція визначає регулятори, 
здатні ефективно впливати на діяльність гос-
подарських суб’єктів і спрямовувати економічні 
процеси країни в напрямі розвитку біоекономіки. 
До таких регуляторів можна віднести сприятливу 
податкову політику; формування сприятливого 
інвестиційного клімату, необхідного для розвитку 
аграрного виробництва як бази виробництва біо-
маси, науково-дослідної сфери як джерела роз-
роблення біотехнологій, необхідних для виробни-
цтва біотехнологічної продукції.

Нормативна функція охоплює правові основи 
ефективного функціонування біоекономіки за 
рахунок прийняття відповідних законів та застосу-
вання інших нормативних та регулятивних засобів.

Коригуюча функція передбачає вжиття низки 
заходів з метою перерозподілу ресурсів для зміни 
структури виробництва в бік використання віднов-
люваних ресурсів, розвитку кругової економіки на 
основі використання сучасних біотехнологій.

Соціальна функція сприяє реалізації соціаль-
них цінностей (держава забезпечує соціальний 
захист та соціальні гарантії, сприяє підвищенню 
якості життя, забезпечує збереження навколиш-
нього середовища та сталий розвиток).

Безпосереднє управління неринковим секто-
ром економіки передбачає регулювання діяль-
ності державного сектору економіки та вплив на 
суспільство з метою стимулювання розвитку біо-
економіки. Для виконання цієї функції необхідно 
застосовувати фінансування фундаменталь-
них досліджень у галузі біоекономіки за рахунок 
бюджетних платежів та кредитів, фінансування 
заходів соціальної та культурної політики задля 
формування нових суспільних норм, заснованих 
на необхідності розвитку біоекономіки, державну 
закупівлю біотехнологічної продукції тощо.

Контролююча функція вимагає розробки держав-
них стандартів біотехнологічної продукції, нагляду 
й контролю за їх дотриманням, формування сприят-
ливого середовища розвитку біоекономіки.

Зовнішньоекономічна функція держави полягає 
в регулюванні всіх напрямів зовнішньоекономічної 
діяльності держави з метою захисту національних 
інтересів у системі світового господарства. Засо-

бами її реалізації є регулювання курсу національ-
ної валюти, стимулювання експорту, регулювання 
імпорту, митна політика, режим конвертованості, 
умови вивозу капіталу.

Таким чином, державне регулювання розви-
тку біоекономіки можна визначити як сукупність 
конкретних форм, методів, засобів, інструментів, 
інститутів та правових форм, які застосовуються 
в процесі реалізації відповідної державної полі-
тики для регулювання виробничо-економічних 
та суспільних відносин між основними суб’єктами 
відповідно до основних цілей сталого розвитку 
держави. Модель державного регулювання розви-
тку біоекономіки зображено на рис. 4.

Висновки з проведеного дослідження. 
Побудована модель визначає, що основними 
завданнями держави в період розвитку біоеко-
номіки є визначення легітимних та ефективних 
норм і правил взаємодії між економіко-правовими 
суб’єктами та контроль за їх виконанням. Головна 
мета державного регулювання розвитку біоеко-
номіки полягає в довгостроковому забезпеченні 
добробуту населення та можливостей регенерації 
природної системи.

Слід наголосити на тому, що основною функцією 
державного регулювання розвитку біоекономіки 
є організація життя в суспільстві з метою забезпе-
чення умов для нормальної його життєдіяльності 
та забезпечення можливості реалізації потреб май-
бутніх поколінь. Це потребує комплексного регулю-
вання з урахуванням інтересів різних категорій осіб, 
а саме суб’єктів господарювання, їх об’єднань, 
споживачів, найманих працівників, територіальних 
громад держави, а також міжнародної спільноти. 
Комплексне та збалансоване врахування всіх цих 
інтересів можна забезпечити, лише використову-
ючи такий інститут державного регулювання розви-
тку біоекономіки, як соціальне партнерство.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку аграрного сектору економіки ступінь про-
довольчої та екологічної безпеки істотно обумов-
лений альтернативними технологіями в галузі сіль-
ського господарства. Останніми роками в країні 
спостерігається збільшення обсягу внутрішнього 
ринку споживання органічної продукції, зростає 
попит на органічні продукти харчування. Виробни-
цтво органічної продукції є практичною реалізацією 
концепції сталого розвитку аграрного виробництва, 
що передбачає поєднання захисту довкілля, еконо-
мічного зростання та соціального розвитку як вза-
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ємозалежних та взаємодоповнюючих елементів 
стратегічного розвитку держави, що гарантуватиме 
населенню високу якість продовольства як важли-
вого складника продовольчої безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню стану виробництва органічної про-
дукції та перспектив його розвитку в Україні при-
діляється велика увага з боку таких вчених, як 
В.І. Артиш, В.Г. Грановська, О.Т. Дудар, М.І. Кобець, 
О.Б. Кузьменко, Є.В. Милованов, О.В. Ходаківська. 
Незважаючи на вагомість наукових робіт, наукове 
обґрунтування сутності практичних кроків щодо 

У статті розглянуто сучасний стан вироб-
ництва органічної продукції в Україні. Роз-
крито екологічні, соціальні та економічні 
переваги запровадження виробництва еко-
логічно чистої сільськогосподарської про-
дукції в Україні. Охарактеризовано причини, 
які перешкоджають виробництву органічної 
продукції. Окреслено перспективи розви-
тку органічного виробництва, доцільність 
збільшення його масштабів. Запропоновано 
заходи державного стимулювання та управ-
ління виробництвом органічної продукції.
Ключові слова: органічне виробництво, 
органічна продукція, органічні оператори, 
розвиток органічного ринку.

В статье рассмотрено современное состо-
яние производства органической продукции 
в Украине. Раскрыты экологические, соци-
альные и экономические преимущества вне-
дрения производства экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции в Украине. 
Охарактеризованы причины, препятствую-
щие производству органической продукции. 

Определены перспективы развития орга-
нического производства, целесообразность 
увеличения его масштабов. Предложены 
меры государственного стимулирования 
и управления производством органической 
продукции.
Ключевые слова: органическое производ-
ство, органическая продукция, органические 
операторы, развитие органического рынка.

The article deals with the current state of organic 
production in Ukraine. The ecological, social and 
economic advantages of introduction of ecologi-
cally pure agricultural production in Ukraine are 
revealed. Characterized by the reasons that 
prevent the production of organic products. The 
prospects for the development of organic pro-
duction, the expediency of increasing its scale for 
increasing demand are outlined. The measures 
of state incentives and management of produc-
tion of organic products are proposed.
Key words: organic production, organic pro-
duction, organic operators, development of the 
organic market.
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прискорення розвитку органічного сільськогоспо-
дарського виробництва залишається актуальним.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в дослідженні стану виробництва органічної про-
дукції та визначенні перспектив розвитку органіч-
ного ринку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світовий ринок органічної продукції почав роз-
виватися наприкінці минулого століття. В Укра-
їні виробництво органічної продукції проходить 
період становлення, а суттєвим позитивним зру-
шенням, що дає можливість активізувати ринок 
органічних продуктів, є ухвалення Закону України 
«Про виробництво та обіг органічної сільськогос-
подарської продукції та сировини» [1].

Слід зауважити, що розвиток органічного сіль-
ського господарства є актуальним і водночас 
суперечливим питанням функціонування підпри-
ємств аграрного сектору за конкурентних умов. 
Органічне агровиробництво як цілісна система 
господарювання поєднує найкращі практики 
з огляду на збереження довкілля, рівень біологіч-
ного розмаїття, збереження природних ресурсів, 
застосування високих стандартів належного утри-
мання тварин та методів виробництва, які відпові-
дають певним вимогам до продуктів, виготовлених 
з використанням речовин та процесів природного 
походження [2, с. 33].

В науковій спільності існує безліч трактувань 
поняття «органічне господарство». Розглядаючи 
позицію Є.В. Милованова, бачимо, що органічне 
сільське господарство він визначає як сільсько-
господарську систему, що сприяє збереженню 
навколишнього середовища, соціально та еконо-
мічно підтримує виробництво здорових продуктів 
харчування. Такий вид господарства уникає вико-
ристання хімічно синтезованих добрив, пестици-
дів, ветеринарних препаратів, при цьому активно 
використовує натуральні природні препарати 
з метою збільшення природної родючості ґрунтів, 
стійкості рослин і тварин до захворювань [3].

Як зазначає О.В. Ходаківська, перші сертифі-
ковані господарства створювались з ініціативи 
іноземних компаній, які брали на себе витрати, 
пов’язані із сертифікацією угідь, та експортували 
вирощену продукцію за кордон у вигляді сиро-
вини. За прямої підтримки іноземних організацій 
створені основні «гравці» на ринку вітчизняної 
органічної продукції [4, с. 67].

Ю.О. Лупенко у своєму дослідженні відзначає, 
що формування ринку органічних продуктів в Укра-
їні відбувається під дією внутрішніх та зовнішніх 
чинників. Внутрішні чинники зумовлюють зрос-
тання попиту на безпечні та здорові продукти хар-
чування з підвищенням рівня життя населення. 
Зовнішні чинники спричинені динамічним зростан-
ням світового ринку органічної продукції та заці-
кавленістю міжнародної спільноти в Україні як 

потенційно потужному виробнику такої продукції 
[4, с. 3]. З огляду на світовий досвід Ю.О. Лупенко 
виділяє 4 етапи формування та розвитку ринку 
органічних продуктів (табл. 1).

Таблиця 1
Розвиток ринку  

органічних продуктів харчування
Етапи Характеристика

1. Клуб-
ний

Фермери та споживачі, зацікавлені в спо-
живанні здорової їжі, організовуються в 
клуби, товариства, організації.

2. Галузе-
вий

Зростає кількість виробників органічної 
продукції, формуються асоціації та про-
фесійні об’єднання, створюється норма-
тивно-правова база діяльності суб’єктів 
органічного виробництва.

3. Ринко-
вий

Створюються закони, розвивається інф-
раструктура виробництва, переробки та 
реалізації органічних продуктів.

4. Загаль-
нонаціо-
нальний

Суспільство усвідомлює користь та пере-
ваги органічного виробництва, держава 
активно допомагає розвитку як пропозиції, 
так і попиту на екологічно чисті продукти 
харчування

Джерело: [4, с. 3]

Як зазначає Ю.О. Лупенко, Україна перебуває 
на третьому етапі формування ринку органічних 
продуктів – ринковому. Перехід до загальнонаці-
онального етапу розвитку пов’язаний з усвідом-
ленням суспільством екологічних проблем. Інф-
раструктура ринку органічної продукції сьогодні 
слаборозвинена, тому виробники сильно обме-
жені у застосуванні маркетингових підходів до 
просування товарів. Відсутність законодавчої бази 
та відповідної системи сертифікації також створює 
на шляху виробників багато труднощів, зокрема 
щодо позиціонування продукції на ринку. З ура-
хуванням того, що більшість органічної продукції 
реалізується на експорт, насичення внутрішнього 
ринку є недостатнім [4, с. 4].

В Україні існують дискусії серед науковців 
і практиків стосовно економічної доцільності 
та організаційних можливостей запровадження 
органічного виробництва агроформуваннями. 
Багаторічна практика інших країн демонструє еко-
логічні, економічні та соціальні переваги органіч-
ного виробництва.

Як зазначає В.Г. Грановська, органічне сільське 
господарство є центральним у новій парадигмі, 
яка охоплює економічні, соціальні та екологічні 
цінності [2, с. 33].

Вивчаючи міжнародний досвід компаній, які 
застосовували технологічні аспекти ведення орга-
нічного виробництва, відзначаємо, що таке гос-
подарювання має низку певних переваг, а саме 
сприяє відновленню природної родючості ґрун-
тів, підвищенню якості сільськогосподарських 
угідь, зменшенню шкідливих викидів, скороченню 
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застосування штучних засобів хімізації та витрат 
не відновлюваних енергетичних ресурсів, чим 
забезпечує позитивний вплив на навколишнє при-
родне середовище та екологічну ситуацію в країні, 
забезпечення споживчого ринку здоровою та якіс-
ною продукцією, зміцнення експортного потенці-
алу держави, забезпечення продовольчої безпеки 
в країні. Тому відзначається об’єктивна необ-
хідність розвитку та впровадження органічного 
виробництва сільськогосподарської продукції. Але 
існує низка перешкод та недоліків ведення орга-
нічного господарства, а саме низька кількість ква-
ліфікованого персоналу, несформований попит на 
органічну продукцію, нерозвинений ринок органіч-
ної продукції, відсутність прямих дотацій.

Таблиця 2
Ключові переваги органічного виробництва у 

світі
Екологічні Соціальні

– збереження від забруд-
нення природних вод;
– забезпечення еколо-
гічного балансу серед-
овища;
– зниження техногенного 
впливу на ґрунти;
– збереження та від-
новлення біорозмаїття в 
агроландшафтах.

– етична та природна 
поведінка людини в еко-
системі;
– забезпечення насе-
лення якісними продук-
тами;
– розвиток сільських 
територій;
– підвищення зайнятості 
та добробуту на селі.

Економічні
– підвищення рентабельності продукції;
– незалежність від зовнішніх джерел фінансування;
– підвищення конкурентоспроможності продукції;
– зростання чистих прибутків;
– вдосконалення системи управління ресурсами та 
витратами.

Джерело: розроблено авторами на основі джерела [2, с. 33]

Україна належить до найпотужніших аграрних 
країн світу. Україна, маючи значний потенціал для 
виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції, її експорту, споживання на внутріш-
ньому ринку, досягла певних результатів щодо 
розвитку власного органічного виробництва. Укра-

їна має унікальну можливість посісти одне з про-
відних місць серед виробників органічної продук-
ції. За площею земель, зайнятих під органічне 
виробництво, Україна серед країн Європи посідає 
11 місце [5].

Ринок органічної продукції вже близько двох 
десятиріч є одним з найбільш динамічних ринків 
продовольства у світі та стає популярною альтер-
нативою споживанню традиційної продукції. Варто 
зазначити, що спостерігається позитивна тенден-
ція поступового розвитку вітчизняного виробни-
цтва органічної сільськогосподарської продукції.

На відміну від активізації розвитку органічного 
виробництва у світі, на жаль, в Україні спостеріга-
ються протилежні тенденції, що зумовлено заста-
рілими технологіями, зношеною технікою, відсут-
ністю системної державної підтримки, невисокою 
рентабельністю сільгоспвиробництва, високими 
економічними та комерційними ризиками, зміною 
клімату, що не найкращим чином відображається 
на сільському господарстві. Але, незважаючи на 
всі труднощі, з якими стикаються виробники орга-
нічної продукції, існує позитивна динаміка вироб-
ництва органічної продукції в Україні. Про фор-
мування відповідного ринку органічних товарів 
свідчить взятий в Україні старт на екологізацію 
землеробства (рис. 1).

Сьогодні виробники органічної продукції обро-
бляють 400 тис. га, що становить близько 1% від 
загальної площі оброблюваних в Україні наділів 
[6]. В Україні спостерігається тенденція до збіль-
шення площ сільгоспугідь, на яких ведеться сер-
тифіковане органічне виробництво. Значно швид-
шими темпами зростає кількість сертифікованих 
сільськогосподарських виробників органічної про-
дукції. Зокрема, у 2017 р. їх кількість вже стано-
вила 424 підприємства. Більшість українських 
органічних господарств розташована в Одеській, 
Херсонській, Київській, Полтавській, Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Жито-
мирській областях. Це свідчить про те, що протя-
гом останнього часу сертифікуються господарства 

з невеликими розмірами земельних угідь 
або переробні підприємства [4, с. 67].

Водночас існують об’єктивні про-
блеми, які створюють перешкоди для 
розвитку вітчизняного органічного 
виробництва та потребують вирішення, 
а саме:

– відсутність законодавчої бази, яка 
б регулювала виробництво та обіг орга-
нічної продукції та сировини;

– нестача кваліфікованих кадрів 
з виробництва органічної продукції;

– відсутність державної підтримки на 
період переходу до органічного агрови-
робництва;

– нестача інвестиційних ресурсів;

 

2012 2013 2014 2015 2016
Площа,тис.га 272,9 393,4 400,8 410,6 411,2
Кількість операторів 164 175 182 210 360
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Рис. 1. Динаміка показників, які характеризують розвиток 
органічного сільського господарства в Україні, 2012-2016 рр.

Джерело: розроблено авторами за джерелом [5]
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– відсутність інституційної інфраструктури;
– відсутність науково обґрунтованих технологій 

з виробництва та переробки органічної сільськогос-
подарської продукції рослинництва і тваринництва;

– незбалансованість зовнішньої торгівлі, яка 
виявляється в експорті сировини та імпорті гото-
вої продукції, що посилює розрив між експорто- 
та імпортомісткістю економіки;

– недосконалість вивчення економічного потен-
ціалу органічного виробництва, факторів його реа-
лізації, переваг та передумов [4, с. 68].

Але, незважаючи на перешкоди для розвитку 
вітчизняного органічного виробництва, зараз є всі 
підстави говорити про те, що в Україні формується 
культура споживання органічних продуктів, а отже, 
з’явився потенціал для розвитку цього сегменту 
агропродовольчого ринку. Згідно з оцінками Феде-
рації органічного руху України внутрішній спожив-
чий ринок органічних продуктів в Україні за останнє 
десятиліття збільшився більше ніж у 40 разів і ста-
новив приблизно 17 млн. євро [5].

Слід відзначити, що зростання виробни-
цтва органічної продукції в Україні перш за все 
пов’язане зі збільшенням її споживання в Європі. 
В результаті дослідження встановлено, що в кра-
їнах Європейського Союзу ніша органічної сиро-
вини не заповнена. В Європі споживають більше 
екотоварів, ніж виробляють. Притому, що кожного 
року обсяги споживання зростають на 10%. Тому 
перспективи для розвитку вітчизняного ринку 
великі. Крім цього, країни Євросоюзу докладають 
значних зусиль, щоб скоротити обсяги поставок 
з Китаю і збільшити їх з прилеглих країн, зокрема 
з України [6].

Споживання органічної продукції в Україні 
тільки починає розвиватися, велика частина її про-
дукції експортується. Аналізуючи статистичні дані, 
зауважимо, що 90-95% української органічної про-
дукції йдуть на експорт. Зазначимо, що минулого 
року значно збільшився експорт органічної про-
дукції. Згідно з даними компанії «Органік Стан-
дарт» з України в інші країни поставлено 165 тис. 
т товару, що в 2,5 рази більше, ніж у 2015 р. У гро-
шовому виразі це 40 млн. євро проти 21 млн. євро 
у 2015 р. [6].

Обсяг споживання органічної продукції на 
1 особу має тенденцію до поступового збіль-
шення, проте залишається порівняно невисоким. 
В Україні внутрішнє споживання органічної про-
дукції відіграє поки що другорядну роль, про що 
свідчать актуальні дослідження Федерації орга-
нічного руху України. Нині споживання перебуває 
на рівні лише 0,30 євро/душу населення [2, с. 37]. 
Для порівняння, у Фінляндії, де лише 170 тис. га 
зайняті в органічному виробництві, споживання на 
одну особу становить 15 євро. Слід відзначити, що 
внаслідок відсутності законодавчої бази та низької 
купівельної спроможності населення майже 80% 

вітчизняної органічної продукції йдуть на експорт, 
а решта реалізується на внутрішньому ринку [7].

Потенційними споживачами органічної продук-
ції є близько 5% населення великих та близько 
1-2% населення середніх міст України. Сьогодні 
великого значення набуває проведення актив-
ної комунікаційної політики в суспільстві з метою 
інформування споживачів про особливості її 
виробництва, корисність для здоров’я та внесок 
у збереження навколишнього середовища [4, с. 5].

В результаті дослідження встановлено, що 
ціна на органічні продукти в торговельних мере-
жах сьогодні суттєво завищена. Якщо за кордоном 
націнка в середньому складає 15-30%, а макси-
мум – 50%, то в Україні може сягати 200-300%. За 
цих умов структура потенційного ринку органічної 
продукції виглядає таким чином (рис. 2).

 

Рис. 2. Структура потенційного ринку  
органічної продукції

Джерело: [5]

Розвиток вітчизняного органічного виробництва 
є перспективним у майбутньому, оскільки стано-
вить лише 0,05% від загальноєвропейського рівня 
та посідає 34 місце серед 44 країн Європи, де 
розвивається органічне виробництво. До цього ж 
Україна станом на початок 2016 р. посідала перше 
місце в східноєвропейському регіоні щодо серти-
фікованої площі органічних сільськогосподарських 
угідь, спеціалізуючись переважно на виробництві 
зернових (49,4% загальної площі ріллі з органіч-
ним статусом), олійних (15,2%) та зернобобових 
культур (3,8%). На одного ж виробника органічної 
продукції в Україні припадає лише 1,9 тис. га за 
середньоєвропейського рівня у 36,1 га [5].

Аналіз розвитку та функціонування органічного 
ринку по регіонах України доводить, що близько 
24% екопідприємств сконцентровані у південному 
регіоні. Перше місце посідає Одеська область 
(28 підприємств, 11,72%), на другому місці перебу-
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ває Херсонська область (17 підприємств, 7,11%), 
на третьому – Запорізька область (7 підприємств, 
2,92%). У Миколаївській області функціонують 
лише 5 суб’єктів органічного сектору. Лідером 
органічного виробництва в Україні є підприємства 
Київської області, адже їхня ринкова частка стано-
вить 15,06%; 11,72% складає частка підприємств 
Одеської області; 7,53% – Харківської області; 
7,11% – Херсонської області, 5,86% ринку нале-
жить органічним аграрним формуванням Жито-
мирської області [7].

Розвиток ринку органічної продукції у великих 
містах обумовлюється такими факторами: вищий 
порівняно з іншими регіонами рівень життя, що 
забезпечує більшу купівельну спроможність насе-
лення і, відповідно, лояльність споживачів до 
дорожчих продуктів; вища культура споживання 
і рівень екологічної свідомості населення; попу-
ляризація здорового способу життя серед насе-
лення; висока конкуренція на ринку, внаслідок 
якої виробникам потрібно шукати нові конкурентні 
переваги; складна екологічна ситуація в містах, 
що збільшує занепокоєння громадян екологічним 
проблемами та подорожчанням лікування [4, с. 5].

Українська органічна продукція експортується 
переважно в країни ЄС. Згідно з даними Міна-
грополітики експортними позиціями є зернові 
та олійні культури, ягоди, чорниця, березовий сік, 
гарбузове насіння, гірчиця, яблучний концентрат. 
Тобто можна зробити висновок, що внутрішній 
ринок органічної продукції ще недостатньо розви-
нений, а орієнтований на експорт.

Експорт органічної продукції нині переважно 
здійснюється через сертифіковані зовнішньотор-
говельні компанії, які володіють достатнім практич-
ним досвідом, знаннями про спеціалізовані ринки 
органічної продукції та регулярно спостерігають 
за новітніми тенденціями розвитку в цій галузі 
[2, с. 37]. Українські аграрні підприємства мають 
реальні конкурентні переваги на ринку органічної 
та екологічно чистої продукції Європи. Також пер-

спективним щодо розширення ринків збуту є ринок 
Китаю, який формує платоспроможний попит на 
чисту, екологічно безпечну та органічну продукцію.

Наявний дисбаланс між попитом та пропози-
цією на ринках ЄС, динамічність розвитку націо-
нального органічного виробництва сприяють акти-
візації просування української аграрної продукції 
на світовий ринок.

Подальший розвиток органічного виробництва 
вимагає:

– створити законодавчу та нормативну базу 
в сфері органічного виробництва, переробки 
та збуту;

– розробити національні стандарти та єдину 
систему сертифікації екологічно чистої продукції, 
які мають бути узгоджені з міжнародними зраз-
ками;

– встановити ціни на органічну продукцію з ура-
хуванням забезпечення економічної ефективності 
виробництва та платоспроможного попиту насе-
лення України;

– реалізовувати активну державну освітню 
політику щодо підвищення обізнаності населення 
про органічну продукцію, здоровий спосіб життя 
та популяризацію екологічно чистого харчування;

– розробити відповідні кредитні програми, 
надати податкові пільги для розвитку органічного 
ринку та стимулювання всіх його операторів;

– розробити спеціальні освітні програми для 
підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі 
вирощування, переробки та реалізації продукції;

– розробити та вдосконалити канали збуту 
органічної продукції шляхом проведення спеці-
алізованих міжнародних і регіональних виста-
вок та ярмарок, міжнародних конкурсів, вжиття 
рекламних заходів, розвитку системи прямого 
постачання від виробників до споживачів, системи 
інформаційного забезпечення;

– здійснити маркетингові дослідження з метою 
розвитку внутрішнього ринку органічної продукції 
та формування попиту на органічні товари, визна-

чення потенційних експортних 
ринків для української органіч-
ної продукції;

– розробити методи захисту 
вітчизняного ринку від надмір-
ного вивозу продукції, дефіцит 
якої призводить до імпорту 
аналогічних товарів на невигід-
них для економічних інтересів 
держави умовах, скорочення 
експорту сировини і нарощу-
вання обсягів експорту готової 
продукції [4, с. 68-69].

Висновки з проведе-
ного дослідження. Органічне 
виробництво є пріоритетним 
напрямом розвитку сільського 

 
Рис. 3. Структура та розподіл органічних підприємств в Україні, 2016 р.

Джерело: [2, с. 36]
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господарства для України як промислово-аграрної 
країни, провідного експортера сільськогосподар-
ської продукції. Незважаючи на високу рентабель-
ність органічного виробництва, перспективи його 
ведення на території України за сучасних еконо-
мічних умов, розвиток органічного сільського гос-
подарства відбувається надзвичайно повільно, 
навіть попри намагання держави підтримати цей 
сектор економіки шляхом подальшого розро-
блення та вдосконалення законодавчої та норма-
тивно-правової бази, яка створила б умови для 
законодавчого визнання та захисту органічної 
продукції, формування національної системи сер-
тифікації, державної підтримки та стимулювання 
розвитку органічного виробництва.
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У статті розглянуто методологію інсти-
туціонального управління земельними 
ресурсами за умов невизначеності ринку 
та наявності великої кількості земель-
них агентів. Формування нових або видо-
зміна наявних інституцій у сфері земель-
них відносин спонукає до значного впливу 
на такий об’єкт управління, як земельні 
ресурси. Метою дослідження є аналіз 
методології управління земельними ресур-
сами на основі інституціонального підходу, 
який надає повну та достовірну інформа-
цію про об’єкт управління та земельно-
правові відносини, а також використовує 
для цього сукупність інших підходів загаль-
ної методології управління.
Ключові слова: методологія, інституція, 
управління, земельні ресурси, підхід.

В статье рассмотрена методология 
институционального управления земель-
ными ресурсами в условиях неопределенно-
сти рынка и наличия большого количества 
земельных агентов. Формирование новых 
или видоизменение существующих инсти-
тутов в сфере земельных отношений 
побуждает к значительному воздействию 
на такой объект управления, как земельные 
ресурсы. Целью исследования является ана-

лиз методологии управления земельными 
ресурсами на основе институционального 
подхода, который предоставляет полную 
и достоверную информацию об объекте 
управления и земельно-правовых отноше-
ниях, а также использует для этого сово-
купность других подходов общей методоло-
гии управления.
Ключевые слова: методология, органи-
зация, управление, земельные ресурсы, 
подходы.

The article examines the methodology of 
institutional management of land resources in 
the conditions of market uncertainty and the 
presence of a large number of land agents. 
The formation of new or modification of exist-
ing institutions in the sphere of land relations 
induces a significant impact on the manage-
ment object – land resources. The objective of 
the research is the analysis the methodology 
of land administration based on the institutional 
approach, which provides complete and reli-
able information about the management object 
and land-legal relations and uses for this pur-
pose a set of other approaches to the overall 
management methodology.
Key words: methodology, organization, man-
agement, land resources, approaches.

Постановка проблеми. Методологія управ-
ління є схемою управлінської діяльності, яка надає 
взаємопов’язані цілі, ресурси, способи досягнення 
наміченого результату. Визначальний вибір і вико-
ристання способів і засобів надає домінуючий 

компонент методології (підхід). Загальновідомими 
та вивченими різновидами підходів до управління 
земельними ресурсами є такі, як системний, про-
грамно-цільовий, проектний, маркетинговий, 
інформаційний, кібернетичний, інтеграційний. За 
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умов динамічної трансформації земельних від-
носин, закладених у земельній реформі, постійно 
виникають нові «правила гри» або видозміню-
ються наявні. Пояснення їм надає інституціо-
нальна теорія, тому більш детального розгляду 
вимагає інституціональний підхід до управління 
земельними ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання управління земельними ресурсами роз-
глядали відомі вчені-землевпорядники, зокрема 
А.А. Варламов [1], А.М. Третяк [2], В.В. Горлачук 
[3], П.В. Кухтін [4], О.Б. Мезеніна [5], Л.Я. Новаков-
ський [6]. Вони є прибічниками думки про те, що 
управління земельними ресурсами – це цілісна 
багатоелементна система. Проте методологія 
інституціонального управління залишається недо-
статньо вивченою.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз методології інституціонального управ-
ління земельними ресурсами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методологія інституціонального управління 
земельними ресурсами – це вчення про організацію 
діяльності у земельній сфері країни через сукуп-
ність інституцій та інститутів. Предметом є процес 
організації діяльності через сукупність інститутів. 
Така методологія складається з методології науко-
вої управлінської діяльності (пізнання земельних 
ресурсів), методології практичної управлінської 
діяльності (використання земельних ресурсів) на 
основі сформованих та функціонуючих інституцій 
та інститутів [7]. З цього випливає, що інституці-
ональне управління земельними ресурсами – це 
діяльність інституту управління (як суб’єкта управ-
ління) щодо організації діяльності у земельній 
сфері країни (як об’єкта управління). В поняття 
«організовувати діяльність» вкладається осно-
вний зміст зі впорядкування цілісної системи 
управління земельними ресурсами з логічною 

та процесною структурою. Внутрішніми компонен-
тами логічної структури є суб’єкт, об’єкт, предмет, 
форми, засоби, методи діяльності, її результат, а 
зовнішніми є ті, що характеризують її діяльність, 
тобто особливості, принципи, умови, норми. Ево-
люція культури організації діяльності на сучас-
ному етапі створила проектно-технологічний тип, 
який складається з окремих завершених циклів 
(проектів), а саме фази проектування, технологіч-
ної фази та рефлексійної фази. Тлумачити «про-
ект» можна, з одного боку, як нормативну модель 
системи управління земельними ресурсами, а 
з іншого боку, як зміну цієї системи за часових, 
ресурсних та організаційних обмежень (рис. 1).

Спираючись на вищевикладені положення, 
приходимо висновку, що методологія управління 
земельними ресурсами – це самостійний науковий 
напрям (табл. 1).

 На сучасному етапі розвитку управлінської 
науки виділяють такі методичні підходи (у загаль-
ній кількості 14): комплексний, інтеграційний, мар-
кетинговий, функціональний, динамічний, відтво-
рювальний, процесний, нормативний, кількісний, 
адміністративний, поведінковий, ситуаційний, 
системний, програмно-цільовий. На нашу думку, 
потрібно додати дохідний, гармонізаційний, інсти-
туціональний, територіальний, галузевий, часо-
вий, проектний, ринковий підходи. А. Файоль, 
що вважається розробником процесного підходу, 
зазначав, що «управляти означає передбачати 
і планувати, організовувати, розпоряджатися, 
координувати і контролювати» [8].

Відомий теоретик інституціоналізму Р. Коуз 
висловлював думку про те, що «найбільш ефек-
тивними виявляються інститути, що обходяться 
суспільству дешевше; що мистецтво економічної 
політики є не чим іншим, як відбором найменш 
дорогих способів координації економічної діяль-
ності», водночас «за умов наявності певних прав 
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Рис. 1. Структурно-логічна модель методології інституціонального управління  
земельними ресурсами

Джерело: розроблено автором
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власності виробництво неодмінно буде ефектив-
ним» [9]. Його думку підтримував Д. Норт, гово-
рячи про те, що інститути є системою управління 
процесами для нагромадження капіталу (накопи-
чення багатства) [10]. П.В. Разов стверджує, що 
інституціональний підхід орієнтований на пошук 
і вивчення базових суспільних структур, інститу-
ціональних матриць, стійких механізмів громад-
ських зв’язків і тривалих культурних програм. Він 
дасть змогу не тільки виявити сутнісні характе-
ристики процесів і явищ соціуму, але й визначити 

механізми управління зазначеними процесами, 
позначивши напрями та методи коригування [11].

Здійснення управлінських рішень можливе 
за допомогою методів управління. У перекладі 
з грецької мови «метод» (від гр. “methodos”) трак-
тується як спосіб досягнення будь-якої мети. Тоді 
метод управління – це сукупність способів впливу 
на керований об’єкт для досягнення поставлених 
цілей [12]. Методи впливають або на працівника, 
або на земельні ресурси, або на земельні відно-
сини. А.А. Варламов стверджує, що метод управ-

Таблиця 1
Підходи до інституціонального управління земельними ресурсами

№ Назва підходу Зміст

1 Комплексний

Взаємопов’язує залежні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища організації 
(політичні, організаційні, технологічні, економічні, соціальні, екологічні, демографічні, пси-
хологічні, тощо). Він поділяється на два види, такі як комплексно-пошуковий (збереження 
стану об’єкта в майбутньому) та комплексно-цільовий (зміна стану об’єкта до бажаного в 
майбутньому).

2 Інтеграційний
Встановлення видів взаємозв’язків та їх посилення між: 1) елементами або підсисте-
мами; 2) періодами життєвих циклів об’єкта; 3) горизонтальними рівнями; 4) вертикаль-
ними рівнями.

3 Маркетинговий

Спрямування рішень керуючого органу на потреби населення: 1) підвищення екологічно 
якісних показників земельних ресурсів; 2) максимізація природних ландшафтів за раху-
нок поліпшення якісних показників землі у виробництві; 3) скорочення землі в обробітку 
за рахунок НТП; 4) впровадження земельного менеджменту.

4 Функціональний
Потреби населення у землі зводяться до комплексу функцій, які необхідно виконати, щоб 
їх задовольнити. Для виконання функцій створюють об’єкти-аналоги, а також відбирають 
той, який є найменш витратним.

5 Динамічний
Об’єкт перебуває в інтенсивному русі, виявляються співпідпорядкованості, причинно-
наслідкові зв’язки, аналізується минулий стан об’єкта (від 5 років), а також надається 
прогноз на майбутнє.

6 Відтворювальний Спрямований на постійне відтворення земельних ресурсів з мінімізацією витрат на нього.

7 Процесний
Сукупність управлінських функцій, а саме управлінських процесів (планування, органі-
зація, мотивація, контроль) і сполучних процесів (процес комунікації, процес прийняття 
рішення).

8 Нормативний Впровадження нормативів управління за всіма її підсистемами.

9 Кількісний Якісні показники трансформуються у кількісні на основі оцінок експертів, методів матема-
тики та статистики, бальної системи, інженерних обчислень.

10 Адміністративний Закріплення в нормативних актах обов’язків, прав, нормативів, тривалості, витрат тощо.

11 Поведінковий Розкриття у свідомості працівника його потенційних можливостей, що підвищує ефектив-
ність його праці та системи загалом.

12 Ситуаційний
Конкретна ситуація (обставини у певний момент) потребує застосування певних мето-
дів управління. Спрямований на впровадження нових методів у конкретних ситуаціях з 
осмисленням їх ефективності.

13 Системний Об’єкт є сукупністю елементів зі входом, зв’язком із зовнішнім середовищем, зворотним 
зв’язком, виходом.

14 Програмно-
цільовий

Створення програм для досягнення цілей на основі необхідних ресурсів (узагальнена 
модель організації – дерево цілей).

15 Дохідний Об’єкт розглядається як генеруючий дохід за мінімальних витрат.

16 Гармонізаційний Передбачає ліквідацію невідповідності балансів і пропорцій; узгодження цілей, інтересів, 
дій; динамічне удосконалення об’єкта.

17 Інституціональ-
ний

Управлінські рішення приймаються за неврівноваженості ситуацій або існування декіль-
кох точок рівноваги (не завжди неоптимальних).

18 Територіальний Об’єкт структурується за територіальним розміщення і має певні межі.
19 Галузевий Об’єкт структурується видами економічної діяльності.
20 Часовий Об’єкт вивчається у часі, який показує динаміку його розвитку.
21 Проектний Оцінює та визначає рівень зрілості органів управління на територіях.
22 Ринковий Вивчаються корисність об’єкта на ринку, види використання за умов ринку.

Джерело: узагальнено автором на основі джерела [8]
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ління – це система способів та прийомів впливу 
суб’єкта управління на об’єкт управління для досяг-
нення певного результату [1]. Відповідно до осно-
вних функцій управління виділяють домінуючі групи 
методів управління, а саме економічні, адміністра-
тивні (організаційно-розпорядчі), соціально-пси-
хологічні, ідеологічні, технологічні та правові. Між 
ними існують тісні зв’язки, а кожний окремо взятий 
метод характеризується елементами заохочення 
та покарання. Наявна модель господарського 
механізму, прийнята у суспільстві, впливає на зміс-
товність та вагомість серед методів управління.

Економічні методи формуються під впливом 
ринкових умов економіки та посідають головне 
місце в системі методів управління земельними 
ресурсами. Вони реалізовують функцію плану-
вання та переплітаються з функціями мотиву-
вання та контролю. Складовими частинами еконо-
мічних методів є стратегічне планування, тактичне 
планування та оперативне планування викорис-
тання земельних ресурсів, економічне стимулю-
вання, визначення втрат і збитків, система штра-
фів, техніко-економічне обґрунтування проектних 
та управлінських рішень, оцінка земель, іпотека, 
застава, інвестиції та плата за землю (оподатку-
вання та орендна плата).

Адміністративні методи управління є засо-
бами, які діють адміністративно на керовану під-
систему та поділяються на такі дві групи: органі-
заційно-розпорядчі та організаційно-стабілізуючі. 
Адміністративні методи впливають на підставі 
законів та нормативно-правової бази. Організа-
ційно-стабілізуючі методи – це сукупність заходів 
організаційного та стабілізуючого систему управ-
ління спрямування. Вони показують статику (врів-
новажений стан) управлінської системи. Організа-
ційно-стабілізуючі методи складаються з методів 
організаційного регламентування, методів інструк-
тування, методів організаційного нормування 
та методів організаційного проектування. Орга-
нізаційно-розпорядчі методи впливають на узго-
дженість функціонування управлінського апарату, 
на забезпечення роботи системи управління до 
наявної режимності або трансформацію її у доско-
наліший стан. Організаційно-розпорядчі методи 
складаються з методів прямої вказівки, методів 
рекомендацій, методів контролю. Вони показу-
ють динаміку (розвиток) управлінської системи. 
Формами вираження організаційно-розпорядчих 
методів є наказ, угода в усній чи письмовій формі. 
Ці методи на підставі здібностей, кваліфікації 
та інтересів кожного працівника розставляють 
кадри на місця в організації.

Соціально-психологічні методи спрямовані на 
активізацію соціальної активності (ініціативності, 
творчої цілеспрямованості, самодисципліни) на 
основі законів психологічної діяльності. Соціальні 
методи впливають на роботу трудового колективу 

загалом через свідомість і поведінку окремих пра-
цівників, спираючись на фактори їх робочих функ-
цій (мотиви, ідеали, нахили, потреби, інтереси, 
цілі). Соціальні методи управління складаються 
з методів встановлення соціальних норм, методів 
соціального попередження, методів соціального 
регулювання, методів переходу ролей, методів 
управління групами, методів управління групами 
і процесами, методів управління соціально-масо-
вими процесами. Психологічні методи впливають 
на психіку кожного працівника для узгодження 
його поведінки і стосунків у колективі з метою 
розбудови сприятливого моральної середовища. 
Це підвищує активність робітників. Психологічні 
методи складаються з методів розбудови колек-
тиву, методів гармонізації між робітниками, мето-
дів мотивації, методів кадрового професіоналізму, 
методів підвищення кваліфікації.

Правові методи означають встановлені держа-
вою правила поведінки. Вони складаються з мето-
дів правової регламентації (закони, постанови, 
накази, укази, інструкції, норми, правила тощо) 
і методів право-розпорядчих актів (призначення 
на посаду, затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення тощо). Державні, відомчі та галу-
зеві органи влади видають сукупність норма-
тивно-правових актів, які управляють діяльністю 
землевпорядних підприємств та земельно-оціноч-
них організацій. Керівництво землевпорядних під-
приємств (за наявності з профкомом) видає нор-
мативні акти, які регулюють відносини всередині 
підприємства. Але вони перевіряються юридич-
ним відділом щодо відповідності вимогам чинного 
законодавства.

Ідеологічні методи спрямовані на підтримання 
ідейної, політичної, патріотичної, культурної 
та освітньої свідомості робітників, виробку від-
повідальності та дисципліни в роботі. Ідеологічні 
методи складаються з методів пропаганди, мето-
дів патріотизму та методів агітації. Методи патрі-
отичного виховання виховують певну громадян-
ську позицію та громадську поведінку не тільки 
у колективі, але й у суспільстві загалом. До мето-
дів пропаганди відносять повідомлення на радіо 
і телебаченні, історичні нариси і фільми, плакати, 
листівки, афіші та книги.

Технологічні методи здійснюють управління 
шляхом застосування технологічних документів, 
які описують процес виконання роботи. Для завер-
шення роботи працівник використовує інструкції 
з обладнання та оснащення, стандарти з перелі-
ком технологічних операцій та технологічні карти, 
вказівки з послідовністю процесу виробництва 
тощо. Технологічні методи складаються з методів 
використання техніки, методів програмного забез-
печення, методів послідовності робочих дій, мето-
дів одержання інформації. Працівник використо-
вує не тільки виробниче обладнання (комп’ютери, 
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геодезичні прилади, обчислювальну техніку), але 
й програмне забезпечення (AutoCAD, ArcMap, 
ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene, ArcGIS), стан-
дарти документації із землеустрою, транспортні 
засоби тощо.

Структура системи управління – це внутрішня 
будова системи за елементами та функціональ-
ними зв’язками між ними на різних рівнях відпо-
відно до загальної мети. Складовими частинами 
структури є елементи, рівні та зв’язки. Елементи – 
це робітники, їх групи, підрозділи з визначеними 
відповідно до плану обов’язками та функціями. 
Рівні бувають однорівневими (горизонтальні 
зв’язки) і багаторівневими (вертикальні зв’язки). 
Горизонтальні зв’язки виникають між робітниками 
одного підрозділу. Вертикальні зв’язки – це підпо-
рядковуючі зв’язки за рівнями.

З практичної точки зору управління – це при-
йняття рішень. В процесі управління керівник, 
ґрунтуючись на конкретній інформації про об’єкт 
управління, приймає управлінське рішення. 
Рішення має бути оптимальним та ефективним. 
Для цього керівник аналізує декілька варіантів 
управлінських рішень, їх наслідки та результати, 
а потім робіть свій остаточний вибір. Керований 
об’єкт (людина) рішення керівника сприймає як 
частину ситуації. Підлеглий має свій ступінь актив-
ності, але вона спрямована на реалізацію прийня-
того керівником управлінського рішення (рис. 2).

Управлінське рішення – це вибір реалізацій-
них методів керуючим суб’єктом щодо вирішення 
визначених задач в конкретній ситуації. В основу 
розробки управлінського рішення покладаються 
досвід керівника та об’єктивні закони. Вважаємо, 
що управлінське рішення врівноважує, з одного 
боку, потреби та інтереси суспільства в земельних 
ресурсах, а з іншого боку, його назрілі проблеми.

Висновки з проведеного дослідження. За 
сучасних умов постійної зміни земельних відно-
син найбільш повно та достовірно розкриває їх 

сутність та дає змогу досліджувати взаємозв’язки 
мети, засобів, ресурсів і кінцевого результату 
управління інституціональна методологія. Ана-
ліз показав, що її доробки є на рівні економіки 
та застосування у сфері земельних ресурсів досі 
залишаються недостатньо глибокими. Інститу-
ціональна методологія управління земельними 
ресурсами, досліджуючи виникнення, розвиток, 
трансформацію інституцій (нових та наявних), 
поєднує застосування інших підходів загальної 
методології управління (системний, маркетинго-
вий, кібернетичний, інтеграційний тощо). В майбут-
ньому інституціональна методологія управління 
земельними ресурсами повинна розвиватися як 
окремий напрям досліджень за умов невизначе-
ності, яка характерна для ринку земель та значної 
кількості діючих земельних агентів.
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У статті розглянуто ключові позиції кон-
цептуальних підходів до трактування 
освіти як визначального чинника розбудови 
національної економіки. Здійснено політеко-
номічний аналіз категорій, досліджено роль 
освіти як продуктивного ресурсу в процесах 
формування та розвитку інтелектуального 
потенціалу національної економіки. Обґрун-
товано важливість і необхідність держав-
ного регулювання розвитку освіти.
Ключові слова: освіта, знання, інформа-
ція, інформаційне суспільство, суспільство 
знань, національна економіка, економіка 
знань.

В статье рассмотрены ключевые позиции 
концептуальных подходов к толкованию 
образования как определяющего фактора 
развития национальной экономики. Осу-
ществлен политэкономический анализ 
категорий, исследована роль образования 
как производительного ресурса в процессах 
формирования и развития интеллектуаль-

ного потенциала национальной экономики. 
Обоснованы важность и необходимость 
государственного регулирования развития 
образования.
Ключевые слова: образование, знания, 
информация, информационное общество, 
общество знаний, национальная экономика, 
экономика знаний.

In the article important questions of concep-
tual approaches to education interpretation as 
the defining factor of development of national 
economy are considered. The politic-economic 
analysis of the categories was carried out and 
the role of education as a productive resource in 
the processes of formation and development of 
the intellectual potential of the national economy 
was explored. Substantiated importance and 
necessity of state regulation of development of 
education.
Key words: education, knowledge, information, 
information society, knowledge society, national 
economy, knowledge economy.

Постановка проблеми. Здатність засвоїти 
та практично застосовувати нові знання, впрова-
джувати нові техніки та технології визначає ста-
новище країни на світовому ринку. Сьогодні саме 
освіта і наука стають головними чинниками соціо-
культурної та соціально-економічної трансформа-
ції, а основні напрями модернізації національної 
економіки характеризуються переходом до еко-
номіки знань, у структурі якої переважає сфера 
інформації та стає більш вагомою роль освіти 
в нових галузях діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у теоретичне обґрунтування еко-
номічної природи людської праці та інтелекту, 
наукової думки, ділових циклів та інновацій здій-
снили Д. Белл, Дж. Бернал, В. Вернадський, 
Дж.К. Гелбрейт, Е. Тоффлер та інші вчені. Теоре-
тико-методологічні засади розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу як головної продуктивної сили 
суспільства обґрунтовані у працях В. Базилевича, 
Г. Бекера, М. Блауга, О. Ковалюка, В. Левашова, 

І. Мойсеєнко, В. Семиноженка та інших науковців. 
Проблеми розвитку освіти й науки та визначення 
їх впливу на формування економіки знань висвіт-
лені в дослідженнях Є. Бєлозерцева, В. Волкової, 
І. Каленюк, І. Кіршина, О. Комарової, Б. Маліцького, 
Г. Ханіна. Дослідженню ролі держави в розвитку 
та регулюванні економіки значну увагу приділили 
Л. Гринів, С. Злупко, І. Михасюк, Ю. Кіндзерський 
та інші вчені.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення освіти як визначального чинника 
розбудови національної економіки, стратегічним 
завданням якої є формування нового типу еконо-
міки, а саме економіки знань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність національної еконо-
міки не завжди визначається багатством на різні 
види ресурсів, часто важливу роль відіграє вміння 
ними керувати та грамотно користуватись. Багато 
успішних країн досягли економічної незалежності 
та стабільності, не маючи багатих природних 
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ресурсів, а лише спрямовуючи свої зусилля на 
розвиток та ефективну організацію таких сфер, як 
наука та освіта.

Сам термін «освіта» науковці та практики роз-
глядають через призму етимологічних, семантич-
них та філософських трактувань цієї категорії.

Дослідження етимологічної природи терміна 
«освіта» доречно здійснити з урахуванням його 
словотворень, які мали місце у різних мовах, як 
споріднених, так і неспоріднених.

Українську етимологію цього слова пов’язують 
зі світлом, коли освіта «освітлює» розум, думки, 
та зіставляють із вістрям, віссю життя (ось + vita).

Англійське слово “education” походить від 
латинського “educo”, що означає «виховувати», 
«вивести», «виявляти», «витягувати», зрештою, 
«розвивати зсередини».

Грецьке слово «освіта» – “παιδεία” (“paidea”) – 
однокорінне з “παιδος” («хлопчик», «підліток»), іноді 
інтерпретується як «культивація», яка формує куль-
туру. Тут простежуються категорії давньогрецької 
філософії освіти. Адже питання навчання дітей 
вільного населення, насамперед чоловічої статі, 
вперше піднято у полісах Еллади. Це пов’язують 
із розвитком античної духовної культури, яка праг-
нула сформувати гармонійну людину через поєд-
нання фізичної та духовної краси, на чому будува-
лась освіта того часу.

У німецькому слові «освіта» – “bildung” – зустрі-
чаємо “bild” («образ»), яке так само присутнє 
і в російському «образование». Причому в німець-
кій мові досить довго разом зі словом «освіта» 
застосовували вживання таких понять, як “forma” 
(«формування») (“formierung”, “formation”). Тобто 
в його звучанні закладено основний зміст цього 
слова, а саме формування певного образу через 
вплив на нього засобами культури.

Отже, етимологічні корені терміна «освіта» 
відображають його зміст (семантичне значення) 
та його цільове навантаження (філософську сут-
ність).

Найширше та одне з перших трактувань 
освіти як певного духовного процесу формування 
образу людини здійснене в кінці XVIII ст. І.В. Гете, 
Й.Г. Песталоцці та групою неогуманістів. Але тоді 
воно вживалось більше як педагогічний термін, а 
світові тенденції спонукали до вивчення освіти як 
певного ресурсу, тому це визначення потребувало 
пошуку вужчих дефініцій категорії, що й привело 
до розгляду сучасними науковцями освіти в різних 
контекстах, зокрема як:

– процесу навчання і виховання людини, розви-
тку людських ресурсів;

– результату процесу навчання і виховання, 
засвоєння людиною систематизованих знань 
досвіду поколінь, умінь, навичок, відносин; в цьому 
разі результат повинен бути засвідчений докумен-
тально під час закінчення навчального закладу;

– систему, яка має певну структуру та ієрар-
хічне розміщення її елементів у вигляді наукових 
та навчальних закладів різного типу;

– загальнолюдську, духовну та культурну цін-
ність розвитку людини та суспільства.

До ідейного насичення та збагачення семан-
тичного розуміння освіти спонукав культурно-циві-
лізаційний розвиток людства.

На ХХ сесії Генеральної конференції Організа-
ції Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і куль-
тури (далі – ЮНЕСКО) подане визначення, яке 
під освітою розуміє процес та результат вдоскона-
лення здібностей і поведінки особи, за якої вона 
досягає соціальної зрілості та індивідуального 
зростання. Розробивши Міжнародну стандартну 
класифікацію освіти (ISCED) на початку 70-х років, 
нова версія якої затверджена у 1997 році (ISCED-
97), ЮНЕСКО впровадила певний рамковий доку-
мент, котрий містить еталонну систематику, яка 
забезпечує організацію та впорядкування освіт-
ніх програм і кваліфікацій за рівнями та галузями 
освіти, формулює ключові поняття та визначення, 
зіставні та застосовувані на міжнародному рівні. 
Документ узгодив визначення освіти як усвідомле-
ної, цілеспрямованої та організованої діяльності 
для задоволення навчальних потреб [1].

Енциклопедія освіти, видана Академією педа-
гогічних наук за редакцією В. Кременя, О. Сав-
ченко, О. Сухомлинської, О. Ляшенко, розкриває 
зміст цього поняття двояко. З одного боку, освіту 
розглядають як «процес та результат засвоєння 
особистістю певної системи наук, знань, прак-
тичних умінь і навичок та пов’язаного з ними того 
чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнаваль-
ної і творчої діяльності, а також моральної куль-
тури, які у своїй сукупності визначають соціальне 
обличчя й індивідуальну своєрідність цієї особис-
тості» [2, с. 614]. Інше визначення, представлене 
в книзі, освіту трактує як «соціокультурний інсти-
тут, який сприяє економічному, соціальному, куль-
турному функціонуванню й удосконаленню сус-
пільства за допомогою спеціально організованої 
цілеспрямованої соціалізації та інкультурації окре-
мих індивідів, вираженому у системі, що містить 
освітні установи, органи управління ними, освітні 
стандарти, які забезпечують їхнє функціонування 
і розвиток» [2, с. 165].

Багато авторів розуміють освіту як дію, котра 
спричинює певні зміни об’єктів в часі.

Л. Губерський та В. Андрущенко вбачають 
в освіті «процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії учи-
теля (педагога) і учня (студента), спрямований 
на передачу (засвоєння) знань, формування 
вмінь і навичок, виховання культури мислення 
та почуття, здатності до самонавчання і само-
стійної життєтворчої діяльності». На перший план 
висуваються інтереси людини, а не суспільства 
чи держави. Це визначення трактує поняття як 
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з педагогічної точки зору, яка досліджує механізм 
реалізації освіти як процесу, так і з філософської, 
яка має на меті визначити якість та зміст освіти як 
результату навчання [3, с. 56].

Існує підхід до розгляду освіти як соціаль-
ного інституту, складовими змісту якого, на думку 
Л. Шевченко, є передавання та одержання знань 
(процес навчання); система організації освітньої 
діяльності, освітня галузь як сукупність установ, 
що надають освітні послуги та забезпечують 
освітні потреби суспільства й особистості в досяг-
ненні певного освітнього рівня (система освіти); 
сукупність знань та умінь, які набуті людиною 
в процесі навчання і виступають найважливішим 
елементом людського капіталу [4, с. 157].

І знову ж таки виникає логічне запитання «До 
якого виду інститутів (економічних, політичних, 
культурних чи соціальних) краще віднести освіту 
за умови врахування цілей та змістовних завдань, 
котрі вона виконує?». В науковій літературі виді-
ляють освітній соціальний інститут, але в цьому 
разі освіта не розглядається як чинник розвитку 
економіки та політичної стабільності. Адже полі-
тично освіта є порівняно недорогим способом 
реалізації стратегічної політики держави, яка має 
на меті адаптацію молоді до відповідного режиму 
та правопорядку; а з економічної точки зору вона 
є визначальним чинником формування людського, 
трудового та інтелектуального капіталу.

На думку І. Каленюк та О. Кукліна, освіта 
є перш за все однією з підсистем відтворення сус-
пільної форми функціонування людини, системою 
відносин, яка віддзеркалює потреби та проблеми 
суспільства, може мінімізувати протиріччя в ньому 
за допомогою створення ефективної системи під-
готовки кадрів для всіх галузей економіки та ціле-
спрямованого впливу на соціально-економічну 
систему загалом [5, с. 23].

Більш конкретизована та точна інтерпретація 
визначання терміна «освіта», зокрема його телео-
логічне значення, мала б бути закріплена на зако-
нодавчому рівні.

Закон України «Про освіту» визначає освіту як 
основу інтелектуального, духовного, фізичного 
та культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запоруку роз-
витку суспільства, об’єднаного спільними ціннос-
тями і культурою, та держави [6]. Тобто освіта тут 
представлена власне тією неспіввимірною цінністю 
для людини, котра формує основу для станов-
лення та розвитку особистості, суспільства та дер-
жави загалом. Цим документом визначено такі 
терміни, як «освітній процес», «освітня діяльність», 
«освітня послуга», «система освіти», але не розгля-
дається тлумачення освіти як процесу, результату 
чи системи. В інших нормативно-правових актах 
про освіту використовуються лексичні одиниці, 
які сформовані з атрибутивних словосполучень 

та виконують когнітивну та описову функції, скла-
даючи цілісне уявлення про досліджуване явище.

Стаття 4 Закону України «Про дошкільну 
освіту» розглядає її як «цілісний процес, спрямо-
ваний на забезпечення всебічного розвитку дитини 
дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, 
здібностей, індивідуальних, психічних та фізич-
них особливостей, культурних потреб; форму-
вання у дитини дошкільного віку моральних норм, 
набуття нею життєвого соціального досвіду» [7].

У статті 3 Закону України «Про загальну 
середню освіту» загальна середня освіта роз-
глядається як цілеспрямований процес оволо-
діння систематизованими знаннями про природу, 
людину, суспільство, культуру та виробництво 
засобами пізнавальної і практичної діяльності, 
результатом якого є інтелектуальний, соціальний 
та фізичний розвиток особистості, що є основою 
для подальшої освіти і трудової діяльності [8].

Стаття 1 Закону України «Про позашкільну 
освіту» розуміє її як сукупність знань, умінь 
та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі 
в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах 
освітньої діяльності за програмами позашкільної 
освіти [9].

Стаття 3 Закону України «Про професійно-тех-
нічну освіту» цей вид освіти визначає як складову 
системи освіти України, що є комплексом педа-
гогічних та організаційно-управлінських заходів, 
спрямованих на забезпечення оволодіння грома-
дянами знаннями, уміннями і навичками у вибра-
ній ними галузі професійної діяльності, розвиток 
компетентності та професіоналізму, виховання 
загальної і професійної культури [10].

Таким чином, вищезгадані нормативно-пра-
вові акти розглядають освіту як процес, дію, а 
Закон України «Про вищу освіту» – як результат 
освітнього процесу, а також характеризує пере-
хід якості у кількість, а кількості у якість. Згідно зі 
статтею 1 вища освіта є сукупністю систематизо-
ваних знань, умінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадян-
ських якостей, морально-етичних цінностей, інших 
компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти 
(науковій установі) у відповідній галузі знань за 
певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що 
за складністю є вищими, ніж рівень повної загаль-
ної середньої освіти [11].

Робимо висновок, що на законодавчому рівні 
трактування освіти залежить від її рівневої кла-
сифікації, але знову ж таки освіта не розгляда-
ється як чинник розвитку економіки та політичної 
стабільності.

Як бачимо, освіта є продуктом міждисциплі-
нарного дослідження, який кожна з наук інтер-
претує через призму своєї змістовної складової. 
В нашому дослідженні має принципове значення 
чітке визначення освіти, адже, розглядаючи її як 
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чинник розбудови національної економіки, ми 
повинні визначити економічні аспекти еволюцій-
ного встановлення суспільства нового типу та його 
значення в розбудові економіки нового типу, що 
потребує детального вивчення як емпіричного, так 
і практичного матеріалу.

Узагальнивши емпіричні та практичні матеріали 
дослідження визначень освіти, провівши смисло-
вий аналіз, ми сформулювали власне тлумачення 
цієї лексеми. Вважаємо, що освіта є відповідною 
інституціональною системою, сформованою із 
сукупності взаємопов’язаних інститутів як норм 
взаємодії суб’єктів освітньої діяльності та організа-
цій як сукупності елементів різного рівня і порядку, 
що включають суб’єкти та предмети освітньої 
діяльності, а також яка спроможна консолідувати 
та ефективно освоювати ресурси, формуючи зна-
ння як кінцевий продукт, що забезпечує науковий, 
економічний, соціальний та культурний розвиток. 
Суб’єкти освітньої діяльності – це система освіт-
ніх установ, органи управління ними та споживачі 
освітніх послуг, а предмет діяльності – задово-
лення навчальних потреб шляхом формування 
та засвоєння наукових знань, вмінь, навичок від-
повідно до освітніх стандартів. Знання в цьому 
разі стають основними змістовними компонен-
тами освіти, невід’ємними складовими механізму 
формування постіндустріального, інформаційного 
та суспільства знань, відповідно, важливою обста-
виною стає розкриття сутності та специфіки цієї 
категорії як нового економічного ресурсу.

Більшість дослідників у зміст поняття «знання» 
вкладає наявність інформації. П. Друкер під цією 
категорією розглядав інформацію, що має прак-
тичну цінність та слугує для отримання конкрет-
них результатів [12, с. 70-100]. Е. Брукінг трактує 
знання як сукупність систематизованої інформа-
ції і розуміння сенсу, закладеного у цій інформа-
ції [13, с. 89]. А вже такі автори, як Т. Девенпорт 
та Л. Прусак, ввели в це поняття складову пошуку 
істини, формування чогось нового на основі отри-
маної інформації [14].

На законодавчому рівні в Україні поняття «зна-
ння» визначене в Національній рамці кваліфіка-
цій, де його трактують як осмислену та засвоєну 
суб’єктом наукову інформацію, що є основою 
його усвідомленої та цілеспрямованої діяльності. 
Знання в цьому документі поділяють на емпі-
ричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, 
методологічні). А здатність застосовувати знання 
для виконання завдань та розв’язання проблем 
в цьому документі визначено як уміння. Їх поділя-
ють на когнітивні (інтелектуально-творчі) та прак-
тичні (на основі майстерності та з використанням 
методів, матеріалів, інструкцій, інструментів) [15].

Не можемо не погодитись із таким визначенням, 
проте воно буде більш точним, якщо підкреслити 
більше конструктивну характеристику інформації, 

яка формує цю етимологію. Отже, на нашу думку, 
«знання» – це певний результат опрацювання люд-
ським інтелектом систематизованої теоретично 
та практично обґрунтованої інформації загального 
або спеціального характеру, отриманої цілеспрямо-
вано або на підсвідомому рівні, яка може бути вико-
ристана для реалізації певної діяльності, залежно 
від здатності реципієнта відповідним чином засво-
їти, проінтерпретувати її, оцінити та об’єднати для 
формування нового досвіду чи інформації з метою 
застосування в практичній діяльності.

Виступаючи важливим ресурсом суспільних 
перетворень, такі категорії, як інформація, зна-
ння, освіта, привернули увагу багатьох видатних 
вчених та мислителів та стали складовими тео-
ретичних досліджень відомих іноземних шкіл, які 
базувалися на концепціях постіндустріального, 
інформаційного суспільства, суспільства знань, 
теорії людського, соціального, інтелектуального 
капіталу. Набувши своєї актуалізації вже з другої 
половини ХХ ст., вони вивчали роль та значення 
освіти у розвитку економіки. Сучасники продовжу-
ють працювати над можливими напрямами продо-
вження цих вчень, які сьогодні перебувають у ста-
дії інтенсивного розвитку.

Автор концепції постіндустріального суспіль-
ства, американський вчений Е. Тоффлер у своїй 
праці «Прогнози та передумови» вважав інформа-
цію основним ключовим елементом виробництва 
в багатьох галузях промисловості і навіть ствер-
джував, що земля, праця і капітал скоро не мати-
муть такої значущості [16, с. 29]. І хоча він не дав 
дефініцію поняття «інформаційне суспільство», 
проте у своїй книзі «Третя хвиля» чітко визначив 
його описово через перелік ключових характерис-
тик [17].

Якщо термін «інформаційне суспільство» на 
початку свого становлення у 60-х роках зустрічався 
лише в лексиконі фахівців інформаційної галузі 
та науковців, які розвивали цю теорію (зокрема, 
М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Карц), то 
вже в кінці ХХ ст. ця апофема використовується 
політиками та економістами-практиками. Таким 
чином, створюється соціально-економічна фор-
мація нового типу.

Прихильники концепції інформаційного сус-
пільства стверджують, що воно змінює постін-
дустріальне. Зокрема, Д. Белл, основоположник 
теорії постіндустріального суспільства, розглядає 
концепцію інформаційного суспільства як своє-
рідний новий етап розвитку теорії постіндустрі-
ального суспільства, оскільки інформатизація має 
всебічний характер та стосується як соціальних, 
так і економічних структур.

Згідно з інформаційною теорію вартості, роз-
робленою Д. Беллом, знання, інновації та спо-
соби їх практичного застосування є джерелом 
зростання прибутку. Систематизуючи отриману 
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під час навчання інформацію, реалізуючи трудову 
діяльність через переробку різних видів ресурсів, 
найвищу вартісну цінність отримують знання, а не 
праця [18, с. 168].

Вміння засвоювати, набувати нові зна-
ння та навики, орієнтуватися на безперервне 
навчання, розвиток є важливою характеристикою 
працівників в сучасних умовах. Саме знання слу-
гують основою для врівноваження взаємовідно-
син між освітою та економікою в інформаційній 
суспільній системі, а рівень освіти характеризує 
соціально-економічний розвиток.

Варто зазначити, що різноманітні субіндекси 
та показники рівня освіти використовуються світо-
вими організаціями та економічними інститутами 
під час розрахунку індексів та показників добро-
буту країн, зокрема таких, як Індекс глобальної кон-
курентоспроможності (The Global Competitiveness 
Index, 1979 рік, ВЕФ), Індекс людського розвитку 
(Human development index, 1990 рік, ООН), Індекс 
соціального розвитку (Index of social progress, 
1998 рік, ООН), Індекс багатства (Wealth index, 
1995 рік, Світовий банк).

Таким чином, формування та розбудова націо-
нальної економіки, яка прагне трансформуватись 
в економіку знань, неможливі без інтеграції освіти 
в міжнародний науковий простір та розвитку сус-
пільства знань, яке є вищим етапом розвитку 
інформаційного суспільства.

Термін «суспільство знань» набув поширення 
наприкінці ХХ ст. Теоретик менеджменту Пітер 
Друкер у праці «Посткапіталістичне суспільство» 
згадав цю ідіому та використав у назві одного 
з розділів книги («Від капіталізму до суспільства 
знань»). Знання він розглядає як основу форму-
вання економічної системи індивідуумом, проте 
вони повинні бути інтегровані у певне завдання, 
що є на меті у кожної організації. Він ототожнює 
«суспільство знань» із «суспільством організацій».

На 32-й Генеральній конференції ЮНЕСКО 
в Парижі у 2003 році рекомендували замінити 
термін «інформаційне суспільство» терміном 
«суспільство знань», а фундаментальні засади 
цього ідейного задуму представлені у Всесвітній 
доповіді ЮНЕСКО «До суспільств, заснованих на 
знаннях» (2005 рік) [6]. Їх сутність полягає в тому, 
що формування та розвиток суспільства за умов 
глобалізації повинні базуватись на гуманізаційних 
підходах, які орієнтуватимуться не лише на скоро-
чення інформаційної нерівності, але й на розрив 
у знаннях, когнітивний розрив. При цьому осо-
блива увага в контексті глобалізації знань повинна 
приділятись збереженню виняткових, специфіч-
них регіональних знань.

Взявши напрям на формування та розвиток 
суспільства знань, держава отримує стратегічний 
ресурс для розбудови економіки знань, який воло-
діє певними перевагами, такими як здатність до 

саморозвитку, до самоорганізації; здатність роз-
робляти, відтворювати, формувати та впроваджу-
вати нові види ресурсів; здатність покращувати 
якісні характеристики наявних ресурсів; здатність 
оперативно реагувати на зміни; здатність змен-
шити розрив між соціальними групами та націями.

Інформаційне суспільство за таких умов буде 
функціональним блоком суспільства знань, яке орі-
єнтується на вміння опрацьовувати інформацію, 
створювати нові та модернізовувати отримані зна-
ння, застосовуючи відповідні навики. Знання ста-
ють основними змістовними компонентами освіти, 
складовими механізму формування постіндустрі-
ального, інформаційного та суспільства знань, що 
спонукає до розкриття сутності та специфіки цієї 
категорії як нового економічного ресурсу.

Загалом освіта має троїсту цінність, а саме дер-
жавну, індивідуально-особистісну та соціально-
громадську. Початкова та середня освіта формує 
базу для освоєння професійної освіти, яка прино-
ситиме державі та суспільству економічну вигоду. 
Якщо державою значною мірою фінансується вища 
освіта, тобто держава дає можливість своїм гро-
мадянам отримати її безкоштовно, то все ж таки 
економічну вигоду більшою мірою отримує окрема 
особистість, бо не обов’язково ця людина реалізо-
вуватиме свій інтелектуальний та трудовий потен-
ціал задля формування багатства цієї країни, адже 
останніми роками спостерігається значна активі-
зація міграційних процесів, які пов’язані із соціаль-
ними, політичними та економічними чинниками. 
Наявність хороших знань та навиків забезпечує 
соціальний захист особистості. Вища та профе-
сійна освіта, зрештою, готує людину до практичної 
діяльності, до вміння акумулювати та формувати 
з отриманих знань певний продукт, результат своєї 
діяльності, який матиме економічну вартість.

Забезпечуючи безкоштовну початкову 
та середню освіту, держава підвищує рівень 
загальної грамотності населення. Для індивіду-
ума це є основою для формування твердої волі, 
моралі, благородства, культури мислення, засо-
бом засвоєння певного рівня знань, вмінь, нави-
чок, підґрунтя для подальшого здобуття освіти 
вищого рівня з метою отримання високооплачу-
ваної роботи та підвищення якості життя, забез-
печення належного соціального захисту. Вигоди 
держави від цих інвестицій також є беззапере-
чними, адже таким чином формуються культурне 
середовище та соціально-політична свідомість, 
що є чинниками суспільного та економічного росту 
країни загалом.

Простежується певна закономірність та вза-
ємозалежність: недостатня забезпеченість почат-
кового рівня освіти спонукає до збільшення витрат 
на професійну та вищу, проте це гарантує ефек-
тивне освоєння і засвоєння цих коштів. Це ще раз 
доводить необхідність системності підходів до 
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фінансування та ресурсного забезпечення освіти 
для кожної держави.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасні тенденції у світі знову і знову повертають 
нас до усвідомлення цінності освіти та вагомості 
віддачі від рівня освіти індивіда в економічному 
та суспільному житті держави, що перевищує при-
ватні переваги. Можливо, в нашій країні освічені 
люди не отримують відповідної особистісної мате-
ріальної віддачі від затрат на отримання певного 
рівня знань, проте вони роблять більший внесок 
у суспільство, ніж у власний добробут. В перспек-
тиві це формуватиме нову свідомість громадян, 
які налагодять економічний механізм вартісного 
зв’язку між витратами та отриманими результа-
тами від навчання. Це стане реальним лише після 
усвідомлення віддачі від формування суспільного 
благополуччя кожним індивідом на особистісному 
рівні. Передумовою цих змін має бути чітке визна-
чення матеріальних та нематеріальних витрат для 
отримання належних умов формування освітньої 
складової економіки знань.
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Постановка проблеми. Забезпечення еко-
номічної безпеки національної економіки є необ-
хідною умовою реалізації приватних і державних 
економічних інтересів, запорукою еволюції еконо-
мічної системи та вдалого позиціонування держави 
на глобальній економічній арені. Україна нині пере-
буває у стані, коли вплив економічних і фінансових 
загроз на стан економічних процесів набув свого 
апогею через політичну кризу та соціальну неврів-
новаженість у суспільстві. З огляду на це набува-
ють актуальності спроби науковців запропонувати 
заходи посилення рівня фінансової захищеності 
і населення, і бізнес-структур, і держави загалом 
від дестабілізуючих факторів економічної природи 
походження. Фінансова система є центром сучас-
ної економіки, і саме в її межах у вітчизняних реа-
ліях формуються ризики сталого розвитку України 
в найближчій перспективі. Таким чином, економічну 
безпеку національної економіки значною мірою 
визначають рівень економічної безпеки держави 
та окремі функціональні складові її системи, однією 
з яких є фінансова безпека.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняними дослідниками зроблено численні 

УДК 338.24.01

Зачосова Н.В.
д.е.н., доцент,
Черкаський національний університет 
імені Б. Хмельницького

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПОТРЕБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
FORMATION OF THE FINANCIAL SECURITY STRATEGY OF UKRAINE  
FOR THE NEED FOR PROTECTION OF ECONOMIC SECURITY  
OF NATIONAL ECONOMY

спроби вирішення проблем забезпечення економіч-
ної безпеки держави як важливої передумови для 
підтримки належного рівня національної безпеки. 
Так, О.М. Мартин розглядає економічну безпеку як 
складову національної безпеки [1], В.П. Мартинюк 
пропонує оцінку стану національної економіки здій-
снювати на основі інтегрального показника еконо-
мічної безпеки держави [2], В.В. Рокоча пропонує 
вважати економічні інтереси та цінності системо-
утворюючим елементом національної економічної 
безпеки [3]. Таким чином, дослідниками визнається 
зв’язок між економічною та національною безпе-
кою. Специфічні риси економічної безпеки націо-
нальної економіки знайшли відображення в робо-
тах таких вчених, як, зокрема, П.В. Мекшун, що 
вивчає еволюцію наукових підходів до визначення 
сутності економічної безпеки національної еконо-
міки та необхідності її державного забезпечення 
[4], І.І. Ніколаєва, яка розглядає економічну безпеку 
національної економіки в контексті державної полі-
тики [5], І.О. Губарєва, що пропонує методичний 
підхід до оцінки економічної безпеки національної 
економіки України за умов посилення інтеграційних 
процесів [6], В.В. Мартиненко, що конкретизує тео-

У статті висловлено припущення, що за 
сучасних умов фінансова безпека є важливою 
складовою економічної безпеки національної 
економіки. Запропоновано етапи форму-
вання стратегії фінансової безпеки України 
для потреб забезпечення економічної без-
пеки національної економіки. Конкретизо-
вано фінансові інтереси держави в різних 
сегментах фінансової системи. Встанов-
лено, що формування стратегії фінансової 
безпеки України як основи для визначення 
стратегічних пріоритетів забезпечення 
економічної безпеки національної економіки 
має ґрунтуватись на певних принципах. 
Запропоновано перелік принципів забезпе-
чення фінансової безпеки держави для задо-
волення потреб економічної безпеки націо-
нальної економіки.
Ключові слова: фінансова безпека, загрози, 
стратегія, економічна безпека, національна 
економіка, національна безпека.

В статье высказано предположение, что 
в современных условиях финансовая без-
опасность является важной составляющей 
экономической безопасности национальной 
экономики. Предложены этапы формирова-
ния стратегии финансовой безопасности 
Украины для нужд обеспечения экономиче-
ской безопасности национальной экономики. 
Конкретизированы финансовые интересы 
государства в различных сегментах финан-
совой системы. Установлено, что форми-
рование стратегии финансовой безопас-

ности Украины как основы для определения 
стратегических приоритетов обеспечения 
экономической безопасности национальной 
экономики должно основываться на опре-
деленных принципах. Предложен перечень 
принципов обеспечения финансовой безо-
пасности государства для удовлетворения 
потребностей экономической безопасно-
сти национальной экономики.
Ключевые слова: финансовая безопас-
ность, угрозы, стратегия, экономическая 
безопасность, национальная экономика, 
национальная безопасность.

In the article it is assumed that in today’s condi-
tions financial security is an important compo-
nent of the economic security of the national 
economy. The stages of formation of the finan-
cial security strategy of Ukraine for the pur-
poses of ensuring the economic security of the 
national economy are proposed. The financial 
interests of the state in different segments of 
the financial system are specified. It was estab-
lished that the formation of the financial security 
strategy of Ukraine as the basis for determin-
ing the strategic priorities for ensuring the eco-
nomic security of the national economy should 
be based on some principles. A list of principles 
for ensuring financial security of the state is pro-
vided to meet the economic security needs of 
the national economy.
Key words: financial security, threats, strategy, 
economic security, national economy, national 
security.
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ретично-методичні засади оцінки економічної без-
пеки національної економіки [7]. Однак хоча фінан-
сова безпека, беззаперечно, є однією з основних 
складових економічної безпеки держави та еконо-
мічної безпеки національної економіки, проте про-
блематика її забезпечення з метою досягнення 
кращих результатів функціонування національної 
економіки України розглянута у вітчизняних дослід-
ницьких працях недостатньо. Так, спроба поєднати 
поняття національної економічної та фінансової 
безпеки України зустрічається в роботі Є.С. Дми-
трієва [8], окремі питання забезпечення фінансової 
безпеки держави знайшли відображення у джерелі 
[9]. Проте за умов тривалої дестабілізації стану 
вітчизняної фінансової системи роль фінансової 
безпеки для нормального функціонування націо-
нального господарства стає надзвичайно важли-
вою, що актуалізує дослідження у вибраній науко-
вій площині.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є визначення стратегічних засад забезпечення 
фінансової безпеки України як основи для стабілі-
зації стану фінансової системи держави і підґрунтя 
для подальшого розвитку національної економіки, 
уточнення фінансових інтересів держави в різних 
сегментах національної фінансової системи, а 
також встановлення переліку принципів форму-
вання стратегії фінансової безпеки як елементу 
документального забезпечення економічної без-
пеки національної економіки в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегія забезпечення фінансової безпеки Укра-
їні повинна бути складовою частиною стратегії 
економічної безпеки національної економіки. Умо-
вою стратегії фінансової безпеки на макрорівні 
має стати успішне досягнення мети її розробки як 
документа, що визначає основні орієнтири для ста-
білізації та перспективного розвитку вітчизняного 
фінансового ринку та його учасників, більшість 
яких становлять фінансові установи, у середньо-
строковій і довгостроковій перспективах. З огляду 
на сучасні економічні умови та ті загрози, що 
є характерними для функціонування фінансової 
складової системи економічної безпеки націо-
нальної економіки та елементів інфраструктури 
ринків фінансових послуг, головною метою стра-
тегії фінансової безпеки України має бути визнане 
сприяння реалізації фінансових інтересів держави 
завдяки мінімізації загроз функціонуванню (жит-
тєздатності) національної економіки фінансової 
природи походження або таких, що чинять нега-
тивний вплив на фінансову стабільність держави.

Визначення орієнтованого переліку фінансових 
інтересів суб’єктів, які мають вплив на стан фінан-
сової безпеки України, або тих, що на результатах 
власної діяльності відчувають вплив рівня фінан-
сової безпеки країни, має бути одним з етапів роз-
роблення стратегічних пріоритетів забезпечення 

фінансової безпеки як складової економічної без-
пеки національної економіки (рис. 1).

Формування стратегії забезпечення фінансової 
безпеки в межах гарантування економічної без-
пеки національної економіки має здійснюватися 
з дотриманням запропонованої поетапності дій. 
Її розроблення відбувається на загальнодержав-
ному рівні, наприклад одним із регуляторів фінан-
сового ринку є документ рекомендаційного або 
директивного характеру. Однак важливим науко-
вим і практичним завданням нині залишається 
визначення переліку національних економічних 
інтересів, забезпечення реалізації яких прямо 
залежить від стану безпеки різних складових 
фінансової системи Україні.

Так, у грошово-кредитній сфері до числа фінан-
сових інтересів держави можна віднести забез-
печення вільного готівкового та безготівкового 
грошового обігу, підвищення рівня доступності 
кредитних ресурсів для фізичних і юридичних осіб, 
забезпечення ефективної емісійної діяльності, 
формування достатніх обсягів резервів національ-
ної валюти для стабілізації стану економіки.

У валютній сфері пріоритетними фінансовими 
інтересами держави має стати забезпечення ста-
білізації валютних курсів і контроль їх волатиль-
ності, зупинка падіння ціни національної грошової 
одиниці та підвищення рівня довіри до неї у насе-
лення, формування золотовалютних резервів 
достатніх обсягів і якості тощо.

У бюджетній сфері фінансові інтереси держави 
містяться в площині зменшення рівня бюджетного 
дефіциту та знаходженні можливостей для його 
покриття, забезпеченні надійних джерел бюджет-
них надходжень, оптимізації витрат з бюджетів 
усіх рівнів, підтримці належного рівня бюджетної 
децентралізації з метою балансування фінансу-
вання регіональних потреб.

У банківській сфері фінансові інтереси націо-
нального рівня полягають у нарощуванні обсягів 
кредитування економіки, зменшенні рівня про-
блемних активів у портфелях банків, формуванні 
ефективної системи гарантування вкладів, стиму-
люванні депозитної активності населення та юри-
дичних осіб, мінімізації кредитів пов’язаним із бан-
ками особам.

На ринках фінансових послуг фінансові інтер-
еси держави полягають у підтриманні попиту 
та пропозиції для фінансових послуг і продуктів, 
стимулюванні інвестиційної активності, емісійної 
діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання 
та нерезидентів, підвищенні рівня розвитку інфра-
структури фінансового ринку, забезпеченні вільної 
конкуренції як у окремих фінансових сегментах, 
так і на ринку загалом, своєчасній ідентифікації 
професійних учасників ринків фінансових послуг, 
що провадять свою діяльність із порушеннями або 
використовуються в механізмах тіньової економіки 
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з метою легалізації коштів, отриманих злочинним 
шляхом, чи виведення капіталів за кордон, напри-
клад у офшорні зони.

У податковій сфері головними фінансовими 
інтересами держави без перебільшення можна 
назвати досягнення збільшення обсягів подат-
кових надходжень та оптимізацію системи опо-

даткування, перш за все в напрямі спрощення 
процедури адміністрування фіскальних операцій. 
Загалом до національних фінансових інтересів 
можна віднести очищення фінансового ринку від 
неефективних учасників та тих фінансових уста-
нов, що є неконкурентоспроможними або створю-
вались чи працюють із порушеннями законодав-

 

І етап Усвідомлення фінансових 
інтересів

Фінансові інтереси суб’єктів господарювання, 
зокрема фінансових установ

Фінансові інтереси держави

Фінансові інтереси населення

ІІ етап Оцінка поточного стану 
фінансової системи

Стан грошово-кредитної системи

Стан валютної системи

Стан бюджетної системи

Стан банківської системи

Стан ринків фінансових послуг

Стан податкової системи

ІІІ 
етап

Визначення переліку загроз 
фінансовій безпеці

Внутрішні загрози

Зовнішні загрози 

ІV
етап

Конкретизація мети 
забезпечення фінансової 

безпеки

Сприяння реалізації фінансових інтересів як 
держави загалом, так і суб’єктів господарської 

діяльності (зокрема, фінансових установ) та 
кожного громадянина зокрема

V
етап

- Завдання, що їх належить виконати на 
макрорівні;

- завдання, що їх належить виконати на 
мезорівні;

- завдання, що їх належить виконати на 
мікрорівні

Визначення переліку завдань 
для досягнення мети

VІ 
етап

Визначення принципів 
стратегічного забезпечення 

фінансової безпеки

VІІ 
етап

Визначення стратегічних 
пріоритетів забезпечення 

економічної безпеки складо-
вих фінансової системи

VІІІ етап Розробка тактичних заходів

Конкретизація очікуваних 
результатівІХ етап Розробка переліку показників для оцінювання 

результативності стратегії

Конкретизація переліку дій для досягнення
стратегічних цілей

Принципи раціональності, сегментації, 
системності, об’єктивності, повноти, динаміки

- Для банківського сектору;
- для страхового сектору;

- для інвестиційного сектору;
- для сектору фінансових компаній;

- для сектору кредитних спілок

Рис. 1. Формування стратегії фінансової безпеки України для потреб забезпечення  
економічної безпеки національної економіки

Джерело: складено автором
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ства; забезпечення доступу до міжнародних ринків 
капіталів, розширення доступу до міжнародних 
систем розрахунків; підвищення рівня фінансової 
грамотності населення.

Визначення фінансових інтересів держави 
в різних сегментах фінансової системи дає змогу 
окреслити перелік завдань, що їх належить вико-
нати на макрорівні, аби зробити перераховані 
фінансові інтереси досяжними у середньостроко-
вій і довгостроковій перспективах.

Формування стратегії фінансової безпеки 
України як основи для визначення стратегічних 
пріоритетів забезпечення економічної безпеки 
національної економіки має ґрунтуватись певних 
принципах. У контексті цього дослідження до їх 
числа запропоновано віднести принцип раціо-
нальності, принцип сегментації, принцип систем-
ності, принцип об’єктивності, принцип повноти, 
принцип динаміки.

Принцип раціональності полягає в необхідності 
зваженого розподілу ресурсів, необхідних для 
забезпечення фінансової безпеки держави та еко-
номічної безпеки національної економіки. Їх обсяг 
повинен бути таким, щоб позитивний ефект, який 
отримується від реалізації механізмів захисту сис-
теми економічної безпеки від загроз, був більшим за 
витрачені на його забезпечення активи. Крім того, 
принцип раціональності передбачає нерівномір-
ний розподіл ресурсів для підтримання належного 
стану безпеки між різними сегментами фінансової 
системи, що пояснюється їх нерівнозначністю для 
економічної безпеки національної економіки за різ-
них умов господарювання. Зокрема, за наявності 
бюджетного профіциту на підтримку належного 
рівня бюджетної безпеки нераціонально витра-
чати таку саму кількість ресурсів, як на банківську 
безпеку або безпеку небанківського фінансового 
ринку, високі показники яких можуть гарантувати 
інвестиційні перспективи національної економіки 
держави та її конкурентоспроможність на глобаль-
ному ринку капіталів.

Принцип сегментації означає необхідність 
планування та реалізації заходів щодо забезпе-
чення фінансової безпеки держави з конкрети-
зацією тактичних дій у цьому напрямі в кожному 
сегменті фінансової системи та окремо в кожному 
секторі фінансового ринку. Специфіка функціону-
вання учасників фінансової системи, а особливо 
професійних учасників фінансового ринку, не дає 
змогу розробити універсальний план заходів щодо 
забезпечення економічної безпеки фінансового 
ринку загалом і вимагає формування переліку 
стратегічних імперативів для досягнення належ-
ного рівня захисту суб’єктів на кожному з ринків 
фінансових послуг, зокрема страховому, кредит-
ному, інвестиційному, банківському.

Принцип системності передбачає оцінювання, 
планування, забезпечення стану фінансової без-

пеки держави в комплексі та з урахуванням наяв-
ності та функціональних особливостей усіх еле-
ментів, що входять до фінансової системи України. 
Дотримання цього принципу вимагає виділяти 
елементи системи економічної безпеки країни та її 
фінансової складової, виявляти та вивчати зв’язки 
між ними, простежувати, яким чином деструктив-
ний вплив зовнішніх і внутрішніх загроз на окремих 
учасників фінансового ринку або один з його сег-
ментів буде відображатися на стані економічної 
безпеки інших учасників чи сегментів ринку.

Принцип об’єктивності має велике значення 
у період стрімкого зростання обсягів інформацій-
них потоків і усвідомлення значимості та цінності 
інформації як одного з активів для реалізації про-
цесів господарської, інвестиційної та фінансової 
діяльності учасників фінансової системи. Так, 
користувач інформації про рівень фінансової без-
пеки повинен розуміти, що наявні у нього резуль-
тати її оцінювання та, власне, дані можуть мати 
суб’єктивний характер, а тому у спробах забез-
печення високого рівня економічної безпеки на 
різних рівнях економічної системи суб’єктам, заді-
яним у цьому процесі, доцільно намагатись само-
стійно отримати достовірні відомості про функ-
ціональний стан елементів фінансової системи, 
її учасників тощо, а також проводити їх аналіз 
особисто для забезпечення найвищого можли-
вого рівня об’єктивності суджень. Іншим проявом 
дотримання принципу об’єктивності є необхід-
ність побудови системи захисту економічної без-
пеки національної економіки на основі елемен-
тів, що реально існують в об’єктивній дійсності, 
з урахуванням їх поточного стану та без огляду на 
будь-чиї побажання і вподобання щодо розробки 
або зміни механізмів протидії загрозам у процесі 
забезпечення економічної безпеки, якщо вони 
суперечать об’єктивній необхідності.

Принцип повноти означає, що набір заходів 
та інструментів уникнення, протидії, мінімізації 
загроз економічній безпеці повинен бути достат-
нім для захисту усіх її складових та елементів 
без жодного винятку. З філософської точки зору 
принцип повноти (“the Principle of Plenitude”) озна-
чає, що всі можливості, які коли-небудь існували, 
коли-небудь повністю реалізуються. Жодна мож-
ливість не залишиться нездійсненою у нескінчен-
ності плину часу. Навпаки, те, що ніколи не реа-
лізується, слід вважати неможливим. Принцип 
повноти передбачає, що ніяка справжня потен-
ційність буття не може залишитися нездійсненою. 
У контексті забезпечення економічної та фінансо-
вої безпеки на мікро- та макрорівнях інтерпретація 
цього принципу може бути такою: кожна загроза 
зовнішньої та внутрішньої відносно системи еко-
номічної безпеки природи походження у пев-
ний момент часу реалізується, а також матиме 
наслідки для поточного та перспективного стану 
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окремого елементу або сукупності елементів 
системи економічної (фінансової) безпеки. Тому 
перелік загроз, завдання протидії яким планується 
включити до стратегій забезпечення фінансо-
вої безпеки та економічної безпеки національної 
економіки в перспективі, має бути максимально 
детальним.

Принцип динаміки передбачає, що фінансова 
система України, а отже, і стан її безпеки пере-
бувають під впливом змін, тобто є динамічними. 
Тому заходи забезпечення фінансової безпеки 
повинні бути адаптивними, відповідно, такими, що 
можуть бути пристосованими до зміни параметрів 
або характеристик елементів системи безпеки чи 
її функціональних складових.

Нині в Україні відсутня Стратегія фінансової 
безпеки держави. Комплексна програма розви-
тку фінансового сектору України до 2020 р. [10] 
була прийнята у 2015 р.; Стратегія сталого розви-
тку «Україна – 2020» була схвалена Указом Пре-
зидента України у січні 2015 р. [11]; затверджена 
у 2016 р. Концепція розвитку сектору безпеки і обо-
рони України [12] як орієнтирів для досягнення 
належного стану окремих показників визначає 
кінець 2020 р. (тобто також розрахована на п’ять 
років). З урахуванням цього за умови розробки 
та прийняття на державному рівні у 2018 р. Стра-
тегії фінансової безпеки України, Стратегії забез-
печення економічної безпеки національної еко-
номіки або іншого документа, в якому буде чітко 
визначено стратегічні імперативи забезпечення 
економічної безпеки фінансової системи України, 
часовий горизонт його дії та планові показники 
мають сягати 2023 р.

Висновки з проведеного дослідження. 
У проведеному дослідженні визначено фінансові 
інтереси України в різних сегментах фінансової 
системи, а також перераховано принципи забез-
печення фінансової безпеки держави, що є осно-
вою економічної безпеки національної економіки. 
Отримані результати можуть бути використані 
як інформаційно-аналітичне підґрунтя для пла-
нування довгострокових заходів забезпечення 
фінансової та економічної безпеки на мікрорівні, а 
у подальших дослідженнях планується запропону-
вати перелік цільових орієнтирів для розроблення 
та реалізації на макрорівні стратегії забезпечення 
фінансової безпеки України до 2023 р., а також 
довести необхідність відображення основних її 

положень у стратегіях забезпечення економічної 
безпеки національної економіки України.
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Постановка проблеми. Проблема щільності 
забудови земельних площ в межах міст вимагає 
застосування будівництва висотних будівель та осво-
єння підземного простору. Актуальним чином вини-
кає питання визначення вартості висотних будівель, 
яка тісно пов’язана зі збільшенням поверховості, 
функціональним призначенням будівель, їх об’ємно-
планувальним та конструктивним рішеннями. Зрозу-
міло, що наукові дослідження потрібно спрямувати 
в бік зменшення тривалості будівництва, а отже, 
зменшення вартості будівництва таких об’єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вирішенням питань визначення вартості багато-
поверхових багатофункціональних комплексів, які 
стали актуальними під час орієнтації на модерніза-
цію і розвиток наявної інфраструктури, яка зумов-
лена необхідністю ефективного використання 
міських земель, займалися К.Б. Ганієв, В.А. Дави-
дов, О.М. Пшінько, Д.В. Гончаренко, П.П. Олійник, 
К.А. Шрейбер, Л.М. Шутенко, Т.С. Крачуновська, 
В.І. Торкатюк, В.В. Савйовський, Є.І. Заяць.

Але в повному обсязі проблема визначення 
вартості зведення та житлової площі висотних буді-
вель на основі комплексного підходу не вирішена.

Постановка завдання. У статті проведемо 
аналіз сучасних досліджень щодо питань вартості 
будівництва висотних будівель та змін в норматив-
ній базі, які регламентують визначення кошторис-
ної вартості під час спорудження нестандартних 
висотних будівель і споруд.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальновизнаними лідерами у сфері будівни-
цтва висотних будівель є Китай та Об’єднані 
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Арабські Емірати. Найвища будівля у світі висо-
тою 828 м Burj Khalifa побудована в 2010 році 
в Дубаї. В Саудівській Аравії ведеться будівництво 
Kingdom Tower висотою 1 км.

На території України перший висотний будинок 
був побудований ще у 1912 році у м. Києві (Хмаро-
чос Гінзбурга (67,5 м)), в 1928 році у Харкові ство-
рений 13-поверховий Держпром, а у 1932 році – 
14-поверховий Дім Проектів.

Новий історичний період висотного будівни-
цтва в Україні розпочався з 2000-х років з відміною 
радянського законодавства, яке забороняло будів-
ництво вище умовної позначки (рівня підлоги остан-
нього поверху) у 73,5 м. Серед сучасних реалізова-
них проектів висотних будівель в Україні потрібно 
назвати побудований в Дніпрі ЖК «Башти» висо-
тою 123 м (2005 рік), ЖК «Корона» № 2 висотою 
128 м (2008 рік), ЖК «Срібний бриз» висотою 111 м 
(2009 рік), побудований в Києві, ЖК “Ark Palase” 
№ 1 висотою 106 м в Одесі.

Потреба вивчення зарубіжного досвіду питань 
визначення вартості будівництва висотних буді-
вель пов’язана з ускладненням проблем вели-
ких місць, постійними змінами у формуванні їх 
об’ємно-планувальної структури та тенденцією 
до потреби збільшення площ житла і кількості 
квартир, зниженні вартості будівництва та експлу-
атаційних витрат на його утримання. Проблеми 
ускладнюються незадовільним станом інженер-
них мереж, обмеженістю пропускної спроможності 
міського транспорту, недостатньою забезпече-
ністю населення міст об’єктами соціально-побуто-
вого призначення [8].

У статті визначено актуальність дослі-
дження вартості будівництва висотних 
будівель, яка тісно пов’язана зі збільшенням 
поверховості, функціональним призначен-
ням будівель, їх об’ємно-планувальним та 
конструктивним рішеннями. Розглянуто 
наукові напрацювання щодо питань змен-
шення тривалості будівництва, а отже, 
зменшення вартості будівництва таких 
об’єктів. Наведено регламентацію цього 
питання державними нормативами.
Ключові слова: вартість будівництва висо-
тних будівель, кошторисна вартість, про-
дуктивність, ресурси, норми.

В статье определена актуальность 
исследования стоимости строительства 
высотных строений, которая тесно свя-
зана з увеличением этажности, функци-
ональным назначением строений, их объ-
емно-планировочным и конструктивным 
решениями. Рассмотрены научные нара-
ботки касательно вопросов уменьшения 

продолжительности строительства, а 
значит, уменьшения стоимости стро-
ительства таких объектов. Приведена 
регламентация этого вопроса государ-
ственными нормами.
Ключевые слова: стоимость строитель-
ства высотных зданий, сметная стои-
мость, производительность, ресурсы, 
нормы.

The article determines the relevance of the 
study of the cost of building high-rise buildings, 
which will be closely related to the increase in 
surface area, the functional purpose of build-
ings, their volumetric – planning and construc-
tive solutions. The scientific developments 
concerning the reduction of the duration of 
construction and, thus, the reduction of the 
cost of construction of such objects are consid-
ered. The regulation of this issue is regulated 
by state standards.
Key words: cost of building high-rise buildings, 
estimated cost, productivity, resources, norms.
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Питанням рішень оптимізації раціональних 
організаційно-технічних рішень і витрат на зве-
дення та експлуатацію почали приділяти увагу ще 
в радянські часи.

Питання зниження вартості висотних будівель 
розглянуте в роботах Г.В. Бадеяна, В.І. Больша-
кова, Д.Ф. Гончаренко, І.В. Грігорьєва, А.Б. Айра-
петова, В.І. Торкатюка, Є.І. Зайця та інших нау-
ковців.

В більшості досліджень основними характе-
ристиками проектів виступають організаційно-кон-
структивні параметри, але, як визначає Є.І. Заяць, 
оцінка проекту висотної будівлі повинна характе-
ризуватися такими основними параметрами, як:

– загальна вартість будівництва;
– терміни будівництва;
– показники архітектурно-планувальних рішень 

та величина надземної маси будівлі;
– витрати сталі, зокрема арматурної сталі;
– обсяг залізобетона [9].
Висотне будівництво регламентується держав-

ними нормативами.
По-перше, потрібно зазначити ДБН  

В.2.2-24:2009 «Будинки і споруди. Проектування 
висотних житлових і громадських будівель» [11]. 
Підготовлений Мінрегіонбудом України цей норма-
тивний документ разом з елементними кошторис-
ними нормами, хоча й охоплює майже весь спектр 
питань висотного та експериментального будівни-
цтва, але все ж таки має безліч білих плям.

В Україні нині термін «висотне будівництво» 
використовується під час зведення будинків 
вище 25 поверхів (з умовною висотою верхнього 
поверху, що експлуатується, у 73,5 м).

Але за відсутності широкої практики будівни-
цтва та набутого досвіду проектування таких тех-
нічно складних будівельних об’єктів, як висотні 
будівлі і споруди, ДБН «Проектування висотних 

житлових і громадських будинків» обмежується 
вимогами до проектування житлових будинків 
висотою до 100 м та громадських до 150 м.

Ресурсні елементні кошторисні норми, затвер-
джені Мінрегіонбудом, рекомендують використо-
вувати коефіцієнти, які корегують вартість залежно 
від висоти будівництва.

В табл. 1 представлено коефіцієнти до витрат 
труда робітників-будівельників залежно від про-
ведення монолітних робіт на відповідній висоті 
згідно з ДСТУ Б Д.2.2-6:2016 (Збірник 6) «Бетонні 
та залізобетонні конструкції монолітні» [12].

Норми ДСТУ Б Д.2.2-7:2012 (Збірник 7) «Бетонні 
та залізобетонні конструкції збірні» передбачають 
визначення вартості установки конструкцій в одно-
поверхових промислових будівлях та спорудах 
висотою до 35 м, багатоповерхових промислових 
будівлях та спорудах до 57 м, в головних корпу-
сах теплових електростанцій до 57 м, в будівлях 
житлового та громадського призначення та адмі-
ністративно-побутових приміщеннях промислових 
підприємств до 40 м [13].

Під час формування вартості та визначення 
ресурсів на установку збірних залізобетонних 
конструкцій одноповерхових промислових буді-
вель та споруд висотою більше 35 м та багатопо-
верхових висотою більше 57 м кошторисні норми 
передбачають користування корегуючими коефі-
цієнтами. В такому разі необхідно виконати заміну 
монтажних кранів з відповідними характеристи-
ками згідно з проектом організації будівництва, на 
відміну від тих, що передбачені в нормах. Під час 
формування вартості та визначення ресурсів на 
установку збірних залізобетонних конструкцій жит-
лових, громадських та адміністративно-побутових 
приміщень виробничих будівель висотою більше 
40 м також використовують корегуючі коефіцієнти 
вартості, що наведені в табл. 2.

Таблиця 1
Корегуючі коефіцієнти вартості залежно від проведення монолітних робіт  

на відповідній висоті згідно з ДСТУ Б Д.2.2-6:2016

Умови застосування
Номери 

груп 
(норм)

Коефіцієнти до норм
витрат труда 
робітників-

будівельників
часу експлуатації машин

Під час проведення робіт на висоті (гли-
бині) від поверхні землі від 16 м до 35 м 1-25, 50-59 1,04

Під час проведення робіт на висоті (гли-
бині) від поверхні землі від 36 м до 55 м 1-25, 50-59 1,12

Під час проведення робіт на висоті (гли-
бині) від поверхні землі від 56 м до 75 м 1-25, 50-59 1,2

Під час проведення робіт на висоті (гли-
бині) від поверхні землі від 76 м до 105 м 1-25, 50-59 1,3

Під час оброблення та торкретування 
вертикальних поверхонь, розташованих 
вище 4 м

36 (1-3) 1,2

1,2 (компресори пересувні з двигуном 
внутрішнього згорання; цемент-пушка 
для усіх видів будівництва; насоси 
для будівельних розчинів; апарати 
піскострумневі)
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Згідно з ДБН В.2.2-24:2009 обмеження висоти 
житлових будинків до 100 м є принциповим підхо-
дом і нині обґрунтовується низкою визначальних 
чинників економічного, технічного, соціального 
та екологічного характеру, до яких належать такі:

– збільшення собівартості будівництва верхньої 
частини висотного будинку (як світова, так і вітчиз-
няна будівельна практика показує суттєве зрос-
тання питомої вартості будівництва зі збільшен-
ням висоти будинку, орієнтовно з 20-го поверху 
вартість зведення кожних 5-ти поверхів зростає 
на 10%, що підтверджує і досвід спорудження 
деяких висотних будинків в Києві, де собівартість 
1 м2 площі висотних секцій на 30-35% вища собі-
вартості 1 м² площі секцій до 23-х поверхів);

– низький коефіцієнт виходу корисної площі 
у висотних спорудах через необхідність викорис-
тання значного простору для влаштування вер-
тикальних конструкцій, розвинених ліфтових вуз-
лів та сходових клітин, технічних поверхів тощо 
(практика спорудження висотних житлових будин-
ків в м. Києві показала, що відношення корисної 
площі до загальної в 1,5-1,8 рази менше, ніж для 
будинків на 5-16 поверхів);

– необхідність підвищення вимог до безпеки 
експлуатації висотної споруди, перш за все пожеж-
ної безпеки;

– значне ускладнення роботи системи вентиля-
ції через великі перепади атмосферного тиску по 
висоті будинку;

– негативний вплив висоти на фізичний і пси-
хологічний стан мешканців (практика житлового 
будівництва в більшості розвинених країн євро-
пейського континенту, зокрема на законодавчому 
рівні, обмежує висоту будівель приблизно до 40 м).

Як показує міжнародний досвід, розроблення 
обґрунтованих нормативів для житлових і громад-
ських будинків, висота яких більше 150 м (хмаро-

чосів), є складним з наукової точки зору та неак-
туальним з точки зору їх необхідності для такого 
обмеженого сегменту висотного будівництва. 
Будинки більшої висоти необхідно споруджу-
вати як об’єкти експериментального будівництва 
виключно за індивідуальними проектами з розро-
бленням спеціальних технічних вимог та науково-
технічним супроводом, що відповідає загальносві-
товій практиці.

Дострокове введення об’єкта в експлуатацію 
дає можливість зменшити загальновиробничі 
витрати, які перебувають у складі прямих витрат, 
та адміністративні витрати, які перебувають 
у складі договірної ціни на будівельні роботи.

Наднормативна тривалість будівництва, пору-
шення термінів введення потужностей та осно-
вних фондів громадських будівель не дають змогу 
у встановлений термін забезпечити економіку 
необхідними послугами, що будуть надаватися, 
створюють диспропорції в міжгалузевому балансі 
і призводять до втрат в економіці країни, які можна 
розрахувати за такою формулою:

Пп = Ск × (Тф – Тн) × Ке,               (1)
де Пп – отримана продукція від скорочення тер-

мінів будівництва; Ск – сумарна кошторисна вар-
тість будов, одночасно включених до плану; Тф, 
Тн – фактичні й нормативні терміни будівництва 
відповідно; Ке – коефіцієнт ефективності інвести-
цій [7, с. 51; 10].

Загальновідомо, що дострокове введення 
в експлуатацію об’єкта дає змогу отримати додат-
ковий прибуток, за винятком випадків, коли від 
функціонування об’єкта отримання прибутків не 
планується і коли об’єкт у момент дострокового 
введення не може бути використаний за своїм 
призначенням.

Під час укладення підрядних догово-
рів інвестори зазначають відповідальність 

Таблиця 2
Корегуючі коефіцієнти вартості залежності від установки збірних залізобетонних конструкцій 

на відповідній висоті згідно з ДСТУ Б Д.2.2-7:2012

Умови використання Номер груп 
(норма)

Корегуючи коефіцієнти
витрат праці робітників-

будівельників
часу експлуатації 

машин та механізмів
витрат 

матеріалів
Під час проведення робіт на 
одноповерхових промислових 
будівлях висотою більше 35 м

10, 12-14, 16 1,15 1,15 -

Під час проведення робіт на 
багатоповерхових промисло-
вих будівлях висотою більше 
57 м

8, 10, 11, 15, 
17, 21 1,2 1,2 -

Під час проведення робіт 
на житлових та громадських 
будівлях і адміністративно-
побутових будівлях промис-
лових підприємств висотою 
більше 40 м

38-51 1,16 1,16 -
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та передбачають зацікавленість підрядників 
у дотриманні строків здачі замовнику об’єкта 
будівництва. Зазначена зацікавленість створю-
ється зобов’язанням інвесторів у разі достроко-
вого введення об’єкта перерахувати генеральній 
будівельній організації конкретну суму, що дорів-
нює певній частці договірної ціни.

Додатковий прибуток замовника (інвестора) 
від дострокового введення в експлуатацію об’єкта 
визначається за такою формулою:

Å Å ІÊ Ò Òäâ í ä ô� �( ),                      (2)
де Ен – очікувана прибутковість збудованого 

об’єкта; ІК – обсяг інвестиційних коштів на будівни-
цтво; Тд, Тф – строки будівництва об’єкта за дого-
вором і фактичний в роках відповідно.

Таким чином, дострокове введення об’єкта 
в експлуатацію дає змогу підрядній організації зни-
зити загальновиробничі й адміністративні витрати 
та отримати додатковий прибуток:

Å d ÇÂÂ ÀÂ
Ò
Òï ï
ä

ô

� � �( )( ),1                 (3)

де dп – частка умовно постійних загальновироб-
ничих витрат; ЗВВ – загальновиробничі витрати; 
АВ – адміністративні витрати.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, можемо ствердити, що наукові 
дослідження визначення вартості висотних буді-
вель потрібно спрямувати на зменшення трива-
лості будівництва, а отже, зменшення вартості 
будівництва таких об’єктів.

Дострокове введення об’єкта в експлуатацію 
дає можливість зменшити загальновиробничі 
витрати, які перебувають у складі прямих витрат, 
та адміністративні витрати, які перебувають 
у складі договірної ціни на будівельні роботи.

Як показує міжнародний досвід, розроблення 
обґрунтованих нормативів для громадських 
будинків, висота яких більше 150 м (хмарочосів), 
є складним з наукової точки зору. Будинки біль-
шої висоти необхідно споруджувати як об’єкти 
експериментального будівництва виключно за 
індивідуальними проектами з розробленням 
спеціальних технічних вимог та науково-техніч-
ним супроводом, що відповідає загальносвітовій 
практиці.
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Постановка проблеми. Туризм є однією з галу-
зей економіки, що динамічно розвивається, серед-
ньорічний приріст якої становить близько 5%, 
і кількість міжнародних перевезень може подво-
їтися до 2020 року. Внесок туризму до світового 
ВВП з непрямими ефектами становить до 10% [1].

Розвиток туризму охоплює значні території, 
тому може мати масштабні як позитивні, так і нега-
тивні наслідки для держави та регіонів. У зв’язку 
з цим 2017 рік був оголошений ООН роком сталого 
розвитку туризму.

Основою туристичної діяльності є природні 
та історико-культурні ресурси, тому вона чітко 
прив’язана до місцевості, де вони сконцентровані. 
Туризм може бути додатковим джерелом доходів 
для місцевого населення. Наприклад, на Одещині 
туристичний збір у 2017 р. становив 5,2 млн грн. 
[2]. Але туристична діяльність може мати серйозні 
негативні наслідки для регіону. Наслідки зміню-
ються залежно від кількості і характеру туристів, 
а також характеристики місця, де провадиться 
туристична діяльність. Ці негативні впливи можна 
зменшити, якщо ефективно управляти туристич-
ною привабливістю території на засадах сталого 
розвитку. Тому особливої актуальності набувають 
дослідження щодо визначення та формулювання 
проблем сталого розвитку туризму регіонів.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Започаткували теоретичне підґрунтя науко-
вих досліджень щодо сталого розвитку Г. Дейлі 
[3], Дж. М. Хулс [4], Р.В. Кейтс, Т.М. Перріс, 
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МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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А.А. Лейзеровіч [5], В. Вернадський [6]. Вивченню 
та розв’язанню проблем, які виникають під час 
дослідження проблем управління сталим розви-
тком присвятили свої праці В.М. Бабаєв [7], який 
проаналізував стан соціально-економічного розви-
тку регіону з урахуванням впливу агломераційних 
процесів, управління якими є одним з основних 
складових стратегії сталого розвитку територій; 
Л.Ц. Масловська [8], яка розглянула методичні під-
ходи до розроблення регіональних програм ста-
лого розвитку; Т.І. Ткаченко [9], який запропонував 
засади ринкового механізму управління туризмом 
за моделлю сталого розвитку; О.В. Литвинова [10], 
яка розкрила сутність сталого розвитку туризму. 
Але у роботах цих учених недостатньо висвітлені 
проблеми методичного забезпечення сталого роз-
витку туризму у регіоні.

Формулювання цілей статті. Мета статті – 
аналіз наявних визначень понять «сталий розви-
ток» та «сталий розвиток туризму»; формулювання 
власного визначення поняття «сталий розвиток 
туризму»; розроблення методики економічного 
оцінювання та регулювання туристичної індустрії 
території на засадах сталого розвитку та апробу-
вання її на прикладі Одеської області.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До певного часу розвиток людства визначався 
ступенем розвитку матеріального виробництва. 
Використання природних ресурсів відбувалося 
в межах асиміляційних можливостей природи 
(здатності нейтралізувати антропогенний вплив). 

У статті з’ясовано сутність поняття 
«сталий розвиток». Проаналізовано наявні 
та сформульовано власне визначення 
поняття «сталий розвиток туризму». 
Визначено проблеми та принципи сталого 
розвитку туризму. Розкрито зміст концепції 
сталого розвитку туризму. Запропоновано 
методику економічного оцінювання та регу-
лювання туристичної індустрії території на 
засадах сталого розвитку та адаптовано її 
на прикладі Одеської області.
Ключові слова: сталий розвиток, сталий 
розвиток туризму, туристичний регіон, 
туристична привабливість, рекреаційне 
навантаження, методика оцінювання, 
Одеський регіон.

В статье выяснено сущность понятия 
«устойчивое развитие». Проанализиро-
ваны имеющиеся и сформулированы соб-
ственные определение понятия «устой-
чивое развитие туризма». Определены 
проблемы и принципы устойчивого разви-
тия туризма. Раскрыто содержание кон-
цепции устойчивого развития туризма. 
Предложена методика экономической 

оценки и регулирования туристической 
индустрии территории на принципах 
устойчивого развития и адаптировано ее 
на примере Одесской области.
Ключевые слова: устойчивое развитие, 
устойчивое развитие туризма, туристиче-
ский регион, туристическая привлекатель-
ность, рекреационная нагрузка, методика 
оценки, Одесский регион.

The article clarifies the essence of the concept 
of “sustainable development”. The existing and 
formulated own definition of the concept “sus-
tainable tourism development” is analysed. The 
problems and principles of sustainable tourism 
development are determined. Content of the 
concept of sustainable development of tourism 
is revealed. The method of economic appraisal 
and regulation of the tourism industry of the ter-
ritory on the basis of sustainable development 
is proposed and adapted by its example of the 
Odesa region.
Key words: sustainable development, sustaina-
ble development of tourism, tourist region, tourist 
attraction, recreational load, assessment meth-
odology, Odesa region.
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Тому не було потреби враховувати екологічний 
складник розвитку суспільства. Усі зусилля спря-
мовувалися на економічне зростання держав. 
Тільки з ХХ ст., коли чисельність населення різко 
зросла, а негативний антропогенний вплив на 
довкілля почав відчуватися на глобальному рівні, 
постала проблема співвідношення економічного 
та екологічного аспектів розвитку господарства. 
Однак сталий розвиток не слід сприймати лише 
через економічний чи екологічний імперативи 
у виробництві та споживанні.

Термін «сталий розвиток» є офіційним укра-
їнським відповідником англійського терміна 
«sustainable development», дослівний переклад 
якого може бути «життєздатний розвиток», «само-
підтримуваний розвиток», «всебічно збалансова-
ний розвиток» [11].

За словником української мови «cталий – це 
безперервний, незмінний» [12].

У доповіді Міжнародної Комісії з навколишнього 
середовища і розвитку зазначено, що «сталий роз-
виток – це розвій, який передбачає задоволення 
потреб теперішнього часу, не ставлячи під загрозу 
здатність майбутніх поколінь задовольняти їхні 
власні потреби» [13].

Стосовно економіки сталий розвиток – це 
керований розвій на основі системного підходу 
та сучасних інформаційних технологій, які дають 
змогу дуже швидко моделювати різні варіанти 
напрямів змін, з високою точністю прогнозувати їх 
результати та вибрати оптимальний.

У 2014 році Україна вступила у фазу рефор-
мування старої системи, що дало поштовх до 
підписання у 2015 році Указу Президента «Про 
Стратегію сталого розвитку “Україна-2020”» [14] 
та прийняття «Стратегії сталого розвитку “Укра-
їна-2020”» [15].

Однак у Стратегії лише задекларовано цілі на 
шляху до сталого розвитку, але не конкретизо-
вано їх та не визначено кількість і джерела коштів, 
необхідних для її реалізації.

Основні напрями стратегії сталого розви-
тку мають передбачати: узгодженість економіч-
ного, соціального та екологічного аспектів розви-
тку території як цілісної територіальної системи; 
забезпечення економічного розвитку регіону для 
підвищення рівня життя населення, забезпечення 
зайнятості працездатного населення та соціаль-
ного захисту непрацездатних; формування інф-
раструктури регіону (виробничої, транспортної, 
інженерної, соціальної, ринкової тощо); державну 
підтримку наукових розробок щодо сталого розви-
тку; здійснення екологічного моніторингу на всіх 
рівнях; міжнародну співпрацю щодо сталого роз-
витку регіонів.

За «Концепцією сталого розвитку населе-
них пунктів», затвердженою Постановою ВРУ  
№ 1359-XIV, сталий розвиток визначено як «соці-

ально, економічно та екологічно збалансований 
розвиток міських та сільських поселень, спрямова-
ний на створення їхнього потенціалу, повноцінного 
життєвого середовища для сучасного та наступ-
них поколінь» [16].

Т.І. Ткаченко вважає, що сталий розвиток 
туризму – це такий розвиток, який забезпечує визна-
чений тип рівноваги, тобто баланс між соціально-
економічними та природними складниками [9].

На думку Г.В. Казачковської, «сталий розвиток 
туризму можливий за умови існування рівноваги 
між збереженням природних та історико-культур-
них ресурсів, економічними інтересами, соціаль-
ними потребами і розвоєм туристичної діяльності, 
а також за умови створення сприятливого серед-
овища для формування якісного національного 
туристичного продукту [17].

А.М. Хахлюк і А.В. Лук’янов доводять, що роз-
виток туризму відповідно до імператив сталого 
розвитку повинен ґрунтуватися на основі збалан-
сованості інтересів між економічною ефектив-
ністю туристичної галузі та збереженням природ-
ного довкілля [18].

За документами Всесвітньої туристичної орга-
нізації «сталий розвиток туризму – це туристична 
діяльність, за якої управління всіма ресурсами 
проходить таким чином, що економічні, соціальні, 
естетичні потреби задовольняються та зберіга-
ється культурний складник, екологічні процеси, біо-
логічне розмаїття та системи підтримки життя» [1].

Отже, сталий розвиток туризму – це збалансо-
ваний, економічно доцільний розвій туристичної 
індустрії на основі збалансованості між збере-
женням та охороною природних та історико-куль-
турних ресурсів, задоволенням потреб туристів 
та соціальними потребами місцевого населення 
туристичної дестинації.

Проблемою сталого розвитку туризму є вико-
ристання позитивного впливу туристичної діяль-
ності та обмеження (регулювання) її негативних 
наслідків. «Сталий розвиток туризму відповідає 
потребам нинішніх туристів приймаючих регіонів, 
захищаючи та посилюючи можливості для май-
бутнього. Передбачається, що він веде до управ-
ління всіма видами ресурсів таким чином, щоб 
задовольнити економічні, соціальні та естетичні 
потреби збереження культурної цілісності, осно-
вних екологічних процесів, біологічного розмаїття 
та життєзабезпечення системи» [1].

Принципи сталого розвитку туризму: еколого-
збалансоване використання природних ресурсів; 
збереження культурної спадщини; залучення міс-
цевого населення до просвітницької діяльності 
щодо бережливого ставлення до природи та куль-
турних пам’яток; застосування концепції екологіч-
ного менеджменту та маркетингу.

Концепція сталого розвитку туризму включає 
три складники:
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– економічний, який передбачає економічно 
доцільний розвій туристичної індустрії на основі 
збалансованості між збереженням і охороною при-
родних та історико-культурних ресурсів та задово-
ленням потреб туристів;

– соціальний, за яким враховують потреби міс-
цевого населення;

– екологічний, який передбачає оптимальне 
використання та бережливе ставлення до обме-
жених природних туристичних ресурсів, особливо 
унікальних.

Економічно доцільний розвиток туризму – це 
доцільність прийому у регіоні такої кількості турис-
тів, яка дасть можливість досягти максимального 
економічного ефекту. Щоб визначити економічно 
доцільність розвитку туризму, необхідно виявити 
сукупність чинників, які впливають на підвищення 
туристичної привабливості регіону, та заходи, які 
слід реалізувати, щоб її досягти. У певному регі-
оні може бути потенціал для розвитку туризму 
та бажання прийняти максимальну кількість 
туристів, але щоб досягти максимальної турис-
тичної привабливості території, затрати для цього 
можуть виявитися недоцільними. Інші регіони, які 
вже досягли певного рівня туристичної привабли-
вості території, можуть планувати прийом меншої 
кількості туристів із високими витратами на місці 
прибуття, щоб таким чином зменшити рекреаційне 
та психологічне навантаження на туристичну 
територію, й одночасно отримати максимальний 
економічний ефект.

Туризм – багатогранна галузь економіки, яка 
має великий потенціал, отже, його розвиток має 
базуватися на додатковому доході для місцевого 
населення, сприяти зростанню економіки прийма-
ючої країни, створювати додаткові робочі місця. 
Сталий розвиток туризму можливий лише за під-
тримки держави, оскільки лише на національному 
рівні можливо створити стратегічну основу його 
розвою на місцях.

Функціонування туризму на засадах сталого 
розвитку передбачає: економічно доцільний, зба-
лансований розвиток туристичної індустрії; забез-
печення економічного, соціального та культурного 
розвитку громад; захист природного та культур-
ного середовища; виготовлення якісної продук-
ції та надання кваліфікованих послуг для задо-
волення потреб туристів тощо. Однак настає 
момент, коли розвиток туризму необхідно оптимі-
зувати, тобто стимулювати прибуття таких катего-
рій туристів, які залишать у місці прибуття більше 
коштів за меншої кількості відвідувань. Такий про-
цес потребує створення високорозрядних засобів 
розміщення туристів (не нижче 5-зіркових), під-
вищення якості туристичних послуг, формування 
високоякісної туристичної інфраструктури (дороги, 
аеропорти, залізничні вокзали тощо), які б відпові-
дали міжнародним стандартам.

Особливістю прогнозування таких складних 
соціально-економічних явищ, як туризм, є бага-
товаріантність, тобто можливість використання 
різних методів чи критеріїв оцінювання. Процес 
розвитку туризму на засадах сталого розвитку має 
ймовірнісний характер, прогнозувати який досить 
складно. Закономірності сталого розвитку туризму 
формуються під впливом багатьох різноманітних 
чинників, деякі з них мають суб’єктивний харак-
тер. Тому для економічного оцінювання туризму 
на засадах сталого розвитку скористаємося комп-
лексною методикою.

Основним критерієм туристичної динаміки 
та визначальним суб’єктом економічних відно-
син на туристичному ринку є туристи. Тому від 
кількості туристів, які відвідали певний регіон, 
залежить прибутковість туристичної діяльності. 
З іншого боку – за кількістю туристів, що відві-
дали місцевість, можна визначити її туристичну 
привабливість. Але зі зростанням кількості турис-
тичних прибуттів (особливо у великі густозаселені 
міста) регіони, які досягли високого рівня турис-
тичної привабливості, прагнуть не лише залучити 
на свою територію більшу кількість туристів, але 
й дотримуватися допустимих норм рекреаційного 
та психологічного навантаження шляхом прива-
блення багатих туристів, тобто таких, які б зали-
шали більше доходів на місцях прибуття.

Потенційно можлива кількість туристів у регі-
оні – це та їх частина, яку може прийняти турис-
тичний регіон, враховуючи ресурсний потенціал 
(кількість природних та антропогенних туристичних 
ресурсів) території; місткість матеріально-технічної 
бази туризму (готелів, санаторіїв, пансіонатів тощо); 
рекреаційне навантаження на територію, за дотри-
мання якого створюються умови для підтримки еко-
логічної рівноваги, комфортного відпочинку та не 
погіршення якості природних туристичних ресурсів.

Економічно доцільна кількість туристів у регіоні – 
це така їх частина, яка дасть змогу отримати мак-
симальний економічний ефект від їх перебування 
у його межах. Наявна (фактична) кількість турис-
тів – це та їх частина, яка зафіксована у держав-
ній статистичній звітності господарюючих суб’єктів 
туристичної індустрії, тобто ті туристи, які фактично 
(за офіційними даними) відвідали регіон. Але слід 
враховувати і тих туристів, які не реєструються офі-
ційно, а подорожують неорганізовано.

Процес економічного оцінювання та регулю-
вання туристичної індустрії території на засадах 
сталого розвитку, що становитиме в подальшому 
відповідну методику, пропонуємо здійснювати 
у такій послідовності:

І-й етап. Визначення туристичного потенціалу 
території, який є сукупністю всіх його туристичних 
ресурсів.

ІІ-й етап. Оцінювання рекреаційної місткості 
території.
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ІІІ-й етап. Здійснення маркетингових дослі-
джень з метою прогнозування попиту на послуги 
туристичних підприємств регіону (зокрема, серед 
іноземців).

ІV-й етап. Формування переліку можливих захо-
дів щодо сталого розвитку туризму в межах тери-
торії регіону.

V-й етап. Регулювання сталого розвитку 
туризму території шляхом коригування державних 
(місцевих) програм.

Розглянемо детальніше етапи економічного 
оцінювання та регулювання туристичної індустрії 
території на засадах сталого розвитку на прикладі 
Одеської області України.

І-й етап. Визначення туристичного потенціалу 
території, який передбачає аналіз наявності при-
родних, історико-культурних туристичних ресурсів 
та матеріально-технічної бази туризму, а також 
рівня їх використання.

Показниками оцінювання туристичного потен-
ціалу приймемо площу природних туристичних 
ресурсів регіону; кількість засобів розміщення 
туристів, у т. ч. 5-зіркових; кількість антропогенних 
туристичних ресурсів (у т. ч. унікальних (віднесе-
них до світової спадщини ЮНЕСКО).

Площа природних туристичних ресурсів Одесь-
кої області, за розрахунками О.О. Бейдика, ста-
новить 115,71 тис. км2 [19]. Кількість засобів роз-
міщення туристів в Одеській області станом на 
2016 рік становить 583 одиниці [21], з них близько 
15 одиниць – 5-зіркові готелі, які мають змогу при-
ймати заможних туристів і таким чином оптимізу-
вати їхню кількість у межах Одеської області задля 
сталого розвитку туризму в її межах.

Кількість антропогенних, біосоціальних турис-
тичних ресурсів: 5488 одиниць [19], із них до сві-
тової спадщини ЮНЕСКО віднесено історичний 
центр і порт м. Одеси та Астрономічну обсерва-
торію Одеського національного університету [11].

Отже, туристичний потенціал Одещини досить 
високий, вона посідає 15-те місце серед інших 
областей України [22].

Результатом аналізу ресурсного потенціалу 
та можливостей туристичної індустрії регіону має 
стати визначення шляхів раціонального викорис-
тання та підвищення привабливості наявного при-
родно-ресурсного та історико-культурного потен-
ціалу; прогнозування кошторисних витрат задля 
модернізації наявної та розширення нової матері-
ально-технічної бази та інфраструктури туризму; 
прогнозування витрат на створення навчальних 
центрів для підвищення кваліфікації та навчання 
трудових кадрів; прогнозування витрат на достатнє 
інформаційне забезпечення та рекламування 
туристичної галузі регіону, що дасть можливість 
розробити ефективні інвестиційні проекти для під-
вищення туристичної привабливості території на 
засадах сталого розвитку.

ІІ-й етап. Оцінювання рекреаційної місткості 
території. Для запобігання зниження ефекту оздо-
ровлення та відпочинку під час здійснення турис-
тичної діяльності слід враховувати норми рекре-
аційного навантаження на відповідні місцевості. 
З огляду на рекреаційне навантаження для запо-
бігання зниження якості довкілля на туристич-
ній території визначається рекреаційна місткість 
місцевості, яка вимірюється як загальна кількість 
осіб, що можуть одночасно перебувати там, не 
завдаючи шкоди природному середовищу. Рекре-
аційна місткість залежить від норми рекреаційного 
навантаження, площі рекреаційної території, часу 
перебування туристів у її межах та тривалості 
сприятливого для відпочинку періоду [20].

За нормативами, розрахованими в ІРД НАН 
України, в середньому рекреаційна місткість 
туристичних центрів приморських територій ста-
новить 400 тис. осіб/рік [20]. За статистичними 
даними Головного управління статистики в Одесь-
кій області, фактично обслужено у засобах роз-
міщення туристів у 2016 р. 278,227 тис. осіб [21]. 
Отже, використано 69,56% потенціалу. Невико-
ристаних можливостей для залучення туристів 
залишається понад 30%.

ІІІ-й етап. Проведення маркетингових дослі-
джень із метою прогнозування попиту на послуги 
туристичних підприємств Одеської області Укра-
їни (зокрема, серед іноземців). Для цього скорис-
таємося статистичними даними (табл. 1).

Результати розрахунку (див. табл. 1) свід-
чать про зростання попиту на туристичні послуги 
у 2015 р. на 17,17% і зменшення зростання попиту 
у 2016 р. на 8,37%. У середньому порівняно 
з 2014 р. попит на туристичні послуги підприємств 
Одеської області зріс на 12,77%. Однак кількість 
обслужених іноземних громадян у засобах розмі-
щення туристів Одещини збільшилася на 30,53% 
у 2015 р., а у 2016 р. зменшилася на 54,12%. Отже, 
на шляху до сталого розвитку туризму є потреба 
покращувати ситуацію щодо залучення іноземних 
туристів на Одещину.

Отже, можемо прогнозувати зростання попиту 
на послуги туристичних підприємств Одеської 
області в середньому на 13%, однак серед інозем-
них громадян попит у 2016 році зменшився більше 
ніж на 54%. Для збільшення попиту серед іно-
земних туристів необхідно здійснювати необхідні 
маркетингові заходи, про що слід зазначити у Про-
грамі розвитку туризму в Одеській області.

IV-й етап. Формування переліку можливих захо-
дів щодо сталого розвитку туризму в межах тери-
торії регіону. Такі заходи можуть передбачати:

1) підвищення привабливості природних турис-
тичних ресурсів та історико-культурних пам’яток 
шляхом раціонального та бережливого їх викорис-
тання, враховуючи рекреаційне та психологічне 
навантаження;
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2) здійснення реконструкції та модернізації 
матеріально-технічної бази туризму, у тому числі 
історико-культурних пам’яток;

3) підвищення якості сервісного обслугову-
вання шляхом упровадження обов’язкової серти-
фікації готельних послуг та послуг харчування за 
міжнародними стандартами;

4) створення необхідної інфраструктури і покра-
щення стану наявної;

5) інформаційне забезпечення та рекламу-
вання туризму, особливо за межами держави, 
шляхом формування національної системи інфор-
маційних центрів;

6) розвиток суміжних із туризмом галузей еко-
номіки, у тому числі у сфері розваг;

7) підготовка висококваліфікованих нових 
та підвищення кваліфікації наявних трудових 
кадрів для туризму шляхом розширення системи 
спеціалізованих навчальних закладів та стажу-
вання за кордоном;

8) підвищення якості довкілля;
9) здійснення маркетингової кампанії щодо кон-

кретних туристичних послуг у межах регіону, спря-
мованих на приваблення іноземних туристів;

10) проведення просвітницької діяльності щодо 
бережливого ставлення до природи та культурних 
пам’яток.

Успішність реалізації запропонованої програми 
заходів буде залежати від розроблення та запро-
вадження плану дій, який би враховував усі 
аспекти виконання заходів. Такий план дій перед-
бачає: нормативно-правове та методичне забез-
печення розвитку туризму, узгодженість із між-
народним законодавством; виділення туризму як 
окремої галузі економіки для покращення не лише 
статистичної звітності з усіх видів туризму, а і дер-
жавного управління та регулювання.

За результатами попередніх етапів дослі-
дження розробляється інвестиційний проект щодо 
сталого розвитку туризму. Для його успішної реа-
лізації необхідно запланувати розміри коштів за 
усіма розділами програми. Визначення необхід-
ної кількості інвестицій залежить від економічної 
ситуації на ринку. Проводячи маркетингове дослі-

дження (планування попиту на послуги туристич-
них підприємств, що було зроблено на третьому 
етапі програмних заходів), визначено, що попит 
на послуги туристичних підприємств Одеської 
області за останні роки зростає.

Враховуючи попит на туристичні послуги, при-
пустимо, що програма заходів щодо сталого розви-
тку туризму потребує таких середньорічних витрат:

1) підвищення привабливості природних турис-
тичних ресурсів та історико-культурних пам’яток 
шляхом раціонального та бережливого їх викорис-
тання, враховуючи рекреаційне та психологічне 
навантаження, – 12 млн. грн.;

2) здійснення реконструкції та модернізації 
матеріально-технічної бази туризму (у тому числі 
історико-культурних пам’яток) – 15 млн. грн.;

3) підвищення якості сервісного обслугову-
вання шляхом упровадження обов’язкової серти-
фікації готельних послуг та послуг харчування за 
міжнародними стандартами – 4,5 млн. грн.;

4) створення необхідної інфраструктури і покра-
щення стану наявної – 20 млн. грн.;

5) інформаційне забезпечення та рекламу-
вання туризму, особливо за межами держави, 
шляхом формування національної системи інфор-
маційних центрів – 2,1 млн. грн.;

6) сприяння розвитку суміжних з туризмом 
галузей економіки (у тому числі у сфері розваг) – 
5,2 млн. грн.;

7) підготовка висококваліфікованих нових 
та підвищення кваліфікації наявних трудових 
кадрів для туризму шляхом розширення системи 
спеціалізованих навчальних закладів та стажу-
вання за кордоном – 2 млн. грн.;

8) підвищення якості довкілля – 9,2 млн. грн.;
9) здійснення маркетингової кампанії щодо кон-

кретних туристичних послуг у межах регіону, спря-
мованих на приваблення іноземних туристів, – 
0,1 млн. грн.

10) проведення просвітницької діяльності щодо 
бережливого ставлення до природи та культурних 
пам’яток – 0,01 млн. грн.

Подальшим кроком інвестиційного проекту 
щодо сталого розвитку туризму (на прикладі 

Таблиця 1
Кількість обслужених приїжджих у засобах розміщення туристів (ЗРТ) Одеської обл.*

№ 
п.

Види ЗРТ Кількість у 
2014 р., осіб

Кількість у 2015 
р., осіб

Зміни, (+/–, %) 
за 2014/15 рр.

Кількість у 2016 
р., осіб

Зміни, (+/–, %) 
за 2015/16 рр.

1. Готелі 181 282 240 586 +59 304 278 227 +37 641
2. Спеціалізовані ЗРТ 209 272 230 929 +21 657 236 337 +5 408
3. Іноземних грома-

дян, обслужених у 
готелях**

17 607 25 343 +7736,
+30,53%

55 237 -29 894,
-54,12%

4. Всього 390 554 471 515 +80 961,
+17,17%

514 564 + 43 049,
+ 8,37%

* Розраховано за даними Головного управління статистики в Одеській області [21]

** Розраховано за даними Державної служби статистики [23]
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Одеської обл.) буде визначення ефективності 
програмних заходів. Загалом доцільність запро-
вадження програмних заходів буде визначатися 
за виникнення сумарного економічного ефекту 
для держави, місцевого населення та підприєм-
ства. Оскільки для визначення прибутків держави 
та місцевого населення від розвитку туризму не 
існує чіткої методики, а самостійне знаходження 
таких показників виходить за межі цього дослі-
дження, то визначення ефективності програмних 
заходів зведемо лише до розрахунків економічної 
ефективності інвестицій у туристичні підприєм-
ства, які будуть реалізовувати заходи щодо ста-
лого розвитку туризму. Основними показниками, 
за якими можна визначити, які заходи доцільно 
запроваджувати для забезпечення сталого розви-
тку туризму, можуть бути: термін окупності інвес-
тиційних вкладень та коефіцієнт загальної ефек-
тивності капітальних вкладень.

Доцільність вкладення інвестицій визначають, 
порівнюючи розрахунковий коефіцієнт економічної 
ефективності капіталовкладень Ер з нормативним 
коефіцієнтом Ен, який приймемо на рівні облікової 
ставки НБУ України, тобто 16%. Якщо Ер > Ен, то 
вкладення інвестицій вважається доцільним. Щоб 
урахувати норму прибутку на вкладений капітал, 
скористаємося формулою:
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де Еб – норма прибутку на вкладений капітал 
(дисконтна ставка), %;

t – період часу між вкладенням інвестицій 
та отриманням прибутку, роки.

Перш ніж визначати економічну ефективність 
програмних заходів, припустимо, що розподіл при-
бутку від здійснених заходів буде таким:

1) підвищення привабливості природних турис-
тичних ресурсів та історико-культурних пам’яток 
шляхом раціонального та бережливого їх викорис-
тання, враховуючи рекреаційне та психологічне 
навантаження, – 3 млн. грн.;

2) здійснення реконструкції та модернізації 
матеріально-технічної бази туризму (у тому числі 
історико-культурних пам’яток) – 4 млн. грн.;

3) підвищення якості сервісного обслугову-
вання шляхом упровадження обов’язкової серти-
фікації готельних послуг та послуг харчування за 
міжнародними стандартами – 1,25 млн. грн.;

4) створення необхідної інфраструктури і покра-
щення стану наявної – 5 млн. грн.;

5) інформаційне забезпечення та рекламу-
вання туризму, особливо за межами держави, 
шляхом формування національної системи інфор-
маційних центрів – 0,5 млн. грн.;

6) сприяння розвитку суміжних із туризмом 
галузей економіки (у тому числі у сфері розваг) – 
1,25 млн. грн.;

7) підготовка висококваліфікованих нових 
та підвищення кваліфікації наявних трудових 
кадрів для туризму шляхом розширення системи 
спеціалізованих навчальних закладів та стажу-
вання за кордоном – 0,1 млн. грн.;

8) підвищення якості довкілля 0,5 млн. грн.;
9) здійснення маркетингової кампанії щодо 

конкретних туристичних послуг у межах регіону, 
спрямованих на приваблення іноземних туристів – 
0,01 млн. грн.

10) проведення просвітницької діяльності щодо 
бережливого ставлення до природи та культурних 
пам’яток – 0,002 млн. грн.

Здійснимо розрахунки порівняльного коефіці-
єнта економічної ефективності інвестиційних вкла-
день за один рік (Ер) для кожного заходу окремо за 
формулою (1):
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Порівняння розрахованих коефіцієнтів еко-
номічної ефективності інвестиційних вкладень 
з нормативним коефіцієнтом Ен = 0,16 свідчить, 
що інвестування 7-го; 8-го; 9-го та 10-го заходів 
виявилося недоцільним – розраховані коефіцієнти 
ефективності для них є меншими, ніж норматив-
ний. Інвестування решти 6 заходів буде ефектив-
ним.

V-й етап. Регулювання сталого розвитку 
туризму шляхом коригування Програми розвитку 
туризму та курортів в Одеській області на 2017-
2020 рр. [24]: здійснення заходів щодо збільшення 
кількості заможних (іноземних) туристів, що дасть 
змогу оптимізувати обсяг туристичних прибуттів; 
впровадження міжнародної системи якості послуг 
на туристичних об’єктах області; сприяння участі 
у міжнародних інвестиційних проектах; визначення 
та забезпечення типізації та спеціалізації курортів 
області; здійснення зонування (чітко визначені час-
тини території з переліком видів туризму та інфра-
структури) територій туристичного призначення; 
визначення допустимого рекреаційного наванта-
ження та регулювання інтенсивності туристичних 
потоків; організація здійснення моніторингу еко-
логічного стану довкілля; сприяння просвітниць-
кій роботі щодо бережливого ставлення до при-
родних та історичних об’єктів туризму; сприяння 
вихованню патріотизму до власного міста у міс-
цевих мешканців та популяризації туризму; забез-
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печення доступності об’єктів туристичної інфра-
структури для осіб з інвалідністю.

Для успішної реалізації програми сталого роз-
витку туризму необхідно враховувати ефектив-
ність інвестиційних вкладень у заходи програми. 
Результатом реалізації запропонованих змін до 
програми має бути приваблення оптимальної кіль-
кості туристів та інвесторів для забезпечення ста-
лого розвитку туризму в Одеській області.

Висновки. Здійснені у статті аналіз і дослі-
дження дають змогу стверджувати: сталий розви-
ток – це керований розвиток на основі системного 
підходу та сучасних інформаційних технологій, 
які дають змогу дуже швидко моделювати різні 
варіанти напрямів змін, з високою точністю про-
гнозувати їх результати та вибрати оптимальний. 
Сталий розвиток туризму – це збалансований, 
економічно доцільний розвиток туристичної інду-
стрії на основі збалансованості між збереженням 
та охороною природних та історико-культурних 
ресурсів, задоволенням потреб туристів та соці-
альними потребами місцевого населення турис-
тичної дестинації. Методика економічного оці-
нювання та регулювання туристичної індустрії 
території на засадах сталого розвитку може бути 
використана для оцінювання доцільності вкла-
дення інвестиційних ресурсів у програму захо-
дів щодо сталого розвитку туризму у регіоні, що 
доведено на прикладі її апробування в Одеській 
області. У подальших дослідженнях доцільно 
визначити економічну ефективність заходів щодо 
сталого розвитку туризму в Україні.
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Постановка проблеми. Дослідження органі-
заційної культури як одного з найефективніших 
інструментів модернізації та управління водогос-
подарським комплексом регіонів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні проблеми та перспективи модернізації 
водогосподарського комплексу регіонів України 
також можливі варіанти удосконалення системи 
управління водним господарством найшли відо-
браження в працях вітчизняних науковців, а саме: 
М. Хвесика, В. Голяна, А. Васильєвої, Л. Левков-
ської та багато інших. Проте, незважаючи на зна-
чний обсяг розглянутої проблематики, аспект 
модернізації далеко не вичерпаний та потребує 
подальших досліджень [3; 6].

Постановка завдання. Метою статті є пошук 
ефективного інструменту модернізації водогос-
подарського комплексу регіонів України. Одним 

УДК 658.3.07

Пахота Н.В.
здобувач кафедри обліку і 
оподаткування
Державний університет інфраструктури 
та технологій

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
ORGANIZATIONAL CULTURE AS AN INSTRUMENT FOR MODERNIZATION  
OF THE WATER SUPPLY COMPLEX OF THE REGIONS OF UKRAINE

з інструментів управлінської дії, який спрямований 
на управління трудовим колективом для підви-
щення ефективної діяльності водогосподарського 
комплексу є впровадження організаційної культури.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організаційна культура на перший погляд – неви-
димий елемент організації, але одночасно те що 
було колективне переростає у особистісне. На 
формування організаційної культури у свідомості 
українців щодо захисту водних ресурсів насампе-
ред впливає норма моральності, людяності, прин-
ципи індивідуальності та гармонія з природою, а 
також з водними ресурсами зокрема. Питання 
формування організаційної культури все частіше 
привертає увагу дослідників, особливо великих 
організацій чи комплексів.

Доцент Харківського національного універси-
тету В.С. Шевченко стверджує, що вплив організа-

Сьогодні у пошуках ефективнішого розви-
тку водогосподарського комплексу регі-
онів України досить часто аналізують 
лише фінансово-економічні елементи або 
методи управління. При цьому не врахо-
вують, що суб’єктом господарювання є 
людина. На її трудову діяльність впливає 
безліч факторів: стиль життя, вірування, 
традиції, переконання, ціннісні орієнтації. 
Але в умовах сформованої економіки та 
ринку господарювання прорахований еко-
номічний механізм не завжди допомагає. 
Можна пояснити це швидкими змінами 
життя, зміни правил гри на ринку, поси-
лення жорсткої конкуренції та відсутність 
можливості надання надійних прогнозів. 
Але не змінними залишаються цінності 
власної культури.
Ключові слова: водогосподарський комп-
лекс регіонів України, організаційна куль-
тура, управління, модернізація, інстру-
менти.

Сегодня в поисках эффективного разви-
тия водохозяйственного комплекса регио-
нов Украины довольно часто анализируют 
только финансово-экономические эле-
менты или методы управления. При этом 
не учитывают, что субъектом хозяйство-
вания является человек. На эго трудовую 
деятельность влияет множество факто-
ров: стиль жизни, верования, традиции, 
убеждения, ценностные ориентации. Но в 

условиях сложившейся экономики и рынка 
определенный экономический механизм не 
всегда помогает. Можно объяснить это 
быстрыми изменениями жизни, изменения 
правил игры на рынке, усиление жесткой 
конкуренции и отсутствие возможности 
предоставления надежных прогнозов. Но 
неизменными остаются ценности соб-
ственной культуры.
Ключевые слова: водохозяйственный 
комплекс регионов Украины, организацион-
ная культура, управление, модернизация, 
инструменты.

Today, in search of a more efficient develop-
ment of the water management complex of 
the regions of Ukraine, only financial-economic 
elements or management methods are often 
analyzed. It does not take into account that the 
subject of management is a person. Many fac-
tors affect her work: lifestyle, beliefs, traditions, 
beliefs, value orientations but in the conditions 
of the developed economy and the economy, 
the calculated economic mechanism does not 
always help. It can be explained by the rapid 
changes in life, changes in the rules of the game 
in the market, the strengthening of hard compe-
tition and the impossibility of providing reliable 
forecasts. But the values of one’s own culture 
remain unchanged.
Key words: the agricultural complex of the 
regions of Ukraine, organizational culture, man-
agement, modernization, tools.

24. Програма розвитку туризму та курортів в 
Одеській області на 2017-2020 роки. – Рішення 
Одеської обласної ради від 23 грудня 2016 р. –  
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ційної культури на ефективність діяльності органі-
зації слід досліджувати зі сторони її відповідності 
загальній стратегії підприємства. Також він виді-
ляє чотири підходи до аналізу відповідності орга-
нізаційної культури загальній стратегії організації:

Перший підхід – відбувається нехтування орга-
нізаційної культури, яка перешкоджає втіленню 
обраної підприємством стратегії.

Другий підхід – управління трудовим колекти-
вом відбувається під існуючу на підприємстві орга-
нізаційну культуру.

Третій підхід – характеризується сукупністю 
заходів спрямованих на зміну організаційної куль-
тури для того, щоб вона сприяла реалізації обра-
ної стратегії.

Четвертий підхід – з наявною на підприємстві 
організаційної культурою змінюється вибрана 
стратегія підприємства 
з метою формування відпо-
відності [1].

Для досягнення поставле-
ної мети та довгострокового 
успіху саме третій підхід є най-
дієвішим. Щоправда, вима-
гає значної кількості ресурсів 
та багато часу, але є найефек-
тивнішим.

Успішність діяльності під-
приємства залежить від вміння 
досягати поставлених цілей 
та вмінь пристосуватися до 
змін зовнішнього середовища.

Важливо після впрова-
дження або зміни існуючої 
організаційної культури оці-
нити її вплив на роботу орга-
нізації. Той чи інший вплив, 
тобто ефект від впровадження 
можна оцінити та представити 
в різних аспектах, а саме:

– матеріально-екноміч-
ний ефект – характеризується 
вивільнення ресурсів на під-
приємстві: матеріальних, трудо-
вих і фінансових. Поява нових 
технологій, пропозицій, ідей, 
винаходів та відкриттів. Харак-
теризується зростанням про-
дуктивності праці та зниження 
трудомісткості. Зростання рен-
табельності та прибутку;

– соціально-психологічний 
ефект – задоволення потреб 
населення у матеріальному 
та культурному рівні життя. 
Поліпшення умов і техніки без-
пеки праці, тощо;

– духовний ефект.

Організаційна культура є одним з найсучасніших 
методів управління персоналом. Оскільки на пер-
ший погляд – це не видима частина організації, але 
це не зменшує вплив на «необхідну» або «бажану» 
поведінку працівників. Тобто процес введення або 
контролю організаційної культури водогосподар-
ського комплексу під собою розуміє поєднання 
матеріально-економічного, соціально-психологіч-
ного та духовного аспектів (ефектів). Проводячи 
аналіз впливу окремої моделі організаційної куль-
тури на визначений аспект в діяльності організації 
О.О. Білецька пропонує перш за все розглянути 
систематизацію існуючих моделей. Та напрями їх 
застосування враховувати в діяльності системи 
водогосподарського комплексу, рис. 1.

Суть матеріально-економічного ефекту поля-
гає в тому, що для свого виживання й процві-

 

Аспект 
організаційної 

культури

Модель 
організаційної 

культури

Коротка 
характеристика

Матеріально -
економічний 

аспект

Духовний аспект

Соціально-
психологічний

Процесна 
модель за 
В. Сате

Модель 
конкуруючих 

цінностей 
Куїнна -
Рорбаха

«AGIL» або 
теорія Парсонса

Модель 
досконалості 

Пітерса -
Уотермана

Виражається через адаптацію, 
цілеспрямованість, інтеграцію 
(згуртованість всіх елементів 

системи), збереження прихованої 
структури.

Проявляється через: зв'язок між 
індивідами і частинами 

організації; злагоджене прийняття 
рішень; контроль; комунікації; 
прояв лояльності; сприйняття 
організаційного середовища; 

виправдання співробітником своєї 
поведінки.

Характеризується орієнтацією на 
споживача; підтримкою інновацій;  

простота структури, невеликий 
штат; поєднання свободи і 

згуртованості: автономність 
виробничої діяльності при 

спільності цілей та принципів.

Проводить оцінку впливу 
конкуруючих цінностей на 

ефективність діяльності організації 
за допомогою різних вимірників.

Вплив ОК на 
діяльність 
організації

Сформований 
імідж

керівника

Заключається в постійному 
розвитку персоналу

Зовнішній вигляд керівника = 
візуальний імідж організації

Модель 
цінностей

Поведінка трудового колективу 
організації

Рис. 1. Моделі організаційної культури і напрями їх застосування

Джерело: узагальнено автором на підставі [1; 4; 5]
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тання будь-яка організація має бути здатна адап-
туватися до постійно мінливих умов зовнішнього 
середовища, досягати виконання поставлених 
ним цілей, інтегрувати в єдине ціле й, нарешті, 
бути визнаним людьми й іншими підприємствами 
та корпораціями. Одним з методів є модель Тол-
кот Парсонса або як її ще називають «AGIL», яка 
забезпечує збереження і функціонування соці-
альних систем на всіх рівнях соціального життя. 
Хоча процес цей відноситься до особистості, його 
витоки та наслідки переважно пов’язані зі структу-
рами суспільства, його інститутами.

Формується дана модель на таких функціях 
(чотирьох складових «AGIL») як:

– адаптація – полягає в пристосуванні системи 
до навколишнього середовища. Вона забезпечу-
ється раціональною організацією і перерозподі-
лом ресурсів з тим, щоб забезпечити на цій базі 
досягнення своїх цілей.

– цілеспрямованість – це функція досягнення 
цілей. Вона також спрямована на зовнішнє серед-
овище, але її призначення інше – реалізувати 
інтереси системи, досягти здійснення її плану, 
впливаючи в своїх інтересах на оточення.

– інтеграція – забезпечення згуртованості всіх 
елементів організації. А це означає, що необхідно 
домогтися, щоб і нові елементи, які система зму-
шена включати в свій склад замість втрачених, 
застарілих. Тобто продовження життя організації 
в нових поколіннях.

– збереження прихованої структури – це функ-
ція збереження форм і управління напругою. 
Тобто соціальні системи повинні володіти запасом 
внутрішньої міцності і витримувати навантаження, 
які створюються напруженими відносинами між 
елементами (в даному випадку – людьми).

На семи процесах формується модель В. Сате, 
а саме:

– процес кооперації між співробітниками – чи 
сприяє культура командному або індивідуальному 
способу виконання завдань;

– процес прийняття рішення – чи сприяє 
культура мінімізації розбіжностей при прийнятті 
рішень;

– процес контролю – чи сприяє культура ство-
ренню ефективних методів контролю;

– процес комунікації – чи сприяє культура 
поліпшенню комунікацій між членами організації;

 

Формування місії
(модернізація ВГК)

Постановка стратегічних цілей

Формування основних цінностей 
ВГК, які існують на даний 

момент

Бачення основних цінностей 
ВГК у майбутньому 

Позитивні 
цінності ВГК, які 
«беремо з собою»

Негативні 
цінності ВГК, які 

«залишаємо»

Позитивні цінності ВГК, яких на 
даний момент немає, але треба у 

майбутньому

Розробка заходів для управління персоналом ВГК 
та громадою у проблемних регіонах України 

щодо водних ресурсів

Відповідна поведінка адміністрації 
та керівників ВГК 

Інструменти впливу на 
трудовий колектив ВГК та 

громаду

Перепідготовка Досвід ЄС Промоакції керівників 
ВГК

Рис. 2. Модель організаційної культури водогосподарського комплексу регіонів України
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– процес посвячення організації – чи сприяє 
культура ототожнення працівника з цілями органі-
зації;

– процес сприйняття організаційного середо-
вища – чи сприяє культура загальної інтерпретації 
членами організації їх досвіду;

– процес виправдання поведінки співробіт-
ника – чи сприяє культура об’єктивному сприй-
няттю керівництвом поведінки співробітника, що 
йде на ризик в інтересах організації.

Від того, як протікають вище зазначені про-
цеси, залежить ефективність функціонування 
організації в тому числі і водогосподарський комп-
лекс (ВГК) України. Наприклад, згуртована робота 
трудового колективу – не завжди є ефективною. 
Оскільки внутрішня конкуренція може більше при-
нести результативності.

Ефективним інструмент діагностики органі-
заційної культури є вимір конкуруючих цінностей 
у моделі Квіна-Рорбаха. Проводиться за допомо-
гою «шкали опитування».

Щодо соціально-психологічного аспекту, то тут 
важливу роль відіграє формування іміджу керів-
ника. Саме керівники є представниками та носі-
ями організаційної культури, оскільки їх вплив 
взаємозалежний. Незалежно від стадій розвитку 
підприємства управлінська культура керівника 
(його особисті віра, цінності й стиль) багато в чому 
визначає культуру підприємства.

Слід зазначити, що вже ціннісна модель харак-
теризує саме духовний аспект організаційної куль-
тури в тому числі і ВГК. Згідно з даною моделлю 
організаційними цінностями являються не опосе-
редковано персонал організації, який проявляє 
та відображає колективну позицію, потреби та цілі 
організації.

Згідно теорії управління, сфера духовного 
життя людей, а також стан суспільної й індивіду-
альної свідомості являють собою 
найважливіші системотворчі еле-
менти управлінням організацією.

Цінності слугують основою для 
розробки норм та правил пове-
дінки колективу водогосподарського 
комплексу України. Лежать в основі 
вироблення інтересів, позицій і орі-
єнтації людей, надаючи їм певну 
форму і спрямованість. Саме в цін-
нісних категоріях виражені пере-
ваги, захоплення, переконання 
та інтереси різних особистостей 
і окремих груп.

Цінності – це є ключова змінна 
організаційної культури, що пере-
носиться з покоління в покоління, 
а саме головне зберігає спадко-
ємність. Для системи ВКГ – це 
є невід’ємний елемент. Оскільки 

з допомогою організаційної культури важливо від-
новити та зберегти водні ресурси. А цінності забез-
печують певну стійкість і сталість культурного 
шару організації. Дослідження стверджую якщо 
система цінностей підтримується всіма співробіт-
никами незважаючи на всі складності, то ефектив-
ність роботи організації збільшується.

Тобто при розгляді духовних цінностей, тру-
довий колектив створює свій стиль спілкування, 
виробляються норми й форми поведінки на під-
приємстві. Таким чином існує безпосередній 
зв’язок між поведінкою персоналу та організацій-
ною культурою. Стабільний розвиток організацій-
ної культури безпосередньо залежить від меха-
нізму узгодження її цінностей, що не дозволить 
цінностям ліквідуватися, при цьому враховуючи 
зміни в динамічно мінливих соціально-економіч-
них або морально-психологічних умовах.

Отже, враховуючи розглянуті моделі організа-
ційної культури підприємства, нами запропоно-
вано власну модель формування організаційної 
культури ВГК рис. 2.

Дослідження показують, що фактори впливу 
на формування організаційної культури тісно 
пов’язані між собою, і реалізуються в рамках 
зовнішнього (макро- і мікрорівня) та внутрішнього 
середовища здатні визначити рівень її форму-
вання відповідно до градації розподілу чинників.

Рівень прояву формування організаційної куль-
тури підприємства залежить від вагомості впливу 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища.

У зв’язку з цим, доцільно виділити, що рівень 
організаційної культури підприємства залежить 
від національної культури (зовнішнє мікросере-
довище), науково-технічної (зовнішнє мікросере-
довище), інституціональної складової (зовнішнє 
мікросередовище), що уособлює відповідно індекс 
організаційної культури країни та регіону відпо-

 

ОЦІНКА РІВНЯ ВПЛИВУ ФОРМУВАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Коефіцієнт психологічної готовності до змін

Коефіцієнт кадрового забезпечення

Коефіцієнт функціональної побудови ОК на 
підприємстві

Коефіцієнт соціалізації персоналу

Рис. 3. Оцінка рівня впливу формування  
організаційної культури на підприємстві

Джерело: сформовано автором на підставі [1; 6]
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відно. Структура організаційної культури є про-
блематичною, оскільки обумовлює необхідність 
використання для оцінки складових ресурсів різ-
нопланових параметрів, методів розрахунку показ-
ників та форм оцінки. А для цього необхідна якісна 
та об’єктивна оцінка рівня організаційної культури.

Саме тому, процес ефективного забезпечення 
організаційної культури організації залежить від її 
структурної побудови, необхідно провести оцінку 
показників рівня формування організаційної куль-
тури (рис. 3), що підлягатимуть подальшому оці-
нюванню.

Оцінка рівня психологічної готовності до змін 
характеризує готовність персоналу сприйняти 
зміни, що виникають в процесі управління органі-
заційною культурою підприємства. Оскільки, орга-
нізаційна культура виступає об’єктом стратегіч-
них змін, то правомірно стверджувати, що даний 
показник відображає рівень готовності персоналу 
сприйняти зміни організаційної культури підприєм-
ства для покращання її рівня.

Коефіцієнт кадрового забезпечення характери-
зує наявність персоналу, необхідного для реаліза-
ції функцій-завдань організаційної культури.

Значення коефіцієнту функціональної побудови 
ОК на підприємстві непрямим чином дозволяє оці-
нити і рівень елементної побудови. Однією з мож-
ливих причин цього може бути некомпетентність 
або брак персоналу, відсутність фінансів, інфор-
мації або інших ресурсів. Тому рівень елементної 
побудови організаційної культури доцільно розгля-
дати через його забезпеченість.

Оцінити рівень адаптованості трудового колек-
тиву до колективної праці, що є основою форму-
вання в колективі стійкого психологічного клімату 
здатний коефіцієнт соціалізації персоналу [1].

Висновки з проведеного дослідження. Орга-
нізаційна культура як інструмент модернізації 
прямо впливає на водогосподарський комплекс 

регіонів України. Де, водопостачання та водови-
користання є надзвичайно складною системою, 
яка пов’язана економічними відносинами зі спо-
живачами своєї продукції, тобто водних ресурсів 
з певними кількісними та якісними характеристи-
ками. При цьому основною функцією оцінки вод-
них ресурсів стає забезпечення поточних і май-
бутніх водогосподарських витрат. Де, доцільним 
є розгляд якісних та кількісних показників ВГК. 
Адже правильне визначення ключових цінностей 
організації являється найпершим кроком до ефек-
тивного управління будь якої організації. А важли-
вим елементом, здатним створити цю ефективну 
виробничу систему, є організаційна культура під-
приємства.
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Постановка проблеми. В Україні значна час-
тина плодів під час доведення її до споживача під-
лягає промисловій переробці. З розвитком мате-
ріально-технічної бази обсяги переробки і випуску 
кінцевої продукції зростають. Крім промислових 
підприємств, переробку плодів налагоджують без-
посередньо її виробники. Це зумовлено тим, що 
значна частина зібраних плодів не відповідає вимо-
гам стандартів для реалізації у свіжому вигляді, але 
придатна для промислової переробки. Крім того, 
у роки зі значним урожаєм важко продаються навіть 
відповідні стандартам свіжі плоди. А за майже ціл-
ковитої відсутності газосховищ це зазвичай приво-
дить до швидкого псування продукції та непридат-
ності для споживання у свіжому вигляді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням питань формування та функціонування 
ринку плодоягідної продукції в галузі садівництва 
займалися Л.П. Симиренко, П.Г. Шитт, В.В. Юрчи-
шин, Д.Ф. Чухно, О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко, 
О.Ю. Єрмаков, В.А. Рульєв, Л.О. Барабаш, 
Г.М. Сатіна, Т.А. Маркіна, Л.А. Костюк та інші. 
Однак їх дослідження стосувалися здебільшого 
кон’юнктури та цінової ситуації на ринку свіжих 
плодів та ягід, а ось ринок переробної плодової 
продукції охарактеризований лише частково. Зва-
жаючи на наявну проблему – швидку втрату якіс-
них властивостей плодів, особливо кісточкових, 
та недостатнє забезпечення сховищами для збері-
гання, дослідження є актуальними і необхідними.

Постановка завдання. Метою досліджень 
є встановлення сучасних пропорцій попиту і про-
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позиції на вітчизняному ринку продукції переробки 
плодів на технічні цілі та цінові коливання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний внутрішній ринок переробної плодо-
вої продукції, як і низку інших, можна визначити як 
агрегативний [1, с. 176]. Першочергово він розподі-
ляється на ринки напівфабрикатів (продукція, яка 
потребує додаткової обробки), консервованих, замо-
рожених, асептичних та сушених плодів. Надалі роз-
межовується на субринки нижчих рівнів (рис. 1).

Серед основних регіонів України, в яких зна-
йшла розвиток промислова переробка плодів, 
слід відзначити Вінницьку, Київську та Львівську 
області, на частку яких припадало 78,3%, або 
52,8 тис. т придбаної для промислової переробки 
сировини у сільськогосподарських підприємств. 
Загалом з урахуванням сировини сільськогоспо-
дарських підприємств, господарств населення 
та її імпорту найбільше плодових соків, некта-
рів вироблялося у Миколаївській, Дніпропетров-
ській та Одеській областях – до 80%, або близько 
900 тис. т (у т. ч. овочевих соків), а ось джемів, 
желе, пюре та пасти – у Вінницькій та Миколаїв-
ській областях – до 70%, або 60-70 тис. т. Нині 
в секторі переробки плодової продукції функціо-
нує близько 600 підприємств, однак найвагоміша 
частка у пропозиції на ринку – 35-45%. Зауважимо, 
що виробництво плодопереробної продукції най-
більше концентрується в областях, де зосереджу-
ються плодопереробні підприємства. Наприклад, 
ЗАТ «Вознесенський консервний завод» (Микола-
ївська область), ВАТ «Богуславський консервний 

Проаналізовано основні параметри роз-
витку вітчизняного ринку переробленої 
плодової продукції: тенденції виробництва, 
споживання, зовнішньої торгівлі, цінову 
ситуацію, канали реалізації. На підставі 
аналізу внутрішнього ринку встановлено 
низький рівень споживання переробленої 
плодової продукції та високу самозабезпе-
ченість населення. Встановлено, що спо-
живчі потреби населення через низький 
платоспроможний попит задовольняються 
лише на 64%. Описано цінову ситуацію, яка 
характеризується змінністю залежно від 
регіонів продажу.
Ключові слова: ринок, плоди, переробка, 
споживання, пропозиція, попит, експорт, 
імпорт, ціна.

Проанализированы основные параметры 
развития отечественного рынка перера-
ботанной плодовой продукции: тенденции 
производства, потребления, внешней тор-
говли, ценовую ситуацию, каналы реали-
зации. На основании анализа внутреннего 
рынка установлены низкий уровень потре-
бления переработанной плодовой продук-

ции и высокая самообеспеченность населе-
ния. Установлено, что потребительские 
нужды населения из-за низкого платежеспо-
собного спроса удовлетворяются лишь на 
64%. Описана ценовая ситуация, которая 
характеризуется изменчивостью в зависи-
мости от регионов продаж.
Ключевые слова: рынок, плоды, перера-
ботка, потребление, предложение, спрос, 
экспорт, импорт, цена.

The main inland market processed fruit prod-
ucts development parameters have been ana-
lyzed: the tendencies of production, consump-
tion, foreign trade, price situation, realization 
canals. The low level of the processing fruit 
products consumption and the high population 
self-insurance were detected on the basis of 
the domestic market analysis. The consumption 
requirements of the population have appeared 
to be met by 64% only because of the low actual 
demand. The price situation was estimated 
which characterized changes was depending 
on by the regions of sale.
Key words: market, fruits, processing, con-
sumption, supply, demand, export, import, price.
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завод (Київська), ТОВ «Аграна Фрут Україна», 
ДПП ВАТ «Вінніфрут», ТОВ «Вінницький кон-
сервний завод» (Вінницька), ТОВ «Укргоріхпром» 
(Одеська), ТОВ «Волочиський консервний завод» 
(Хмельницька) та інші. Серед плодових консервів 
найбільшу частку займає пюре, виробництво якого 
переважно зосереджене в ТОВ «Аграна Фрут 
Україна» та «Сандора». А найбільшими виробни-
ками джему, конфітюру та повидла вважаються 
ПрАТ «Могилів-Подільський консервний завод» 
(Вінницька область), ТОВ «Тотал», «Сардонікс» 
(Дніпропетровська).

Загалом у 2012-2016 рр. сільськогосподар-
ськими підприємствами на сировинні цілі реа-
лізовано переробним підприємствам 23-26%  
(56,2-79,2 тис. т) від загальних обсягів продажу 
свіжих плодів, із них: плодів зерняткових культур – 
84-99% (50,0-77,0 тис. т) та кісточкових – 1-16% 
(0,8-11,0 тис. т) (рис. 2). Причому у 2016 р. обсяги 
реалізації плодів зменшилися порівняно з 2012 р. 
на 22%. Відзначимо, що найбільші обсяги заку-
півель сировини у переробних підприємствах 
припадають на плоди зерняткових культур, як 
правило, яблук. Це зумовлено кількома чин-

никами: найвищим серед 
плодів обсягом вітчизня-
ного виробництва, імпорту, 
відносно низькими закупі-
вельними цінами та трива-
лим строком їх зберігання, 
різнобічністю способів про-
мислової переробки.

За розрахунками, від гос-
подарств населення на про-
мислову переробку надхо-
дило у 2012-2016 рр. близько 
10% (106,6-124,0 тис. т) 
вирощених плодів. Найчас-
тіше закупівля у населення 
плодів на переробку відбу-
вається за цінами значно 
нижчими ринкових. Напри-
клад, у 2016 р. в господар-
ствах населення Полтав-
ської області невідсортовані 
яблука придбавалися для 

Таблиця
Динаміка розвитку ринку плодової сировини для цілей технічної переробки  

(у перерахунку на свіжу), тис. т

Показники Роки Індекс 2016 р. 
до 2012 р.2012 2013 2014 2015 2016

Обсяги переробки продукції, у т. ч.: 179,0 200,0 178,2 181,0 180,2 1,0
– виробленої сільськогосподарськими підприємствами 72,4 79,2 70,0 67,4 56,2 0,8
– виробленої господарствами населення 106,6 120,8 108,2 113,6 124,0 1,2
Імпорт плодів, у т. ч.: 69,4 67,3 26,2 15,3 25,7 0,4
– заморожених 5,3 5,8 4,1 3,7 4,7 0,9
– консервованих 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,0
– сушених 64,0 61,4 22,0 11,6 20,9 0,3
Експорт плодів, у т. ч.: 29,7 27,5 26,5 36,9 58,1 2,0
– заморожених 20,1 19,4 20,9 30,3 41,2 2,0
– консервованих 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
– сушених 8,9 8,2 5,6 6,6 16,9 1,9
Рівень самозабезпечення, % 72,0 74,8 87,2 92,2 87,5 1,2
Місткість ринку, тис. т 206,3 226,4 167,7 149,6 137,5 0,7
Реалізовано переробленої продукції на особу в рік (у 
перерахунку на свіжу), кг* 4,5 5,0 3,9 3,5 3,2 0,7

*Враховані втрати при переробці плодової продукції – 5%

Джерело: розраховано за даними Держстату України, FAO та за матеріалами досліджень автора

 
Агрегативний ринок плодопереробної продукції 
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Рис. 1. Агрегативний ринок плодопереробної продукції

Джерело: розроблено за результатами досліджень автора
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виготовлення соку за ціною до 1,00 грн. за 1 кг, тоді 
як середня закупівельна ціна у сільськогосподар-
ських підприємств становила 5,00 грн./кг.
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Рис. 2. Реалізація плодів сільськогосподарськими 
підприємствами на промислову переробку, тис. т

Джерело: розраховано за даними Держстату України 
[http://www.ukrstat.gov.ua/]

Рівень самозабезпечення вітчизняного ринку 
у сировинній продукції садівництва становить 
72-92% (табл.). На внутрішній ринок ззовні над-
ходять переважно сушені плоди – це курага, 
чорнослив, яблука, персики, груші, суміші горіхів 
та сушених плодів, фруктові салати з сухофруктів 
тощо – у 2016 р. 90% (20,9 тис. т у перерахунку на 
свіжу продукцію), що в 3 рази більше, ніж у 2012 р. 
До речі, вони є найменш вибагливими до умов 
зберігання. Основними країнами-імпортерами 
є Туреччина та Узбекистан, які в 2016 р. забезпе-
чили 75% (15,6 тис. т) надходжень сушеної плодо-
вої продукції.

Україна експортує здебільшого заморо-
жені плоди, з доданням або без цукру чи інших 
пiдсолоджуючих речовин – 71% у 2016 р., або 
41,2 тис. т. Заморожена плодова продукція над-
ходить переважно в Австрію, Німеччину, Італію, 
Польщу, Литву – 73% (30,0 тис. т).

Споживання переробної плодової продук-
ції в Україні залишається низьким – становить  
3,2-5,0 кг на особу в рік у перерахунку на свіжу за 
мінімальної норми 5 кг. Останнім часом на вну-
трішньому субринку консервованої плодової про-
дукції істотно зріс споживчий попит на соки. Рівень 
споживання соків становить близько 8-10 літрів 
на особу в рік за їх виробництва до 25 кг (у т. ч. 
овочеві соки та нектари). При цьому норма їх спо-
живання сягає 55 кг [2]. Для порівняння, у Європі 
на душу населення у рік споживається 25-30 літрів 
соків, у Росії – 12, а в США – 60 літрів [3, 4]. Такий 
низький попит в Україні пояснюється високою 
затребуваністю вітчизняних концентратів для 
соків за кордоном, а також недостатньою купі-
вельною спроможністю населення. Ціни на соки в  
2012-2016 рр. залежно від торгової марки вироб-
ника та вмісту коливаються від 15 до 30 грн. за 
1 літр. До того ж останнім часом, згідно з прове-
деним анкетним опитуванням споживачів плодо-
вої продукції, побутує думка, що соки за своїм 

складом є не зовсім безпечними для споживання. 
Через це населення все більше споживає свіжови-
жаті соки з власної виробленої чи купленої плодо-
вої продукції. Слід відзначити, що протягом остан-
ніх років культура споживання та смаки населення 
змінилися – надається перевага заморожуванню 
плодів, а їх консервування відійшло на другий 
план. Це, звичайно, вплинуло на формування 
високих цін на консервовану плодову продукцію, 
зокрема, на варення та повидло – у 2012-2016 рр. 
70-100 грн./кг.

На вітчизняному ринку переваги у споживанні 
мають апельсинові соки – це відзначили 51% опи-
таних українців. На другому місці – традиційний 
яблучний сік (40%), а на третьому – персиковий 
(30%). Далі в рейтингу смакових переваг серед 
плодових соків – мультивітамінний (22,0%), ана-
насовий (21,8%), абрикосовий (19,2%), змішаний 
із двох чи трьох плодових культур – мікс (18,1%), 
грейпфрутовий (9,8%), лимонний (9,3%), сливо-
вий (8,0%), грушевий (7,4%), банановий (7,0%), 
вишневий (6,5%) [5].

Сучасні обсяги споживання зумовлені кризою 
в промисловому виробництві плодів і нестачею 
якісної вітчизняної сировини, низькою купівель-
ною спроможністю населення, високими для спо-
живачів кінцевими цінами реалізації. Тому вітчиз-
няна плодопереробна галузь нараховує порівняно 
незначну кількість товаровиробників і промислових 
потужностей. Наприклад, ТОВ «Аграна Фрут Укра-
їна» щороку спроможне переробляти не менше 
200 тис. т яблук, що становить 1/5 їх виробництва 
в Україні. Плоди, вирощені господарствами насе-
лення, особливо у врожайні роки, через проблеми 
збуту (дороге транспортування, відсутність засо-
бів для зберігання, недостатню поінформованість 
про можливість масових продаж переробним під-
приємствам) часто не використовуються взагалі, 
псуються. Наприклад, згідно з проведеним опиту-
ванням власників дачних ділянок, зосереджених 
біля великих міст, зокрема Києва, які вирощують 
плоди різних видів, у врожайні роки втрати урожаю 
сягають, за нашими оцінками, понад 30%. Через 
це не зайве ще раз наголосити про необхідність 
розвитку обслуговуючих кооперативів. Адже насе-
лення з метою додаткового поповнення сімей-
ного бюджету готове здавати плоди для пере-
робки навіть за досить низькими цінами порівняно 
з середніми ринковими, зокрема, яблука та горіхи.

На ринку соків серед лідерів продажу виділя-
ються ТОВ «Сандора», ПрАТ «Ерлан», СП ТОВ 
«Вітмарк-Україна», які контролюють близько 85% 
ринку соків в Україні. Можна стверджувати, що 
ринок соків в Україні є олігополістичним. Зрос-
тання внутрішнього попиту та експортні можливості 
роблять цей бізнес привабливим для інвестування. 
Практично всі великі плодопереробні підприємства 
працюють на основі іноземного капіталу.
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Підвищення споживчих потреб населення 
саме на соки відстежується на прикладі Львів-
ської області та конкретних її підприємств. Так, 
у цьому регіоні щорічно обсяги виробництва, 
переробки та експорту плодової продукції зрос-
тають у 1,1-1,2 раза. Тут розміщується плодопе-
реробні підприємства, в асортименті яких пере-
важають яблучні соки та пюре, фруктові повидла, 
ягідні джеми, галеретки із смородини. Наприклад, 
відома група компаній T.B.Fruit, яка створена шля-
хом об’єднання всіх активів підприємства «Яблу-
невий дар», польського плодопереробного заводу 
T.B.Fruit Dwikozy, заводу з переробки фруктів 
в Грузії, компаній «Танк Транс Україна» і «Tank 
Trans Polska», що займаються внутрішніми та між-
народними перевезеннями наливних вантажів, 
а також садівничого комплексу, у власності якого 
550 га садів яблуні, вишні, полуниці та малини.

Попит споживачів на плодопереробну продук-
цію значною мірою залежить від цін реалізації. 
Роздрібні ціни на внутрішньому ринку перероб-
ної плодової продукції складаються під впливом 
закупівельних цін на сировину, темпів інфляції 
та сезону продажу. Так, зі збільшенням закупівель-
них цін на плодову сировину в 2016 р. у 2,8 раза 
порівняно з 2012 р., до 3,0 тис. грн./т, підвищились 
і роздрібні ціни реалізації на продукцію переробки. 
Зокрема, ціни на сушені плоди у 2016 р. досягали 
80-100 грн./кг, що в 2,5-3 рази вище за рівень цін 
2012 р. Крім того, на ринку сировини переробним 
підприємствам доводиться конкурувати з опто-
вою торгівлею, яка закуповує плоди для реалізації 
у роздрібній мережі. Тому у неврожайні роки пере-
робна промисловість відчуває дефіцит у сировині 
потрібних параметрів для окремих напрямів пере-
робки, що сприяє росту закупівельних цін для сіль-
ськогосподарських підприємств.

У структурі закупівельних цін вищими вияви-
лися ціни на свіжі кісточкові плоди у 2016 р. – 
8,6 тис. грн./т, тоді як плоди зерняткових культур 
коштували лише 2,5 тис. грн. за 1 т (рис. 3). Це 
пояснюється чинником сезонності виробництва. 
Адже промислове садівництво недостатньо забез-
печене сучасними технологіями зберігання плодів. 
Через це кісточкові плоди в значних обсягах реалі-
зуються лише в період їх масового збору. В Україні 
основними їх виробниками є господарства насе-
лення, тому через дрібнотоварність виробництва 
закупівля плодів на переробку відбувається незна-
чними партіями. Плоди ж зерняткових культур, як 
уже вище згадувалося, займають основну частку 
в загальній пропозиції, є менш вибагливими під 
час транспортування та зберігання, доступні прак-
тично протягом всього року, тому ціни на них дещо 
нижчі – у 2012-2016 рр. у 2,5-4,4 раза.

Відстежуються зміни цін у регіональному роз-
різі та по роках, що пояснюється різницею у про-
позиції та затребуваності в сировині переробними 
підприємствами. Так, найдорожче реалізувалися 
зерняткові плоди для переробки у Чернівецькій, 
Львівській та Миколаївській областях – від 3,0 до 
3,6 тис. грн. за 1 т, а кісточкові у Херсонській, Львів-
ській та Одеській – від 7,3 до 12,3 тис. грн./т. Значно 
нижчі ціни спостерігаються на зерняткові плоди 
у Запорізькій, Чернігівській та Черкаській облас-
тях – 1,6-2,0 тис. грн./т, а на кісточкові у Вінницькій 
та Донецькій (2,0-2,9 тис. грн.).
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Рис. 3. Закупівельні ціни сільськогосподарських 

підприємств на плодову сировину, тис. грн./т

Джерело: розраховано за даними Держстату України 
[http://www.ukrstat.gov.ua/]

Висновки з проведеного дослідження. 
Промислова переробка плодів, особливо в сіль-
ськогосподарських підприємствах, є важливим 
засобом їх повного використання за призна-
ченням та збільшення доходів. Також це дає 
можливість деякою мірою уникнути сезонності 
в забезпеченні потреб населення протягом року. 
Важливе значення для розширення переробки 
плодів має розвиток сировинної бази, зниження 
собівартості свіжих плодів, використання ресур-
созберігаючих технологій з мінімальними відхо-
дами, удосконалення асортименту кінцевої про-
дукції тощо.
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Постановка проблеми. Малий та середній 
бізнес (МСБ) є невід’ємним складником ринкової 
економіки, що сприяє вирішенню цілої низки соці-
альних, економічних та науково-технічних проблем 
суспільства. На сучасному етапі розвитку економіки 
України малий та середній бізнес характеризується 
динамічністю, сприяє вирішенню проблем зайнятості 
населення, породжує конкуренцію, забезпечуючи 
зростання експортного потенціалу та наповнення 
внутрішнього ринку споживчими товарами та послу-
гами. Тому уряди багатьох країн із різним рівнем 
соціально-економічного розвитку надають великого 
значення малим і середнім підприємствам, всіляко 
підтримують їхню діяльність. Важливим напрямом 
економічних реформ в Україні є також створення 
сприятливого середовища для формування та функ-
ціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу, 
які є одним із дійових засобів розв’язання першочер-
гових соціально-економічних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ролі малого та середнього підпри-
ємництва, зарубіжного досвіду, питанням дер-
жавної підтримки, розвитку його інфраструктури 
присвячено роботи таких учених, як В. Невинна, 
М.М. Баб’як та Ю.О. Ольвінська. Однак на сучас-
ному етапі розвитку економіки України вини-
кає необхідність поглибленого дослідження ролі 
малого та середнього бізнесу держави та розро-
блення комплексу заходів щодо його забезпечення.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз сучасного стану малого і середнього біз-
несу та його вплив на розвиток економіки України.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тема розвитку малого та середнього бізнесу сьо-
годні дуже актуальна, оскільки це соціально-еко-
номічний фундамент, без якого не може розвива-
тися будь-яка інноваційно-орієнтована економіка 
європейської держави. Малі та середні підприєм-
ства є найбільш масовою формою ділової актив-
ності та забезпечують соціально-економічну ста-
більність розвитку [7, с. 12].

Розвиток та функціонування підприємств 
малого та середнього бізнесу має низку переваг, а 
саме: забезпечують національний ринок товарами 
та послугами, які є необхідними безпосередньо 
споживачеві, сприяють впровадженню інновацій, 
новітніх технологій, забезпечують робочими міс-
цями, зменшують рівень безробіття населення, 
стимулюють споживання та зростання обсягів 
виробництва.

Варто зазначити, що малий та середній бізнес 
багато у чому визначає темпи економічного зрос-
тання, структуру і якість внутрішнього валового 
продукту (ВВП). Головними стимулами для розви-
тку малого та середнього бізнесу є те, що по перше, 
невеликі компанії мають більший обсяг реалізації, 
ніж великі; по друге суми податків, які сплачують 
суб’єкти малого та середнього бізнесу, більші; по 
третє малий та середній бізнес створює значну 
кількість робочих місць порівняно з великим. Для 
прикладу, в країнах Європи малі та середні підпри-
ємства становлять 99% від усіх підприємств ЄС, а 
за останні п’ять років вони створили близько 85% 
нових робочих місць [1].

У статті розглянуто особливості малого 
та середнього бізнесу і висвітлено його 
роль на сучасному етапі розвитку еконо-
міки. Визначено основні соціально-еконо-
мічні функції малого та середнього підпри-
ємництва. Проаналізовано сучасний стан 
бізнесу в Україні, зокрема динаміку обсягу 
реалізованої продукції. Охарактеризовано 
основні перешкоди, що стоять на шляху 
ефективної діяльності підприємств. Окрес-
лено засоби підтримки для розвитку малого 
та середнього бізнесу.
Ключові слова: суб’єкти підприємницької 
діяльності, малий та середній бізнес, кон-
курентне середовище, інвестиції, демоно-
полізація.

В статье рассмотрены особенности 
малого и среднего бизнеса и освещена 
его роль на современном этапе развития 
экономики. Определены основные соци-
ально-экономические функции малого и 
среднего предпринимательства. Про-
анализировано современное состояние 
бизнеса в Украине, в частности динамику 

объема реализованной продукции. Оха-
рактеризованы основные препятствия, 
стоящие на пути эффективной деятель-
ности предприятий. Определены сред-
ства поддержки для развития малого и 
среднего бизнеса.
Ключевые слова: субъекты предпринима-
тельской деятельности, малый и средний 
бизнес, конкурентная среда, инвестиции, 
демонополизация.

The article considers the features of small and 
medium business and highlights its role at the 
present stage of economic development. The 
basic socio-economic functions of small and 
medium enterprises are defined. The current 
state of business in Ukraine, in particular, its 
dynamics of volume of sold products, is ana-
lyzed. The main obstacles on the way of effec-
tive activity of enterprises are described. The 
means of support for the development of small 
and medium business are outlined.
Key words: business entities, small and medium 
business, competitive environment, investments, 
demonopolization.
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Малий та середній бізнес в економіці держави 
виконує низку специфічних соціально-економіч-
них функцій:

1. Сприяє процесам демонополізації, привати-
зації та роздержавлення економіки, стимулювання 
розвитку економічної конкуренції, формуванню 
численних суб’єктів ринкового господарства, орі-
єнтованих на попит, конкуренцію тощо.

2. Залучає до економічного обороту матері-
альні, природні, фінансові, людські та інформа-
ційні ресурси, які «випадають» із поля зору вели-
ких компаній.

3. Поліпшує становище на ринках шляхом 
забезпечення еластичності їхньої структури, вре-
гулювання попиту, пропозиції і цін, принаймні 
часткової компенсації втрат пропозиції на період 
реструктуризації великих компаній, індивідуалізації 
пропозиції та диференціації попиту, насичення рин-
ків, задоволення специфічних місцевих потреб.

4. Вивільняє великі підприємства від вироб-
ництва нерентабельної для них дрібносерійної 
та штучної продукції, яка задовольняє індивіду-
альний попит і підвищує тим самим ефективність 
їхньої діяльності. Великим компаніям укладення 
коопераційних угод з малими підприємствами дає 
змогу підвищити гнучкість виробництва, зменшити 
комерційний ризик.

5. Забезпечує додаткові робочі місця та місця 
працівникам, вивільненим у процесі реструктури-
зації великих підприємств.

6. Стимулює підвищення ділової активності 
населення та розвитку середнього класу, який 
становить соціальну базу економічних реформ 
і забезпечує стабільність суспільства.

7. Пом’якшує соціальну напругу завдяки осла-
бленню майнової диференціації та підвищенню 
рівня доходів населення.

8. Збільшує гнучкість національної економіки 
та ринкової пропозиції відповідно до сучасних 
умов відкритої економіки.

9. Сприяє процесу демократизації суспіль-
ства, раціоналізації системи економічної організа-
ції та управління [2, с. 77].

За останній період в Україні відбулися істотні 
зрушення у розвитку малого та середнього сек-
тору економіки. До недавнього часу держава стри-
мувала та обмежувала його розвиток. Насамперед 
здійснювався тиск із боку законодавства. Низка 
законів не те що заохочувала до розвитку малого 
бізнесу, а навпаки – його обмежувала.

Станом на 2016 р. в Україні у сфері підприємниць-
кої діяльності функціонувало 6 726 739,8 підпри-
ємств, кількість яких менша порівняно з 2015 роком 
у зв’язку із загостренням політико-економічної 

Таблиця 1
Кількість суб`єктів господарювання в Україні за 2013-2016 рр.

Показники Кількість суб`єктів господарювання, од.
2013 2014 2015 2016

Підприємства

Усього 1722070 1932161 1974318 1865530
великі 659 497 423 383

середні 18859 15906 15203 14832
малі 373809 324598 327814 291154

мікропідприємства 318477 278922 284241 247695

Фізичні особи-підпри-
ємці

Усього 1328743 1591160 1630878 1559161
суб’єкти середнього підприємництва 351 712 307 281

суб’єкти малого підприємництва 1328392 1590448 1630571 1558880
суб’єкти мікро-підприємництва 1318703 1580965 1626589 1553041

Джерело: розроблено автором за даними [4]

Таблиця 2
Динаміка обсягу реалізованої продукції підприємствами і фізичними особами-підприємцями  

за 2013-2016 рр.

Показники Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн грн
2013 2014 2015 2016

Підприєм-
ства

Усього 4334453,1 4459702,2 5556540,4 6726739,8
великі 1717391,3 1742507,9 2053189,5 2391454,3

середні 1662565,2 1723151,5 2168764,8 2668695,7
малі 670258,5 705000,5 937112,8 1177385,2

Фізичні 
особи-під-

приємці

Усього 284238,1 289042,3 397473,3 489204,6
суб’єкти середнього підприємництва 20778,9 12742,7 15612,0 14607,8

суб’єкти малого підприємництва 263459,2 276299,6 381861,3 474596,8

Джерело: розроблено автором за даними [4]
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кризи та воєнними подіями на сході України [4]. 
Усього станом на 2016 рік кількість фізичних осіб-
підприємців становить 1 559 161. Динаміку кіль-
кості суб’єктів підприємницької діяльності протя-
гом 2013-2016 років наведено в таблиці 1.

За даними Служби статистики України, кіль-
кість великих підприємств у 2016 році стано-
вила 1 865 530, що значно більше порівняно 
з 2013 роком, але відносно менше 2014-2015 років. 
Тоді кількість великих підприємств становила 
1 974 318. Найбільшу частку у 2016 році серед під-
приємств займають малі підприємства (291154), 
які є невіддільними складниками сучасного під-
приємництва. Кількість фізичних осіб-підприємців 
становить 1 559 161.

Обсяг реалізованої продукції малими підприєм-
ствами в загальному обсязі реалізованої продукції 
в Україні у 2016 році становить 1 177 385,5 млн грн, 
а середніми – 2 668 695,7 млн грн (табл. 2).

Тому від підтримки цих суб’єктів з боку держави 
залежать перспективи розвитку вітчизняного під-
приємництва загалом.

За даними опитування керівників підприємств 
про ділові очікування у 2018 році, проведеного 
Національним банком України, позитивно оцінили 
свій фінансово-економічний стан респонденти:

– за видами економічної діяльності – підпри-
ємств переробної промисловості, сільського гос-
подарства, торгівлі, будівництва, а також інших 
видів діяльності;

– за розміром – великих і середніх підприємств;
– за напрямом діяльності – підприємств, які 

здійснюють лише експортні, експортні та імпортні, 
а також лише імпортні операції;

– за регіонами – підприємств 17 регіонів України, 
найвище – Тернопільської та Чернівецької областей.

Респонденти позитивно оцінюють поточ-
ний фінансово-економічний стан своїх підпри-

ємств – баланс відповідей зріс до 7,5% (у ІІІ квар-
талі 2017 року – 7,2%). Найнижчими є оцінки 
респондентів за видами економічної діяльності – 
підприємств енерго- та водопостачання, за регі-
онами – підприємств Запорізької, Дніпропетров-
ської, Чернігівської та Харківської областей [3].

Основним бар’єром розвитку малого підпри-
ємництва в Україні є надмірний податковий тиск. 
Особливо це спостерігалося, коли було прийнято 
новий Податковий кодекс, за умовами якого 
деколи малі підприємства повинні були сплачу-
вати податки у такому самому розмірі, як і великі.

Це привело до того, що більшість малих під-
приємств закривалися, адже іноді розмір податку 
перевищував розміри прибутку підприємства. На 
нашу думку, така політика наповнення бюджету 
є нераціональною в умовах економічної ситуа-
ції нашої країни, адже вона не те що не вирішує 
проблему тінізації, а, навпаки, її поглиблює. Слід 
зазначити, що однією з найважливіших перешкод, 
що впливає на розвиток малого та середнього біз-
несу, є низький попит на продукцію (рис. 1).

За даними квартального опитування підпри-
ємств, низький попит на продукцію залишається 
основною перешкодою, що стримує розвиток 
малих та середніх підприємств.

Ще однією причиною, через яку обмежується 
розвиток МСБ в Україні, є відсутність фінансової 
політики, яка б його підтримувала. Малим підпри-
ємствам дуже важко отримати банківські кредити, 
що привело до їх боргової залежності. Адже зазви-
чай банки здійснюють кредитування під заставу, 
яка значно перевищує надану позику, а допомога, 
яку надає Український фонд підтримки підпри-
ємництва, є зовсім малою. Саме тому важливим 
заходом державної підтримки має бути надання 
малим підприємцям пільгових кредитів та їх дер-
жавне гарантування.
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Рис. 1. Частка підприємств, зростанню яких перешкоджає низький попит

Джерело: розроблено автором за даними [5]



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

86 Випуск 26-1. 2018

Наслідком стало те, що економіка України 
перетворилася на високомонополізовану дер-
жаву, адже умови податкового законодавства були 
спрямовані більшою мірою на підтримку великого 
бізнесу. Монополізація знищує конкуренцію, без 
якої не існує ринкова економіка.

Світова економічна історія доводить, що залу-
чення ресурсів ззовні у формі іноземних інвес-
тицій є дієвим засобом зростання національної 
економіки. Сьогодні Україні іноземні інвестиції для 
розвитку малого та середнього бізнесу потрібні не 
тільки суто з матеріального погляду, а й тому, що 
сприятимуть:

– збільшенню фінансових коштів, обладнання, 
сировини і матеріалів, технологій;

– виробництву товарів широкого вжитку з орієн-
тацією на підвищення якості життя, культури спо-
живання;

– структурній перебудові економіки, створенню 
сучасної галузевої структури на основі технологіч-
ного оновлення виробництва;

– подоланню залежності України від імпорту.
Безумовно, відкриття доступу до іноземних 

інвесторів передбачає чітку стратегію розвитку 
держави, план входження на зовнішні ринки.

 За даними Державної служби статистики 
України, у січні-вересні 2017 року в економіку 
України іноземними інвесторами з 76 країн світу 
вкладено 1218,2 млн дол. США прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу). Обсяг залучених з початку 
інвестування прямих іноземних інвестицій (акціо-
нерного капіталу) станом на 01.10.2017 року ста-
новив 39 719,8 млн дол. США. Інвестиції в осно-
вному спрямовуються у вже розвинені сфери 
економічної діяльності. Найбільші обсяги над-
ходжень прямих інвестицій було спрямовано до 
установ та організацій, що здійснюють фінансову 
та страхову діяльність – 25,8%, та підприємств 
промисловості – 27,3%. До основних країн-інвес-
торів належать Кіпр – 25,7%, Нідерланди – 16,5%, 
Російська Федерація – 11,1%, Велика Брита-
нія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські Острови 
(Брит.) – 4,2%, і Швейцарія – 3,9%. Обсяги освоєння 
капітальних інвестицій підприємств України у січні-
вересні 2017 року становлять 259,5 млрд грн, що 
на 20,7% більше від обсягу капітальних інвестицій 
за відповідний період 2016 року [4].

Отже, Україна залишається привабливою для 
інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь 
світових процесів, є достатньо інтегрованою у сві-
тове господарство, і порушення макростабільності 
на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні. 
У рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялася 
на +4 пункти і посіла 76 позицію зі 190 країн світу. 
Найбільший прогрес Україна продемонструвала 
у таких складниках рейтингу: +105 пунктів (зі 140-го 
на 35-те місце) за компонентом «одержання дозво-
лів на будівництво» – завдяки зменшенню пайо-

вої участі в Києві з 10 до 2% та зниженню вартості 
послуг із технагляду; +41 пункт по «сплаті подат-
ків» за зменшення та уніфікацію ставки ЄСВ. Також 
слід відзначити, що у рейтингу агентства Moody’s 
Investors Service Україна покращила свій кредитний 
рейтинг у міжнародному економічному списку. Він 
змінився з Caa3 до Caa2, що означає зміну про-
гнозу зі «стабільного» на «позитивний» [4].

Так, на поліпшення показників вплинуло прове-
дення структурних реформ в Україні, що допомо-
гло державі впоратися з борговим навантаженням 
і поліпшити позиції на зовнішніх ринках.

Крім того, у рейтингу Глобального індексу кон-
курентоспроможності (ГІК) 2017/2018 Україна 
покращила свої позиції на 4 пункти і зайняла 81-ше 
місце серед 137 країн світу, які досліджувалися [4].

Для подальшого покращення інвестиційного 
клімату України актуальним сьогодні є питання 
удосконалення правової та організаційної бази 
з метою підвищення дієздатності механізмів забез-
печення сприятливого інвестиційного клімату 
і формування основи збереження та підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Створення сприятливих умов для розвитку 
малого та середнього бізнесу через упровадження 
європейських стандартів – одне з пріоритетних 
завдань для України. Від цього виграють не лише 
самі приватні підприємці, але й економіка зага-
лом. Держава повинна чітко розуміти, що малий 
та середній бізнес є платформою для розвитку 
держави, це інструмент упровадження реформ 
для покращення економіки загалом.

Сьогодні є велика кількість проблем, які треба 
вирішувати: велика частка тіньової економіки, 
адміністративний тиск та корупційні практики, 
земельні питання, перешкоди для мобільності 
через недостатньо розвинену інфраструктуру. 
Необхідно переймати досвід розвитку малого 
та середнього бізнесу країн Європи і застосову-
вати засоби підтримки його розвитку, а саме:

– створити сприятливі умови ведення бізнесу 
та розвитку підприємництва, тобто підтримку 
навчання підприємництву, а також надання засо-
бів підтримки для підприємців-початківців;

– полегшити доступ до нових ринків;
– полегшити доступ до фінансів (доступ до 

фінансів є найбільш актуальною проблемою для 
багатьох малих підприємств. Необхідно поліпшу-
вати фінансовий клімат для МСБ);

– забезпечити підтримку конкурентоспромож-
ності та інновацій малого та середнього бізнесу;

– надавати підтримку та інформацію для малих 
і середніх підприємств, консультативну допомогу [6].

Один із необхідних кроків – зміна системи опо-
даткування та перехід на європейські стандарти 
фінансової звітності підприємств. Важливим ета-
пом розвитку малого та середнього бізнесу є його 
підтримка з боку держави, створення певних про-
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грам, які би зменшили ризики для нових підпри-
ємств і збільшили їхні шанси втриматися і закріпи-
тися на ринку.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
виток малого та середнього бізнесу має стати клю-
човим у плані розвитку економіки України, адже це 
є основний шлях до становлення ринково-інно-
ваційної економіки, створення великої кількості 
робочих місць, зростання використання інформа-
ційних технологій і т.д. Як наслідок, це забезпечить 
наповнення Державного бюджету та Пенсійного 
фонду країни. Прикладом щодо методів, інстру-
ментів та стимулювання розвитку малого і серед-
нього бізнесу в Україні має стати досвід європей-
ських країн.
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У статті розглянуто теоретичні основи 
«розумної економіки», її вплив на економічну, 
наукову і технологічну спеціалізацію регіону, 
а отже, на його продуктивність, конкурен-
тоспроможність та економічне зростання. 
Показано, що концепція «розумної еконо-
міки» має на меті визначити заходи, спрямо-
вані на стимулювання підприємництва, щоб 
ефективно, системно розвивати економіку 
шляхом використання творчого потенціалу, 
інноваційних навичок, специфічних для люд-
ського капіталу інформаційно-комунікацій-
них технологій.
Ключові слова: підприємництво, нова еко-
номіка, розумна економіка, розумна спеціалі-
зація, людський капітал, економічний потен-
ціал, процес підприємницького відкриття та 
саморозкриття.

В статье рассмотрены теоретические 
основы «умной экономики», ее влияние на 
экономическую, научную и технологическую 
специализацию региона, а следовательно, 
на его производительность, конкуренто-
способность и экономический рост. Пока-
зано, что концепция «умной экономики» 
имеет целью определить меры, направ-
ленные на стимулирование предпринима-

тельства, чтобы эффективно, системно 
развивать экономику путем использования 
творческого потенциала, инновационных 
навыков, специфичных для человеческого 
капитала информационно-коммуникацион-
ных технологий.
Ключевые слова: предпринимательство, 
новая экономика, умная экономика, умная 
специализация, человеческий капитал, эко-
номический потенциал, процесс предприни-
мательского открытия и самораскрытия.

The article deals with the theoretical basis of 
«smart economy», its influence on the eco-
nomic, scientific and technological specialization 
of the region, and, consequently, on its produc-
tivity, competitiveness and economic growth. It 
is shown that the concept of «smart economy» 
aims to identify measures aimed at stimulating 
entrepreneurship in order to efficiently and sys-
tematically develop the economy through the use 
of creative potential, innovative skills, specific for 
human capital information and communication 
technologies.
Key words: entrepreneurship, new economy, 
smart economy, smart specialization, human 
capital, economic potential, process of entrepre-
neurial discovery and self-disclosure.

Постановка проблеми. Сучасний стан розви-
тку національних економік багато в чому залежить 
від розумної спеціалізації, яка сприяє розвитку 
регіонального підприємництва. Це відбувається за 

рахунок інституційної та фінансової підтримки під-
приємницьких ініціатив, розвитку людських ресур-
сів, втілення в практичну діяльність наукових роз-
робок та технологій.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням теоретичних засад «розумної» еко-
номіки та визначенням шляхів її реалізації при-
свячено праці таких учених, як Б. Коен, Д. Янг, 
М. Лерідер, Х. Йоас, А. Сафіуллін, Д. Хосперс, 
Р.  ван Далм.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виокремлення основних складників концепції 
«розумної» спеціалізації державної економічної 
політики в умовах трансформацій національної 
економіки та шляхів її реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних реаліях увесь світ стикається зі зрос-
таючою урбанізацією. Одночасно великі міста 
стали центрами широких можливостей для талан-
тів та рушійною силою економічного зростання. 
Міста зазнають стійких суспільних викликів для 
розв’язання проблеми з безробіттям та збільшен-
ням кримінальних проявів, підвищенням енерго-
ефективності, зростанням кількості населення, 
що веде до більш високого тиску на міську інф-
раструктуру, і державні органи за цих та інших 
обставин все більше і більше працюють в умовах 
скорочення фахівців.

Технологізація виробничих процесів, вті-
лення науково обґрунтованих технологій про-
тягом багатьох років впливали на розвиток міст. 
Тим не менше швидкість, з якою відбувається 
цей вплив, постійно зростає, і цифрові технології 
мають потужний потенціал для вирішення нових 
глобальних проблем у великих містах. Як наслі-
док, міські території перетворюються на «розумні» 
міста (smart cities). У цьому перетворенні техно-
логія є лише одним зі складників. Другий елемент 
«розумних» міст – це дані, джерело життєво важ-
ливих рішень. Завдання полягає у раціональному 
використанні цих даних для створення розумних 
рішень, що задовольняють реальні потреби жите-
лів міста і сприймаються ними як значущі, що при-
водить до змін довготривалої поведінки. Врешті-
решт, розумні рішення стосуються людської 
поведінки. Третій наріжний камінь «розумних» 
міст – це розумні люди. Зосередження на можли-
вості працевлаштування та виграш «війни талан-
тів» є життєво важливим для сталого економічного 
зростання [1].

Це перетворення з традиційного міста на 
«розумне» місто відбувається непросто. Успіх 
залежить від якості прийнятих рішень та способу 
виконання цих рішень. Що потрібно для успіху? 
Низка умов, які знайшли висвітлення у працях уче-
них (Б. Коен, Д. Янг, М. Лерідер, Х. Йоас) та мають 
своє тлумачення, якісні характеристики у науково-
довідковій літературі [4]. Їх аналіз дає підстави 
стверджувати, що розумна спеціалізація – це 
індустріальна та інноваційна система для регіо-
нальних економік, яка має на меті продемонстру-
вати, як державна політика, ринкова кон’юнктура, 

а також політика в галузі досліджень, розробок 
та інвестицій в інноваційні процеси можуть впли-
вати на економічну, наукову і технологічну спеці-
алізацію регіону, а отже, на його продуктивність, 
конкурентоспроможність та економічне зростання 
[2]. Це логічне продовження процесу поглиблення, 
диверсифікації та спеціалізації загальних іннова-
ційних стратегій з урахуванням регіональних осо-
бливостей та міжрегіональних аспектів сприяє 
наданню допомоги розвиненим країнам, а також 
країнам з економікою, що розвивається; слугує 
перезавантаженню процесу економічного зрос-
тання за допомогою використання знань та досвіду 
галузевих інноваційних лідерів та фахівців із залу-
чення інвестицій у регіонах.

Теоретичні джерела «розумної» спеціалізації 
є глибокими і ґрунтуються на класичних наукових 
теоріях економічного зростання (наприклад, тео-
рії розподілу праці Адама Сміта) та торговельної 
спеціалізації. Сучасні напрями економічної думки 
від еволюційної економіки до економіки агломера-
ції також видно в концепції розумної спеціалізації. 
Зокрема, доказом цього є збільшення значення 
знань, ролі розповсюдження знань та перешкод 
(наприклад, бар’єри на ринку праці), які не спри-
яють змінам у спеціалізації моделей. Розумна 
спеціалізація також спирається на широкі еконо-
мічні дослідження щодо промислового розвитку 
(наприклад, Маршаллові екстерналії, промислові 
райони; гнучка спеціалізація (Піор і Сабель, Стор-
пер) і неокласична просторова економіка (Круг-
ман)) [2].

У наукових працях «розумна» спеціалізація 
трактується також як «інтелектуальна», що має 
свої особливості. Таким чином, «інтелектуальна» 
спеціалізація – це значна економічна основа, орі-
єнтована на регіони та спрямована на те, щоб ілю-
струвати (з метою формування відповідної націо-
нальної стратегії розвитку), як державна політика, 
кон’юнктура, зовнішнє середовище, зокрема нау-
ково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
(НДДКР) та інноваційна інвестиційна політика, 
можуть впливати на економічну, наукову та техно-
логічну спеціалізацію в межах регіональної полі-
тики [3]. А також через цей механізм впливати на 
продуктивність, конкурентоспроможність та еко-
номічне зростання. Іншою важливою особливістю 
концепції «розумної» («інтелектуальної») спеціа-
лізації є те, що за допомогою державних заходів, 
спрямованих на вивільнення підприємницьких 
сил, вона має на меті впливати не лише на швид-
кість, а й на напрями інновацій.

Основними елементами концепції «розумної» 
спеціалізації для державної політики є:

1) процес саморозкриття чи підприємницького 
відкриття. Визначення пріоритетів не є винятковою 
роллю державного планування і включає в себе 
інтерактивний процес, у якому приватний сектор 
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відкриває та створює інформацію про нові заходи, 
а уряд створює умови для здійснення пошуку, оці-
нює потенціал і дає змогу цим суб’єктам найбільш 
ефективно та раціонально його реалізувати. Але 
підприємництво в «розумній» економіці визнає, 
що додана вартість також породжується поза меж-
ами власності, в умовах взаємодоповнюваності 
та порівняльних переваг. Це дві сторони «розум-
ної» спеціалізації. Прикладом цього є необхідність 
удосконалення механізмів координації між регі-
онами та національними урядами для розподілу 
ресурсів у середовищі структурних змін, невизна-
ченості, ризику та інформаційної асиметрії;

2) саме діяльність, а не регіони як такі, 
є рівнем встановлення пріоритету для інвестицій 
у знання. Незважаючи на те, що регіони все ще 
мають значення, проблема полягає не в галузях, 
а в діяльності. Діяльність може бути пов’язана 
з конкретними технологіями або їх поєднанням, 
з конкретними можливостями, природними акти-
вами тощо. Загалом, до майбутніх пріоритетів слід 
відносити ті заходи, де інноваційні проекти допо-
внюють наявні виробничі фонди, отже, необхідно 
диференціювати ціль «розумної» спеціалізації 
відповідно до загальної позиції певної діяльності 
(наприклад, модернізація, перехід, диверсифіка-
ція, різноманітність);

3) розумна спеціалізація передбачає страте-
гічну та спеціалізовану диверсифікацію. Замість 
того, щоб заохочувати спеціалізацію за попере-
дньо визначеними шляхами, підхід до інтелекту-
альної спеціалізації визнає, що в межах певної 
частини інноваційної системи, що приводить до 
«спеціалізованої» диверсифікації, можуть виник-
нути нові або несподівані відкриття;

4) оцінка та моніторинг. Як і інші версії нової 
промислової політики, розумна спеціалізація під-
креслює необхідність її розроблення на основі 
фактичного моніторингу, оцінки та повернення до 
розроблення ефективних інструментів впливу. Це 
також вимагає гнучкості у формуванні політики, 
щоб мати змогу припинити або перерозподіляти 
державну підтримку НДДКР та інновацій. Для 
цього потрібні чітко визначені критерії як успіху, 
так і невдачі. Політика інтелектуальної спеціаліза-
ції повинна мати конкретні результати, незалежно 
від того, чи це передбачає збільшення комерцій-
них досліджень та розробок у бізнесі, комерціалі-
зації НДДКР або передового досвіду [2].

Європейський Союз у своїх законодавчих доку-
ментах трансформував та систематизував прин-
ципи інтелектуальної спеціалізації в оперативні 
елементи регіональних інноваційних стратегій. 
Регіональні інноваційні стратегії для розумної спе-
ціалізації – це інтегровані, місцеві стратегії транс-
формації, які мають:

– концентрувати державні ресурси на пріори-
тетах, проблемах та потребах інновацій, розвитку;

– визначити заходи, спрямовані на стимулю-
вання приватних інвестицій у наукові дослідження;

– спиратися на можливості, компетенції, конку-
рентні переваги та потенціал регіону в глобальній 
перспективі;

– сприяти залученню зацікавлених сторін 
та заохочувати інновації, експерименти в галузі 
управління;

– базуватися на статистичних даних, включати 
в себе системи моніторингу та оцінки.

Провідною особливістю концепції «розумної» 
спеціалізації, яка відрізняє її від традиційних, 
інноваційних та галузевих політичних інструмен-
тів, є акцент на «процесі підприємницького від-
криття» або «саморозкриття», тобто процесах, 
за допомогою яких підприємець розуміє: товар чи 
послуга існують, не існують або можуть існувати 
в інших регіонах, отже, вони можуть бути виготов-
лені локально, з деякими варіаціями і, можливо, 
з меншими витратами. Підприємець може «від-
крити» нові види діяльності, поєднуючи наукові 
та технічні знання (наприклад, інформаційно-
комунікаційні технології або нанотехнології) з про-
мисловими ресурсами та можливостями регіону 
(наприклад, місцеві знання), що може привести до 
нових економічних результатів. Цей новий процес 
«саморозкриття» також може привести до ство-
рення стратегій, які б характеризували регіональні 
інноваційні напрями розвитку.

Спільним у концепції «розумної економіки» 
та підприємництва є розуміння механізму ринку 
праці загалом, співвідношення попиту на робочу 
силу з послугами праці. «Розумна економіка» має 
на меті визначити заходи, спрямовані на стимулю-
вання підприємництва, щоб ефективно, системно 
розвивати економіку шляхом використання твор-
чого потенціалу, інноваційних навичок, специфіч-
них для людського капіталу інформаційно-комуні-
каційних технологій.

Підхід до концепції «розумної економіки» 
з погляду підприємництва сьогодні здійснюється 
в контексті глибокого аналізу економіки загалом, 
як на національному, так і на регіональному рівні, 
на рівні складної форми соціально-політичної або 
економічної інтеграції.

Завдяки діям, спрямованим на розвиток люд-
ського капіталу, розуміння та використання змісту 
концепції розумної (інтелектуальної) економіки 
та підприємництва, керівництво компанії може 
забезпечити використання потенціалу для ство-
рення раціональної економічної поведінки на 
основі ефективного використання ресурсів, на обі-
знаності своїх кадрів про небезпеку виснаження 
ресурсів, частково про можливість розширення 
ринку. Економічний процес повинен ґрунтуватися 
на відтворенні економічних факторів з обмеженим 
періодом використання, який передбачає враху-
вання запасів людського капіталу типового сек-
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тору економіки. Таким чином, через сталий розви-
ток (зростання) ми виокремлюємо таку константу, 
як «етична економічна раціональність», що забез-
печує збереження екзистенційних умов людського 
суспільства на невизначений часовий проміжок, 
доступу до всього природного та соціально-еконо-
мічного простору в майбутньому.

Вагомість концепції «розумної економіки» 
полягає в граничній вигоді з погляду людського 
розвитку. Насправді через людський розвиток 
ми розуміємо, наскільки людина досягає певної 
стандартизації свого життя, визначаючи поточні 
та майбутні потреби (виникають під впливом еко-
номічного, соціального, політичного, культурного 
середовища) та обізнаності про наявні і потенційні 
ресурси для їх задоволення.

У контексті визначення способів підтримки 
розвитку підприємництва як інтегрованої частини 
у прояві економіки через інтелектуальний компо-
нент, стимулюючи формування звичок, навичок, 
ділової практики, що доповнює процес технологіч-
них інновацій, розвиток економіки на основі зна-
ння та інновації є вкрай важливим.

В умовах сьогодення необхідність розвитку 
бізнесу є складним механізмом, від створення 
робочих місць до запровадження норм поведінки 
та діяльності підприємців на ринках загалом, 
зокрема ринку праці. Сучасна Україна – це кра-
їна, стратегічне бачення якої має стати взаємо-
доповнюючим і сумісним із тенденціями розвитку 
світової економіки, з одного боку, і з внутрішніми 
реаліями – з іншого. З урахуванням прискореного 
зростання безробіття, недостатнього перерозпо-
ділу бюджетних ресурсів порівняно з потребами 
розвитку економіки, а також для виправлення 
економічних диспропорцій з погляду розвитку інф-
раструктури бізнесу, доступу до джерел фінансу-
вання; ставлення до ризику економічного серед-
овища; конкуренції, податкового навантаження, 
зумовленого нестабільністю економічного середо-
вища та, зокрема, політичного, бізнес-середовище 
не може створювати нові робочі місця. У цьому кон-
тексті підприємництво відкриває нові можливості 
для місцевого розвитку, де громада формує стра-
тегію, засновану на власних ресурсах, та визначає 
потреби її членів. Помірний розвиток підприємни-
цтва є прикладом передового досвіду для інших 
громад без обов’язкового впровадження в макро-
економічному масштабі. Політика підприємництва 
передбачає визначення потреб у розвитку, визна-
чення концептуальної основи підтримки підприєм-
ницьких ідей та їх реалізації для створення робо-
чих місць і сталий розвиток громади.

Через підприємницьку діяльність індивід скеро-
вує свої творчі сили для отримання джерел доходу 
для нього та для спільноти, до якої він належить; 
стає мотивом підвищення якості послуг, що нада-
ються споживачам, створюючи економічно прива-

бливі товари, які задовольняють та відповідають 
вимогам місцевого населення, що вимагає ефек-
тивно використовувати ресурси, забезпечувати 
співвідношення якості та ціни на місцеві товари. 
Підприємець зацікавлений у своєму іміджі на 
ринку, через який він ототожнюється з іміджом 
його виробленої та проданої продукції. Насправді 
підприємець починає ототожнювати себе зі спіль-
нотою, до якої він належить, стає частиною сис-
теми місцевого самоврядування, створює добро-
бут громади та захищає належну систему влади.

Важливим джерелом для розвитку концеп-
ції розумної економіки є локальне, регіональне 
сприяння підприємництву та шляхи підтримки 
підприємницької діяльності, а саме: інституційна 
та фінансова підтримка (наявність залученого 
фінансового капіталу), просування форм асоціа-
цій для розвитку підприємництва тощо.

Така економіка спрямована на визначення тих 
мотивацій, що підходять для заохочення та під-
тримки підприємництва з метою розроблення кон-
цепції інтелектуальної економіки, а саме:

– на будь-якому етапі економічного функці-
онування сприяти розвитку підприємництва як 
міметичного типу діяльності (технології повинні 
бути експортованими, переважно через іноземних 
прямих інвесторів) та інноваційного типу (реалізу-
ється за допомогою інновацій, пристосованих до 
унікальних обставин місцевої економіки);

– використовувати всі капіталістичні принципи 
підприємницької діяльності: прийняти комплекс 
ініціатив та стимулювати людей до того, щоб вони 
стали підприємцями, використовували продуктивні 
засоби для реалізації їх цілей шляхом поєднання 
влади, багатства та престижу; через законодавство 
та державні установи зменшувати перешкоди, які 
є на шляху такої діяльності, забезпечити або при-
наймні не втручатися в надання фінансових вина-
город у разі успіху та забезпечити впевненість 
у тому, що ці винагороди не будуть відкликані [2].

З цієї позиції парадигма сталого розвитку, яка 
заохочує економічні та соціальні відносини і спря-
мовує суспільне багатство, – це не чітко визначе-
ний часовий проміжок, а досить тривалий процес, 
що має враховувати очікування майбутніх поко-
лінь, формувати систему цінностей у суспільстві, 
знайти шляхи вирішення поточних проблем, які 
стали неминучими.

Розвиток людини пов’язаний з особистісними 
складниками та економічними елементами, які 
задовольняють наявні потреби. Таким чином, 
розвиток стає процесом, за допомогою якого сус-
пільству вдається задовольнити основні потреби 
і створити умови для особистого розвитку кож-
ного зокрема. Можливість створення багатства 
нації полягає не тільки у збільшенні матеріального 
багатства, а й у духовному розвитку, збереженні 
культури та захисті багаторічних цінностей.
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На концепцію розвитку людини впливають такі 
чинники:

1. Соціальний прогрес: через полегшення 
доступу до освіти для всіх соціальних класів, розви-
ваючи навички міжкультурного спілкування, люди 
розуміють, що економічний прогрес породжується 
соціальним. Прогрес, незалежно від виду, базується 
на інноваціях. Після широкомасштабного та довго-
строкового використання природних ресурсів та їх 
нераціональної експлуатації з метою задоволення 
споживання в умовах сьогодення необхідно визна-
чити економічну поведінку, побудовану на знаннях, 
з низьким енергоспоживанням, використанням 
нанотехнологій, біотехнологій та гідротехнологій.

2. Економічна ефективність має безпосеред-
ній вплив на економічне зростання: економічна 
діяльність спрямована на результат за умови від-
носно низького скорочення використання ресур-
сів. Відмінність між економічним зростанням 
і розвитком людини полягає в тому, що перший 
зосереджується винятково на розширенні однієї 
можливості – отримувати дохід, а другий – на 
об’єднанні всіх можливих (економічної, соціаль-
ної, культурної, етичної або політичної). З погляду 
людського розвитку дохід є ознакою людського 
розвитку, але не єдиним. Переваги доходу повинні 
використовуватися для різних аспектів розвитку. 
Тому економічне зростання є необхідною, але не 
є достатньою умовою людського розвитку.

3. Ефективність: інституційна спроможність 
забезпечити сприятливі передумови для подаль-
шого людського розвитку через освіту, розгля-
нувши фактори впливу, які можуть привести до 
досягнення протягом певного періоду часу бажа-
них стандартів освіти, досліджень та інновацій. 
Ефективність процесу розвитку людства через 
освіту, дослідження та інновації передбачає відпо-
відальність та усвідомлення корисності цього про-
цесу для всіх поколінь [1].

4. Соціальна рівність та справедливість: добро-
бут суспільства залежить від того, наскільки 
усі його члени відчувають себе залученими 
та взаємопов’язаними з іншими членами суспіль-
ства. Це охоплює всі соціальні групи, але осо-
бливо найбільш вразливі, що мають можливості 
поліпшити або підтримати своє благополуччя.

5. Демократична участь у процесах економіч-
ного врядування: у державній політиці концепція 
управління означає наявність учасника та дорад-
чої системи формування публічної політики, в якій 
суб’єкти взаємодіють та впливають один на одного.

6. Сталий розвиток і забезпечення безпеки 
людей: освіта та інновації мають сприяти нако-
пиченню та формуванню багатства нації з вико-
ристанням наявних та потенційних ресурсів для 
належного управління державними ресурсами, 
для задоволення соціальних потреб, сприятливих 
для органічного та всеосяжного розвитку [4].

По суті, аналіз концепції людського розвитку 
має включати:

– забезпечення гідних умов праці для прояву 
креативності, використання інновацій та підприєм-
ницьких навичок;

– просування інноваційних форм зайнятості на 
основі використання інформаційно-комунікаційних 
технологій, що прискорить процес задоволення 
потреб у відповідності до принципів стійкості;

– сприяння підприємництву та розумній економіці 
через партнерство у суспільстві, що дає змогу роз-
вивати форми економіки, заснованої на знаннях.

Виходячи із того, що створення доходів у сус-
пільстві тісно пов’язане з розподілом економічних 
ресурсів та ключовими принципами заходів еконо-
мічної політики, зокрема грошово-кредитної та фіс-
кальної, ступінь розвитку особистості знаходиться 
під синусоїдальним впливом доктринальної орієн-
тації правлячих партій, що сприяють певній стратегії 
стійкого зростання на основі макроекономічної полі-
тики. Залежно від розміру та інтенсивності грошово-
кредитної, а також фінансової політики викорис-
товуються інструменти (процентна ставка, ставка 
прямого оподаткування, курс національної валюти 
залежно від іноземних валют, заборгованість тощо), 
які беруть участь та приводять до змін у процесах 
розподілу та перерозподілу доходів, що суттєво 
впливають на розвиток особи та суспільства.

Окрім політики розвитку та запровадження «розум-
ної економіки» на всіх рівнях державного регулю-
вання господарських процесів, на наш погляд, також 
необхідно вживати різноманітних заходів підтримки 
підприємництва як унікального вирішення сучасної 
системи розвитку. Держава може підтримувати роз-
виток лише через систему економічних та правових 
важелів, які гарантують встановлення умов для роз-
витку підприємництва. Коли ми говоримо про під-
тримку, то насамперед звертаємо увагу на правову 
та нормативно-законодавчу системи, які могли би 
сприяти розвитку підприємництва. А також доцільно 
приділити увагу фіскальним та монетарним заходам, 
які реально підтримують підприємництво через:

– надання молодим підприємцям технічної 
допомоги та ділової експертизи на перших етапах 
їхньої діяльності;

– заохочення розвитку підприємницького сектора 
шляхом субсидій, скорочень, звільнень або податко-
вої амністії для підтримки бізнесу на ринку в умовах 
недобросовісної конкуренції з великими компаніями;

– зміну орієнтації фіскальними та грошовими 
важелями підприємців на ті галузі, де не вистачає 
виробництва, але є невикористаний потенціал, 
економічні ресурси або ступінь їх використання 
нижчий за рентабельність;

– сприяння партнерству між державним 
та приватним секторами у тих сферах, де рівень 
рентабельності є низьким, але гарантується соці-
альна вигода;
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– співпраця між ринком праці (роботодавцями), 
системою професійної освіти, науковими уста-
новами, ринковими та економічними ресурсами 
з метою усунення прогалин між ринком праці, рівнем 
зайнятості та задоволенням економічного попиту, 
підтримання рівноваги між поколіннями та забезпе-
чення умов для сталого економічного розвитку;

– створення банків, банківських та фінансових 
установ, які б мали спеціальні кредитні програми 
та продукти для підприємців.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
тверджено, що концепція «розумної економіки» 
спрямована на створення сприятливої перспек-
тиви для сталого і всеохоплюючого розвитку 
сучасних країн, здатних подолати наслідки дефі-
циту економічних ресурсів, заохочувати викорис-
тання альтернативних технологій, дати поштовх 
до розвитку освіти. Все це буде забезпечувати 
ринок робочою силою майбутнього, заснованою 
на інтенсивному використанні людського капіталу 
та природного середовища.
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Постановка проблеми. Підприємство є про-
дуктивною силою економіки, що передбачає мож-
ливість і необхідність вироблення нових меха-
нізмів підтримки та стимулювання нових форм 
діяльності на макро- і мікрорівнях. Низький рівень 
фінансової забезпеченості більшості вітчизняних 
підприємств пояснюється важкими обставинами, 
пов’язаними з первинним накопиченням капіталу, 
тому особливого значення для них набуває мож-
ливість отримання банківського кредиту на при-
йнятних умовах. Це можливо лише тоді, якщо 
будуть налагоджені стабільні фінансові відносини 
між банками і суб’єктами господарювання, спря-
мовані на надання, акумулювання, раціональний 
перерозподіл та, врешті-решт, залучення фінансо-
вих ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зростання впливу бізнесу на розвиток господар-
ства та визнання його особливої ролі у рішенні 
багатьох найважливіших соціально-економічних 
завдань в умовах реформування економіки зумо-
вили великий інтерес до проблем фінансового 
забезпечення підприємств. Ця проблематика до 
останнього часу є предметом дослідження бага-
тьох учених. Помітний внесок у розроблення при-
кладних аспектів фінансової підтримки підпри-
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Виявлено основні проблеми, що стримують 
розвиток кредитування підприємств, та 
запропоновано можливі шляхи їх вирішення. 
Проведено оцінку ефективнoсті держав-
ного регулювання системи фінансування 
підприємств для обгрунтування необ-
хідності вдосконалення форм фінансової 
підтримки бізнесу. Дoсліджено фінaнсові 
інструменти і комбіновані спoсоби креди-
тування для поліпшення діяльності підпри-
ємства. Запропоновано підходи до форму-
вання ефективної системи фінансування 
підприємств, засновані на вдосконаленні 
банківського кредитування і розвитку 
прoцедури мікрo- та макрофінансування.
Ключові слова: банк, інструменти, креди-
тування, підприємство, способи.

Выявлены основные проблемы, сдержи-
вающие кредитование предприятий, и 
предложены возможные пути их решения. 
Проведена оценка эффективности госу-
дарственного регулирования системы 
финансирования предприятий для обосно-
вания необходимости совершенствова-
ния форм финансовой поддержки бизнеса. 
Исследованы финансовые инструменты 

и комбинированные способы кредито-
вания для улучшения деятельности 
предприятия. Предложены подходы к 
формированию эффективной системы 
финансирования предприятий, основан-
ные на совершенствовании банковского 
кредитования и развития процедуры 
микро- и макрофинансирования.
Ключевые слова: банк, инструменты, кре-
дитование, предприятие, способы.

The main problems, which restrain lending to 
enterprises, are revealed, and possible ways 
of their solution are offered. An assessment 
of the effectiveness of state regulation of the 
financing system of enterprises was conducted 
to substantiate the need to improve the forms 
of financial support for business. The study of 
financial instruments and combined methods of 
lending to improve the company’s operations. 
The approaches to the formation of an effective 
system of financing of enterprises, based on the 
improvement of bank lending and the develop-
ment of micro- and macro-financing procedures 
are proposed.
Key words: bank, tools, lending, enterprise, 
methods.

ємництва зробили Е.Р. Абузярова, А.А. Батяєв, 
Д.А. Корольов, Е.В. Сокольських, Н.В. Серебряков 
[1-5]. Проте поза уваги науковців залишилися про-
блеми комплексного, багатоканального фінансу-
вання підприємств, що здійснюється одночасно 
з різних джерел. Недостатньо переконливими 
є умови надання кредитів та їх доступність для 
суб’єктів господарювання.

Постановка завдання. Мета статті поля-
гає в удосконаленні методологічних підходів до 
забезпечення розвитку вітчизняних підприємств 
на основі використання фінансових інструментів 
і комбінованих способів фінансування.

Виклад основного матеріалу матеріалу 
дослідження. Головні проблеми фінансування 
підприємств пов’язані з величиною стартового 
капіталу та ємністю джерел підтримки бізнесу. 
Величина стартового капіталу (поріг початко-
вих інвестиційних вкладень, нижче якого бізнес 
стає невигідним) визначається низьким рівнем 
добробуту підприємств, які бажають розпочати 
свій бізнес, а тому є недостатньою умовою для 
успішної діяльності. Внутрішні джерела розвитку 
підприємства (прибуток, амортизаційні, резервні, 
страхові фонди) не можуть розглядатися як ста-
більна фінансова база. Підтримка з боку держави 
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також носить нерегулярний характер, незначна 
за розміром і часто не доходить до підприємства. 
У сформованій ситуації постачальниками ресур-
сів можуть виступати банки. Проте кредит часто 
недоступний, оскільки підприємство є сферою під-
вищеного ризику і банки неохоче йдуть на креди-
тування бізнесу.

Перепонами для використання банківського 
кредиту підприємствами є висока процентна 
ставка, велике заставне забезпечення. Крім того, 
інвестиційні кредити погашаються дещо іншим 
способом, ніж традиційні. Відрізняються інвести-
ційні кредити довгостроковістю і дуже високими 
відсотками, тому позичальник зацікавлений у їх 
достроковому погашенні. Під час укладання дого-
вору про кредитування з банком підприємство 
повинно звертати увагу не тільки на процентну 
ставку по кредиту і термін погашення, а й на гра-
фік погашення кредиту. Причин тому кілька: саме 
у графіку фіксується реальна сума переплати 
по кредиту (разом з усіма комісіями і послугами 
страхування); дуже вірогідно, що дата розрахунку, 
вказана у графіку, буде для підприємства неви-
гідною. Цей аспект на перший погляд незначний, 
але на практиці може призвести до прострочення 
і, як наслідок, до зіпсування кредитної історії, яку 
в майбутньому виправити практично неможливо. 
Споживачами продукції підприємств є великі 
фірми, які можуть виступати як інвестори, а за 
відсутності вільних коштів у них – як гаранти для 
банків, що кредитують ці підприємства. Як гаран-
тії під час надання позик підприємствам можуть 
служити векселі великих фірм, застави акцій, що 
котируються на фондовому ринку. Річ у тім, якщо 
підприємства можуть оцінити можливість успішної 
реалізації, наприклад проекту, то банкам-креди-
торам це невідомо. За умови відсутності гарантій 
ризики кредитування зростають, і тоді з’являються 
елементи дискримінації по відношенню до висо-
коризикових проектів підприємств-позичальників, 
що їх представляють.

Під час реалізації проектів в умовах залучення 
кредитних ресурсів і різних способів їх погашення 
у підприємств виникає необхідність накопичення 
коштів для виконання зобов’язань щодо пога-
шення кредитної заборгованості. Частина чистого 
прибутку спрямовується на споживання, а інша – 
на зовнішні вкладення з використанням наявних 
у розпорядженні ресурсів. Необхідність у цьому 
виникає тоді, коли прибутковість від використову-
ваних інструментів вище внутрішньої норми дохід-
ності підприємства. Підприємство може одночасно 
використовувати різні джерела фінансування: 
власні кошти (частина реінвестованого прибутку); 
кредити (кредити видаються щорічно як кредитна 
лінія); державна підтримка (у вигляді державного 
субсидування кредитів – між величиною кредитів 
і державними інвестиціями дотримується пропо-

рційність на всьому розглянутому проміжку часу); 
дохід від зовнішніх інвестицій підприємства (за 
рахунок частини вільного прибутку) [6, с. 17].

Зазначені обставини зумовлюють важливість 
розуміння умов надання, терміну погашення і гра-
фіку погашення кредиту підприємством. Викорис-
товуваний підхід передбачає розгляд пільгових 
умов кредитування. При цьому погашення кре-
диту здійснюється з двох джерел: відсотки вклю-
чаються у собівартість продукції, основний борг 
компенсується за рахунок зовнішніх інвестицій. 
Внутрішня інвестиційна програма підприємства 
є незмінною. Динаміка основних фондів ураховує 
процес їх вибуття, пов’язаний з амортизацією. Під-
хід передбачає таке: підприємство може розвива-
тися за рахунок внутрішніх джерел (прибутку) і за 
рахунок зовнішньої підтримки у вигляді інвестицій; 
основні виробничі фонди є єдиним лімітуючим 
фактором, що визначає випуск продукції; підпри-
ємство працює за незмінної технології, що перед-
бачає сталість його фондовіддачі; темпи розвитку 
підприємства визначаються динамікою основних 
виробничих фондів, яка зумовлюється величиною 
інвестиційних ресурсів; частина вільного прибутку 
підприємства розміщується у дохідні інструменти; 
позикові кошти залучаються як кредитна лінія; 
основний борг погашається за рахунок доходів від 
зовнішнього інвестування; враховується процес 
вибуття основних фондів [7, с. 292]. Пропонова-
ний підхід є класичним і найбільш повно враховує 
фактори, що впливають на розвиток підприємства, 
і може бути записаний:

                          (1)

              (2)

                  (3)

              (4)

                         (5)

          (6)

де ŝ(t) – процентні платежі і Ŝ(t) – розмір пога-
шення основного боргу, які є функціями часу 
і залежать від прийнятого спосoбу крeдитування; 
λ – коефіцієнт співвідношення державного фінан-
сування I(t) і обсягів кредитування K(t) Державна 
підтримка (інвестування) пропорційна кредитам 
I(t) = λK(t); μ>0 – коефіцієнт вибуття основних 
фондів; P(t) – випуск продукції за період t у вар-
тісному вимірі; f – фондовіддача; A(t) – вартість 
основних виробничих фондів; c – питома собівар-
тість випуску продукції у вартісному вимірі; Mоб(t) – 
валовий прибуток підприємства за вирахуванням 
податків (без повернення боргових зобов’язань); 
N(t) – сума податкових відрахувань; τ1, τ2 – ставки 
оподаткування на обсяг випуску і прибуток відпо-
відно;  – коефіцієнт, що відображає частку реін-
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вестованих коштів прибутку, ∊[0,1]; t∊[0,T], де t – 
час; T – горизонт моделювання [8, с. 58].

Розглянемо три способи кредитування, різні 
комбінації яких дають змогу уявити різні умови 
надання банками кредитів підприємствам. При-
ймемо для всіх способів єдиний спосіб кредиту-
вання – формування кредитної лінії. Загальний 
обсяг виділених банком кредитних ресурсів K 
розподілений у періоді [0,T] по K(t), що відобража-
ється відповідними функціями, а способи банків-
ського кредитування різняться умовами (механіз-
мами) погашення боргу [9, с. 192].

Спосіб «повiтряна куля» (період погашення 
боргу припадає на кінець періоду кредитування, 
тут передбачається або одноразове погашення 
усієї заборгованості за кредитом, або повернення 
тільки основного боргу, утім з процентними випла-
тами протягом усього терміну кредитування).

«Крeдитні канiкули» (виплата боргових 
зобов’язань починається з деякого моменту інтер-
валу кредитування). Особливості умов погашення 
боргових зобов’язань відображаються різними 
функціями D(t), що визначають суми накопичених 
виплат боргу [10, с. 31]. На рис. 1 представлено 

функції d(t), D(t), Фk(t), O(t) для різних способів 
банківського кредитування для кредитної лінії, 
що описується лінійною функцією K(t) з від’ємною 
першою похідною.

Порівняємо характеристики об’єкта в умовах 
різних способів кредитування. Застосуємо вище 
отримані залежності, що описують різні варіанти 
динаміки основних фондів і прибутку підприєм-
ства за різних способів його кредитування. Осно-
вні фонди Ai(t); (i – номер варіанту).

I спосіб («повітряна куля»):
а) перша модифікація (виплата кредитів 

у плановому періоді без кінцевої точки повернення 
боргу: 

           (7) 
б) друга модифікація (відсутність виплати від-

сотків без кінцевої точки повернення боргів):

     (8) 

II спосіб («рівномірний»):
           (9) 

III спосіб («кредитні канікули»):
 для  (10) 
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Рис. 1. Спoсоби погашення боргових зобов’язань:  
а) «повiтряна куля»; б) «рiвномірний»; в) «кредитнi канiкули»

Джерело: складено за [11]
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 для 
Проаналізуємо властивості отриманих 

залежностей. По-перше, в усіх способах дина-
міка основних фондів має ідентичну структуру 
і визначається як лінійна комбінація експоненці-
альної та лінійної функцій. У всіх залежностях Ai(t) 
є «наскрізні» параметри:  входить у всі спів-
відношення як параметр за лінійної функції; γ – 
показник ступеня за експоненти. Обидва параме-
три визначають темпи зростання цього показника. 
Різниця у величині основних фондів визначається 
коефіцієнтами, що стоять за експоненціальної 
функції eγt.

По-друге, лінійна комбінація розглянутих вище 
функцій у кожному зі способів фінансування фор-
мується за загальним правилом: якщо виключити 
з розгляду початкову константу А0, то інші коефі-
цієнти при експоненті eγt і вільні члени у лінійній 
функції рівні за абсолютною величиною і проти-
лежні за знаком.

По-третє, оскільки, згідно з нашим підходом, 
підприємство може розвиватися за рахунок вну-
трішніх джерел (прибутку), на динаміку основних 
фондів не впливає показник ефективності зовніш-
ніх вкладень δ, а впливає показник γ, що харак-
теризує розвиток підприємства. Ще один фактор 
впливу на динаміку – це умови погашення кредиту, 
які визначають величину коефіцієнтів лінійної ком-
бінації розглянутих функцій (табл. 1), де здійсню-
ється аналіз величин Ai(t)).

Наприкінці додамо, що загальні властивості 
отриманих залежностей дають змогу розглядати 
їх як траєкторії розвитку підприємства, що вихо-
дять із початкової точки:

 
Таким чином, виплата боргу по кредиту перед-

бачає наявність у підприємства достатніх власних 
коштів. Для оцінки достатності коштів розгляда-

лася величина накопиченого на кінець періоду 
в результаті зовнішнього інвестування прибутку.

Накопичений прибуток  (i – номер варі-
анту)

I спосіб («повітряна куля»): а) перша модифі-
кація:

                (11) 

б) друга модифікація:
                 (12) 

II спосіб («рівномірний»):

               (13) 

III спосіб («кредитні канікули»):

        (14) 

Порівняння варіантів накопиченого прибутку 
 свідчить, що перша і друга модифікації 

спосoбу I в умовах виконаної наближеної оцінки 
ідентичні:  Спосіб II дає менше 
накопиченого прибутку:  Спосіб III, 
з огляду на складність отриманої залежності, для 
аналізу трудомісткий: результати аналізу зале-
жать від співвідношень параметрів T і θ, тобто від 
тривалості кредитних канікул [12].

Проведене дослідження щодо фінансування 
діяльності підприємства з використанням інстру-
ментів і комбінованих способів фінансування 
може бути продовжено у плані розподілу внутріш-
ніх інвестицій підприємства на цілі реінвестування 
і нагромадження за рахунок зовнішніх вкладень, 
які мають відносно велику ефективність та в кон-
тексті аналізу доступності кредитів.

З’ясуємо різницю між трьома способами пога-
шення інвестиційних кредитів («повітряна куля», 
«рівномірний», «кредитні канікули»). Так, підпри-
ємство бере 40 тис. грн. на п’ять років під 20% річ-

Таблиця 1
Порівняння результатів кредитування підприємства за різними способами (для показника 

основних фондів A1(t))

Спосіб 
кредитування (i)

 Якісна оцінка 
коефіцієнтівІ ІІ ІІІ1 2

І «Повітряна куля»

1) З поточним пога-
шенням відсотків Х    

 
2) Увесь борг 

погашається у кінці 
періоду

Х   
 

ІІ «Рівномірний» Х Залежить від параметра q -
ІІІ «Кредитні кані-

кули» Х

Джерело: складено за [11]
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них. Уточнимо, якими будуть графіки погашення 
боргу підприємством у разі використання озна-
чених способів. Спосіб «повітряна куля» перед-
бачає внесення фіксованого платежу (в нашому 
разі – щорічного), визначеного умовами договору 
між підприємством-позичальником і кредитором, а 
не умовами кредиту. Якщо сторони домовилися на 
виплату в 5 тис. грн. + відсотки, графік погашення 
буде таким, як це видно в табл. 2.

Таблиця 2
Графік погашення боргу підприємством  

за способом «повітряна куля»

Рік
Почат-
ковий 

баланс 
боргу

Пога-
шення 
боргу

Відсо-
тки

Річна 
оплата

Кінце-
вий 

баланс 
боргу

1 40 000 5 000 8 000 13 000 35 000
2 35 000 5 000 7 000 12 000 30 000
3 30 000 5 000 6 000 11 000 25 000
4 25 000 5 000 5 000 10 000 20 000
5 20 000 20 000 4 000 24 000 -

Разом - 40 000 30 000 70 000 -

Джерело: розраховано автором

Як видно з табл. 2, недоліком способу «пові-
тряна куля» є те, що на останній період припадає 
значна частина непогашених основних позикових 
коштів і, як наслідок, заключний платіж виходить 
удвічі або втричі більший, аніж попередні.

Рівномірний спосіб погашення боргу перед-
бачає, що вся сума основного боргу рівномірно 
розподіляється на період кредитування і великого 
залишку в кінцевий період не залишається (табл. 3).

Таблиця 3
Графік погашення боргу підприємством  

за способом «рівномірний»

Рік
Почат-
ковий 

баланс 
боргу

Пога-
шення 
боргу

Відсо-
тки

Річна 
оплата

Кінце-
вий 

баланс 
боргу

1 40 000 8 000 8 000 16 000 32 000
2 32 000 8 000 6 400 14 400 24 000
3 24 000 8 000 4 800 12 800 16 000
4 16 000 8 000 3 200 11 200 8 000
5 8 000 8 000 1 600 9 600 -

Разом - 40 000 24 000 64 000 -

Джерело: розраховано автором

Як видно з табл. 3, перевагою такого спосoбу 
погашення боргу є приблизна рівність сум щомі-
сячних платежів. Причому за однакових умов під-
приємство-позичальник економить 6 тис. грн. на 
відсотках.

Кредит із пільговим періодом («кредитні кані-
кули») пропонується не всіма кредиторами 
і нерідко подається як акція. Сутність його полягає 

у тому, що підприємство-позичальник перші кілька 
періодів має право платити лише відсотки, а осно-
вну суму заборгованості почати погашати тільки 
тоді, коли підприємство, для становлення якого 
брався кредит, зміцнило у своїй ринковій ніші. 
Якщо за нашим прикладом кредитор дає пози-
чальнику два пільгових періоди, графік виплат по 
кредиту буде виглядати так, як це видно в табл. 4.

Таблиця 4
Графік погашення боргу підприємством  

за способом «кредитні канікули»

Рік
Почат-
ковий 

баланс 
боргу

Пога-
шення 
боргу

Відсо-
тки

Річна 
оплата

Кінце-
вий 

баланс 
боргу

1 40 000 - 8 000 8 000 40 000
2 40 000 - 8 000 8 000 40 000
3 40 000 10 000 8 000 18 000 30 000
4 30 000 20 000 6 000 26 000 10 000
5 10 000 10 000 2 000 12 000 -

Разом - 40 000 32 000 72 000 -

Джерело: розраховано автором

Як видно з табл. 4, підприємство-позичаль-
ник переплачує найбільше, але воно позбавлено 
необхідності вносити великі платежі у перші пері-
оди. Це у цілому може позитивно позначитися на 
фінансовій стійкості підприємства або проекту. 
Річ у тім, що зазначений спосіб може передба-
чати амортизаційну систему (погашення осно-
вного боргу рівними траншами) після закінчення 
дії пільгового періоду, а також можливі способи 
розрахунку, коли величина траншів по основному 
боргу зростає від періоду до періоду або встанов-
люється довільно за домовленістю між позичаль-
ником і кредитором.

Висновки з проведеного дослідження. Спо-
сіб погашення кредиту для кожної кредитної про-
позиції встановлюється банком, підприємство або 
погоджується з ним, взявши кредит, або відмовля-
ється від кредиту. Різниця між способами фінан-
сування суб’єктів полягає у схемі погашення осно-
вного боргу («тіла кредиту») і відсотків по ньому. 
Перевагою диференційованих платежів є те, що 
з першого платежу виплачується «тіло кредиту», 
тобто сума основного боргу зменшується, а разом 
із нею стають менше відсотки по кредиту. Ануїтетні 
(рівні) платежі розраховуються за спеціальною 
формулою і рівномірно розподіляються протягом 
усього терміну дії кредитного договору. З позиції 
переплати по кредиту диференційований пла-
тіж вигідніше, ніж ануїтетний. Підприємство, яке 
вибрало ануїтетну схему розрахунку платежів по 
кредиту, заплатить банку велику суму, ніж суб’єкт, 
що розраховується за диференційованою схемою.

У разі дострокового погашення кредиту через 
половину терміну дії кредитного договору за 
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диференційованих платежів позичальнику зали-
шиться повернути половину основного боргу, а 
за ануїтетних – три чверті. Це пов’язано з тим, 
що в першу половину терміну кредиту ануїтетні 
платежі повністю складаються тільки з відсотків 
по кредиту, а не з «тіла кредиту». Підприємству, 
яке хоче отримати максимальну суму кредиту, 
розраховує з часом збільшити свій дохід, не пла-
нує дострокового погашення кредиту, більше 
підходить ануїтетний спосіб погашення кредиту. 
Диференційовані платежі вигідні позичальникам із 
високим рівнем доходу, готовим до великих борго-
вих навантажень на початку терміну кредиту і які 
не хочуть переплачувати банку зайві відсотки за 
більш комфортні умови ануїтетних платежів.
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Постановка проблеми. Протягом останніх 
десятиліть спостерігається різке зростання нега-
тивного впливу економічної діяльності суспільства 
на якісний стан природного навколишнього серед-
овища. При цьому це проблема як локального, так 
і глобального рівнів.

Сьогодні глобалізація економіки є багатогран-
ним та складним процесом, який зумовлений роз-
витком людської цивілізації і відкриває додаткові 
можливості та економічні вигоди для країн світу. 
Процесам глобальної інтеграції у світовий простір 
передували інформаційна революція та приско-
рення темпів економічної взаємодії та можливос-
тей, що вона відкривала. Концептуально це відо-
бразилося у понятті «глобалізація», яке згодом 
перетворилося на синонім тенденції світового 
добробуту та прогресу [1, с. 14]. Водночас цей 
процес має негативні наслідки, які проявляються 
передусім в антропогенному впливі на довкілля. 
Особливо це стосується галуззі агарного виробни-
цтва, яка є найбільш чутливою до будь-якого втру-
чання в розвиток агроекосистеми.

Саме це викликало необхідність принципово 
нового бачення можливостей забезпечення еко-
лого-економічної рівноваги – концепції сталого 
розвитку. Екологізація аграрного виробництва 
є невід’ємною частиною реалізації концепції ста-
лого розвитку. Однак сталий розвиток аграрного 
виробництва можливий за відповідних дій аграр-

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ –  
ОСНОВНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  
A BASIS OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

УДК 338.2:631.1

Багорка М.О.
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри маркетингу
Дніпропетровський державний 
аграрно-економічний університет

У статті досліджено сутність та осно-
вні складники концепції сталого розвитку, 
визначено основні пріоритетні напрями 
аграрних підприємств для практичної реа-
лізації даної концепції. При цьому екологіза-
цію визнано основним напрямом діяльності 
аграрних підприємств під час переходу до 
моделі сталого розвитку. Визначено основні 
складники мотиваційного механізму екологі-
зації агровиробників. Розглянуто зовнішні і 
внутрішні фактори, які мають забезпечити 
перехід аграрних підприємств на концепцію 
сталого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, еколо-
гізація, аграрні підприємства, глобалізація 
економіки, мотиваційний механізм, вну-
трішні і зовнішні фактори.

В статье исследованы сущность и основ-
ные составляющие концепции устой-
чивого развития, определены основные 
приоритетные направления аграрных 
предприятий для практической реализации 
данной концепции. При этом экологизация 
признана основным направлением деятель-
ности аграрных предприятий при переходе 
на модель устойчивого развития. Опре-
делены основные составляющие моти-

вационного механизма экологизации агро-
производителей. Рассмотрены внешние 
и внутренние факторы, которые должны 
обеспечить переход аграрных предприятий 
на концепцию устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, 
экологизация, аграрные предприятия, гло-
бализация экономики, мотивационный меха-
низм, внутренние и внешние факторы.

The article explores the essence and main 
components of the concept of sustainable 
development, identifies the main priority direc-
tions of agrarian enterprises for the practical 
implementation of this concept. At the same 
time, ecologization is recognized as the main 
activity of agrarian enterprises in the transition 
to a model of sustainable development. The 
basic components of the motivational mecha-
nism of ecologization of agricultural producers 
are determined. The external and internal fac-
tors that should ensure the transition of agrar-
ian enterprises to the concept of sustainable 
development are considered.
Key words: sustainable development, ecolo-
gization, agrarian enterprises, globalization of 
economy, motivational mechanism, internal and 
external factors.

них підприємств у напрямі екологізації та іннова-
ційного розвитку виробництва для їх переходу на 
якісно новий рівень господарської діяльності, де 
перевага надається екологічно безпечному роз-
витку агарного виробництва. Саме тому проблема 
переходу аграрних підприємств на екологічний 
тип розвитку є актуальною і становить основу кон-
цепції сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробленню основних положень стратегії збалан-
сованого (сталого) розвитку суспільства останніми 
десятиліттями приділялося надзвичайно багато 
уваги як на політичному, так і на науково-практич-
ному рівні.

Дослідженням проблем еколого-економічної 
безпеки сільськогосподарського землекорис-
тування займалися В.М. Будзяк, Д.С. Добряк, 
Л.М. Грановська, Ш.І. Ібатулін, Л.Є. Купінець, 
М.Г. Ступень, А.М. Третяк, О.І. Фурдичко, О.І. Шку-
ратов та інші науковці.

Питанням підвищення загального рівня ста-
лості агропродовольчого виробництва, обґрунту-
вання економічних важелів і методів його забез-
печення присвячено дослідження О.М. Бородіної, 
М.Й. Маліка, П.Т. Саблука, О.В. Шубравської, 
Ю.О. Ярмоленка та ін.

На думку багатьох учених, сталий розвиток зда-
тен забезпечити задоволення матеріальних і духо-
вних потреб населення, раціональне і еколого-
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безпечне господарювання за високоефективного 
використання природних ресурсів, підтримання 
сприятливих для здоров’я людини природно-еко-
логічних умов життєдіяльності, збереження відтво-
рення і примноження якості довкілля та природно-
ресурсного потенціалу суспільного виробництва 
[2, с. 86].

Але значна частина питань, пов’язаних із пере-
ходом аграрних підприємств до концепції сталого 
розвитку, ще потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сутності та основних складників концепції 
сталого розвитку, а також визначення основних 
умов переходу аграрних підприємств до моделі 
сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепцію сталого розвитку можна вважати 
однією з найбільш важливих парадигм кінця ХХ – 
початку ХХІ ст., яка орієнтована на стратегію роз-
витку людства, в основу якої покладений принцип 
sustainable development [1, с. 14].

Концепцію сталого розвитку розглядають як 
передумову довгострокового прогресу людства, 
який супроводжується збільшенням капіталу 
та поліпшенням екологічних умов. Її основні прин-
ципи були задекларовані у Ріо-де-Жанейро на 
Конференції ООН із навколишнього середовища 
і розвитку в 1992 р. за участі експертів зі 179 країн. 
Всесвітня комісія ООН із навколишнього середо-
вища та розвитку конкретизувала поняття сталого 
розвитку – розвиток, який задовольняє потреби 
нинішнього покоління і не ставить під загрозу 

можливість майбутніх поколінь задовольнити їхні 
власні потреби [3, с. 37].

Важливо відзначити, що загальні положення 
цієї концепції базуються на поєднанні еконо-
мічного, екологічного і соціального компонентів 
(рис. 1).

Сталий розвиток має забезпечуватися за 
рахунок зниження забруднення навколишнього 
природного середовища відходами сільськогос-
подарського виробництва, поліпшення екологіч-
ного стану середовища як складника якості життя 
і здоров’я населення; забезпечення раціонального 
природокористування сучасними поколіннями 
і збереження потенціалу природного середовища 
для життя і діяльності майбутніх поколінь; реаліза-
ції продовольчо-екологічної безпеки держави; нау-
комісткого і високотехнологічного розвитку сіль-
ського господарства і суміжних із ним галузей [5].

Функціонування аграрних підприємств, від-
повідно до концепції сталого розвитку, вимагає 
створення принципово нових умов підприємниць-
кої діяльності, основою виступають екологізація 
сільськогосподарського виробництва, підвищення 
ефективності використання ресурсного потенціалу 
АПК та формування екологоорієнтованої системи 
управління. Екологізація має здійснюватися через 
систему організаційних заходів, інноваційних про-
цесів, реструктуризацію сфери виробництва і спо-
живчого попиту, технологічну конверсію, раціона-
лізацію природокористування, трансформацію 
природоохоронної діяльності, які реалізуються як 
на макро-, так і на мікроекономічних рівнях.

Компоненти концепції сталого розвитку

Економічний складник

оптимальне використання 
обмежених ресурсів та 
застосування природо-,
енерго- і 
матеріалозберігаючих 
технологій для створення 
сукупного доходу, який би 
забезпечував збереження 
сукупного капіталу 
(фізичного, природного та 
людського), з 
використанням якого цей 
дохід створюється

Екологічний 
складник

забезпечення 
збереження цілісності 
біологічних і фізичних 
природних систем, їх 
життєздатність для 
гарантування 
глобальної 
стабільності всієї 
біосфери

Соціальний складник

орієнтація на людський 
розвиток, підтримку 
функціонування 
суспільних і культурних 
систем, зменшення 
конфліктів у суспільстві, 
недоторканність прав і 
свобод людини під час 
прийняття й реалізації 
рішень стосовно її 
життєдіяльності, контролю 
над їх виконанням і 
справедливим розподілом 
суспільних благ

Рис. 1. Основні складники концепції сталого розвитку

Джерело: узагальнено автором на основі [4, с. 186]
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Модель сталого розвитку аграрних підприємств 
передбачає дотримання оптимального балансу 
між трьома складниками: економічним, соціаль-
ним та екологічним. Саме тому сьогодні відбува-
ється процес переосмислення ролі економічних 
та екологічних пріоритетів і очевидна перевага 
надається екологічно безпечному розвитку аграр-
ного виробництва.

Екологізація є основним напрямом діяль-
ності аграрних підприємств і базується на 
освоєні еколого-економічних методів господа-
рювання для забезпечення розширеного від-
творення природних ресурсів за рахунок фор-
мування стійких еколого-економічних систем, 
збільшення обсягів виробництва конкуренто-
спроможної екологічно безпечної продукції, 
створення агросистем за використання еколо-
гічних методів господарювання.

На нашу думку, для забезпечення сталого роз-
витку аграрного сектора регіону необхідні еколо-
гізація сільськогосподарської діяльності, підви-
щення ефективності використання ресурсного 
потенціалу АПК та формування екологоорієнтова-
ної системи управління аграрним виробництвом.

Важливо звернути увагу на складники концеп-
ції сталого розвитку, які сприяють процесу екологі-
зації аграрних підприємств (рис. 2).

Основними критеріями сталого розвитку є зрос-
тання обсягів виробництва безпечних продуктів 
харчування для задоволення потреб у них насе-
лення, забезпечення економічної ефективності 

виробництва, котра дасть можливість стимулю-
вати розширене відтворення.

Україна, як і більшість країн світу, підтримує 
концепцію сталого розвитку, що зумовлює вико-
нання екологічно орієнтованих вимог у різних 
галузях (економіці, соціальному і духовному житті, 
політиці тощо).

Однак для переходу України на дану концепцію 
необхідно зробити цілу низку якісних перетворень, 
які стосуються напрямів інноваційного розвитку, 
оновлення структури виробництва, подолання 
значної диференціації доходів тощо [6, с. 11].

Основні умови переходу України на модель 
сталого розвитку представлені на рис. 3.

Сьогодні існує низка об’єктивних та суб’єктивних 
факторів, які негативно впливають на процес еко-
логізації аграрних підприємств: упровадження 
економічних механізмів сталого розвитку земле-
користування, недостатнє економічне стимулю-
вання екологічно безпечної сільськогосподарської 
діяльності; слабка узгодженість нормативно-пра-
вової бази на відомчому рівні; відсутність зацікав-
леності у суб’єктів господарювання підвищувати 
екологічну безпеку землекористування.

Для спрямування дій агровиробників у напрямі 
екологізації необхідно розробити мотиваційний 
механізм, основними складниками якого є інстру-
менти мотивації інноваційного розвитку агропід-
приємств і економічні інструменти екологізації 
агровиробництва. На нашу думку, ключовим моти-
вом до вирішення питання екологобезпечного 

Зміст концепції сталого розвитку

Принципи
- забезпечення 
збалансованості економіки 
та екології;
- забезпечення 
збалансованості 
економічної та соціальної 
сфер у людському вимірі, 
що означає максимальне 
використання в інтересах 
населення тих ресурсів, які 
дає економічний розвиток;
- розв’язання завдань, 
пов’язаних із розвитком не 
лише в інтересах 
сучасного покоління, а й 
усіх наступних поколінь, 
що мають рівні права на 
ресурси

Пріоритетні напрями
- збалансованість розвитку 
українського суспільства;
- паритетність економічного, 
соціального та екологічного 
складників;
- визнання неможливості 
тривалого поступального 
розвитку суспільства в умовах 
деградації природного 
середовища; 
- екологічно та техногенно 
безпечні умови 
життєдіяльності населення; 
- утвердження гуманізму, 
демократії та 
загальнолюдських цінностей; 
- еколого-економічна
збалансованість розвитку 
окремих регіонів та її 
узгодження із 
загальнонаціональними 
потребами

Умови реалізації
- усвідомлення наявності 
загроз сталому розвитку, 
уявлення про цілі й
ознаки сталого розвитку; 
- розроблення 
фундаментальних основ 
аналізу сталого 
розвитку, створення 
методології та моделей 
сталого розвитку 
територій різного рівня; 
- розроблення механізму 
сталого розвитку 
територій та механізмів 
їх реалізації

Рис. 2. Сутність концепції сталого розвитку

Джерело: узагальнено автором на основі [2, с. 86]
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виробництва, що дасть змогу створити реально 
функціонуючий сектор виробників екологічно 
чистої продукції, мають стати матеріальне стиму-
лювання й зміна внутрішньої філософії ведення 
агробізнесу.

Практична реалізація концепції сталого розви-
тку в діяльності аграрних підприємств потребує 
визначення пріоритетів, які б ураховували їх еко-
номічні інтереси з позицій соціальної та еколо-
гічної відповідальності. Основними пріоритетами 
виступають:

– формування взаємопов’язаного, комплек-
сного, системного підходу на шляху до економіч-
ного, екологічного та соціального розвитку аграр-
них підприємств;

– запровадження раціонального та екологічно 
безпечного землекористування.

Важливо створити умови для переходу аграр-
ної галузі до моделі сталого розвитку за оптималь-
ного поєднання інтересів агровиробників із сус-
пільними у сфері аграрного виробництва.

У світовій практиці під час оцінювання сталого 
розвитку територій використовуються такі індика-
тори, як якість життя (економічні, екологічні, соці-
ально-інституційні та ступеня гармонізації) та без-
пека життя [8, с. 172].

Реалізація концепції сталого розвитку має від-
буватися на глобальному, національному, регіо-
нальному, галузевому рівнях та на рівні суб’єктів 
господарювання. Серед ключових принципів 

та умов регіонального зростання і розвитку варто 
виокремити системність, наукове обґрунтування, 
економічність і результативність, прозорість 
та інформативність у формуванні регіональної 
політики забезпечення сталого розвитку.

Визначальну роль у переході до концепції ста-
лого розвитку аграрних підприємств відіграють такі 
зовнішні фактори, як: доступність ресурсів; конку-
рентне середовище; розвиненість внутрішнього 
попиту; державна підтримка; масштаби та роз-
виненість ринків збуту; інституційне середовище; 
державна науково-технічна політика; інвестицій-
ний клімат; цінова і податкова політика; природні 
умови; стан навколишнього середовища та при-
родних ресурсів; коопераційно-інтеграційні зв’язки 
в агропродовольчій системі; соціальний розвиток 
села; зовнішньоекономічні умови. Ця група фак-
торів є однією із найважливіших умов функціону-
вання аграрного сектора, зокрема тому, що прямо 
впливає на ефективність діяльності суб’єктів гос-
подарської діяльності та регулює внутрішні чин-
ники, стимулюючі або стримуючі їх [9, с. 238].

Вплив внутрішніх чинників більшою мірою 
залежить від системи менеджменту, а саме: наяв-
ності висококваліфікованих керівників, які здатні 
приймати оптимальні управлінські рішення, вико-
ристовувати найкращі світові практики, сучасні 
технології для модернізації і диверсифікації вироб-
ництва, ефективно використовувати ресурсний 
потенціал, адаптуватися до мінливих умов зовніш-

Рис. 3. Основні умови переходу на модель сталого розвитку

Джерело: узагальнено автором на основі [7, с. 214-215]

Системна еколого-
економічна реструктуризація 
сільського господарства та 

підприємств, які є 
елементами соціо-еколого-
економічної системи країни

Відтворення та 
раціональне 

використання всіх 
видів ресурсів, 
запровадження 

ефективної системи 
природокористува-

ння та охорони 
навколишнього 

середовища, 
підтримання 
екологічної 
рівноваги

Екологобезпечний 
розвиток економіки, 

результатом чого 
повинно стати 

досягнення вищого 
рівня добробуту за 

одночасного
розв’язання ресурсо-

екологічних та 
соціальних завдань Напрями моделі 

сталого розвитку

Співробітництво з міжнародними 
організаціями з питань сталого 

розвитку та розв’язання ресурсо-
екологічних проблем на основі 

інноваційного розвитку економіки, 
запровадження в практику 

господарювання найкращого досвіду 
та передових науково- технічних та 
соціально-економічних досягнень

Утвердження в суспільстві 
принципів соціальної 

справедливості, подолання 
соціальних проблем та стабілізація 

на цій основі демографічної ситуації 
в країні, зниження захворюваності 

та збільшення тривалості життя 
людини
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нього середовища. На сталий розвиток аграрного 
сектора також впливають і такі внутрішні фактори, 
як розміщення, спеціалізація та концентрація сіль-
ськогосподарського виробництва; потенціал еко-
номічних та інтелектуальних ресурсів; внутрішня 
інфраструктура; якість і конкурентоспроможність 
продукції; організаційно-господарські форми під-
приємства; організація виробництва й управління; 
інвестиційно-інноваційна активність; облік і реагу-
вання на коливання попиту, пропозиції та цін на 
ринку; наявність резерву потужностей, ресурсів, 
сільськогосподарської сировини; мотивація праці 
[9, с. 239].

На нашу думку, саме концепція сталого роз-
витку може стати одним із важелів управління 
в аграрній сфері. Йдеться про створення системи, 
що охоплює та єднає соціальні, техногенні, при-
родні процеси, економічний розвиток та екологічну 
безпеку аграрного виробництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сталий розвиток аграрного виробництва є важ-
ливим складником економіки регіону і має на 
меті забезпечення на тривалий термін збалан-
сованого економічного зростання, поліпшення 
соціальних і екологічних параметрів його діяль-
ності. Вирішення цих завдань передбачає наро-
щування обсягів виробництва якісної і конкурен-
тоспроможної сільськогосподарської продукції, 
підвищення економічної ефективності виробни-
чої діяльності, відтворення й охорону природних 
ресурсів, зниження екодеструктивного впливу 
аграрного господарювання та оздоровлення 
навколишнього середовища. Це може бути 
забезпечено шляхом екологізації діяльності 
аграрних підприємств, формування раціональ-
ної структури їх ресурсного потенціалу та його 
ефективного використання.

Сталий розвиток досягається, якщо протягом 
тривалого часу забезпечується в єдності та вза-
ємодії відтворення виробничого потенціалу, люд-
ських ресурсів та природного середовища. Вирі-
шальну роль у сталості аграрного сектора та його 
окремих галузей є урахування та коригування 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.
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Постановка проблеми. Інноваційність стає 
визначальним фактором для збереження ефек-
тивної діяльності українських підприємств в умо-
вах конкурентної боротьби. Впровадження ком-
паніями безперервних інновацій стає життєво 
важливою рисою під час ведення бізнесу через 
наявність та посилення дії кризових явищ, впливу 
глобалізаційних змін, динаміки та ступеню неви-
значеності майбутнього, зростання вартості ресур-
сів та інших чинників, що вимагають комплексного 
і науково обґрунтованого підходу до цього процесу. 
Водночас існує велика кількість небезпек та загроз 
(зовнішнього і внутрішнього середовища), що стри-
мують повноцінний розвиток підприємств іннова-
ційного сектору на теренах нашої країни. Актуаль-
ним стає впровадження ефективно діючої системи 
економічної безпеки підприємства (ЕБП) в роботу 
таких суб’єктів господарської діяльності. Для забез-
печення ефективного функціонування цієї системи 
необхідно чітко знати її внутрішню структуру і функ-
ції кожного складника для успішного операційного 
менеджменту інноваційного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам ведення інноваційної діяль-
ності в роботі суб’єктів господарської діяльності 
та пов’язаних із цим ризиків присвячено численні 
роботи вітчизняних та іноземних науковців. Серед 
них слід виділити О.І. Захарова [1] Н.Л. Калинов-
ську [2], С.В. Лабунську [3], Т.С. Максимову [4], 
Дж. Ліліджа [5] та ін. Питаннями вивчення еле-
ментів у структурі системи економічної безпеки 
підприємств в Україні займалися багато науков-
ців, серед них – С.М. Лаптєв [6], Н.В. Штамбург 
[7], А.С. Лук’янчикова [8] та ін. Віддаючи належне 
сучасним науковим напрацюванням та їх зна-
чному внеску у розроблення цієї проблеми, слід 
зазначити, що більшість науковців розглядала 
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елементи ЕБП відокремлено від інноваційного 
процесу, тому недостатньо висвітленою є їх харак-
теристика в роботі інноваційних підприємств.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є визначення функціональних склад-
ників та надання принципів їх функціонування 
і взаємозв’язку в структурі економічної безпеки 
інноваційних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На даному етапі розвитку країни, під час різних змін 
в економічній сфері та наростаючої конкуренції 
в усіх сферах підприємницької діяльності наявність 
інновацій стає обов’язковим фактором у роботі під-
приємства. Якщо раніше інновації були фактором 
забезпечення рівнів конкурентоспроможності або 
економічної ефективності, то зараз інновації про-
сто необхідні для виживання підприємства в кон-
курентному середовищі, тому інноваційність стає 
частиною економічної безпеки підприємства.

Треба визначити, що для інноваційно активних 
підприємств притаманні певні загрози та небез-
пеки, пов’язані з науково-технічними розробками, 
станом технологій, а також технологічним рівнем 
існування підприємства. Такі ризики є постійною 
категорією економічного розвитку інноваційних під-
приємств, яка складно піддається прогнозуванню 
через високий рівень суб’єктивності та невизначе-
ності. Тобто інноваційний ризик – це ймовірність 
утрат, що виникають під час вкладення підпри-
ємницькою фірмою засобів у виробництво нових 
товарів (послуг), які, можливо, не знайдуть очіку-
ваного попиту на ринку [2].

С. Лобунська [3] зазначає, що процеси впро-
вадження інновацій у господарську діяльність 
підприємств напряму пов’язані з додатковими 
економічними ризиками, які призводять до зни-
ження загального рівня показників ЕБП. З іншого 

У статті проаналізовано функціональні 
складники та їх роботу у структурі еконо-
мічної безпеки інноваційного підприємства 
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боку, відсутність інновацій у діяльності підприєм-
ства сама виступає фактором неабиякого ризику 
та загроз для підприємства. На думку Т.С. Мак-
симової [4], підприємство являє собою інтегро-
ваний механізм і під час розроблення інновацій 
необхідне врахування всіх внутрішніх його еле-
ментів. Для того щоб не виникла диспропорція 
в розвитку підприємства, потрібен комплексний 
підхід до розроблення інновацій, визначення 
заходів щодо балансування відносин між підроз-
ділами. З огляду на це, керівництво підприємства 
має розглядати проблему впровадження конкрет-
них інновацій не як окрему проблему, а як процес, 
що стосується тією чи іншою мірою всіх елемен-
тів підприємства, тому може суттєво вплинути на 
його діяльність у цілому. У зв’язку із цим менедж-
мент компаній повинен розглядати процес упро-
вадження інновацій у площині системи економіч-
ної безпеки підприємства.

За нинішніх умов економічного розвитку країни 
вітчизняні інноваційні підприємства зштовхнулися 
з необхідністю використання принципово нових 
методів забезпечення економічної безпеки за 
рахунок проведення єдиної політики та створення 
комплексної системи ЕБП.

Така система на підприємствах формується під 
впливом трьох чинників:

1) наявності нормативно-правової бази, що 
регулює відносини персоналу служб безпеки;

2) місця підприємства на ринку, його конку-
рентних позицій, виду діяльності (яку нішу ринку 
займає, вид діяльності, конкуренція);

3) розміру підприємства (обсяги обороту i кіль-
кість робочого персоналу).

На підставі цих чинників визначається стратегія 
підприємства на забезпечення своєї господарської 
безпеки, що зумовлює створення системи ЕБП. 
О.І. Захаров [1] визначає цю систему як сукуп-
ність взаємопов’язаних і взаємодіючих внутріш-
ніх і зовнішніх суб’єктів забезпечення економічної 
безпеки, що мають загальні цілі, матеріально-тех-
нічні ресурси, технології, форми і методи протидії 
реальним і потенційним небезпекам і загрозам 
внутрішнього і зовнішнього середовища.

Крім загальних принципів, притаманних усім 
складним системам, система економічної безпеки 
інноваційних підприємств повинна базуватися на 
деяких специфічних принципах:

• узгодженості загальної стратегії діяльності 
підприємства зі стратегією забезпечення безпеки;

• стимулювання (матеріальне і моральне зао-
хочення забезпечення безпеки); доброзичливої 
атмосфери в колективі, яка буде сприяти вільному 
висловлюванню думок, ідей, передчуттів, фактів 
щодо загроз, можливостей, або змін у роботі під-
приємства й їх обговорення; свідомого прийняття 
ризикованих рішень за високої ймовірності отри-
мання переваг у майбутньому;

• достатнього рівня фінансування (залеж-
ності від вимог до системи захисту); економічності 
здійснення тих чи інших заходів безпеки (витрати 
повинні не перевищувати збитків або втрат в разі 
бездіяльності);

• своєчасності отримання інформації та опе-
ративного прийняття рішень; охоплення системою 
всіх рівнів підприємства і сфер діяльності; потуж-
ної інформаційної підтримки; випуску безпечної 
продукції (за будь-яких умов і обставин).

Дотримання всіх перерахованих принципів 
дасть змогу системі економічної безпеки інно-
ваційного підприємства органічно доповнити 
загальну роботу інноваційного підприємства, 
стати невід’ємним елементом успішної діяль-
ності, а також тривалого й ефективного ведення 
бізнесу.

Мета створення системи забезпечення еко-
номічної безпеки полягає в ефективному захисті 
життєво важливих економічних інтересів відпо-
відного об’єкта безпеки від загроз. Забезпечення 
економічної безпеки – безперервний складний 
процес, який вимагає залучення значних сил 
і засобів, об’єднання та впорядкування зусиль усіх 
сторін, зацікавлених у його успішному перебігу. 
Під час створення ефективно працюючої системи 
економічної безпеки потрібно зважати, що вона 
має багато специфічних складників та підсистем, 
ефективна робота кожної з яких забезпечує ефек-
тивну роботу всієї системи.

Серед науковців існують різні підходи до висвіт-
лення структури ЕБП. Зокрема, Н.В. Штамбург [7] 
виділяє сім її складників:

1. Фінансовий складник науковець уважає про-
відним і вирішальним для ефективного функціону-
вання підприємства. До нього належать елементи, 
за якими оцінюється як поточний стан фінансо-
вої системи, так і дається оцінка поточного рівня 
забезпечення цього складника економічної без-
пеки, крім того, враховується оцінка ефективності 
запобігання можливій шкоді від негативних дій, 
пов’язаних з антикризовими явищами.

2. Інтелектуальний і кадровий складник визна-
чає передусім інтелектуальний та професійний 
склад кадрів, який базується на охороні належного 
рівня безпеки й охопленні організацією системи 
підбору, найму, навчання й мотивації праці робіт-
ників, включаючи матеріальні та моральні сти-
мули, престижність професії, свободу творчості, 
забезпечення соціальними благами.

3. Техніко-технологічний складник у цій моделі 
розглянуто лише з боку аналізу ринку технологій 
стосовно виробництва продукції аналогічного про-
філю певного підприємства.

4. Політико-правовий складник охоплює такі 
елементи організаційно-економічного спряму-
вання і трактується як аналіз відповідних право-
вих загроз та негативних впливів.
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5. Інформаційний складник трактується як 
фактор для своєчасного прийняття правильного 
рішення з боротьби з можливими проявами кри-
зових ситуацій.

6. Екологічний складник має гарантувати без-
пеку суспільству від суб’єктів господарювання, що 
здійснюють виробничо-комерційну діяльність.

7. Силовий складник забезпечує фізичну 
і моральну безпеку співробітників, гарантує без-
пеку майна та капіталу підприємства.

Слід зазначити, що така структура включає тільки 
основні елементи системи економічної безпеки 
і вона не відповідає вимогам сьогодення – не відо-
бражає усіх потреб сучасного підприємства. Своєю 
чергою, М.Р. Корчовна [9] розділяє функціональні 
складники за дуже схожим принципом, але розділяє 
між собою кадровий та інтелектуальний, де кадро-
вий складник розглядається як кількісна характерис-
тика, а інтелектуальний – як якісна характеристика 
безпеки персоналу. Такий підхід більш розширено 
розглядає складник, що стосується персоналу, але 
зменшує комплексність. Підходи цих науковців охо-
плюють основні функціональні складники, але абсо-
лютно не враховують зовнішній вплив на підприєм-
ство та виключають фактор інноваційності в роботі 
суб’єктів господарської діяльності.

Тому інші фахівці (С.М. Лаптєв [6] та ін.) розді-
ляють складники на внутрішні та зовнішні. До вну-
трішніх вони відносять:

• фінансовий – демонструє загальний фінан-
совий стан підприємства;

• кадровий – характеризує інтелектуальний 
та професійний склад працівників, якість викорис-
тання людського капіталу, ефективність управ-
ління персоналом;

• техніко-технологічний – характеризує рівень 
інноваційної активності, технологічної незалеж-
ності підприємства та його відповідність сучасним 
світовим аналогам;

• інформаційний – характеризує ефектив-
ність інформаційно-аналітичного забезпечення 
діяльності підприємства та забезпечення захисту 
інформації;

• силовий – характеризує ефективність фізич-
ної безпеки підприємства, його персоналу, фінан-
сових та інших ресурсів;

• ресурсний – характеризує рівень забезпече-
ності та ефективність використання виробничих 
потужностей і ресурсів;

• політико-правовий – характеризує рівень 
дотримання чинного законодавства на підприєм-
стві, правового забезпечення діяльності та юри-
дичної підтримки господарських рішень, правової 
захищеності підприємства і його працівників.

До зовнішніх складників автори відносять:
• ринковий – характеризує місце підприєм-

ства на ринку, можливість протистояти конкурент-
ному тиску та втримати конкурентні переваги;

• інтерфейсний – характеризує надійність 
взаємодії підприємства з економічними контр-
агентами.

Такій підхід досить повно охоплює усі сфери 
роботи підприємства, звертає увагу на вплив 
зовнішнього середовища та враховує інновації, 
але як частину техніко-технологічної безпеки.

Цікавим є підхід А.С. Лук’янчикової [8] до висвіт-
лення функціональних складників економічної без-
пеки. Автор наводить вісім категорій, у яких групує 
різні підходи до розгляду функціональних склад-
ників. Як і більшість учених, дослідник уважає 
основним складником фінансовий, що є основою 
діяльності підприємства на будь-якому етапі. Автор 
виділяє «техніко-технологічну безпеку», яка харак-
теризує техніко-технологічну базу підприємства. 
Цей складник включає інноваційно-технологічний, 
технологічний, виробничий, виробничо-технологіч-
ний, науково-технічний, інвестиційно-технологіч-
ний, науково-технологічний та техногенний склад-
ники безпеки. Науковець розділяє інтелектуальний 
складник, що втілює інтелектуальний потенціал 
підприємства, і кадровий, який відображає функці-
ональну сутність цього напряму безпеки. Складник, 
що характеризує діяльність щодо просування про-
дукції та надійність взаємовідносин зі споживачами, 
постачальниками, посередниками, автор називає 
маркетинговим і об’єднує такі поняття, як рин-
кова, збутова, комерційна та інтерфейсна безпека. 
У зв’язку із загостренням екологічної проблеми 
окремо виділений у роботі автора екологічний 
складник, функцією якого є охорона навколишнього 
середовища. Згідно з даним підходом, юридичний 
складник розглядається як такий, що об’єднує полі-
тичний та правовий складники і звужує це поняття. 
Також автор закономірно виділяє інформаційний 
складник та складник силової безпеки.

Різноманіття таких підходів свідчить про розви-
ток новітніх наукових напрямів у сфері економічної 
безпеки суб’єктів господарської діяльності. Але 
наведені вище структури не розкривають вплив 
інноваційного складника на зміни у структурі еко-
номічної безпеки у цілому та особливості взаємодії 
складників у структурі такого підприємства, тому 
доцільним є їх аналіз саме у структурі інновацій-
ного підприємства. Слід зазначити, що структура 
ЕБП, її складників є індивідуальною для кожного 
підприємства і залежить від його сфери діяльності 
та особливостей структури.

Сукупність складників економічної безпеки 
інноваційного підприємства цікава тим, що має 
елементи, притаманні звичайним підприємствам, 
які не ведуть інноваційної діяльності, але присут-
ність інноваційного складника видозмінює харак-
теристику та функції елементів відповідно до інно-
ваційної політики підприємства. Отже, кількість 
функціональних складників ЕБП залежить від його 
потреб, виду діяльності та наявних ризиків, загроз 
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і небезпек. Можна відзначити 11 складників еконо-
мічної безпеки інноваційного підприємства, з яких 
вісім – основні, що повинні існувати в усіх іннова-
ційних підприємствах, та три, які можуть виникати 
залежно від виду діяльності підприємства. До 
загальних складників можна віднести фінансо-
вий, силовий, політико-правовий, інтелектуально-
кадровий, техніко-технологічний, маркетинговий, 
інформаційний та інноваційний. Однак у структурі 
економічної безпеки ще можуть бути ресурсний, 
екологічний та інвестиційний складники. Характе-
ристика кожного з них наведена в табл. 1.

Фінансова складник економічної безпеки за 
будь-якої структури та цілей підприємства є одним 
з основних складників економічної безпеки підпри-
ємства. Цей складник за своєї правильної роботи 
гарантує ефективність використання фінансових 
ресурсів, також частиною цього складника можна 
назвати моніторинг поточного фінансового стану.

Силову безпеку в наукових джерелах дуже 
часто називають фізичною, оскільки саме за допо-
могою її інструментів оцінюється фізична захище-
ність усіх ресурсів підприємства. Силовий склад-
ник, як і фінансовий, є невід’ємною частиною ЕПБ, 
оскільки будь-які порушення в її функціонуванні 
відразу відображаються на роботі всього підприєм-
ства на відміну від інших складників, помилки в яких 
можуть проявлятися через більш тривалий час.

Чільне місце у структурі економічної безпеки 
посідає політико-правовий складник, який забез-
печує роботу підприємства в правовому полі. Осо-
бливістю такого складника в роботі інноваційного 
підприємства є те, що персонал підприємства, 
який є відповідальним за цей вид безпеки, пови-
нен мати спеціальні знання у цій сфері, зокрема 
інтелектуального права, патентного законодав-
ства, норм, пов’язаних із комерційною таємницею.

У структурі інноваційного підприємства до склад-
ника, який відповідає за персонал, окрім кількісної 
характеристики (кадрової), обов’язково додається 
якісна – інтелектуальна, тому принцип розгляду цих 
двох складників як одного цілого стає просто необ-
хідним для інноваційного підприємства. Отже, інте-
лектуально-кадровий складник несе в собі забез-
печення як інтелектуального потенціалу і розвитку, 
так і їх фізичної наявності на підприємстві.

Техніко-технологічний складник підприємства, 
що залучає або створює новітні технології, пови-
нен забезпечувати не тільки ефективне вико-
ристання технологічної бази підприємства, а й її 
невпинне оновлення і модернізацію.

Дуже специфічним є ресурсний складник, 
пряма наявність якого в структурі економічної без-
пеки підприємства, може бути не обов’язковою. 
Цей складник забезпечує управління всіма ресур-
сами підприємства. За його відсутності таку функ-

Таблиця 1
Характеристика функціональних складників у структурі системи економічної безпеки 

інноваційних підприємств
Назва Змістовна характеристика Об’єкт безпеки 

Фінансовий 
складник

Здійснює забезпечення найбільш ефективного викорис-
тання фінансових ресурсів 

Фінансовий стан та фінансові 
ресурси

Політико-право-
вий складник 

Здійснює забезпечення діяльності суб’єкта в межах пра-
вового поля з дотриманням норм чинного законодавства Правове поле

Силовий склад-
ник

Здійснює забезпечення фізичної цілісності майна підпри-
ємства, його персоналу, фінансових та інших ресурсів Фізичне майно, персонал

Інтелектуально-
кадровий склад-
ник

Здійснює забезпечення запобігання загрозам, пов’язаним 
із персоналом, його інтелектуальним потенціалом та тру-
довими відносинами у цілому

Персонал та його інтелектуаль-
ний рівень

Техніко-техноло-
гічна безпека

Здійснює забезпечення ефективного зростання виробни-
чої потужності підприємства

Технологічний комплекс підпри-
ємства

Ресурсний склад-
ник

Здатність забезпечити ефективне використання всіх мате-
ріальних та нематеріальних ресурсів Ресурси підприємства

Маркетинговий 
складник

Здатність забезпечити вибір правильно вибраної стратегії 
підприємства на ринку товарів і послуг, на якому працює 
підприємство

Технологічний комплекс підпри-
ємства

Інформаційний 
складник

Здатність здійснення ефективного інформаційно-аналітич-
ного забезпечення господарської діяльності, та збере-
ження інформації, що становить комерційну таємницю

Інформація

Інноваційний 
складник Забезпечення інноваційного процесу на всіх його етапах Інноваційний процес

Інвестиційний 
складник

Забезпечення сталого надходження та ефективного вико-
ристання інвестицій Інвестиції

Екологічний 
складник

Здатність не завдавати підприємством шкоди навколиш-
ньому середовищу Навколишнє середовище

Джерело: складено автором на основі [6-8]
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цію на себе беруть інші складники, але кожен за 
своїм напрямом. Диференціація ресурсного склад-
ника в окремий напрям для управління ресурсною 
безпекою залежить повністю від розмірів, потреб 
та цілей економічної безпеки підприємства.

Екологічний складник також є не обов’язковим 
у структурі безпеки підприємства залежно від 
сфери його діяльності. Особливістю його є те, що 
небезпеки, пов’язані із цим напрямом, впливають 
на підприємство опосередковано на відміну від 
інших видів загроз. Під час розгляду цього склад-
ника саме підприємство є джерелом загрози для 
зовнішнього середовища.

Інноваційний складник до останнього часу не 
розглядався як обов’язковий складник ЕБП, але за 
нинішніх економічних умов його відсутність у струк-
турі економічної безпеки є загрозою для роботі 
суб’єкту підприємницької діяльності. Т.С. Макси-
мова, О.В Філімонова, К.В. Лиштван під інновацій-
ною безпекою підприємства розуміють послідовну, 
заплановану, цілеспрямовану, комплексну діяль-
ність підприємства щодо зміни кожного з елементів 
бізнесу певного підприємства, викликану попитом, 
зумовлену науково-технічним прогресом і спрямо-
вану на діючу організаційну структуру, технологічні 
процеси, стиль і методи управління, продукцією, 
що випускається, джерела сировини й матеріа-
лів, ринки збуту, документообіг та ін. [4]. Оскільки 
поява інноваційного процесу в структурі впливає 
на всю роботу підприємства і в деяких випадках – 
на стратегію підприємства, інноваційний складник 
стає тією ланкою, яка об’єднує всі інші складники 
і стає локомотивом для всієї системи економічної 

безпеки, котрий визначає напрям усіх інших склад-
ників. Своєю чергою, розглядаючи інноваційний 
складник як об’єднуючий усі внутрішні складники, 
на нього, з іншого боку, впливає зовнішній фак-
тор, представлений маркетинговим складником 
(рис. 1).

Маркетинговий складник у більшості наукових 
праць або взагалі не виділений [7; 9], або розгля-
дається з погляду інтерфейсної і ринкової безпеки 
[6]. Тобто маркетинговий складник безпосередньо 
формує інноваційну політику суб’єкту підприєм-
ницької діяльності через забезпечення правиль-
ного вибору стратегії підприємства на ринку.

Інформаційний складник, який є інструментом 
інформаційно-аналітичного забезпечення підпри-
ємства та збереження інформації, впливає опосе-
редковано на інноваційну стратегію підприємства 
через прямий вплив на маркетинговий складник.

Інвестиційний складник може розглядатися 
окремо від фінансового, коли існує суттєвий вплив 
зовнішнього фінансування на підприємство. Інвес-
тиційна безпека підприємства – це такий стан під-
приємства як суб’єкта інвестиційної діяльності, за 
якого довгострокові економічні інтереси підприєм-
ства є узгодженими з впливом суб’єктів зовнішнього 
середовища. За такого узгодженого стану за умови 
виникнення загроз підприємство в довгостроко-
вому періоді не переходить у кризовий стан, який 
загрожує великомасштабними збитками, втратою 
конкурентоспроможності, порушенням нормаль-
ного режиму господарської діяльності [10].

Тому можна визначити, що під час ведення 
інноваційної діяльності підприємством інновацій-

Інформаційний
складник

Фінансовий
складник

Фізичний
складник

Юридичний
складник

Інтелектуально-
кадровий складник

Техніко-технологічний
складник

Інноваційний
складник

Екологічний
складник

Інвестиційний
складник

Маркетинговий складник

Ресурсний
складник

Рис. 1. Взаємозв’язок інноваційного складника з іншими складниками  
економічної безпеки інноваційного підприємства

Джерело: сформульовано автором на основі [6; 7; 9; 10]
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ний складник стає об’єднавчою підсистемою, яка 
скеровує напрями діяльності всіх інших функціо-
нальних складових ЕБП. У таких системах також 
збільшується вплив маркетингового та інформа-
ційного складників через ще більший вплив зовніш-
ніх чинників, які активуються через вибір стратегії 
інноваційного розвитку. Саме на основі надійного 
інформаційного ресурсу та правильно вибраної 
маркетингової стратегії інновація стає тим важе-
лем, який не тільки забезпечує економічну безпеку 
підприємства, а й може вивести підприємство на 
новий рівень конкурентоспроможності.

Також функціонування будь-якої системи 
забезпечення економічної безпеки підпорядко-
ване дотриманню одних і тих же принципів, які 
являють собою основні правила функціонування 
як кожного елементу цієї системи, так і всієї сис-
теми у цілому. Ці принципи такі:

– дотримання документально зафіксованих, а 
також, якщо це необхідно, то й неписаних норм 
і правил організації та функціонування системи;

– дотримання балансу інтересів даного об’єкта 
економічної безпеки та інших взаємодіючих із ним 
об’єктів економічної безпеки, наприклад суспіль-
ства і держави;

– дотримання пріоритетності у протидії загро-
зам економічної безпеки даного об’єкта економіч-
ної безпеки;

– об’єднання всіх необхідних сил і засобів для 
захисту економічної безпеки даного об’єкта еконо-
мічної безпеки;

– поєднання централізованого та децентра-
лізованого управління силами і засобами забез-
печення економічної безпеки і контролю над їх 
застосуванням;

– взаємодія системи забезпечення економічної 
безпеки даного та інших об’єктів економічної без-
пеки, що особливо важливо, коли цим системам 
доводиться протистояти одним і тим же або ана-
логічним загрозам;

– комплексність застосування різнорідних еле-
ментів для протидії загрозам економічної безпеки 
даного об’єкта, наприклад фінансових, інфор-
маційних, правових, інноваційних, інвестиційних 
та ін.

Таким чином, дотримання всіх цих принципів 
у роботі окремих елементів сприяє більш раціо-
нальному використанню сил і засобів, наявних 
в системі для захисту економічної безпеки, для 
більш швидкої і повної ліквідації або нейтралізації 
загроз цим інтересам. Навпаки, недотримання цих 

принципів навіть в одному з елементів може при-
звести до зниження ефективності роботи системи 
і внаслідок цього до її деградації і розвалу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Визначено загальні елементи системи економіч-
ної безпеки та виокремленні специфічні елементи, 
притаманні інноваційним підприємствам. Дано 
характеристику елементів та принципів, на яких 
вони базуються, у структурі системи економічної 
безпеки в діяльності інноваційного підприємства.
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Метою статті є розробка методичних 
засад організації збуту продукції машинобу-
дівних підприємств. Запропоновано механізм 
взаємодії між виробниками та споживачами 
машинобудівної продукції. Показано, що 
планування збуту машинобудівної продукції 
потребує наявності значного обсягу відо-
мостей про умови та результати діяль-
ності тих підприємств, які є споживачами 
цієї продукції, а також про умови продажу цієї 
продукції. Встановлено послідовність про-
цесу оцінювання економічної ефективності 
та обґрунтування доцільності придбання 
підприємством машинобудівної продукції 
виробничого призначення. Запропоновано 
підхід до вирішення завдання вибору найкра-
щої моделі певного устаткування з декіль-
кох моделей, що відрізняються показниками 
поточних витрат машинобудівного підпри-
ємства та підприємств, що є споживачами 
його продукції.
Ключові слова: машинобудівне підприєм-
ство, організація, збут, обмін інформацією, 
устаткування, доцільність придбання.

Целью статьи является разработка мето-
дических основ организации сбыта продук-
ции машиностроительных предприятий. 
Предложен механизм взаимодействия между 
производителями и потребителями маши-
ностроительной продукции. Показано, что 
планирование сбыта машиностроительной 
продукции требует наличия значительного 
объема сведений об условиях и результатах 
деятельности тех предприятий, которые 
являются потребителями этой продукции, 
а также об условиях продажи этой про-
дукции. Установлена последовательность 
процесса оценивания экономической эффек-

тивности и обоснования целесообразности 
приобретения предприятием машиностро-
ительной продукции производственного 
назначения. Предложен подход к решению 
задачи выбора наилучшей модели опреде-
ленного оборудования из нескольких моде-
лей, отличающихся показателями текущих 
затрат машиностроительного предпри-
ятия и предприятий, которые являются 
потребителями его продукции.
Ключевые слова: машиностроительное 
предприятие, организация, сбыт, обмен 
информацией, оборудование, целесообраз-
ность приобретения.

The purpose of the article is development of 
methodical principles of the organization of 
sale of products of machine-building enter-
prises. The mechanism of co-operation is 
offered between producers and users of 
machine-building products. It is show that 
planning of sale of machine-building products 
needs presence of considerable volume of 
information about terms and results of activ-
ity of those enterprises which are the users of 
these products, and also about the conditions 
of sale of these products. The sequence of 
process of evaluation of economic efficiency 
and ground of expedience of acquisition of 
machine-building products of the produc-
tion setting an enterprise is set. The offered 
approach to the decision of task of finding of 
the best model of certain equipment from a few 
models which are different the indexes of cur-
rent outlays at a machine-building enterprise 
and at enterprises – users of his products.
Key words: machine-building enterprise, organ-
ization, sale, exchange, equipment, expedience 
of acquisition, information.

Постановка проблеми. Для багатьох вітчиз-
няних підприємств нині гостро постає проблема 
збільшення обсягів збуту їх продукції, оскільки її 
вирішення є головною умовою забезпечення зрос-
тання фінансових результатів діяльності та покра-
щення фінансового стану підприємств. Високий 
рівень конкуренції на вітчизняних та зарубіжних 
ринках збуту багатьох видів продукції, що обумов-
лений значною кількістю їх виробників та наявними 
у них виробничими потужностями, що не викорис-
товуються повною мірою, зумовлює потребу раці-
оналізації процесу організування збуту. Особливо 
складною є ситуація зі збутом продукції у вітчиз-
няному машинобудуванні. Скорочення внутріш-
нього попиту на машинобудівну продукцію вна-
слідок наявної в Україні економічної кризи, втрата 
низки зовнішніх ринків збуту цієї продукції та інші 
чинники обумовили значне скорочення протягом 
останніх років обсягів збуту машинобудівної про-
дукції у більшості підприємств галузі. Проте навіть 
за таких несприятливих умов функціонування 

у машинобудівних підприємств України існують 
резерви щодо зростання їх ділової активності.

Серед головних засобів нарощування обсягів 
реалізації продукції машинобудівних підприємств 
слід відзначити вдосконалення організації про-
цесу її збуту. Таке вдосконалення має ґрунтува-
тися на врахуванні специфіки машинобудівної 
продукції, зокрема її споживчих властивостей, 
та передбачати формування механізму взаємодії 
між машинобудівними підприємствами та потен-
ційними покупцями їх продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання управління збутом продукції підприємств 
та, зокрема, організації збутової діяльності під-
приємств машинобудування знаходяться в центрі 
уваги багатьох науковців. Значні результати у вирі-
шенні цих питань досягли такі вчені, як, зокрема, 
А. Балабаниць, Т. Батова, А. Василенко, Т. Васили-
шин, В. Гришко, І. Дашко, Я. Демків, В. Загоруйко, 
О. Зозульов, О. Ємельянов, І. Крет, В. Крилова, 
Л. Ліпич, Л. Лесик, В. Міщенко, О. Мних. При цьому 
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науковцями з’ясовано сутність, виокремлено чин-
ники та запропоновано напрями управління збуто-
вим потенціалом підприємств [1, с. 15-19; 2, с. 43-71; 
3, с. 397-400], встановлено закономірності роз-
роблення маркетингових стратегій суб’єктів 
господарювання [4, с. 172-177; 5, с. 155-161],  
окреслено головні проблеми збутової діяль-
ності підприємств машинобудування [6, с. 12-18; 
7, с. 110-112], представлено науково обґрунтовані 
підходи до прогнозування попиту на промислову 
продукцію [8, с. 25-30; 9, с. 89-125] та методичні 
засади оцінювання економічної ефективності реа-
лізації інвестиційних проектів з придбання цієї 
продукції [10, с. 14-17; 11, с. 65-68].

Проте, незважаючи на значні здобутки науков-
ців у вирішенні проблеми управління збутовою 
діяльністю машинобудівних підприємств, потребу-
ють подальшого дослідження питання організації 
взаємодії між машинобудівними підприємствами 
та потенційними покупцями їх продукції на засадах 
врахування споживчих властивостей цієї продукції.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розробка методичних засад організації збуту 
продукції машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організація збуту машинобудівної продукції 
виробничого призначення потребує наявності зна-
чного обсягу відомостей про умови та результати 
діяльності тих підприємств, які є споживачами цієї 
продукції, а також про умови продажу цієї продук-
ції. Зокрема, якщо розглядати устаткування, яке 
використовується для виготовлення товарів кін-
цевого споживання, то інформація, яка стосується 
діяльності потенційних покупців цієї продукції, 
а також умов її продажу, може бути поділена на 
кілька блоків.

1) Блок інформації, що характеризує техніч-
ний стан та рівень екстенсивного та інтенсивного 
використання парку устаткування кожного з під-
приємств, що є потенційними споживачами поді-
бного устаткування. Зокрема, цей блок повинен 
містити відомості про кількість одиниць певного 
виду устаткування з різною фактичною трива-
лістю їх експлуатації, фактичний рівень викорис-
тання обладнання за часом та продуктивністю 
у попередні періоди, частку фізично зношеного 
та морально застарілого обладнання.

2) Блок інформації, що характеризує витрати 
підприємств, що є потенційними споживачами 
машинобудівної продукції на виробництво та збут 
товарів, які ними виготовляються з використанням 
цієї продукції. Зокрема, цей блок повинен містити 
відомості про величину загальних питомих прямих 
витрат на виготовлення кожного такого товару, 
величину питомих прямих витрат, рівень яких зале-
жить від фактичної тривалості функціонування 
засобів праці (це, зокрема, витрати на ремонт 
та експлуатацію обладнання), величину непрямих 

витрат на одиницю та на увесь обсяг товарів, що 
виготовляються, питомий розмір амортизаційних 
відрахувань, а також витрат, норми витрачання 
яких можуть бути зменшені внаслідок заміни тех-
нологій виготовлення продукції (зокрема, це стосу-
ється витрат енергетичних та трудових ресурсів).

3) Блок інформації про параметри ринків збуту 
товарів тих підприємств, які є потенційними спо-
живачами певних різновидів машинобудівної про-
дукції. Зокрема, цей блок повинен містити відо-
мості про поточні натуральні обсяги виробництва 
та реалізації товарів, що виготовляються за допо-
могою цієї продукції; поточні ціни на ці товари; 
рівень їх споживчих властивостей; еластичність 
цін на товари за натуральним обсягом їх пропо-
зиції; рівень конкуренції на ринках збуту цих това-
рів; частки ринків збуту, що належать різним під-
приємствам, що є виробниками цих товарів. Окрім 
того, цей блок інформації повинен включати відо-
мості про ринки збуту тих товарів, які нині підпри-
ємствами, що є потенційними споживачами певної 
машинобудівної продукції, не виробляються, але 
можуть ними вироблятися в майбутньому, а також 
про стан інноваційної діяльності на цих підприєм-
ствах та у їх конкурентів.

4) Блок інформації, що характеризує умови 
продажу машинобудівної продукції їх потенційним 
споживачам. Зокрема, цей блок повинен містити 
відомості про рівень конкуренції на ринках збуту 
певних різновидів машинобудівної продукції; рівень 
конкурентоспроможності підприємств, які вже пра-
цюють на цих ринках; поточні витрати, пов’язані зі 
входженням цього машинобудівного підприємства 
на ці ринки (зокрема, витрати на транспортування 
та страхування машинобудівної продукції, сплату 
додаткових податків і зборів (якщо ринок знахо-
диться за кордоном), оплату праці торговельних 
агентів, на стимулювання збуту машинобудівної 
продукції); капітальні витрати, пов’язані зі вхо-
дженням цього машинобудівного підприємства 
на ці ринки (зокрема, витрати на придбання осно-
вних засобів для функціонування представництв 
та збутових мереж цього машинобудівного підпри-
ємства у відповідних регіонах).

Якщо розглянути перші три з наведених вище 
блоків інформації про діяльність потенційних 
покупців машинобудівної продукції, то можна 
зробити висновок, що перші два блоки включа-
ють інформацію про внутрішнє середовище цих 
покупців, а третій блок характеризує їх зовнішнє 
середовище. Однак з точки зору машинобудівного 
підприємства усі ці блоки включають відомості 
про зовнішнє відносно нього середовище; при 
цьому значну частину цих відомостей практично 
неможливо отримати без згоди потенційних покуп-
ців машинобудівної продукції. Окрім того, уза-
гальнення інформації про параметри ринків збуту 
товарів тих підприємств, які є потенційними спожи-
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вачами певних різновидів машинобудівної продук-
ції, потребує проведення відповідних маркетинго-
вих досліджень, виконання яких більш ефективно 
можуть здійснити саме споживачі машинобудівної 
продукції (оскільки йдеться про товари, що ними 
виробляються).

З урахуванням викладеного вище можна дійти 
висновку про те, що організація збуту машинобу-
дівної продукції потребує тісного взаємозв’язку 
між її виробником та споживачами. З цією метою 
пропонується при відділах збуту машинобудівних 
підприємств створювати групи взаємодії з під-
приємствами, що є споживачами машинобудів-
ної продукції; при цьому таку взаємодію доцільно 
здійснювати шляхом обміну інформацією між 
машинобудівними підприємствами та спожива-
чами їх продукції на підставі попередньо укладе-
них угод. За таких умов відділи збуту підприємств, 
що є потенційними покупцями машинобудівної 
продукції, забезпечують групу взаємодії при від-
ділі збуту машинобудівного підприємства інфор-
мацією про параметри попиту на товари, що 
виготовляються або можуть виготовлятися за 
допомогою певної машинобудівної продукції, 
а також про поточні та інвестиційні витрати на 
виробництво і реалізацію цих товарів та техніч-
ний стан устаткування, яке використовується. На 
підставі цих даних відділ збуту машинобудівного 
підприємства у співпраці з іншими економічними 
службами оцінює доцільність придбання потенцій-
ними споживачами певних видів машинобудівної 
продукції і через групу взаємодії повідомляє їх 
про результати оцінювання. За таких умов голо-
вним завданням групи взаємодії є переконання 
потенційних покупців у доцільності придбання 
цих видів машинобудівної продукції. З цією метою 
співробітники цієї групи мають бути добре обі-
знані щодо методів та прийомів обґрунтування 
такої доцільності. При цьому слід окремо розгля-
дати три можливі випадки: коли обґрунтовується 
доцільність заміни устаткування, яке використо-
вує підприємство, що є потенційним споживачем 
машинобудівної продукції; коли обґрунтовується 
доцільність придбання устаткування для розши-
рення обсягів виготовлення продукції підприєм-
ством, що є потенційним споживачем машинобу-
дівної продукції; коли обґрунтовується доцільність 
придбання устаткування для виготовлення підпри-
ємством, що є потенційним споживачем машино-
будівної продукції, нових для нього товарів.

Загалом обґрунтування доцільності придбання 
машинобудівної продукції потребує оцінювання 
ефективності реалізації інвестиційних проектів 
такого придбання. Основна складність при цьому 
полягає у прогнозуванні величини чистого грошо-
вого потоку (суми прибутку та амортизаційних від-
рахувань) за роками експлуатації устаткування. 
У зв’язку з цим пропонується підхід до здійснення 

такого прогнозування на підставі обмеженої кіль-
кості показників, що характеризують динаміку 
фінансових результатів експлуатації машинобудів-
ної продукції. Проведене дослідження показало, 
що до цих показників доцільно віднести початкову 
величину чистого грошового потоку (ЧГП) за про-
ектом придбання машинобудівної продукції (тобто 
розмір ЧГП у першій проміжок часу експлуатації 
проекту такого придбання), тривалість ефектив-
ної експлуатації цього різновиду машинобудівної 
продукції (тобто період часу надходження від її 
функціонування додатної величини ЧГП) та відно-
шення середньої величини ЧГП протягом періоду 
експлуатації устаткування до початкової величини 
ЧГП; при цьому значення двох останніх показників 
визначаються на підставі аналізування розподілу 
фінансових результатів від експлуатації подібного 
устаткування у попередні періоди. За таких умов 
можна здійснити досить точну прогнозну оцінку 
зміни величини ЧГП протягом терміну експлуатації 
устаткування з використанням двох способів.

1) Шляхом апроксимації функції, що описує 
зміну ЧГП за проектом придбання машинобудівної 
продукції, поліномом, ступінь якого однозначно 
визначається відношенням середньої величини 
ЧГП до його початкового значення. Цей поліном 
буде мати такий загальний вигляд:

Ï t Ï ð t÷ ÷î( ) � � � � ,                       (1)
де ПЧ(t) – величина ЧГП за проектом придбання 

машинобудівної продукції у t-му проміжку часу 
періоду її експлуатації, грн.;

ПЧО – початкова величина чистого грошового 
потоку (ЧГП) за проектом придбання машинобу-
дівної продукції, грн.;

р, γ – параметри апроксимаційної функції, які 
обчислюються за такими формулами:

ð Ï Ò÷î å� / � ;                          (2)

� � �� �/ ( )1 ,                         (3)
де Те – ефективний термін експлуатації проекту 

придбання машинобудівної продукції у відповід-
них часових одиницях виміру (наприклад, роках);

λ – відношення середньої величини ЧГП протя-
гом періоду експлуатації устаткування до початко-
вої величини ЧГП, частки одиниці; при цьому слід 
зазначити, що значення λ, як правило, є не мен-
шим за 0,5, але не більшим 1.

2) Шляхом апроксимації функції, що описує 
зміну ЧГП за проектом придбання машинобудів-
ної продукції, лінійними функціями; при цьому 
така апроксимація здійснюється для двох випад-
ків: а) коли розподіл ЧГП за проектом з урахуван-
ням чинника часу є найбільш сприятливим для 
інвестора (тобто основна частина ЧГП отриму-
ється у першій половині експлуатації проекту); б) 
коли такий розподіл є найменш сприятливим для 
інвестора. За таких умов можливим є оцінювання 
доцільності реалізації проекту придбання маши-
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нобудівної продукції на засадах аналізування 
песимістичного та оптимістичного сценаріїв роз-
поділу ЧГП за цим проектом.

З урахуванням викладеного процес оцінювання 
ефективності та обґрунтування доцільності при-
дбання певної машинобудівної продукції вироб-
ничого призначення повинен передбачати здій-
снення таких основних етапів:

1) збір та обробка вхідної інформації, зокрема 
інформації про перелічені вище показники, що 
характеризують динаміку фінансових результатів 
експлуатації машинобудівної продукції, ціну цієї 
продукції, ставку дисконту;

2) зменшення очікуваної величини чистого 
грошового потоку від експлуатації підприємством 
цієї машинобудівної продукції на ту його частину, 
яка припадатиме на інші складові капіталу під-
приємства, що будуть задіяні у випуску товарів за 
допомогою цієї машинобудівної продукції; з цією 
метою необхідно встановити частку таких складо-
вих капіталу підприємства (до яких насамперед 
належать пасивна частина основних виробничих 
фондів та оборотні активи) у загальній вартості 
засобів виробництва, що беруть участь у виготов-
ленні товарів за допомогою цієї машинобудівної 
продукції, а також визначити відповідну цій частці 
величину ЧГП від реалізації цих товарів;

3) з використанням отриманих на попере-
дньому етапі даних про початкову та середню 
величину ЧГП проекту придбання машинобудів-
ної продукції здійснюється прогнозна оцінка зміни 
величини ЧГП протягом терміну експлуатації 
устаткування з використанням одного або одно-
часно обох описаних вище способів побудови 
апроксимаційних функцій;

4) отримані показники очікуваного ЧГП за пері-
одами експлуатації проекту придбання машинобу-
дівної продукції дисконтуються на початок періоду 
такої експлуатації;

5) результат проведеного дисконтування 
порівнюється з ціною машинобудівної продукції, 
а також робиться висновок про доцільність (або 
недоцільність) її придбання; при цьому в разі вико-
ристання другого із запропонованих вище способів 
побудови апроксимаційних функцій найбільш при-
йнятним видається взяття за основу результату 
дисконтування згідно з песимістичним сценарієм 
надходження ЧГП або принаймні усередненого 
значення результатів дисконтування за песиміс-
тичним та оптимістичним сценаріями.

У процесі організування збуту продукції маши-
нобудівного підприємства необхідно ґрунтуватися 
на положенні про те, що споживча властивість 
машинобудівної продукції визначається насам-
перед тим економічним зиском, який отримають 
підприємства, що є її покупцями, від виробничого 
використання цієї продукції. Цей принцип слід вра-
ховувати під час розроблення заходів із розши-

рення обсягів збутової діяльності цих підприємств 
за рахунок впровадження у виробництво прогре-
сивних моделей устаткування, які забезпечують 
зниження у його покупців собівартості їхньої про-
дукції. Проте здебільшого машинобудівна продук-
ція, що забезпечує економію поточних витрат у її 
споживачів, потребує більших витрат на її виготов-
лення у самих машинобудівних підприємств. За 
таких умов вирішення завдання вибору найкращої 
моделі певного устаткування з декількох моделей, 
що відрізняються показниками поточних витрат, 
у машинобудівного підприємства та підприємств, 
що є споживачами його продукції, потребує такої 
послідовності дій:

1) розрахунок показників собівартості одиниці 
продукції у покупців та виробника кожної моделі 
устаткування;

2) обчислення оптимальної питомої капітало-
місткості продукції за кожною моделлю устатку-
вання та відповідної максимально можливої вели-
чини операційного прибутку машинобудівного 
підприємства; ідея такого обчислення полягає 
в тому, що в разі, коли споживач машинобудівної 
продукції може впливати на ціну своєї продук-
ції, змінюючи натуральні обсяги її виготовлення 
та реалізації, виробник цієї машинобудівної про-
дукції теж апріорі може здійснювати такий вплив 
відносно цін на неї; тоді за деяких умов (зокрема, 
за неповного використання власних виробничих 
потужностей) машинобудівному підприємству 
може бути вигідно зменшити ціну на свою про-
дукцію, оскільки це викличе зростання попиту на 
неї у підприємств, що є потенційними покупцями 
устаткування, відповідно, прибуток від реалізації 
у розрахунку на весь фізичний обсяг машинобу-
дівної продукції може зрости;

3) вибір найкращої моделі устаткування, за 
якою максимальна величина операційного при-
бутку машинобудівного підприємства є найбіль-
шою порівняно з усіма іншими моделями.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
вищення обсягів збуту машинобудівної продукції 
потребує, окрім іншого, покращення організації 
збутової діяльності підприємств машинобуду-
вання. З цією метою менеджерам та економістам 
машинобудівних підприємств доцільно скориста-
тися розробленим у цій роботі механізмом вза-
ємодії між виробниками та споживачами маши-
нобудівної продукції та методичними засадами 
оцінювання ефективності придбання машинобу-
дівної продукції виробничого призначення. При 
цьому з метою вдосконалення організації машино-
будівної продукції пропонується при відділах збуту 
машинобудівних підприємств створювати групи 
взаємодії з підприємствами, що є споживачами їх 
продукції. Таку взаємодію доцільно здійснювати 
шляхом обміну інформацією між машинобудів-
ними підприємствами та споживачами їх продукції 
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на підставі попередньо укладених угод. Подальші 
дослідження питань організації збуту продукції 
машинобудівних підприємств мають бути спрямо-
вані, зокрема, на вдосконалення механізмів фор-
мування цін на машинобудівну продукцію у про-
цесі взаємодії між її виробниками та споживачами.
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Постановка проблеми. Сучасна індустрія 
туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих 
галузей світового господарства, що можна розгля-
дати і як самостійний вид економічної діяльності, 
і як міжгалузевий комплекс. Розвиток туристичної 
галузі є складним динамічним процесом, орієн-
тованим на максимальну взаємодію із зовнішнім 
середовищем та постійну мінливість внутріш-
нього. Тому важливо визначити, які саме фактори 
їх обумовлюють та впливають на збалансова-
ність та ефективність використання туристичного 
потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам розвитку туристичної галузі приділя-
ється багато уваги з боку таких вітчизняних прак-
тиків та вчених, як, зокрема, В. Азар, М. Біржаков, 
Д. Боуен, М. Борущак, А. Мазаракі, Д. Мейкенз, 
С. Мельниченко, Т. Ткаченко, В. Худо, Л. Шульгіна, 
В. Явкін. Однак у зв’язку з тим, що туризм – це 
динамічна галузь, визначення сучасних умов його 
ефективного функціонування потребує постійного 
відстеження.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасного стану туристичної галузі та пер-
спектив її розвитку в майбутньому.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині туризм став явищем, що увійшло у повсяк-
денне життя майже третини населення планети. 
Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами 
доходу справедливо посів третє місце серед про-
відних галузей світової економіки.

Система туризму функціонує у суспільному 
оточенні. Середовище опосередкованого впливу 
визначають політичні фактори, фактори демогра-
фічного, природного, науково-технічного харак-
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теру, соціокультурні фактори, стан економіки, 
міжнародні події та інші фактори, які не мають без-
посереднього впливу на функціонування турис-
тичної сфери, але відображаються на них.

Середовище опосередкованого впливу зазви-
чай складніше, ніж прямого, тому під час його 
досліджень керуються насамперед прогнозами.

Вплив загальних економічних факторів на 
туризм може бути як позитивним, так і негативним. 
Серед позитивних факторів слід вирізнити:

– зростання реальних доходів;
– більш рівномірний розподіл прибутків;
– стабільну валютну ситуацію;
– вигідну кон’юнктурну ситуацію (висока міст-

кість ринку і високі темпи його розвитку, які харак-
теризуються низьким або середнім рівнем конку-
ренції).

Негативний вплив на туризм мають:
– кризові економічні явища;
– занепад промисловості (зростання безро-

біття, скорочення заробітної плати, тимчасовість 
роботи);

– нестабільна валютна ситуація;
– невигідна кон’юнктурна ситуація, характерна 

для насиченого, поділеного між основним грав-
цями ринку з високим рівнем конкуренції, низь-
кими або нульовими темпами зростання.

Попри всі політичні та соціально-економічні 
негаразди останніх років, індустрія туризму стала 
тією галуззю народного господарства України, яка 
з року в рік без залучення державних дотацій ста-
більно нарощує обсяги виробництва туристичного 
продукту (рис. 1).

Комплексна система організації виробництва 
такого продукту називається індустрією туризму, 

У статті розглянуто стан та перспективи 
розвитку вітчизняної туристичної галузі. 
Досліджено основні тенденції та актуальні 
проблеми туристичної галузі України. Визна-
чено, які саме фактори їх обумовлюють та 
впливають на збалансованість та ефек-
тивність використання туристичного 
потенціалу. Проаналізовано вплив загальних 
економічних факторів на туризм.
Ключові слова: туризм, туристична 
галузь, туристичний продукт, туристична 
послуга, зовнішні та внутрішні чинники.

В статье рассмотрены состояние и пер-
спективы развития отечественной тури-
стической отрасли. Исследованы основ-
ные тенденции и актуальные проблемы 
туристической отрасли Украины. Опреде-
лено, какие именно факторы их обуславли-
вают и влияют на сбалансированность и 

эффективность использования туристи-
ческого потенциала. Проанализировано 
влияние общих экономических факторов 
на туризм.
Ключевые слова: туризм, туристическая 
отрасль, туристический продукт, тури-
стическая услуга, внешние и внутренние 
факторы.

The article considers the state and prospects of 
development of the domestic tourism industry. 
The main tendencies and actual problems in the 
tourism industry of Ukraine are also researched. 
It is determined which factors determine them 
and influence the balance and efficiency of the 
use of tourism potential. The influence of general 
economic factors on tourism is analyzed.
Key words: tourism, tourism industry, tourist 
product, tourist service, external and internal 
factors.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

116 Випуск 26-1. 2018

яка об’єднує спеціалізовані підприємства, органі-
зації та установи.

Основні моменти, необхідні для формування 
сучасної стратегії просування туристичного продукту 
на внутрішньому та міжнародному ринках, такі:

– широкомасштабне проведення рекламно-
інформаційної компанії в засобах масової інфор-
мації в Україні та за кордоном;

– розвиток виставково-ярмаркової діяльності 
у сфері туризму;

– організація презентацій туристських можли-
востей України в країнах, що спрямовують турис-
тів в Україну;

– організація мережі інформаційних центрів 
для іноземних туристів в місцях проходження най-
більших туристичних потоків;

– формування сучасної статистики туризму.
Головне завдання підприємств туристичної 

галузі полягає в організації комфортного та якісного 
забезпечення мотиваційних вимог туриста. Відпо-
відність вимогам гарантує ефективність їх діяль-
ності на ринках різного рівня. Туристична галузь 
функціонує і розвивається, скерована державною 
туристичною політикою у сфері туризму. Функціями 
підприємств туристичної галузі є створення, реалі-
зація та організація споживання послуг та товарів 
туристичного призначення, виробництво туристич-
ного продукту. Туристична галузь складається з під-
приємств, що надають послуги гостинності, тран-
спортні послуги, та підприємств, що створюють 
комплексний туристичний продукт і організовують 
його споживання (туроператори і турагенції).

Однією з найважливіших особливостей туризму 
як об’єкта управління є те, що туризм – це специ-
фічна форма діяльності людей. Тому під час роз-
роблення системи управління туристичним під-
приємством необхідно враховувати особливості 
туристичних послуг і туристичного продукту. Відпо-
відно до цього можна виокремити декілька спільних 
рис, характерних для управління туризмом:

– невідчутність і незбереженість туристичного 
продукту;

– різноманітність та пріоритет бажань кінце-
вих споживачів під час планування туристичної 
діяльності;

– значущість маркетингу в туризмі;
– унікальність туристичної послуги.
Під час дослідження особливостей роботи 

туристичних організацій встановлено, що в галузі 
туризму важливо розробити систему менеджменту 
туристичних організацій, яка б саме поєднувала 
ефективне управління організаціями з одночас-
ним їх становленням як суб’єктів господарювання, 
що розвиваються, гнучко адаптуються до змінних 
ринкових умов, діють на ринку, випереджаючи 
його тенденції. Оскільки класичні методи органі-
заційного менеджменту ґрунтуються на критеріях 
якості, повноти, своєчасності, безпеки надання 
послуг та товарів, малопридатні до умов непе-
редбачуваного розвитку ринку туризму, необхідно 
розробити систему менеджменту, максимально 
адаптовану до динаміки туристичних потоків, як 
зовнішніх, так і внутрішніх, туристичного спожи-
вання та інших тенденцій на ринку туризму [3].

Сучасний розвиток туризму в Україні харак-
теризується наявністю глибоких суперечностей 
в його організаційній структурі, в спрямованості 
розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик.

З одного боку, сучасний стан туризму в Укра-
їні розцінюється як кризовий, пов’язаний з різ-
ким падінням досягнутих раніше обсягів надання 
туристських послуг, скороченням матеріальної 
бази туристської галузі та значною невідповід-
ністю потребам населення в туристичних послугах. 
З іншого боку, відзначаються високі темпи будів-
ництва туристських об’єктів, що відповідають най-
вищим світовим стандартам, значне збільшення 
виїздів українців у закордонні поїздки, зростання 
кількості туристичних організацій по всій території 
України. Згідно з оцінкою експертів WTO Україна 
посідає 14 позицію у світовій класифікації за від-
відуваністю іноземцями, що становить 2,5% світо-
вого ринку виїзного туризму. За прогнозом WTO до 
2020 р. Україна може увійти в першу десятку країн-

найпопулярніших напрямків туризму [2].
Сьогодні туризм – це динамічна галузь 

економіки, в якій станом на 2017 р. пра-
цювало понад 500 тисяч людей, більшість 
яких складають жінки, а, згідно з даними 
КМУ, до 2022 р. ця цифра повинна досяг-
нути 1 млн. осіб. Також до 2022 р. частка 
туризму у ВВП повинна складати до 10% 
(сьогодні в межах 2,5%) за прикладом 
провідних туристичних країн Європи, а 
кількість туристів плановано має зрости 
до 50 млн. осіб (Указ Президента Укра-
їни «Про заходи щодо розвитку туризму 
і курортів в Україні», 2007 р.).

Туризм в Україні може і повинен стати 
сферою реалізації ринкових механізмів, Рис. 1. Комплексна система організації виробництва 

туристичного продукту



117

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

джерелом поповнення державного та місцевих 
бюджетів, засобом загальнодоступного та повно-
цінного відпочинку та оздоровлення, а також озна-
йомлення з історико-культурною спадщиною та сьо-
годенням нашого народу і держави. Пріоритетним 
видом туризму для України залишається інозем-
ний (в’їзний) туризм як вагомий чинник поповне-
ння валютними надходженнями державної скарб-
ниці та створення додаткових робочих місць. Нині 
Україна має понад 4,5 тис. закладів розміщення 
туристів і відпочиваючих на 620 тис. місць, але 
вони потребують модернізації та реконструкції від-
повідно до міжнародних стандартів. Крім того, під-
тримки в належному стані потребують і рекреаційні 
зони, пам’ятки культури та архітектури України, інші 
об’єкти туристичних чи екскурсійних послуг.

Туристична галузь в Україні є п’ятою за значен-
ням складовою поповнення бюджету, і її питома 
вага має значно зрости з огляду на такі об’єктивні 
передумови, як вигідне геополітичне розташу-
вання України в центрі Європи, наявність значного 
туристично-рекреаційного потенціалу, сприятли-
вий клімат, багата флора та фауна, чисельні куль-
турно-історичні пам’ятки світового рівня.

Основними причинами гальмування розвитку 
туризму в Україні є:

– відсутність цілісної системи державного регу-
лювання туризму в регіонах;

– підпорядкування закладів розміщення турис-
тів, санаторно-курортних, оздоровчих та рекреа-
ційних установ різним міністерствам і відомствам, 
а також іншим органам виконавчої влади;

– нечітке визначення в законодавстві належ-
ності підприємств готельного господарства до під-
приємств, які надають туристичні послуги;

– повільні темпи зростання обсягів інвестицій 
у розвиток матеріальної бази туризму;

– невідповідність більшості туристичних закла-
дів, які поступово приходять в занепад, міжнарод-
ним стандартам, що вимагає значних інвестицій;

– недостатнє забезпечення туристичної галузі 
висококваліфікованими фахівцями;

– недостатність державної підтримки та комп-
лексного підходу до рекламування національного 
туристичного продукту на внутрішньому та міжна-
родному ринках туристичних послуг;

– недостатність методичної, організаційної, 
інформаційної та матеріальної підтримки суб’єктів 
підприємництва туристичної галузі з боку держави;

– тенденція скорочення кількості підприємств 
готельного господарства;

– високі податки;
– незадовільний стан туристичної, сервісної 

та інформаційної інфраструктури в зонах авто-
мобільних доріг та міжнародних транспортних 
коридорів.

Ресурсна база України має унікальний курорт-
ний і туристичний потенціал, здатний забезпе-

чити подальший розвиток національного курорт-
ного та туристичного продукту і вихід його на 
міжнародний ринок. Стратегічна мета розвитку 
туризму в Україні полягає у створенні продукту, 
конкурентоспроможного на світовому ринку, 
який може максимально задовольнити турис-
тичні потреби населення країни, забезпечити 
на цій основі комплексний розвиток територій 
та їх соціально-економічних інтересів за збере-
ження екологічної рівноваги та історико-культур-
ної спадщини. Це стосується перш за все таких 
привабливих туристично-рекреаційних зон, як 
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Полтавська, Рівненська, Херсонська, 
Чернівецька області, м. Київ.

Також надзвичайно б сприяло виведенню 
туризму на якісно кращий рівень PR-компанії 
наших туристичних об’єктів, адже багато турис-
тів, можливо, навіть не знають, що в комплексі 
може запропонувати їм Україна. Тобто недо-
статня інформованість про туристичні заклади 
відпочинку, тури країною, туристичні послуги 
також є негативним фактором у розвитку туризму. 
Не менш важливою залишається якість наданих 
туристичних послуг. За цим показником Україна 
поступається багатьом країнам.

Нині рівень відповідної інфраструктури в нашій 
країні задовільний, але ще далекий від ідеального. 
Головна проблема полягає у високих цінах та від-
сутності адекватного сервісу з точки зору вартості.

Незважаючи на інтенсивний туристичний бум 
в Україні за останні роки, вплив індустрії туризму 
на економіку країни поки що незначний. Він при-
близно адекватний внеску держави в розвиток цієї 
галузі і стримується переважно відсутністю реаль-
них інвестицій, низьким рівнем готельного сервісу, 
недостатньою кількістю комфортабельних готель-
них місць, дефіцитом кваліфікованих кадрів тощо.

Очікувана соціально-економічна результатив-
ність туристичної індустрії залежить не тільки від 
вибраної тактики та стратегії розвитку, але й від 
того, який економічний клімат буде встановлено 
у взаємовідносинах суб’єктів туристичного госпо-
дарювання як між собою, так і з державою. Меха-
нізм формування таких відносин сьогодні пере-
буває у стадії становлення. Але очевидним є те, 
що розвиток туристичної індустрії має спиратись 
на нові методи господарювання, ефективні органі-
заційні структури, економічну свободу виробників 
туристичного продукту, що за умов наростаючої 
конкуренції забезпечить насичення туристичного 
ринку високоякісними послугами та сприятиме 
соціально-економічному прогресу території.

Висновки з проведеного дослідження. 
Туристична сфера є однією з найголовніших галу-
зей економіки у низці багатьох країн.

Для продовження успішної діяльності, 
пов’язаної з туризмом, підприємствам потрібно 
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вигадувати нові цікаві пропозиції для своїх спо-
живачів, зокрема можливість скомбінувати зару-
біжну поїздку з освітою, вивченням мови, підви-
щенням кваліфікації споживачі будуть розглядати 
як вигідну інвестицію для підвищення власного 
рівня, успішного працевлаштування, просування 
по кар’єрних сходах.

Україна має надзвичайно великі перспективи 
в розвитку туристичного ринку послуг і туристич-
ного бізнесу, адже має багато туристичних ресур-
сів, що є однією з передумов розвитку туризму. 
Але, з іншого боку, щоб привабити туристів і розви-
вати туристичну галузь, потрібно виправити деякі 
проблеми, які гальмують розвиток туристичного 
бізнесу в Україні. Насамперед потрібно побороти 
фактори, які негативно впливають на розвиток 
туристичної сфери, і розвивати та вдосконалю-
вати позитивні фактори.
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Постановка проблеми. За сучасних умов гос-
подарювання особливе місце посідають питання 
оцінки конкурентоспроможності підприємств роз-
дрібної торгівлі та використання методів його 
оцінки з урахуванням їх спеціалізації та типізації. 
Водночас проголошена місія підприємством тор-
гівлі не завжди враховує його розміщення в струк-
турі ринку, а також можливості зміни асортимент-
ної політики, технологічних процесів, утримання 
сталого контингенту споживачів та інших чинників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд досліджень показав, що означеною про-
блемою займалися як вітчизняні, так і зарубіжні 
науковці. Так, процесам трансформації, які мали 
місце в торгівлі, зокрема роздрібній, приділили 
увагу В. Апопій [1], О. Азарян [2], П. Балабан [3], 
С. Лихолат [4], І. Мельник [5], І. Міщук [6], Л. Ліго-
ненко [7] та інші відомі вчені. Тоді як визначенню 
рівня конкурентоспроможності торговельних під-
приємств свої праці присвятили А. Воронкова [8], 
Б. Кваснюк [9], Р. Фатхутдінов [10], Т. Футало [11] 
та інші науковці. Методи оцінки конкурентоспро-
можності та можливості застосування їх в практич-
ній діяльності торговельних підприємств опису-
вали О. Васильєв [12], М. Корінько [13], М. Чорна 
[14] та інші вчені. Однак, попри вагомий масив 
проведених досліджень, недостатньою мірою 
враховуються спеціалізація та типізація торгівлі 
у процесі проведення оцінки рівня конкуренто-
спроможності підприємств роздрібної торгівлі.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
COMPETITIVENESS ASSESSMENT METHODS FOR RETAIL  
TRADE ENTERPRISES

Постановка завдання. Отже, за умов монополіс-
тичної конкуренції у сфері роздрібної торгівлі спеціа-
лізація і типізація активно впливають на формування 
конкурентоспроможності підприємств торгівлі через 
раціональну диференціацію асортименту товарів, 
оптимізацію організаційно-функціональної структури 
підприємств, їх ідентичність, уніфікацію та стабілі-
зацію основних параметрів. Як наслідок, вимагають 
застосування ефективні методи оцінки конкуренто-
спроможності суб’єктів ринку крізь призму спеціаліза-
ції і типізації, які будуватимуться на системі відповід-
них показників оцінки його рівня ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останніми роками широку популярність набули 
матричні методи, насамперед матриці BCG 
(Boston Consulting Group) і низка інших методів, 
які доповнюють його, такі як матриця SHELL/DPM 
(Direct Poliy Matrix), модель Hofr/Shenoleb i модель 
AD Little/Life-Cyele стратегічного аналізу. Перелі-
чені матричні методи призначені для крупних про-
мислових та енергетичних компаній.

Проте окремі модифікації доцільно викорис-
тати для оцінювання та аналізування конкурен-
тоспроможності підприємств роздрібної торгівлі, 
аналіз яких полягає в тому, що поле стратегій поді-
лено на сегменти, де функціонують підприємства 
залежно від вибраної стратегії. Таких сегментів 4, 
а саме віоленти, патієнти, комутанти та експле-
ренти. Водночас зауважимо, що матриця BCG міс-
тить шість квадрантів.

У статті розглянуто матричні методи, які 
доцільно використовувати для оцінювання 
та аналізування конкурентоспроможності 
підприємств роздрібної торгівлі. Здійснено 
поділ стратегій за сегментами. Описано 
конкурентні переваги стратегічних сегмен-
тів. Визначено місце підприємств торгівлі в 
структурі ринку залежно від конкурентних 
стратегій. Наведено систему показників, які 
необхідно враховувати під час проведення 
оцінки рівня конкурентоспроможності під-
приємств роздрібної торгівлі організованого 
сектору роздрібної торгівлі.
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
підприємства роздрібної торгівлі, віоленти, 
патієнти, комутанти, експлеренти, спеціа-
лізація торгівлі, типізація торгівлі.

В статье рассмотрены матричные 
методы, которые целесообразно исполь-
зовать для оценки и анализа конкурен-
тоспособности предприятий розничной 
торговли. Осуществлено разделение стра-
тегий по сегментам. Описаны конкурент-
ные преимущества стратегических сег-
ментов. Определено место предприятий 
торговли в структуре рынка в зависимости 

от конкурентных стратегий. Приведена 
система показателей, которую необходимо 
учитывать при проведении оценки уровня 
конкурентоспособности предприятий роз-
ничной торговли организованного сектора 
розничной торговли.
Ключевые слова: конкурентоспособ-
ность, предприятия розничной торговли, 
виоленты, патиенты, комутанты, экспле-
ренты, специализация торговли, типиза-
ция торговли.

In the article the research focuses on matrix 
methods which are usually applied to the analy-
sis and evaluation of competitiveness level in 
terms of retail trade enterprises. The author 
divides the strategies by segments. One of the 
paragraphs describes the competitive advan-
tages of strategic segments. Furthermore, the 
article explores a market position of trade firms 
in respect of their competitive strategies. The 
author presents a system of indicators devoted 
specifically to the competitiveness evaluation for 
the firms in retail sector.
Key words: competitiveness, retail trade enter-
prises, violents, patients, commutants, expler-
ents, trade specialization, trade standardization.
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Віолентна конкурентна стратегія характерна 
для крупних підприємств торгівлі, які функціо-
нують в сегменті ринку масового стандартного 
товару. Такі підприємства отримали назву «Льви», 
«Бегемоти», «Слони». Характерними віолентам 
в роздрібній торгівлі є універсами, гіпермаркети, 
універмаги, торговельні центри. Зазначені типи 
підприємств мають низку конкурентних переваг, 
таких як економія на масштабах торговельної 
діяльності; фіксовані витрати обігу; низькі ціни; 
універсальний асортимент; широка диверсифіка-
ція діяльності; динамічність розвитку; інновацій-
ність процесів; можливості реклами.

Крупні підприємства мають також досить сут-
тєві недоліки з точки зору конкуренції. До них 
можна віднести неповороткість, відсутність гнуч-
кості, «агресивність» до споживача, проблеми 
завантаження площ, локальний монополізм, 
намагання подавити конкурента.

Віоленти, як правило, є лідерами за критерієм 
товарообігу. У більшості країн вони забезпечують 
від третини до половини товарообігу за кількості 
2-3% сукупності підприємств роздрібної торгівлі.

Комутанти – це малі підприємства та мікро-
підприємства роздрібної торгівлі без вираженої 
товарної спеціалізації. Такі підприємства пере-
важають кількісно. Вони складають приблизно 
2/3 діючих підприємств торгівлі і не більше 25% за 
критерієм товарообігу.

Дрібні підприємства мають локальне призна-
чення, зона їх дії рідко виходить за мікрорайони. 
Оскільки попит за своєю природою локального 
походження, комутанти досконало вивчають 
локальну кон’юнктуру та володіють підвищеною 
гнучкістю. Вони, на відміну від інших категорій, 
оперативно перебудовують всю комерційну діяль-
ність відповідно до локальних змін, в чому поля-
гає їх важлива конкурентна перевага. До основних 
переваг комутантів слід віднести:

– доскональне володіння локальною ситуа-
цією у зоні своєї діяльності, швидка реакція на 
локальні зміни;

– оперативність перебудови комерційної діяль-
ності, гнучкість функціонування;

– ретельно розроблена й обґрунтована асорти-
ментна політика;

– обмежене коло статей, витрат;
– безпеки в позиково-кредитній сфері;
– особливості мотиву та інтереси власника, 

який безпосередньо бере участь в організації 
та управлінні технологічними та бізнес-процесами.

Водночас дрібні підприємства роздрібної тор-
гівлі мають свої проблеми і труднощі. По-перше, 
комутанти малосприйнятливі до глибоких науково-
технічних нововведень та інновацій. По-друге, 
масовість та одноманітність комутантів суттєво 
ускладнюють впровадження нових видів конку-
ренції притому, що цінова конкуренція для них 

обмежена. По-третє, відсутність технологічних, 
кадрових і фінансових резервів зумовлює нестій-
кість підприємства.

З цих причин ця категорія найбільш уражена 
в кризових ситуаціях, які в Україні набули систем-
ного характеру. Відповідно, банкрутства в цьому 
сегменті ринку спостерігаються дуже часто.

Особливий інтерес з точки зору конкуренто-
спроможності представляють патієнти. Для під-
приємств цієї категорії характерна раціональна 
асортиментна спеціалізація, спрямована на кон-
кретну категорію споживачів. Свої, як правило, 
високоякісні, інколи унікальні товари вони адресу-
ють вузькому колу споживачів відповідно до ціно-
вого паритету. В стратегії патієнтів переважають 
намагання утримати нішу ринку, а не розширяти 
сегмент, тому вони досконало вивчають специ-
фічні запроси своєї категорії споживачів.

До основних конкурентних переваг патієнтів 
можна віднести:

– раціональну та глибоку диференціація асор-
тименту товарів;

– максимальну відповідність характеристики 
товару запиту споживача, формуванню потреб;

– досконале знання ніш ринку і можливостей 
виробництва;

– постійне оновлення асортименту товарів;
– високий рівень сервісу та рекламно-інформа-

ційного забезпечення;
– відповідність «якість – ціна».
Важливо зауважити, що в цьому сегменті ринку 

можна знайти ідентичні, але не тотожні підпри-
ємства за критерієм диференціації товарів. Тому 
серед патієнтів діє принцип конкурентного виклю-
чення. Тобто тут банкрутство спостерігається 
рідко. Проблематичними для патієнтів є надзви-
чайна «розпиленість» джерел постачання товарів 
переважно імпортних фірм, трансакційні витрати, 
постійний моніторинг ринку та виробництва, залу-
чення нових споживачів.

Революційні зміни, радикальні перетворення 
на ринку товарів і послуг характерні для експле-
рентів. Основною рисою такого торговельного під-
приємства експериментування є мета перебудови 
системи організації, управління, технології, комер-
ційної маркетингової діяльності, фінансової, інно-
ваційної політики. Такі експерименти проводяться 
на базі діючого підприємства або новоствореного.

Підприємства-піонери окремого напряму, сек-
тору, сегменту або ніш ринку мають свою глибоку 
диференціацію. При цьому диференціюються 
товар, послуга, контингент споживачів, сервіс, 
ціна, технології. В результаті створюється прин-
ципово новий тип підприємства або вид об’єкта 
торгівлі. До експлерентів можна віднести під-
приємства електронної торгівлі, крупні форматні 
мережі, підприємства, що спеціалізуються на 
продажі екологічно чистої продукції, магазини-
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салони, магазини єдиної фіксованої ціни, мага-
зини без касира тощо.

Конкурентні переваги підприємств цієї категорії 
очевидні:

– принципово новий товар, торгова технологія, 
сервіс;

– наукові підходи до організації, управління, 
технології продажу;

– виправдано високі ціни;
– новий сегмент (ніша) ринку;
– відсутність конкурентів.
Ризики експлерентів великі. По-перше, вже на 

стадії проекту є ризик інвестицій в негарантовані 
успіхом проекти. По-друге, великі витрати, при-
чому капітальні, мають невідомі терміни окупності. 
По-третє, невідомі принципи диференціації та спе-
ціалізації. По-четверте, складна проблема кадро-
вого забезпечення. Світова практика виробила 
цілу систему важелів зниження ризиків за рахунок 
підключення венчурних фондів, страхових компа-
ній, технопарків тощо.

Всі ці категорії підприємств торгівлі (віоленти, 
комутанти, патієнти, експлеренти) посідють свої 
особливі місця в структурі споживчого ринку 

та конкурують в конкретних секторах, сегментах 
та нішах ринку (рис. 1).

Як видно з рис. 1, віоленти реалізують свої 
конкурентні переваги на зональних і глобальних 
ринках, комутанти – на локальних ринках, а паті-
єнти зосереджені в окремих сегментах ринку. Кон-
куренція між цими категоріями переважно видова, 
однак на практиці віоленти можуть вплинути і на 
комутантів, і на патієнтів.

Весь попередній аналіз показав, що диферен-
ціація товару, асортименту, технологій, сервіс-цін, 
контингенту споживачів є одним з вирішальних 
чинників конкурентоспроможності підприємств 
торгівлі. Для підтвердження проаналізуємо метод 
аналізу й оцінки конкурентоспроможності за кри-
терієм ефективності.

Сутність такого методу зводиться до зіставлення 
витрат торговельного підприємства з отриманим 
результатом. Результативним показником може бути 
товарообіг, прибуток або доходи. Тобто йдеться про 
класичний підхід до виміру ефективності. Якісним 
вираженням такої ефективності є рентабельність.

Однак для комплексного аналізу конкуренто-
спроможності крізь призму ефективності такий 

Конку-
рентна 

стратегія

Комутанти Віоленти

Спеціалізована торгівля

Експлеренти 
(ніші ринку)

Локальні ринки Зональні ринки

Зональні ринкиЛокальні ринки Патієнти
(сегменти ринку)

Роздрібна торгівля

Глобальні 
товарні ринки

Рис. 1. Місце підприємств торгівлі в структурі ринку  
залежно від конкурентних стратегій

Джерело: авторська розробка
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Рис. 2. Трикутник комплексного аналізу й оцінки конкурентоспроможності  
підприємств торгівлі

Джерело: авторська розробка
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підхід недостатньо надійний. Потрібні додаткові 
розрахунки, пов’язані з динамікою розвитку під-
приємств торгівлі та ринковою безпекою. Йдеться 
про аналіз не лише поточних, але й динамічних 
показників для того, щоб виявити вектори розви-
тку. Крім того, слід проаналізувати загрози для 
розвитку та функціонування підприємств торгівлі 
з метою забезпечення їх безпеки.

Таким чином, контури моделі такого аналізу 
набувають форми трикутника з вершинами «ефек-
тивність», «зростання», «безпечність» (рис. 2).

Комплексний аналіз передбачає дотримування 
таких принципів:

– диференціації підприємств в межах окремих 
конкурентних стратегій;

– використання статистичних (поточних) 
та динамічних показників і параметрів;

– оцінка конкурентоспроможності підприємств 
роздрібної торгівлі крізь призму впливу комплексу 
чинників і за трьохкритерійної оцінки.

Перший принцип орієнтує на вибір підприємств 
торгівлі, які використовують різні конкурентні стра-
тегії. Як зазначалося вище, вибірка може склада-
тися з чотирьох груп: «віоленти», «комутанти», 
«патієнти» та «експлеренти». До віолентів слід від-
нести крупні торговельні підприємства вітчизняного 
та іноземного походження, а саме універмаги, уні-
версами, супермаркети, гіпермаркети, суперстори, 
торговельні центри, торгові моли. Група комутантів 
об’єднує порівняно невеликі неспеціалізовані мага-
зини, а саме дискаунти, магазини біля дому, мага-
зини з продажу товарів повсякденного попиту.

Патієнти складають особливу групу спеціалізо-
ваних вузькоспеціалізованих магазинів з продажу 
продовольчих або непродовольчих товарів, тобто 
йдеться про товарно-галузеву спеціалізацію. До 
цієї групи підпадають головним чином підприєм-
ства торгівлі непродтоварів в секторі, де рівень 
спеціалізації сягає 92%.

Експлеренти не відрізняються однорідністю. До 
цієї групи можна віднести підприємства будь-якого 
статусу, розміру, спеціалізації, що характеризу-
ються радикальною інноваційністю асортименту, 
технологій, сервісу інших видів диференціації, а 
саме заклади віртуальної торгівлі, автоматизовані 
підприємства, категорійні підприємства, принци-
пово нові підприємства торгівлі.

Другий принцип передбачає використання 
низки показників, а саме економічних, соціально-
економічних, фінансових, організаційно-управ-
лінських, комерційних, маркетингових, інституціо-
нальних, причому як статичних, так і динамічних. 
В кожному блоці первинних показників необхідно 
ввести не менше 5-7 позицій, що загалом скла-
датиме не менше 40 показників. Зрозуміло, що 
обробка такого масиву проблематична і складна. 
Крім того, синтезувати інтегральний показник 
з такого різноманіття непотрібно.

Тому доцільно вибрати в кожному блоці 
2-3 ключові показники, причому агреговані. Таким 
чином, кількість показників скоротиться до 10-12, 
відповідно, спростяться розрахунки (табл. 1).

Аналіз конкурентоспроможності слід здійснити 
в межах кожного блоку показників і в розрізі видів 

Таблиця 1
Система показників для оцінювання рівня конкурентоспроможності крізь призму ефективності 

підприємств роздрібної торгівлі організованого сектору (авторська розробка)
Блок 

показників
Показники Одиниця 

виміру
Підприємства

Віоленти Комутанти Патієнти Експлеренти

Економічні

Частка товарообігу на роздрібному 
ринку;
середні темпи зростання товароо-
бігу (за останні 5 років);
віддача сукупних ресурсів

%;

%;

коп. на 1 грн.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

100

Фінансово-
економічні

Рентабельність загальна;
рентабельність операційна;
темпи змін прибутковості (за 
останні 5 років);
загальна ліквідність підприємства

%;
%;
%;

%

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

Комерційна 
та марке-
тингова 
активність

Оборотність товарних запасів;
рівень спеціалізації (за критерієм 
товарообігу);
зростання фонду нематеріальних 
активів (інноваційна активність);
бар’єри входження на ринок (за 
ступенем складності)

дні до обігу;
%;

%;

-

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

Інституціо-
нальні

Законодавчо-нормативне забезпе-
чення споживчого ринку (від 1 до 
5 за наростаючою оцінкою);
ступінь захисту ринку (високий);
ризикованість (висока)

-

-
-

+

+
+

+

+
+

+

+
+
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підприємств роздрібної торгівлі організованого 
сектору. Результати аналізу не претендують на 
синтез інтегрального або загального показника. 
Вони повинні виявити відхилення, розходження 
і тенденції.

Висновки з проведеного дослідження. Для 
підвищення повноцінності розрахунків варто при-
вести порівняння з рейтинговими еталонами або 
показниками прогресивного досвіду, проте вони не 
розроблені, а в практиці економічних досліджень 
зустрічаються лише фрагментарно.

Водночас оцінка конкурентоспроможності 
крізь призму ефективності, зростання і безпеч-
ності представляє значний інтерес для виявлення 
і визначення комплексу чинників, зокрема дифе-
ренціації, які впливають на розвиток і функціону-
вання підприємств роздрібної торгівлі, зокрема 
різної спеціалізації і типізації.

Отже, на процеси спеціалізації і типізації в роз-
дрібній торгівлі впливають чисельні чинники, які 
об’єднані в такі три блоки: соціально-економічні, 
організаційні, інституціональні. Детермінуючий 
характер мають структура потреб в товарах пла-
тоспроможного попиту, наявність і розміщення 
об’єктів торгівлі, конкуренція. В процесі аналізу-
вання виявлено стримуючі процеси спеціаліза-
ції і типізації, чинники, до яких відносяться інно-
ваційна активність підприємств торгівлі, нестача 
інвестицій, ризики за умов нестабільності ринку, 
інституціональне середовище. У подальшому 
дослідження доцільно проводити з урахуванням 
стратегічних напрямів розвитку спеціалізації, типі-
зації роздрібних мереж та системи їх інституціо-
нального забезпечення.
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Постановка проблеми. Формування стра-
тегічних альтернатив розвитку підприємства, 
обґрунтування стратегії як на загально корпора-
тивному, так і функціональному рівнях базуються 
на результатах стратегічного аналізу, що передба-
чає оцінку потенціалу та конкурентоспроможності 
підприємства, аналіз стану та тенденцій розви-
тку зовнішнього середовища. Якість результатів 
стратегічного аналізу значною мірою зумовлює 
обґрунтованість стратегічних ініціатив підпри-
ємства, можливості їх ефективної імплементації 
з найповнішим використанням внутрішніх переваг 
суб’єкта господарювання та з урахуванням його 
зовнішнього оточення. Водночас з метою забез-
печення ефективної реалізації стратегічних ініці-
атив має здійснюватись перманентний стратегіч-
ний аналіз ступеня виконання стратегічних планів 
на поточному рівні, тобто має бути організований 
стратегічний аудит. Саме це дасть змогу своє-
часно визначити необхідні коригуючі дії та забез-
печити не тільки дієве планування, але й ефек-
тивну реалізацію стратегічних ініціатив. З огляду 
на здійснення аналітичної діяльності, що, з одного 
боку, забезпечує інформаційну базу для стратегіч-
ного планування, а з іншого боку, є засобом оцінки 
реалізації стратегії виникає необхідність уточ-
нення змісту та місця стратегічного аналізу в про-
цесі стратегічного управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасній науковій літературі для характерис-
тики аналітичної роботи з метою обґрунтування 
стратегії підприємства та контролю за її реаліза-
цією використовують такі поняття, як «стратегічна 
діагностика», «стратегічний аналіз», «стратегіч-
ний аудит». При цьому існують певні розбіжності 
щодо визначення змісту цих дефініцій, місця ана-
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лізу, діагностики та аудиту в процесі стратегічного 
управління підприємством.

Так, І.О. Кузнецовою призначення діагностики 
в стратегічному управлінні визначено як спосте-
реження за отриманням запланованих результатів 
та відстеження відхилень стратегічних показни-
ків від запланованих [1, с. 146], тобто стратегічна 
діагностика здійснюється після формування 
стратегічного плану. Стратегічна діагностика за 
А.А. Корнійчуком розглядається як етап страте-
гічного управління підприємством і передбачає 
визначення поточного стану підприємства щодо 
його відповідності вибраній стратегії [2, с. 224]. 
Водночас Л.Л. Гевлич [3, с. 21] стверджує, що 
стратегічна діагностика – це етап процесу стра-
тегічного управління, що передує стратегічному 
аналізу, визначає його напрями та обсяг. Інші 
автори [4; 5] зазначають, що стратегічна діагнос-
тика орієнтована насамперед на виявлення силь-
них та слабких сторін внутрішнього та зовнішнього 
середовища, тобто в цьому разі автори ототожню-
ють її зі стратегічним аналізом.

Водночас І.В. Саух [6] вважає, що також існу-
ють розбіжності у визначенні терміна «стратегіч-
ний аналіз». Більшість дослідників стратегічного 
управління визначає стратегічний аналіз як пер-
ший та базовий етап стратегічного менеджменту 
підприємства, який реалізується на етапі страте-
гічного цілепокладання. Водночас інші науковці 
стверджують, що стратегічний аналіз не тільки 
включає оцінку стану зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства, але й перед-
бачає оцінку виконання стратегічних планів. 
Тобто існують два підходи до визначення стра-
тегічного аналізу: по-перше, це аналіз внутріш-
нього та зовнішнього середовища підприємства 
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тегічної діагностики, її зміст, об’єкт та 
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стратегічної діагностики. Визначено 
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з метою обґрунтування стратегічних альтернатив; 
по-друге, це аналіз реалізації стратегії.

Окрім зазначених дефініцій, у стратегічному 
менеджменті як синонім стратегічного аналізу 
використовують термін «стратегічний аудит». Так, 
І.Н. Ємельянова [7] визначає завдання стратегіч-
ного аудиту як забезпечення взаємодії організації 
із середовищем, що дає змогу підтримувати роз-
виток діяльності та забезпечує конкурентоспро-
можність у довготривалій часовій перспективі. 
Стокгольмський інститут стратегічного менедж-
менту [8] під стратегічним аудитом розуміє оцінку 
стратегії та бізнес-плану з метою ідентифікації 
слабких сторін та вузьких місць, а також можли-
востей успішного розвитку компанії.

Постановка завдання. Слід зазначити, що, 
незважаючи на змістовність досліджень сутності, 
ролі та місця аналітичної роботи в процесі здій-
снення стратегічного управління, нині існують роз-
біжності щодо тлумачення стратегічного аналізу, 
аудиту та діагностики. В такому разі існує необ-
хідність уточнення теоретичних засад стратегічної 
діагностики та розмежування сфери застосування 
таких термінів, як «стратегічна діагностика», 
«стратегічний аналіз» та «стратегічний аудит».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність стратегічного управління значною 
мірою залежить не тільки від здатності підприєм-
ства ґрунтовно визначити напрями подальшого 

розвитку, але й від його спроможності забезпечити 
ефективну реалізацію стратегії. В такому разі клю-
човими факторами дієвості аналітичної роботи, 
що забезпечують ефективність стратегії, є якість 
та ґрунтовність аналізу, по-перше, на етапі обґрун-
тування стратегічних альтернатив (стратегічний 
аналіз), а по-друге, протягом реалізації стратегії 
(стратегічний моніторинг). Зазначимо, що ефектив-
ність стратегії є дискусійним та недостатньо фор-
малізованим поняттям у стратегічному менедж-
менті. На думку авторів, ефективна стратегія має 
бути реальною, раціональною, релевантною, рід-
кісною, репрезентативною, репродуктивною, рапід-
ною, тобто відповідати вимогам 7Р, або 7R (рис. 1).

Під реальною (reasonable) стратегією розумі-
ємо таку, що відповідає теперішнім та потенційним 
можливостям підприємства, тоді як раціональна 
(rational) стратегія враховує стан зовнішнього 
середовища, можливості та загрози оточення.

Релевантність (relevant) стратегії передбачає 
її значимість для підприємства, тобто економіч-
ність; для суспільства (соціальність та екологіч-
ність). Така соціальна значимість стратегії нині 
є однією з найважливіших характеристик страте-
гії, що зазначається зарубіжними та вітчизняними 
науковцями [9; 10].

Рідкісна (rarity) стратегія має бути унікальною 
та специфічною, тобто має враховувати особли-
вості, ключові фактори успіху конкретного підпри-

Реальна 
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7Р

Раціональна 

Rational

Релевантна 

Relevant

Рідкісна 
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7R Репрезентативна 

Representative
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Reproductive

Рапідна
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ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ

Рис. 1. 7Р-вимоги до ефективної стратегії
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ємства, створювати унікальний бренд організації, 
тобто впізнаваність на ринку.

Репрезентативність (representative) стратегії 
забезпечується повнотою охоплення функціо-
нальних сфер діяльності підприємства протягом 
періоду реалізації стратегії, тобто стратегія має 
бути спрямована на реалізацію конкретних дій, 
декомпонованих за функціональним спрямуван-
ням та термінами реалізації.

Репродуктивна (reproductive) стратегія спрямо-
вана на створення та розширене відтворення кон-
курентних переваг, а також практичне виконання 
поставлених стратегічних цілей, досягнення пла-
нового рівня стратегічних показників.

Рапідність (rapid), або адаптивність, стратегії 
передбачає швидкість реагування підприємства на 

нові виклики зовнішнього середовища та адапту-
вання стратегічних настанов відповідно до розви-
тку оточення та змін у внутрішньому середовищі.

Інкорпорування зазначених вимог до страте-
гії можливе за умов обґрунтованості стратегічних 
альтернатив, формалізації процесу впровадження 
стратегії та постійного моніторингу досягнення 
стратегічних установок.

Якість такого процесу забезпечується ефек-
тивністю стратегічної діагностики, що, на думку 
авторів, має включати стратегічний аналіз на етапі 
планування та стратегічний моніторинг як засіб 
контролю ефективності стратегії.

Таким чином, стратегічна діагностика – це регу-
лярна аналітична діяльність з оцінки зовнішнього 
середовища, внутрішнього потенціалу підприєм-
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Рис. 2. Зміст стратегічної діагностики
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ства та моніторингу ефективності стратегії з вико-
ристанням специфічного методичного інструмента-
рію (рис. 2). Це визначення має такі відмінні риси:

1) поєднання аналітичної діяльності на етапі стра-
тегічного планування та протягом реалізації стратегії;

2) акцент на регулярності в поточній часовій 
перспективі;

3) спрямованість на оцінку ефективності стра-
тегії;

4) специфічність методичного інструментарію.
Об’єктом стратегічної діагностики є ретроспек-

тивний стан факторів дальнього та ближнього 
зовнішнього середовища, внутрішній потенціал 
підприємства та перспективи їх змін, а також стра-
тегічні показники роботи суб’єкта господарювання.

Поєднання в межах стратегічної діагностики 
аналітичної роботи на етапах стратегічного плану-
вання та контролю передбачає розширення тра-
диційно застосовуваного методичного інструмен-
тарію (PEST, SWOT, аналіз галузі тощо) такими 
методами, як аналіз потенціалу, факторний ана-
ліз, графоаналітичний метод [11; 12], що в науко-
вій літературі описані як доречні насамперед для 
поточного аналізу та контролю.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, стратегічна діагностика є регулярним про-
цесом аналізування зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства та ефективності стра-
тегії, що спрямований на підвищення дієвості 
стратегічних ініціатив, забезпечення ефективної 
імплементації стратегії та її адаптивності до зміни 
зовнішніх та внутрішніх умов господарювання. 
Запропоноване визначення стратегічної діагнос-
тики включає стратегічний аналіз та стратегічний 
моніторинг, які мають специфічні об’єкти дослі-
дження, внаслідок чого розширюється методич-
ний інструментарій здійснення такої діяльності 
методами та підходами, які характерні не тільки 
для стратегічних, але й для поточних аналізу 
та контролю. Слід зауважити, що адаптація зазна-
чених методичних підходів до умов їх викорис-
тання в процесі стратегічної діагностики є важли-
вим та актуальним перспективним завданням.
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Постановка проблеми. Сучасні умови ведення 
бізнесу, що характеризуються зростаючою жор-
сткою конкуренцією і нестабільністю економічних 
умов, висувають підвищені вимоги до оператив-
ності і якості прийнятих рішень на всіх рівнях управ-
ління підприємством або організацією. При цьому 
обсяг інформації, яку необхідно враховувати для 
формування оптимальних обґрунтованих рішень, 
активно зростає. Це призводить до ситуації, коли 
неможливо ефективно керувати компанією без 
використання сучасних засобів інформаційного 
забезпечення, а саме методів і засобів бізнес-ана-
літики та засобів візуалізації даних.

Вміння працювати з інформацією – одна з клю-
чових навичок професійного маркетолога. Аналіз 
метрик, статистичних звітів, досліджень дає змогу 
визначити максимально ефективні методи залучення 
клієнтів і просування бренда на ринку. За минулий 
період фахівці виробили безліч алгоритмів, відзна-
чили низку закономірностей та принципів, нехту-
вання якими може спричинити повний крах проекту 
та серйозні збитки. Це зумовлює застосування ефек-
тивних інформаційних систем на базі бізнес-аналі-
тичних платформ, що дасть можливість керівникам 
перетворювати дані на інформацію про ситуацію, 
що склалася на даний час, а потім інформацію на 
знання для управління бізнесом. У недавньому звіті 
Nucleus Research зазначено, що компанії отримують 
по 10,66 доларів США з кожного долара, вкладеного 
ними в бізнес-аналітику. І за ступенем впровадження 
бізнес-аналітики окупність зростає [1].

ІНСТРУМЕНТИ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ  
МАРКЕТИНГОВИХ ДАНИХ
BІ TOOLS FOR MARKETING DATA VISUALIZATION

Можливості аналітичних інструментів вже 
давно не ставляться під сумнів топ-менеджерами 
та керівниками компаній. Ще декілька років тому 
бізнес-аналітика вважалась прерогативою ана-
літиків та керівників вищої ланки. Однак сьо-
годні популяризація та підвищення доступу до 
BI-інструментів спричинили те, що коло їх корис-
тувачів стає значно ширшим. До більшості орга-
нізацій поступово приходить розуміння того, що 
доступ до своєчасної та актуальної інформації 
необхідний усім співробітникам, відповідальним 
за прийняття рішень.

Так, за результатами проведеного Dresner 
Advisory Services у 2017 р. дослідження ринку 
“Advanced and Predictive Analytics Market” [2] під 
час інтерв’ю з дослідницькою групою з більш ніж 
3 000 організацій, а також інтерв’ю з клієнтами цих 
організації з Північної Америки, Європи, Близького 
Сходу та Африки, з Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону та Латинської Америки визначено, що 
на четвертому місці за інтересом до просунутої 
та інтелектуальної бізнес-аналітики стоять саме 
маркетологи (рис. 1).

Інструменти бізнес-аналітики допомагають 
маркетологу візуалізувати статистичні дані щодо 
реалізованої продукції, моделювати кризові ситу-
ації та вживати заходів щодо їх запобігання, про-
водити наукові та маркетингові дослідження. 
З даними системами маркетинговий аналітик 
отримує доступ до актуальної та ретроспективної 
інформації в режимі реального часу з мобільного 
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У статті розглянуто основні теоретичні 
підходи до використання інструментів біз-
нес-аналітики в маркетингу підприємства. 
Систематизовано функціональні мож-
ливості програмних платформ Business 
Intelligence. Побудовано концепцію впрова-
дження BI-інструментів для візуалізації мар-
кетингових даних. Проаналізовано сучасний 
ринок інструментів бізнес-аналітики, вияв-
лено тенденції розвитку ринку BI-рішень. 
Надано порівняльну характеристику інстру-
ментів бізнес-аналітики для візуалізації мар-
кетингових даних на підприємстві.
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зація даних, інструменти візуалізації, про-
грамні засоби аналітики, квадран Gartner, 
Business Intelligence.

В статье рассмотрены основные теоре-
тические подходы к использованию инстру-
ментов бизнес-аналитики в маркетинге 
предприятия. Систематизированы функ-
циональные возможности программных 
платформ Business Intelligence. Построена 
концепция внедрения BI-инструментов для 
визуализации маркетинговых данных. Про-
анализирован современный рынок инстру-

ментов бизнес-аналитики, выявлены 
тенденции развития рынка BI-решений. 
Предоставлена сравнительная характе-
ристика инструментов бизнес-аналитики 
для визуализации маркетинговых данных на 
предприятии.
Ключевые слова: бизнес-аналитика, визу-
ализация данных, инструменты визуали-
зации, программные средства аналитики, 
квадрант Gartner, Business Intelligence.

The article considers the main theoretical 
approaches to the use of business intelligence 
tools in the marketing of an enterprise. The 
functional capabilities of the Business Intel-
ligence platform are systematized. The con-
cept of introduction of BI tools for visualization 
of marketing data is constructed. The modern 
market of business intelligence tools is ana-
lyzed, the tendencies of development of the 
BI-solutions market are revealed. The com-
parative characteristic of the tools of business 
analytics for the visualization of marketing data 
in the enterprise is given.
Key words: business analytics, data visuali-
zation, visualization tools, analytics software, 
Gartner Quadrant, Business Intelligence.
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пристрою або персонального 
комп’ютера, що надає конку-
рентні переваги та обґрунту-
вання для прийняття ефектив-
них управлінських рішень.

Аналіз останніх дослі-
джень і публікацій. Питанням 
систематизації інструментів 
бізнес-аналітики для візуалі-
зації маркетингових даних на 
підприємствах займалися такі 
вчені, як, зокрема, В. Варенко 
[3], Д. Прішниклова [4], А. Коп-
чекова [5], К. Верцелліс [6], Г. Нельсон [7], М. Мун-
тян [8]. Ці автори розглядають теоретичні підходи 
до визначення поняття бізнес-аналітики, різні 
аспекти та складові, надають характеристику 
технічної складової бізнес-аналітики, визнача-
ють роль BI в управлінні підприємствами. Однак 
питанням визначення найбільш ефективних 
BI-інструментів для прийняття рішень на основі 
візуалізації саме маркетингових даних приділено 
недостатньо уваги, тому виникає необхідність про-
ведення аналізу світового ринку бізнес-аналітики 
для виявлення та обґрунтування необхідності най-
більш привабливих для впровадження інструмен-
тів бізнес-аналітики маркетингової діяльності на 
сучасному етапі розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є систе-
матизація та визначення найбільш ефективних 
інструментів бізнес-аналітики для візуалізації мар-
кетингових даних на підприємствах на основі ана-
лізу сучасного стану ринку бізнес-аналітики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У всьому світі організації накопичують у процесі 
своєї діяльності великі обсяги даних, тому з’явилася 
потреба в їх аналізі та візуалізації. Ці колекції збе-
рігають великі потенційні можливості отримання 
інформації, яка дасть змогу компаніям краще зро-
зуміти ринкову ситуацію, а також відповідно до зро-
блених висновків приймати більш ефективні управ-
лінські рішення за умов посиленої конкурентної 
боротьби. Дослідниками доведено, що понад 90% 
усієї інформації людина сприймає у формі зобра-
жень. Найкраще в свідомості фіксуються картинки. 
Швидкість їх оброблення мозком в 60 тисяч разів 
вище, ніж засвоєння даних, представлених у формі 
тексту. Більш того, експерименти показали цікаву 
закономірність: близько 40% всіх користувачів вва-
жають за краще вивчати тільки зображення на сай-
тах. Лише після ознайомлення з картинками вони 
приймають рішення про прочитання самої публі-
кації [9]. Ця необхідність спонукала розробників 
у сфері інформаційних технологій до створення 
платформи ВІ. Бізнес-аналітика – це такі технології, 
що дають можливість організаціям перетворювати 
накопичені дані в інформацію про бізнес, а потім 
інформацію у знання для управління бізнесом, що 

об’єднуються під терміном “Business Intelligence” чи 
«BI-рішення» [10].

Business Intelligence (BI) – це термін-метафора, 
який не має дослівного тлумачення та означає 
«ієрархічно-синергетичний комплекс автомати-
зованих засобів нетривіального аналізу первин-
них даних і візуалізації його результатів для під-
тримки рішень (Decision Support)» [11]. Business 
Intelligence не замінює, а розвиває й доповнює 
традиційні засоби аналізу, які були відомі до 
1990-х рр. Business Intelligence також не замінює 
висококваліфікованих і досвідчених аналітиків, 
а доповнює та підсилює їх можливості, інсайти, 
удосконалює їх аналітичне мислення, тому що 
реалізований на основі типових ідеалізованих 
алгоритмів мислення аналітиків. Засоби Business 
Intelligence забезпечують швидке добування 
потенційно корисних нетривіальних знань з пер-
винних даних та їх візуалізацію для прийняття 
більш корисних рішень, які недоступні без цього 
аналітичним робочим групам будь-якого розміру, 
інтелектуальної потужності й досвіду.

Термін “Business Intelligence” вперше використа-
ний в 1958 р. дослідником фірми IBM Гансом Піте-
ром Луном [12] як «здатність розуміти зв’язки між 
представленими фактами таким чином, щоб спря-
мовувати дії для досягнення бажаної мети». В сучас-
ній інтерпретації в 1996 р. “Gartner” дала таке визна-
чення терміна “Business Intelligence” [11]: програмні 
засоби, що функціонують в рамках підприємства і які 
забезпечують функції доступу та аналізу інформації, 
яка міститься в сховищі даних, а також забезпечують 
прийняття правильних та обґрунтованих управлін-
ських рішень. В першій декаді XXI ст. “Gartner” зна-
чно розширила поняття цього терміна [11]: BI – це 
узагальнюючий термін, що включає застосунки, інф-
раструктуру й інструменти, а також кращі практики, 
які забезпечують доступ до інформації та її аналіз 
з метою оптимізації рішень та управління ефектив-
ністю. Система ВІ збирає дані з усіх джерел, якими 
володіє організація, і надає керівнику «вижимку» 
з них, упорядковану, структуровану, а найголовніше, 
співвіднесену з цільовими показниками підприєм-
ства. Водночас вона дає змогу спуститися донизу 
від незадовільного показника через його складові до 
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Рис. 1. Користувачі BI-продуктів у 2017 р., %

Джерело: побудовано авторами на основі джерела [2, с. 6]
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даних більш низького рівня, аж до первинних доку-
ментів [12, с. 14].

Консалтингові компанії “Gartner”, “Forrester”, 
“IDC”, як правило, щороку видають аналітичні 
звіти про стан і розвиток ІТ-технологій у сфері біз-
несу, визначають провідних вендорів (постачаль-
ників) відповідних програмних засобів та визна-
чають структуру IT у сфері бізнесу. Важливою 
частиною цих звітів є специфічні графіки та схеми 
(таксономії), які наочно й узагальнено відобража-
ють зміст рекомендацій. Наприклад, у компанії 
“Gartner” це Gartner Magic Quadrant for Business 
Intelligence and Analytics Platforms, у компанії 
“Forrester” – The Forrester Wave™: Agile Business 
Intelligence Platforms, у компанії “IDC” – IDC’s 
Business Analytics Software Taxonomy [13].

Аналіз доступних звітів провідних світових 
консалтингових компаній показує, що найкраще 

зрозуміти структуру системи сучасних програм-
них засобів для ділової аналітики дає змогу IDC’s 
Business Analytics Taxonomy 2017 (останнім часом 
позначають Business Analytics Software Market 
Taxonomy – таксономія (класифікація) програм-
ного забезпечення для бізнес-аналітики), що онов-
люється раз на кілька років чи щорічно (рис. 2).

Таким чином, основні підсистеми програм-
них засобів для ділової аналітики, згідно з IDC’s 
Business Analytics Software Market Taxonomy, такі:

– програмні додатки для аналітики й управ-
ління ефективністю організацією (Performance 
Management and Analytic Applications);

– аналітичні інструменти для аналізу числової 
інформації, як правило, у табличній електронній 
формі (Business Intelligence);

– інструменти контент-аналізу на основі Text 
Minig (Content analytics tools);

Таблиця 1
Класифікація аналітичних систем

Класифіка-
ція

Клас програмного 
продукту Тип класифікації Вид, спеціалізація

Методологія 
“Gartner”

засоби побудови сховищ 
даних (data warehousing)

засоби проектування сховищ 
даних

у складі СУБД, універсальні засоби, 
студії

засоби вилучення, перетворення 
та завантаження даних у складі СУБД, універсальні засоби

готові предметно-орієнтовані СД

системи оперативної ана-
літичної обробки (OLAP)

спосіб зберігання даних MOLAP, ROLAP, HOLAP
розташування OLAP-машин OLAP-сервери, OLAP-клієнти
ступінь готовності до застосу-
вання

OLAP-компоненти, інструментальні 
OLAP-системи, OLAP-застосування

інформаційно-аналі-
тичні системи (Enterprise 
Information Systems, EIS)

задачі, що вирішуються

аналіз фінансового стану, інвес-
тиційний аналіз, підготовка біз-
нес-планів, маркетинговий аналіз, 
управління проектами, бюджету-
вання, фінансове управління

масштаб задачі, що вирішується

автоматизація праці окремого 
спеціаліста, для колективної роботи 
групи працівників, для застосу-
вання в територіально-розподіленій 
корпорації

технологічна побудова монопольні, налагоджувальні

засоби інтелектуального 
аналізу даних (data mining)

Інструментарій
дерево рішень, генетичні алго-
ритми, асоціативні правила, 
нейронні мережі

спосіб представлення у складі OLAP-систем, у вигляді 
самостійних систем Data Mining

інструменти для виконання 
запитів і побудови звітів 
(query and reporting tools)

у складі OLAP-систем
у вигляді систем Query & 
Reporting

Методологія 
IDC

засоби кінцевого користу-
вача для звітності, запитів 
та аналізу (end-user query, 
reporting and analysis, QRA)

засоби формування і виконання 
запитів користувача і звітності, 
а також виконання простого 
аналізу

нерегламентовані запити, звіти, 
засоби багатомірного аналізу, 
інструментальні панелі

розширена аналітика 
(advanced analytics 
software)

засоби вилучення даних (data 
mining) і статистичне програмне 
забезпечення (statistical software)

нейронні мережі, вивід правил 
методом індукції, кластеризація, 
виявлення зв’язків даних, прогно-
зування схованих тенденцій (які 
неможливо розпізнати тільки за 
рахунок OLAP-засобів)

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [11; 16-17]
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– аналітичні інструменти для просторової 
інформації на основі Geographic Information 
System (GIS) (Spatial information analytics tools);

– платформа управління сховищем даних орга-
нізації (Data warehouse management).

Класифікація програмних засобів типу BI ком-
панії “Gartner” базується на методі функціональ-
них завдань, де програмні продукти кожного класу 
виконують певний набір функцій або операцій 
з використанням спеціальних технологій. При 
цьому “Gartner” виділяє набір програмних продук-
тів BI таких класів: засоби побудови сховищ даних 
(data warehousing); системи оперативної аналітич-
ної обробки (OnLine Analytical Processing, OLAP); 
інформаційно-аналітичні системи (Enterprise 
Information Systems, EIS); засоби інтелектуального 
аналізу даних (data mining); інструменти для вико-
нання запитів і побудови звітів (query and reporting 
tools) [15, с. 42].

Загальний опис основних параметрів програм-
них продуктів згідно із зазначеними класифікаці-
ями компаній “Gartner”, “Forrester”, “IDC” наведе-
ний в табл. 1.

Функціональні можливості програмних плат-
форм Business Intelligence найбільш доцільно 
встановити на основі розгляду звітів провідної 
консалтингової компанії “Gartner” Magic Quadrant 
for Business Intelligence and Analytics Platforms [16].

Аналітики з “Gartner” зазначають, що в системах 
типу BI обов’язково повинні бути реалізовані такі 

три основні категорії функцій: можливість інтеграції; 
представлення інформації; аналіз даних (рис. 3).

Узагальнена функція інтеграції складається 
з таких функцій, як інфраструктура, управління 
метаданими, засоби розробки, співробітництво. 
Узагальнена функція доставки інформації скла-
дається з таких функцій: створення звітів, інстру-
ментальні панелі, оперативні запити, інтеграція 
з Microsoft Office, заснований BI-пошук. Узагаль-
нена функція аналізу складається з таких функ-
цій: OLAP, Інтерактивна візуалізація, прогнозу-
юче моделювання і Data Mining, оціночні карти 
(Scorecard).

В маркетинговій діяльності за допомогою ВІ 
можна виконувати такі завдання:

– багатомірний аналіз обсягів продажів, марке-
тингових затрат засобами OLAP;

– прогнозування обсягів продажів та інших 
показників за допомогою методу регресійного 
аналізу;

– оптимізація асортименту;
– оцінка ефективності та оптимізація маркетин-

гових кампаній;
– оптимізаційне управління ціновою політикою;
– класифікація споживачів;
– виявлення асоціативних правил у спожив-

чому попиті та їх використання для збільшення 
продажів;

– сегментування ринку за допомогою кластер-
ного аналізу [18, с. 264];

 

1. Управління ефективністю й аналітичні додатки

1.1. Фінансова ефективність і 
додатки стратегічного управління

(бюджетування і планування, 
консолідація, рентабельність, крос-

функціональна GRC)

1.2. CRM аналітичні додатки
(продажі, послуги для 

користувачів, контакт-центри, 
маркетинг, аналітика Web-
сайтів, оптимізація прайсів)

1.3. Аналітичні додатки для 
управління ланцюжками 
постачань і сервісними 

операціями (закупівлі, логістика, 
інвентаризація, виробництво)

1.4. Аналітичні додатки для 
сервісних операцій

(фінансові сервіси, освіта, 
держава, охорона здоров’я, 

комунікаційні сервіси тощо)

1.5. Аналітичні додатки для 
управління персоналом

1.6. Аналітичні додатки для 
виробничого планування

(планування попиту, 
постачань, виробництва)

2. Інструменти Business 
Intelligence

2.1. Запити, звіти та 
аналітичні інструменти
(Dashboards, виробнича 

звітність, OLAP
нерегламентовані запити)

2.2. Передові аналітичні 
інструменти (Data Mining,

статистика)

3. Інструменти контент-
аналізу

4. Інструменти аналізу 
геопросторової інформації

5. Платформа управління сховищем даних

5.1. Управління сховищем даних

5.2. Засоби створення сховища даних (засоби вилучення, трансформації, 
завантаження і підвищення якості даних)

Рис. 2. IDC’s Business Analytics Software Market Taxonomy 2017

Джерело: адаптовано авторами на основі джерела [14, с. 3]
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– оцінка фінансової ефективності маркетинго-
вої діяльності підприємства.

Отже, як бачимо, використання ВІ в маркетин-
говій діяльності дає такі переваги: скорочується 
час на виконання складних, об’ємних завдань, 
з’являється можливість вивільнити людські 

ресурси, скоротити витрати на маркетингові дослі-
дження, маркетингові заходи компанії стають більш 
ефективними, тому що відбувається їх вжиття 
в правильному напрямі. Більше того, в епоху, коли 
маркетологи мають не лише вивчати поточний стан 
ринку та прогнозувати його на короткі періоди, але 

 

Функціональні можливості програмних платформ Business Intelligence

Інтеграція

Інфраструктура всі інструменти BI-платформи повинні використовувати спільні метадані, 
єдину об'єктну модель, наскрізну модель безпеки, адміністрування, 

портальної інтеграції, спільний інструмент виконання запитів

Управління 
метаданими

всі інструменти в рамках єдиної платформи повинна скріплювати не лише 
модель метаданих, але й однакові засоби для пошуку, отримання, зберігання, 
повторного використання та публікації об'єктів метаданих, таких як масиви, 

ієрархії, множини, метрики та елементи оформлення звітів

Засоби 
розробки

BI-платформа має надавати як користувачам, так і розробникам набір 
специфічних інструментів для створення BI-застосувань, які можуть 

інтегруватися між собою і будувати наскрізні бізнес-процеси, в тому числі для 
використання в інших (зовнішні) бізнес-застосування

Взаємодія BI-платформа має надавати як користувачам, так і розробникам набір 
специфічних інструментів для створення BI-застосувань, які можуть 

інтегруватися між собою і будувати наскрізні бізнес-процеси, в тому числі для 
використання в інших (зовнішні) бізнес-застосування

Представлення інформації

Звітність 
(Reporting)

можливість створення форматованих та інтерактивних звітів, з розвиненими 
механізмами для їх розповсюдження та оновлення

Контрольні 
(інфо) панелі 
(Dashboards)

особливий вид звітності, який дозволяє представляти дані в наочному, 
інтуїтивно зрозумілому вигляді, за допомогою різних шкал, показників, 

індикаторів тощо. За допомогою таких контрольних панелей користувачі 
можуть стежити за поточним станом показників і процесів і порівнювати їх з 

наміченими, цільовими значеннями

Оперативні (ad 
hoc) запити

можливість відповідним користувачам самостійно (без залучення ИТ-
спеціалістів) створювати і виконувати унікальні, нетипові запити

Інтеграція з 
застосуваннями 
Microsoft Office

в окремих випадках BI-платформа використовується як проміжний 
інструмент для виконання аналітичних завдань з дотриманням правил 
коректності та безпеки даних. При цьому в якості клієнтської частини 

BI-системи можуть виступати продукти Microsoft Office (зокрема, Excel).

Аналіз даних

OLAP підтримка OLAP-кубів (оперативна аналітична обробка даних) прискорює 
процеси обробки запитів та виконання розрахунків, забезпечуючи аналіз 

даних у різних зрізах
Розвинена 

візуалізація максимально наочне представлення даних з використанням різних 
інтерактивних зображень, схем і графіків (замість традиційних таблиць)

Моделювання, 
прогнозування 
та дослідження 

даних

ці інструменти покликані допомогти підприємству класифікувати дані, 
формувати власні номінальні та кількісні шкали, а також використовувати 

для їх аналізу розвинений математичний апарат

Карти показників 
(Scorecards)

дозволяють на підставі певних ключових показників (відображаються на 
контрольних панелях) контролювати хід виконання стратегічних планів

Рис. 3. Функціональні можливості програмних платформ Business Intelligence

Джерело: побудовано авторами на основі [15, с. 43]
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й передбачати глобальні зміни у світовій економіці 
та багатьох інших сферах людського життя, авто-
матизація рутинної роботи дасть змогу вивільнити 
надзвичайно велику кількість часу, який варто при-
святити пошуку інноваційних ідей та всебічному 
розвитку себе як спеціалістів з маркетингу.

Під час впровадження систем BI важливо почи-
нати з визначення бізнес-вимог та формування 
задач. Схема впровадження відрізняється від 
сфери діяльності підприємства, бізнес-процесів 
та задач, тому доцільно сформувати концепцію 
реалізації механізму впровадження інструментів 
бізнес-аналітики для візуалізації маркетингових 
даних на підприємстві. Так, успішне впровадження 
корпоративного BІ в маркетингу має дві фази, а 
саме передпроектну та проектну (рис. 4).

Під час вибору інструментів найкраще спира-
тися на думку фахівця, який володіє принаймні 
кількома BI-платформами і базами даних, а також 
вміє працювати з великими обсягами даних. Слід 
розуміти основні тенденції розвитку інструментів 
бізнес-аналітики сучасних умов та з урахуванням 
специфіки діяльності підприємства.

Ринок ВІ-систем представлений як горизон-
тальними BI-рішеннями, в яких реалізований 
набір загальноприйнятних інструментів, так і спе-
ціалізованими вертикальними рішеннями, які роз-
роблені під конкретні галузі або завдання. Пере-
вагою горизонтальних рішень є їх здатність рости 
разом з організацією. Такі рішення зазвичай масш-
табуються та охоплюють всі напрями діяльності 
та підрозділи підприємства чи компанії, а також 
легше піддаються змінам. Водночас ці рішення 
вимагають більш тривалого та ретельного нала-
штування, адаптації під конкретні вимоги. Про-
екти впровадження таких рішень є дорожчими, а 
вимоги до ІТ-спеціалістів більшими.

Вертикальні рішення зазвичай не потребують 
тривалого та трудомісткого налаштування для 
вирішення специфічних завдань і для відповід-
ності вимогам відповідних регламентуючих орга-
нізацій, оскільки вони розроблені саме для таких 
цілей. Водночас такі рішення не завжди в рамках 
однієї структури дають змогу використовувати 
єдине рішення, що обумовлює освоєння та інте-
грацію декількох різних аналітичних систем.

 

Механізм впровадження інструментів BI для візуалізації маркетингових даних на підприємстві 

Мета: підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві за рахунок впровадження 
інструментів бізнес-аналітики для візуалізації даних

Критерії: перелік необхідних звітів, діаграм, фільтрів, ключових показників для аналізу ефективності 
маркетингової діяльності підприємства та відділу маркетингу в цілому

Учасники та їх функції при реалізації механізму впровадження бізнес-аналітики в маркетингу 

Передпроектна (підготовча) стадія 

1. Визначення 
цілей та завдань 
впровадження BI

інструментів

2. Визначення джерел 
отримання даних (наприклад: 

Google AdWords, Google 
Analytics, Яндекс.Директ, 

Facebook, Google docs, CRM)

3. Виходячи з поставлених 
цілей, визначення перелік 

звітів, діаграм та фільтрів для 
візуалізації маркетингової 

інформації

4. Розробка 
архітектури 
бази даних в 

якій буде 
зберігатися 

необхідна для 
візуалізації 
інформація

5. Обгрунтувати вибір 
інструментів для реалізації 
проекту при мінімальних 

фінансових витратах

Проектна (технічна) стадія 

1. Вивчити технічну 
документацію щодо 

роботи з API 
обраних джерел 

отриманих даних

2. Інтеграція обраних джерел 
отриманих даних 

(наприклад, Google
docs,CRM) з інструментами 

бізнес-аналітики

3. При необхідності 
написати скрипти на 

мові R для збору і 
запису даних з усіх 

джерел в базу 

4. Налаштувати 
візуалізацію всіх звітів і 

діаграм, дешбордів. 
При необхідності 

створення мобільних 
версій звітів. 

Публікація внутрішніх 
звітів на web-сторінках, 

повідомлень 5. Розмежувати рівні 
доступу до звітів для 

співробітників. Створити 
групи з різними правами

Керівництво: контролює виконання KPI 
відділу; отримує дані для розподілу 

проектів між спеціалістами в залежності 
від їх навантаження

Маркетологи на основі отриманих даних: оцінюють обсяг втраченого 
доходу; аналізують втрачені конверсії в зв'язку з рейтингом; 

оптимізують рекламні кампанії і швидко визначають зони росту; 
масштабують рекламні кампанії, підключаючи нові джерела і регіони

Рис. 4. Концепція впровадження інструментів Business Intelligence  
для візуалізації маркетингових даних на підприємстві

Джерело: побудовано авторами
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На українському ринку інформаційних тех-
нологій в галузі BI-систем представлені пере-
важно компанії-розробники програмного забез-
печення (ПЗ) зарубіжного походження, оскільки 
в Україні такі розробки практично не ведуться. 
Крім того, автоматизовані системи бізнес-ана-
літики не мають високого попиту в українського 
споживача, оскільки вважається, що BI-рішення 
неактуальні для поточного рівня розвитку авто-
матизації в країні [15].

Під час вибору BI-платформи доцільно вико-
ристовувати щорічне дослідження “Gartner” Magic 
Quadrant for Business Intelligence and Analytics 
Platforms [16]. “Gartner” передбачала радикальні 
перетворення в BI і аналітиці ще кілька років тому. 
Уже звіт 2016 р. був істотно перепроектований 
щодо вагових коефіцієнтів складових інтегральної 
оцінки по осях квадранта. В результаті він більш 
адекватно представив зміни, що відбуваються. Тут 
слід звернути увагу на загальну зміну розташування 
розробників. За рахунок введення нових коефіцієн-
тів тепер їх можливості ідентифікуються чіткіше.

Останній звіт дає достатні докази того, що “agile 
BI” тепер стає стандартом індустрії. Розробники, 
включені в квадрант 2017 р., оцінені за рівнем їх 
досягнень в таких п’яти напрямах:

1) «моторне» централізоване BI-забезпечення 
(agile centralized BI provisioning);

2) децентралізована аналітика (decentralized 
analytics);

3) управління «відкриттям даних» (governed 
data discovery);

4) OEM або вбудований BI (OEM/embedded BI);
5) розгортання в зовнішніх мережах (extranet 

deployment).

В квадранті з’явилися Thought Spot, Datameer 
і Zoomdata. Platfora була придбана Workday і більше 
не продається як автономне рішення, тому вона 
видалена з квадранта. Аналогічно BeyondCore 
була придбана Salesforce, а в квадрант увійшла 
тільки остання. Datawatch і GoodData були виклю-
чені, оскільки вони більше не відповідають крите-
ріям включення “Gartner” (рис. 5).

За винятком Tableau і Microsoft, які активно 
рухаються вперед, всі відомі BI-компанії, такі як 
Alteryx, Logi Analytics, MicroStrategy і Pentaho, 
зазнали значного погіршення свого становища. 
Відносними переможцями річного проміжного 
етапу світової BI-гонки можна назвати Sisense 
і Salesforce. Ще потрібно відзначити Tibco, яка за 
рахунок модернізації зміцнила своє становище 
в сегменті. Загалом розміщення компаній в остан-
ньому квадранті свідчить про те, що традиційні 
розробники BI дуже нелегко пристосовуються до 
нової ситуації на ринку.

Ринок бізнес-аналітики перебуває зараз у стані 
серйозного перетворення і переосмислення цін-
ностей згідно з “Gartner’s 2017 Magic Quadrant for 
Business Intelligence and Analytics Platforms”.

Компанії різних галузей вибирають “new 
breed”, тобто «нову породу» платформ виявлення 
даних та інтерактивного аналізу (data-discovery 
and interactive-analysis platforms) від таких компа-
ній, як Tableau і Qlik. Клієнти вибирають ці плат-
форми, навіть якщо вони не є найбільш відповід-
ними для них інструментів з тих, які повинні бути 
під рукою. Навпаки, компанії, що використову-
ють традиційні, ІТ-центричні платформи (такі, як 
Cognos або BusinessObjects), у яких широка функ-
ціональність і висока складність, все частіше вико-
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Рис. 5. Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms  
у 2016-2017 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі джерел [16; 19]
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ристовуються для дуже спеціалізованих проектів. 
Під загрозою в поточній трансформації ринку 
перебувають перш за все добре відомі і визнані 
ІТ-центричні BI-платформи від IBM, Oracle, SAP, 
MicroStrategy та Information Builders.

Для визначення найбільш ефективного інстру-
мента бізнес-аналітики для візуалізації маркетин-
гових даних проведемо порівняльний аналіз трьох 
лідерів BI-ринку, а саме Tableau, Qlik і Microsoft. 
Всі три описані BI-рішення наступного покоління 
(класу “Next-Gen BI Solutions”) роблять виявлення 
даних (data discovery) та їх аналіз дивно легкими, 
але у Tableau це все ж таки виходить краще, ніж 
у конкурентів. Нові, зручні в роботі і прості у вико-
ристанні продукти для бізнес-аналізу замінюють 
більш старі, роздуті платформи [20].

Описані три продукти класу Data Discovery, а 
саме Tableau 9.0, Qlik Sense 2.0 і Microsoft Power 
BI, охоплюють широкий діапазон як можливос-
тей, так і цін у self-service BI. Tableau є найрозви-
ненішою, але й найдорожчою. Qlik Sense в усіх 
відношеннях знаходиться посередині. Microsoft 
Power BI є найменш функціональним з них, але 
й дуже недорогим продуктом. Вони кращі в сво-
єму класі по співвідношенню «функціональність/
ціна» та орієнтовані на непрофесіоналів. Крім 
того, Tableau, Qlik Sense і Microsoft Power BI ціл-
ком самодостатні. Всі вони пропонують хороший 
набір типів діаграм і джерел даних, і їх все наба-
гато легше вивчити та використовувати, ніж тради-
ційні продукти BI.

1) Tableau 9.0. Tableau Professional може 
працювати з файлами багатьох типів та різними 
джерелами даних і серверами. Поліпшена версія 
Tableau Personal обмежена шістьма типами дже-
рел даних. Вільно доступна версія Tableau Public 
може використовувати чотири типи простих дже-
рел даних. Tableau відмінно імпортує дані з різних 
джерел і форматів та прекрасно працює з геогра-
фічною інформацією. Tableau також дає аналітику 
велику гнучкість роботи з імпортованими даними, 
і для нового перетворення не потрібно повер-
татися до оригінального джерела даних, якщо 
імпорт вже був одного разу зроблений. Забезпе-
чує легкий доступ до засобів контакту з даними 
(data connections), навчальними посібниками 
(workbooks), навчання (training) і ресурсів обробки 
даних (resources). Аналіз в Tableau виконується 
в режимі “drag-and-drop”. Налаштування може 
бути проведене досить тонко, хоча здебільшого 
в цьому немає необхідності, адже налаштувань 
за замовчуванням зазвичай цілком достатньо. 
Tableau також дає змогу організовувати свої дослі-
дження в робочі листи (worksheets), приладові 
панелі (dashboards) та «історії» (stories).

Підготовка Tableau Worksheet простіше навіть, 
ніж побудова таблиці даних для подальшого ана-
лізу в Excel, а результати з точки зору графіки 

та аналітики варіантів обробки набагато багатше. 
Набір типів діаграм дуже великий. Tableau також 
забезпечує чудове управління ходом побудови 
діаграми, як і візуальним висновком багатови-
мірних даних (multiple dimensions and measures). 
Користувач отримує в Tableau максимально мож-
ливу допомогу (sample data, videos, quick starts, 
live classes, webinars). Всі версії Tableau доступні 
як пробні (free trials). Tableau взагалі славиться 
своєю простотою для користувача, і більшості 
людей-неспеціалістів знадобиться не більше пів-
години, щоб освоїти це.

2) Qlik Sense 2.0. Qlik Sense 2.0 пропонує 
сервіс Qlik DataMarket, джерело вільних і платних 
даних в таких шести категоріях, як бізнес, валюта, 
демографія, суспільство, погода й економіка 
(business, currency, demographics, society, weather, 
economy). У кожній категорії користувач може 
отримати деякі дані безкоштовно і всі доступні 
дані, якщо оплачений доступ за розширеною схе-
мою Data Token. Qlik Sense може імпортувати дані 
з різних джерел, агрегувати їх і розглядати за різ-
ними схемами та моделями даних. Забезпечується 
контакт практично з будь-якою базою даних через 
ODBC і DB OLE, включаючи джерела Big Data, такі 
як Cloudera, Hortonworks, Vertica і Teradata.

Після імпорту необхідних даних з джерела 
можна уявити їх в інтерактивному вигляді. Qlik 
Sense зазвичай тримає всі дані в оперативній 
пам’яті в стислій формі. Якщо ж даних занадто 
багато, щоб вони вмістилися в пам’яті, Qlik Sense 
пропонує «пряме виявлення» (direct discovery), 
спосіб, який поєднує вибірку з оперативної 
пам’яті і безпосередньо з бази даних на вимогу 
(in-memory data with in-database data on demand). 
Цікавою можливістю є відправка своєї аналітики 
в Qlik Sense Cloud, де з нею зможуть одночасно 
працювати до чотирьох осіб. Платний Qlik Sense 
Server дає змогу будь-якому числу користувачів 
створювати, редагувати і спільно використовувати 
аналітичні матеріали.

Є досить якісних матеріалів онлайн і відео для 
навчання роботі в Qlik Sense. Для того щоб почати 
використовувати рішення, не потрібно багато часу. 
Хоча продукт і не настільки очевидний на перший 
погляд, як Tableau.

3) Microsoft Power BI. Power BI включає web-
інтерфейс, який звертається до Azure, Power BI 
Designer для Windows. ПЗ набагато дешевше 
описаних вище аналогічних продуктів. Стандарт-
ний аккаунт безкоштовний. Версія Pro обійдеться 
в $9,99 на одного користувача в місяць. Power BI 
Designer безкоштовний. Можливості імпорту даних 
дуже широкі. Візуалізація в Power BI може бути 
інтерактивною, і певні дії можуть викликати авто-
матичну генерацію похідної візуалізації. Power BI 
Dashboards може показувати безліч плиток візу-
алізації (multiple visualization tiles). Запит може 
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автоматично створити нову візуалізацію. Power BI 
Designer дає змогу формувати та перетворювати 
свої дані способами, не передбаченими стандарт-
ним функціоналом в Power BI. Power BI Designer 
інтенсивно використовує контекстне меню. Разом 
онлайн-сервіс і Designer для Microsoft Power BI 
можуть нині створювати 16 типів діаграм.

До візуалізацій, які можуть бути закріплені на 
Dashboard, сьогодні відноситься безліч різних 
типів від традиційних “Bar and Column Charts” до 
складних складових. Microsoft Power BI для iPhone 
і iPad дає змогу переглядати приладові панелі 
та виконувати drill down для побудови звітів. Скрін-

шот показує типову приладову панель для дирек-
тора з маркетингу.

Вивчення Power BI на базовому рівні нескладно, 
вступні навчальні матеріали написані в команд-
ному стилі. Однак якщо йдеться про спільне вико-
ристання Power BI з іншими продуктами Microsoft 
(найчастіше Excel), то розуміння принципів і мето-
дів роботи може бути кілька ускладнене. Імпорт 
даних з віддаленого сервера може зажадати кон-
сультації з фахівцями ІТ-підрозділу для правиль-
ної установки драйвера та налаштування.

Qlik Sense має хороші засоби візуалізації, 
кращі, ніж в Microsoft Power BI, але все ж таки 

Таблиця 2
Рейтингова оцінка засобів бізнес-аналітики

Ключові 
характеристики Показники, які входять до групи Business Intelligence [BI]

Qlik Sense Microsoft Power BI Tableau
Функції платформи (Plat-
form Functions)

Interactive Visualization, User friendly and 
Platform Customization/White Labeling 100 100 85

Візуалізація даних (Data 
Visualization)

Visual Querying, Storyboarding, Geospatial 
Integration, Autocharting and Animations 100 100 85

Аналітика (Analytics)

Benchmarking, Predictive Analytics, Social 
Media Analytics, Web Analytics, Geolocation 
Analysis, Ad Hoc Analysis, Issue Indicators, 
Trend Indicators, Profit Analysis, In-Memory 
Analysis, Text Analytics, Statistic Analytics, 
Data Mining, Real-time Data Forecasting and 
Machine Learning

100 85 85

Аналітична обробка 
онлайн (Online Analytical 
Processing (OLAP))

Multi-Dimensional Analysis, Drill-Down, Data 
Exploration and Time-Series Auto Generation 100 100 100

Управління документами 
(Document Management) Export and Versioning 100 100 100

Сервіси прийняття 
рішень (Decision Ser-
vices)

Financial Management, Regulatory Compli-
ance, Monitoring, Threat/Fraud Detection and 
Consulting Services

100 100 85

Інтеграції (Integrations)
ERP Integration, ETL Integration, Portal Inte-
gration, CRM Integration, MS Office Applica-
tions and Big-Data Connectors

85 100 70

Інтеграція великих 
масивів інформації (Big 
Data Integration)

Hadoop, Hive, Hbase, Cassandra and 
MapReduce 85 100 100

Разгортанні середовища 
(Deployment Environ-
ment)

Hosted Installation and Mobile 100 100 100

Середнє значення 97 98 90
Місце в рейтингу 2 1 3

Джерело: складено авторами на основі джерела [21]
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Рис. 6. Популярність BI-продуків у соціальних мережах на початок 2018 р.
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не настільки досконалі, як в Tableau. Qlik Sense 
дешевше Tableau, але набагато дорожче Microsoft 
Power BI. Проте співвідношення потужності 
та невимушеності використання, яку ви отримуєте 
за цю ціну, забезпечує Qlik Sense достатній рівень 
бізнес-цінності.

У Tableau чудовий асортимент джерел даних 
в межах від Excel, неформатованого тексту 
і статистичних файлів до серверів баз даних, 
хмарних сховищ даних хмари, різних Hadoop-
подібних і заснованих на записах систем (таких, 
як Salesforce).

Microsoft Power BI нині – це багатообіцяюча 
превью-версія обслуговування себе бізнес-аналі-
тичної системи (Self-Service Business Intelligence 
System, SSBIS). Вона має прийнятну ціну, але 
загалом не так зручна для непрофесійного корис-
тувача, як Tableau або Qlik Sense. Більш популяр-
ною є Tableau (рис. 6).

На сайті SelectHub [21] в онлайн-режимі про-
водяться дослідження ефективності аналітичних 
інструментів, більше 25 тис. фахівців вже надали 
свої оцінки за ключовими характеристиками 
Tableau 9.0, Qlik Sense 2.0 і Microsoft Power BI.

Порівняльна характеристика програмних засо-
бів бізнес-аналітики представлена в табл. 2.

Імпорт даних виконується дуже легко, як і очи-
щення даних, їх перетворення і зв’язування (data 
joins). Набір типів діаграм в Tableau дуже хороший, 
як і управління виробництвом діаграми. Легко орга-
нізовуються багатовимірні розмірності і вимірю-
вання (multiple dimensions and measures). Карти, 
приладові панелі та «історії» (maps, dashboards, 
and stories) допомагають аналітику пояснити 
логіку, що приводить до певного висновку.

Tableau робить глибоку статистику доступною, 
не вимагаючи написання коду, хоча можна зро-
бити ще краще, якщо користувач вміє писати код, 
а особливо на мові R. На базовому рівні вивчити 
Tableau не важко, але вивчення тонкощів, зви-
чайно, вимагатиме певного часу й терпіння.

Проблемою для клієнтів може бути відносно 
висока ціна Tableau, тоді як Microsoft і Qlik пропо-
нують безкоштовні початкові варіанти. Tableau на 
підприємстві найкраще купити для певного числа 
користувачів, які гостро потребують можливості 
цього програмного забезпечення.

Висновки з проведеного дослідження. Вра-
ховуючи те, що швидкість розвитку інформацій-
них технологій зростає за законом експоненти, 
можемо припустити, що зовсім скоро технології 
ВІ стануть невід’ємною частиною діяльності будь-
якої компанії. Саме тому українські підприємства, 
щоб бути конкурентоспроможними як на націо-
нальному ринку, так і на міжнародному, будуть про-
сто змушені впроваджувати системи ВІ. На жаль, 
зараз українські фірми мають обмежені можли-
вості використання інструментів бізнес-аналітики, 

що пов’язане з фінансовими обмеженнями всере-
дині фірми, інформаційною непрозорістю ринку, 
нестачею кваліфікаційних кадрів, що володіють 
знаннями у сфері маркетингу та інформаційних 
технологій, а також іншими проблемами функціо-
нування української ринкової системи. Для забез-
печення подальшого здорового розвитку сфери 
бізнесу й економіки загалом слід боротися з цими 
застійними явищами.

Інструменти ВІ розробляються для користува-
чів, які не мають навичок у програмуванні, тому 
вони є досить зрозумілими та простими у вико-
ристанні, але досвід роботи з ними зробить сту-
дентів, що навчаються за економічними спеціаль-
ностями, більш конкурентоспроможними на ринку 
праці. Таким чином, необхідно вносити зміни до 
навчальних програм підготовки маркетологів в уні-
верситетах. Потрібно вводити предмети, які відпо-
відають сучасному (і бажано майбутньому) етапу 
розвитку ІКТ, зокрема дисципліни, які допоможуть 
майбутнім спеціалістам з маркетингу ефективно 
використовувати інструменти інтелектуальної біз-
нес-аналітики.

Теоретичні основи та практичні рекомендації 
щодо обґрунтування інструментів бізнес-аналітики 
для візуалізації маркетингових даних на підпри-
ємстві сьогодні мають особливе значення. Запро-
поновано комплекс заходів для вибору найбільш 
ефективних інструментів Business Intelligence 
та механізм їх впровадження в маркетинговій 
діяльності підприємств. Ці заходи бажано вико-
ристовувати на практиці підприємствами, що, зре-
штою, дасть змогу маркетологам оцінювати ситу-
ацію, поліпшити загальний потенціал підприємств 
та ефективно приймати управлінські рішення.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у розробці математичного методу прогнозування 
впливу впровадження цих інструментів бізнес-
аналітики в маркетингову діяльність підприємств.
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Постановка проблеми. Сьогодні сільськогос-
подарські підприємства діють в умовах трансфор-
мації до системи міжнародних стандартів та пра-
вил поведінки на ринку. За умов трансформаційних 
перетворень основним завданням залишається 
досягнення стратегії економічного розвитку під-
приємств незалежно від етапу життєвого циклу 
за рахунок формування організаційно-економіч-
ного потенціалу підприємства. Не тільки фінан-
сова та матеріальна забезпеченість розвитку 
підприємства є основною умовою розвитку, але 
й організаційний потенціал підприємства, зокрема 
поставлені задачі, прийняті рішення, організація 
поведінки персоналу. Збалансованість між цими 
поняттями дасть змогу підприємству швидше 
адаптуватися до умов трансформації економіки. 
Ці питання обумовили подальші дослідження 
означеної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню та аналізу питань формування орга-
нізаційно-економічного потенціалу стратегічного 
розвитку підприємств присвячені праці провідних 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC POTENTIAL  
OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES  
IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION CONVERSATIONS

учених, таких як, зокрема, А.А. Ансофф, В.М. Геєць, 
О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, А.В. Золотарев-
ський, О.М. Тридід, Р.А. Фатхутдінов. Проте озна-
чені поняття розглядаються науковцями окремо, 
тому ми пропонуємо розглянути їх в єдиній системі 
стратегічного розвитку підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення стратегії розвитку підприємств, яка націлена 
на ефективне поєднання економічного та органі-
заційного потенціалів за умов трансформаційних 
перетворень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З позицій динамічного підходу організаційний 
потенціал нами розглядається через організаційну 
діяльність і процес управління забезпечувати 
динамічно стійкий розвиток підприємств під час 
реалізації стратегій та досягнення цілей. На прак-
тиці це здатність системи менеджменту забез-
печувати результативність діяльності сільсько-
господарських підприємств шляхом здійснення 
організаційної взаємодії між суб’єктами внутріш-
нього та зовнішнього характеру, використовуючи 

УДК 658

Дюк А.А.
к.е.н., доцент кафедри економіки
Вінницький національний аграрний 
університет

У статті розглянуто поняття «організа-
ційно-економічний потенціал підприємства» 
та основні проблеми розвитку підприємств 
за умов трансформаційних перетворень. 
Поняття економічного потенціалу розгля-
дається набагато глибше вітчизняними 
та зарубіжними науковцями, ніж організа-
ційний потенціал підприємства. Причиною 
є те, що економічний потенціал включає 
ресурсну, виробничу, інвестиційну. іннова-
ційну складові, що сьогодні за умов збит-
ковості підприємств є актуальним, але не 
потрібно забувати про те, що організаційна 
складова не менш важлива, а саме сильні та 
слабкі сторони підприємства, загрози та 
можливості та багато інших складових, що 
потребують дослідження.
Ключові слова: організаційний потенціал, 
економічний потенціал, стратегічний роз-
виток, трансформаційні перетворення, 
організаційне проектування, соціально-еко-
номічна система.

В статье рассмотрены понятие «организа-
ционно-экономический потенциал предпри-
ятия» и основные проблемы развития пред-
приятий при условиях трансформационных 
преобразований. Понятие экономического 
потенциала рассматривается намного 
глубже отечественными и зарубежными 
учеными, чем организационный потенциал 
предприятия. Причиной является то, что 
экономический потенциал включает ресурс-
ную, производственную, инвестиционную, 

инновационную составляющие, что сегодня 
в условиях убыточности предприятий явля-
ется актуальным, но не нужно забывать о 
том, что организационная составляющая 
не менее важна, а именно сильные и слабые 
стороны предприятия, угрозы и возможно-
сти и много других составляющих, требую-
щих исследования.
Ключевые слова: организационный потен-
циал, экономический потенциал, страте-
гическое развитие, трансформационные 
преобразования, организационное проекти-
рование, социально-экономическая система.

The article deals with the concept of organiza-
tional and economic potential of the enterprise 
and the main problems concerning the develop-
ment of enterprises in the conditions of trans-
formational transformations. The concept of 
economic potential is considered much deeper 
by domestic and foreign scholars than the orga-
nizational potential of the enterprise. The reason 
is that the economic potential includes resource, 
production, investment, an innovative compo-
nent that is currently relevant in the face of corpo-
rate losses, but it is not necessary to forget that 
the organizational component is equally impor-
tant, namely the strengths and weaknesses of 
the enterprise, the threats and opportunities, and 
many other components that require research.
Key words: organizational potential, economic 
potential, strategic development, transforma-
tional transformation, organizational design, 
socio-economic system.
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механізми динамічної адаптації в процесі транс-
формаційних перетворень.

Організаційний потенціал не є раз і назавжди 
сформованим за кількісними та якісними пара-
метрами. Останні змінюються в часовому вимірі 
та в просторі (табл. 1).

Залежно від вибраної стратегічної позиції на 
життєвих циклах організації уточнюються функ-
ціонально-забезпечувальні стратегії, задачі, цілі. 
Уточнюється цільова спрямованість діяльності 
організацій, а відповідно, і організаційний потен-
ціал. Однак в реальній практиці за умов здій-
снення трансформаційних перетворень система 
управління випереджальним чином не адаптує 
організаційний потенціал.

За таких умов організація як соціальна система 
разом з менеджментом не готова діяти в неста-
більних ситуаціях або за умов стратегічно-транс-

формаційних перетворень. Діюча схема суб’єктів 
діяльності в реальній практиці за умов трансфор-
маційних перетворень та запропонована логічна 
система дій за умов трансформаційних перетво-
рень представлені на рис. 1, 2 [3, с. 127].

Таким чином, організаційний потенціал під-
приємства ми розглядаємо як сформовану 
можливість організаційних складових через їх 
функціональну взаємодію забезпечувати ефект 
в діяльності соціально-економічних систем. Цього 
можна досягти на основі результативної системи 
менеджменту, потенційно в часі адаптованої до 
трансформаційних перетворень та нових соці-
ально-економічних задач.

Під час формування організаційного потен-
ціалу слід враховувати не лише стратегічні цілі, 
життєві цикли розвитку організації та продукту, 
але й діапазон контролю та відповідальності. 

Таблиця 1
Організаційний потенціал як система [3, с. 125-126]

Групи 
організаційного 

потенціалу
Складові елементи груп організаційного 

потенціалу
Критерії оцінки організаційного 

потенціалу

Системоутворю-
ючих критеріїв 
організаційного 
потенціалу

Цільова спрямованість організації як системи. 
Цільова спрямованість діяльності виробничих та 
обслуговуючих структур. Цільова спрямованість 
функціональних підсистем.

Рівень обґрунтованості цільової спря-
мованості організаційних систем. Рівень 
обґрунтованості цільової спрямованості 
виробничих структур. Рівень обґрунто-
ваності цільової спрямованості функціо-
нальних підсистем.

Системи задач Задачі реалізації загальної стратегії. Задачі реалі-
зації функціонально-забезпечувальних стратегій.

Рівень сформованості та обґрунтова-
ності задач реалізації загальної стратегії. 
Рівень сформованості та обґрунтованості 
задач реалізації функціонально-забезпе-
чувальних стратегій.

Нормативів-
стандартів

Система нормативів-стандартів, а саме технічної, 
технологічної, економічної, фінансової, організа-
ційної, маркетингової, логістичної, інформаційної, 
управлінської підсистем.

Рівень сформованості та обґрунтованості 
названих підсистем.

Технологічного 
та алгоритміч-
ного забезпе-
чення

Технології виробництва продукції. Технології послуг. 
Технології реалізації продукції. Технології логістич-
ної діяльності. Технології маркетингової діяльності. 
Технології виробництва, прийняття та реалізації 
управлінських рішень тощо. Алгоритми розв’язання 
задач, досягнення цілей, реалізації рішень.

Стану розроблення названих техноло-
гій та рівень їх обґрунтованості. Рівень 
сформованості та обґрунтованості алго-
ритмів розв’язання задач, досягнення 
цілей, реалізації рішень.

Регулювання 
відносин

Статут організації. Положення про структурний 
підрозділ. Положення про служби. Положення про 
оплату праці. Положення про регулювання ритуа-
лів тощо.

Рівень сформованості та обґрунтованості 
названих положень.

Регламентації 
суб’єктів діяль-
ності

Посадові інструкції. Інструкційно-технологічні карти 
організації управлінської праці. Розпорядок дня. 
Плани-графіки розв’язання задач.

Рівень сформованості та обґрунтованості 
документів-регламентів.

Умов забез-
печення 
раціональної 
управлінської 
діяльності

Оргтехнічне забезпечення. Організація вжиття 
заходів. Організація управлінської праці.

Рівень системної сформованості умов 
забезпечення раціональної управлінської 
діяльності.

Процесного 
забезпечення

Цінності особистісного спрямування; системно-
інтеграційного спрямування; ціннісно-вартісного 
спрямування. Організаційний клімат. Організа-
ційна культура. Культура організації. Організаційна 
поведінка. Організаційна взаємодія. Управлінський 
профіль. Структури управління.

Рівень сформованості, обґрунтованості 
названих експозивних складових конку-
рентних переваг та їх адаптованість до 
цілей і задач трансформаційних інститу-
ційно-структурних перетворень.
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Останні, як стверджують науковці, що підтверджу-
ється нашими дослідженнями, розбалансовані 
в горизонтальному і вертикальному напрямах. 
Не використовується організаційний потенціал 
під час реалізації функції планування, інформа-
ційного забезпечення координації, контролю. Це 
означає, що в таких підприємствах розширена 
зона невикористаного організаційного потенціалу 
в здійсненні загальних функцій управління, що 
є негативним явищем в системі менеджменту. Не 
одержав розвитку функціонально-технологічний 
контроль випереджувального характеру на ста-
діях вироблення, прийняття та реалізації рішень 
стратегічного характеру.

В.М. Кошельник стверджує, що під стратегією 
економічного розвитку сільськогосподарських 
підприємств слід розуміти генеральний план дій 
обґрунтованої економічної поведінки, що дає 
змогу пов’язати в єдине ціле конкретно визначені 
цільові установки та завдання, шляхи їх досяг-
нення, які забезпечуватимуть саморегулювання 
та вплив на макро-, мікро-, мезорівнях та на серед-
овище функціонування в довгостроковій перспек-
тиві [4, с. 194-199].

Ми погоджуємося з В.М. Кошельник в тому, що 
велике значення у процесі формування стратегії 
економічного розвитку має вивчення чинників, які 
найбільшою мірою впливають на ефективність 
ведення діяльності з урахуванням особливостей 
окремого підприємства та галузі, а також дають 
змогу отримати всебічну інформацію про показ-
ники роботи, стратегічні та тактичні можливості 
разом з можливостями та загрозами зовнішнього 
середовища, в якому воно діє [4, с. 194-199].

Більшість авторів потенціал організації розгля-
дає через кількісний та якісний параметри еконо-
мічного потенціалу, не враховуючи організаційний 
потенціал. Такий підхід частково є обґрунтованим, 
однак ми погоджуємося з думкою С.М. Судоми 
[5, с. 22], яка вважає, що така позиція авторів 
не розкриває повноту кількісних та якісних пара-
метрів організації як системи. Таким чином, еко-
номічний потенціал окремо не дає повної оцінки 
результативної діяльності підприємства. Під час 
формування потенціалу організації як системної 
цілісності ми повинні враховувати біологічний 
потенціал (потенціал сорту і породи), техноло-
гічний потенціал, організаційний потенціал під-
приємства, управлінський потенціал, потенціал 
управлінської команди, маркетинговий потенціал, 
потенціал збуту та реалізації продукції, комуні-
каційний потенціал, інформаційний потенціал, 
потенціал організаційної культури та управлін-
ського профілю тощо [5, с. 22].

Дослідивши окремо організаційний та еко-
номічний потенціали підприємства, ми дійшли 
висновку, що організаційне проектування еконо-
мічних систем є основою для стратегії розвитку 
підприємства.

Організаційне проектування соціально-еконо-
мічних систем представлене логічною послідов-
ність дій, представлених на рис. 3 [3, с. 130].

При цьому слід врахувати, що функціональні 
види управління змінюють орієнтацію організа-
ційної поведінки суб’єктів діяльності та напрями 
й об’єкти організаційної взаємодії; цільову спрямо-
ваність організаційного потенціалу; часові та про-
сторові параметри; організаційно-функціональні 

 

Діє наявна система 
управлінняТрансформаційні 

перетворення
Проводяться 

часткові зміни не 
адаптованого 

характеру

Ризикова 
діяльність

Низький рівень результативності, 
конкурентоздатності, 

конкурентоспроможності та 
конкурентостійкості

Рис. 1. Дія суб’єктів діяльності в реальній практиці  
за умов трансформаційних перетворень [3, с. 127]

 

Здійснення 
трансформаційних 

перетворень

Управління змінами в 
системі 

трансформаційних 
перетворень

Формування системи управління,
здатної адаптувати організацію як 

цілісність та її підсистем до 
можливих трансформаційних 

перетворень (випереджувально)

Передбачення 
можливих 

трансформаційних 
перетворень

Рис. 2. Пропонована логічна схема дій за умов трансформаційних перетворень [3, с. 127]
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процеси; співвідношення в централізації і децен-
тралізації функцій здійснення організаційної взає-
модії. Названі особливості враховуються нами під 
час організації проектування соціально-економіч-
них систем, виходячи з концепції розвитку з ураху-
ванням їх економічного стану.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, під час формування організаційно-
економічного потенціалу підприємств пропонуємо 
дотримуватись певної послідовності дій, а саме:

– обґрунтування загальної стратегії розвитку 
підприємств з урахуванням їх економічного стану;

– оцінка зовнішнього та внутрішнього серед-
овища як органічної цілісності в їх організаційній 
взаємодії;

– поглиблена оцінка конкуренції, законодав-
ства, політичної ситуації, потенційних можливос-
тей підприємств, а саме технічного, технологіч-
ного, біологічного, економічного, інформаційного, 
організаційного, управлінського спрямування;

– формування конкурентоспроможного орга-
нізаційного потенціалу, адекватного стратегічній 
концепції розвитку підприємств;

– проектування результативної системи управ-
ління організаційним формуванням [3, с. 130].
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Постановка проблеми. Розробка управлінських 
рішень на підприємствах, зокрема вибір стратегії 
та складання планів їх діяльності, потребує наяв-
ності відомостей про економічні можливості суб’єктів 
господарювання. Отримання таких відомостей 
здійснюється на засадах оцінювання економічного 
потенціалу підприємств. Правильне встановлення 
величини цього потенціалу є необхідною умовою 
обґрунтованості рішень щодо подальшого функціо-
нування підприємств, реалістичності та оптималь-
ності планів їх господарської діяльності. При цьому 
велике значення має не лише оцінювання наявного 
рівня економічного потенціалу підприємств, але 
й виявлення резервів його зростання в майбутньому. 
Таке зростання відбувається на засадах економіч-
ного розвитку підприємств. Тому встановлення мож-
ливостей нарощування економічного потенціалу 

СУТНІСТЬ, ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ 
ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
SATISFACTION, FACTORS FORMATION AND ASSESSMENT OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ‘POTENTIAL ASSESSMENT

суб’єктів господарювання має ґрунтуватися на вимі-
рюванні рівня потенціалу їх економічного розвитку.

Потенціал економічного розвитку підприємств 
є складною та багатогранною категорією, а процес 
оцінювання величини цього потенціалу потребує 
проведення глибокого аналізування чинників вну-
трішнього та зовнішнього середовища суб’єктів 
господарювання, що формують потенціал еконо-
мічного розвитку підприємств, та використання 
науково обґрунтованих алгоритмів його оціню-
вання. У зв’язку з цим виникає потреба визна-
чення сутності потенціалу економічного розвитку 
підприємств, виділення основних чинників його 
формування та розроблення послідовності оціню-
вання величини цього потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розробки методичних засад оцінювання 

УДК 658.621
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підприємства та інвестицій
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Мета статті полягає в розробці теоретич-
них та методичних засад оцінювання потен-
ціалу економічного розвитку підприємств. 
Визначено сутність понять економічного 
потенціалу та потенціалу економічного 
розвитку підприємства. Встановлено, що 
потенціал будь-якого об’єкта є сукупністю 
його зовнішніх властивостей, які цей об’єкт 
виявляє або може виявляти за певного 
стану середовища, у якому він перебуває. 
Показано роль, яку відіграє зовнішнє серед-
овище підприємства у формуванні потенці-
алу його економічного розвитку. Здійснено 
класифікацію чинників такого формування, 
зокрема шляхом їх поділу за місцем утво-
рення (внутрішні та зовнішні); змістом 
(організаційні, технічні, технологічні тощо); 
терміном дії (короткострокові та довго-
строкові); видами економічних ресурсів. 
Визначено основні принципи, на яких повинен 
ґрунтуватися процес оцінювання потен-
ціалу економічного розвитку підприємств. 
Запропоновано загальну послідовність оці-
нювання потенціалу економічного розвитку 
підприємства.
Ключові слова: підприємство, потенціал, 
економічний розвиток, якість ресурсів, еко-
номічний результат, зростання потенціалу.

Цель статьи заключается в разработке 
теоретических и методических основ 
оценки потенциала экономического разви-
тия предприятий. Определена суть поня-
тий экономического потенциала и потенци-
ала экономического развития предприятия. 
Установлено, что потенциал любого объ-
екта представляет собой совокупность 
его внешних свойств, которые этот объ-
ект проявляет или может проявлять при 
определенном состоянии внешней среды, 
в котором он находится. Показана роль, 
которую играет внешняя среда предпри-
ятия при формировании потенциала его 
экономического развития. Осуществлена 
классификация факторов такого форми-

рования, в частности путем их деления 
по месту образования (внутренние и внеш-
ние): содержанию (организационные, тех-
нические, технологические и т. д.); срокам 
действия (краткосрочные и долгосрочные); 
видам экономических ресурсов. Определены 
основные принципы, на которых должен 
основываться процесс оценивания потен-
циала экономического развития предпри-
ятий. Предложена общая последователь-
ность оценки потенциала экономического 
развития предприятия.
Ключевые слова: предприятие, потен-
циал, экономическое развитие, качество 
ресурсов, экономический результат, рост 
потенциала.

The purpose of the article consisted in develop-
ment of theoretical and methodical principles 
of evaluation of potential of economic develop-
ment of the enterprises. Certainly essence of 
concepts of economic potential and potential 
of economic development of enterprise. It is 
set that potential of any object shows by itself 
the aggregate of him external properties, which 
this object shows or can show at the certain 
state of environment, which he is in. A role 
which is played by the external environment 
of enterprise in forming of potential of him 
economic development is rosined. Classi-
fication of factors of such forming is carried 
out, in particular by their division after by the 
place of education (internal and external); by 
the table of contents (organizational, techni-
cal, technological and others like that); by the 
term of action (short-term and long-term); by 
the types of economic resources. Certainly 
basic principles which the process of evalua-
tion of potential of economic development of 
enterprises must be based on. The general 
sequence of evaluation of potential of eco-
nomic development of enterprise is offered.
Key words: enterprise, potential, economic 
development, quality of resources, economic 
result, growth of potential.



145

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

економічного потенціалу підприємств розгля-
дається в багатьох публікаціях. Значний внесок 
у вирішення цього питання зробили, зокрема, такі 
науковці, як І. Бачевський, Г. Білоконенко, Д. Василь-
ківський, О. Грабельська, І. Заблодська, Л. Запасна, 
С. Іщук, Л. Квятковська, О. Кузьмін, Л. Лесик, 
Н. Мала, О. Маслак, О. Мельник, О. Решетняк, 
М. Тимощук, Р. Фещур. Зокрема, вченими визна-
чено сутність потенціалу підприємств [1, с. 11-22; 
2, с. 82-93], встановлено складові та чинники його 
формування [3, с. 116-119; 4, с. 50-54; 5, с. 272-276],  
запропоновано плідні підходи до оцінювання еко-
номічного потенціалу суб’єктів господарювання 
[6, с. 157-163; 7, с. 202-207].

Водночас нині залишається не повністю виріше-
ною проблема оцінювання такого різновиду потен-
ціалу підприємств, як потенціал їх економічного 
розвитку. Незважаючи на низку публікацій, у яких 
розглянуто закономірності економічного розвитку 
підприємств [8, с. 34-37; 9, с. 22-26] та система-
тизовано показники й методи оцінювання потенці-
алу такого розвитку [10, с. 242-246; 11, с. 85-101; 
12, с. 177-179], необхідним є подальше дослі-
дження сутності, чинників формування та послі-
довності оцінювання потенціалу економічного роз-
витку суб’єктів господарювання.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розробка теоретичних та методичних засад оці-
нювання потенціалу економічного розвитку під-
приємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема оцінювання потенціалу тих чи інших 
об’єктів (процесів) є значною мірою міждисциплі-
нарною, тобто постає не лише в економіці. При 
цьому об’єкти такого оцінювання можуть бути 
досить різноманітними, зокрема до них можуть 
відноситися держава (зокрема, під час оцінювання 
її військового потенціалу), регіон (наприклад, під 
час оцінювання його туристичного або інвести-
ційного потенціалу), колектив людей або окрема 
людина, засоби та предмети праці. Спільним 
в оцінюванні потенціалу різних об’єктів виступає 
те, що в процесі такого оцінювання досліджуються 
їх певні властивості, які цікавлять суб’єкта, який 
здійснює це дослідження. Отже, предметом оці-
нювання потенціалу певного об’єкта виступають ті 
чи інші його властивості.

Сучасна наука, зокрема філософія, пропонує 
різноманітні способи групування властивостей 
об’єктів. Зокрема, ці властивості можуть бути поді-
лені на внутрішні та зовнішні. Внутрішні (конструк-
тивні) властивості іманентні об’єкту і не прив’язані 
до умов його зовнішнього середовища, тобто 
вони зберігаються зі зміною цього середовища 
(наприклад, складові об’єкта, взаємовідносини 
та взаємне розміщення цих складових, їх форма, 
розміри, матеріали, з яких ці складові утворені). 
Зовнішні (функціональні) властивості об’єкта вияв-

ляються у взаємовідносинах із зовнішнім серед-
овищем об’єкта; до цих властивостей може відно-
ситись здатність об’єкта до руху, трансформацій, 
поглинання, виділення тощо. Відзначимо, що поділ 
властивостей об’єкта на внутрішні та зовнішні 
є певною мірою умовним, а також є справедливим 
у певній системі взаємовідносин між цим об’єктом 
і зовнішнім середовищем, зокрема із суб’єктом, 
що досліджує цей об’єкт.

Очевидно, що зовнішні властивості об’єкта 
можуть змінюватися із зміною його зовнішнього 
середовища навіть за умови, що внутрішні власти-
вості об’єкта при цьому залишаються незмінними. 
Наприклад, здатність підприємства отримувати 
певну величину прибутку значною мірою визнача-
ється сприятливістю кон’юнктури ринків збуту його 
продукції.

Таким чином, зовнішні властивості об’єкта 
визначаються його внутрішніми властивостями 
та параметрами зовнішнього середовища, в якому 
перебуває цей об’єкт.

Враховуючи викладене вище, потенціал будь-
якого об’єкта можемо тлумачити як сукупність його 
зовнішніх властивостей, які цей об’єкт виявляє 
або може виявляти за певного стану середовища, 
в якому він перебуває. Відповідно, оцінювання 
потенціалу об’єкта має ґрунтуватися на виокрем-
ленні та вимірюванні його зовнішніх властивостей 
з урахуванням середовища, в якому перебуває 
цей об’єкт.

Важливою характеристикою об’єктів є те, що їх 
внутрішні властивості можуть поступово або рап-
тово змінюватися. При цьому такі зміни можуть 
відбуватися і як внаслідок процесів у внутріш-
ньому середовищі об’єкта, і під впливом чинни-
ків його зовнішнього середовища. Якщо ці зміни 
мають незворотній характер, то їх сукупність буде 
розвитком об’єкта.

У процесі розвитку об’єкта відбуваються зміни 
його властивостей, поява нових та (або) зникнення 
наявних властивостей. Здатність об’єкта до таких 
змін характеризує потенціал його розвитку.

Стосовно підприємства як складної відкри-
тої виробничо-господарської системи, то пере-
лік його зовнішніх властивостей є надзвичайно 
великим. Ці властивості можна назвати також 
здатностями підприємства. Зокрема, до зовніш-
ніх властивостей підприємства належать його 
здатність виробляти продукцію, реалізовувати 
її, отримувати доходи та прибутки, сплачувати 
податки, залучати інвестиції.

Результати оцінювання потенціалу підприєм-
ства цікавлять перш за все його власників з точки 
зору тих економічних результатів, які це підпри-
ємство у процесі свого функціонування може 
принести. З урахуванням цього під економічним 
потенціалом підприємства можна розуміти сукуп-
ність його здатностей приносити власникам певну 
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величину економічних результатів за визначеного 
стану зовнішнього середовища, в якому функціо-
нують ці підприємства.

Стосовно економічного розвитку підприємств, 
то якщо його трактувати у позитивному контексті 
(тобто як прогрес, а не як регрес), то можна ска-
зати, що він виявляється у двох головних послі-
довних процесах функціонування суб’єктів госпо-
дарювання, а саме у збільшенні їх економічного 
потенціалу та в реалізації наявного та додатково 
набутого в процесі розвитку підприємств їх еко-
номічного потенціалу. Відповідно, потенціал еко-
номічного розвитку підприємств – це насамперед 
їх здатність (сукупність здатностей) збільшувати 
наявний у них економічний потенціал. Таким 
чином, потенціал економічного розвитку підпри-
ємств є сукупністю їх здатностей нарощувати 
наявний економічний потенціал з його подаль-
шою реалізацією.

З урахуванням запропонованих вище тракту-
вань понять «економічний потенціал підприєм-
ства» та «потенціал економічного розвитку підпри-
ємства» можна стверджувати, що загальні підходи 
до кількісного вимірювання цих двох видів потен-
ціалу підприємства повинні бути значною мірою 
ідентичними, тобто індикатори їх вимірювання 
мають бути загалом однаковими (хоча оцінка 
потенціалу розвитку, як буде показане нижче, 
є значно складнішим завданням).

Для того щоб обґрунтувати підхід до оціню-
вання потенціалу будь-якого об’єкта, зокрема під-
приємства, потрібно насамперед зазначити, що 
оцінювач наперед вибирає його певну зовнішню 
властивість (або сукупність зовнішніх властивос-
тей) і прагне отримати відповідь на два головні 
запитання про те, чи володіє об’єкт цією влас-
тивістю (властивостями); якщо володіє, а сама 
властивість піддається кількісному вимірюванню, 
яким є рівень цієї властивості (властивостей). 
При цьому часто відповідь на перше запитання 
є заздалегідь позитивною, а основна проблема 
полягає у відповіді на друге.

Слід враховувати той факт, що здебільшого 
рівень функціональних властивостей об’єктів може 
коливатися у певному діапазоні його значень. 
Наприклад, підприємство може виробляти більшу 
або меншу кількість продукції, змінювати структуру 
своєї виробничої програми, асортимент продукції. 
Відповідно, за таких умов і величина фінансових 
результатів операційної діяльності підприємства 
теж буде змінюватися у певному діапазоні її зна-
чень. Тому закономірно постає нове запитання 
про те, яке саме значення певної зовнішньої влас-
тивості об’єкта вважати рівнем його потенціалу за 
цією властивістю. Першою відповіддю на це запи-
тання може бути така: слід вибирати максимально 
можливе значення відповідної властивості. Однак 
слід зауважити, що, наприклад, максимізація обся-

гів виготовлення продукції підприємства не завжди 
забезпечує максимізацію його операційного при-
бутку. Також досить часто у практиці розроблення 
планів діяльності підприємства постає необхід-
ність визначення того, чи здатне воно отримувати 
певну наперед встановлену величину прибутку 
(наприклад, якщо планується отримання певного 
цільового розміру прибутку), а максимізація при-
бутку не завжди є кінцевою метою функціонування 
суб’єктів господарювання. Враховуючи ці мірку-
вання, вважаємо доцільним вимірювати потенціал 
підприємства за певною його зовнішньою влас-
тивістю шляхом виділення множини значень, що 
характеризують можливий рівень цієї властивості, 
якого може досягти досліджуване підприємство.

Так, якщо підприємство виготовляє або може 
виготовляти декілька видів продукції, використо-
вуючи одностадійний виробничий процес та одно-
типне устаткування, то виробничий потенціал 
цього підприємства буде описуватися множиною 
векторів невід’ємних значень обсягів виробництва 
ним продукції різних видів за певний проміжок 
часу, які відповідають такій нерівності:

í Î Òі і
і

ï

� �
�
�

1

,                          (1)

де n – кількість видів продукції, яку виготовляє 
або може виготовляти підприємство;

нi – норма витрат машинного часу на виготов-
лення одиниці і-го виду продукції;

Oi – натуральні обсяги виготовлення і-го виду 
продукції;

T – корисний фонд робочого часу парку устат-
кування.

Отже, в цьому разі виробничий потенціал під-
приємства характеризується множиною векторів 
виду (O1, …, Oi, …, On). Якщо ж оцінювати потенціал 
економічного розвитку такого підприємства сто-
совно збільшення обсягів виготовлення ним про-
дукції, то необхідно визначити можливості вжиття 
організаційно-технічних заходів щодо зменшення 
норм витрат та зростання фонду корисного часу 
роботи парку устаткування. Тоді множина векторів 
(O1, …, Oi, …, On) розшириться і буде визначатися 
з такої нерівності:
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де ні‘ – нове (зменшене) значення норми витрат 
машинного часу на виготовлення одиниці і-го виду 
продукції;

T‘ – нове (збільшене) значення корисного 
фонду робочого часу парку устаткування підпри-
ємства.

Відповідно, множина векторів (O1, …, Oi, …, On), 
що є різницею між розширеною та початковою 
множинами, буде описувати потенціал економіч-
ного розвитку підприємства стосовно збільшення 
обсягів виготовлення ним продукції.
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Якщо ж розглядати більш загальний різновид 
економічного потенціалу підприємства, а саме 
потенціал отримання ним операційного прибутку, 
тоді він буде описуватися діапазоном можливих 
значень цього показника від нульового значення 
до максимально можливого.

Слід відзначити, що іноді для окремих різно-
видів потенціалу підприємства (зокрема, для 
потенціалу отримання ним операційного прибутку) 
можна застосовувати емпіричний підхід, тобто 
брати за основу фактичне значення відповідного 
показника, якого досягнуло підприємство у звіт-
ному періоді (зокрема, величину його операційного 
прибутку, яка за таких умов буде верхньою межею 
відповідного діапазону його значень). Проте мож-
ливою є ситуація, за якої цей підхід застосовувати 
неможливо, тобто підприємство неповною мірою 
використовує певний різновид свого економічного 
потенціалу. Це можливе, зокрема, тоді, коли під-
приємство з певних причин свідомо не викорис-
товує свій економічний потенціал (наприклад, 
економить частину своїх ресурсів з метою більш 
вигідного їх застосування у майбутньому); коли 
підприємство не ставить за мету максимізацію 
показника, що характеризує цей різновид еконо-
мічного потенціалу; коли внаслідок випадкових 
нетипових ситуацій, що сталися у внутрішньому 
та (або) зовнішньому середовищах підприємства, 
воно не змогло повністю реалізувати цей різновид 
свого економічного потенціалу.

Стосовно оцінювання потенціалу економіч-
ного розвитку підприємств, то для вирішення цього 
завдання описаний емпіричний підхід заздалегідь 
є непридатним, оскільки при цьому необхідним 
є встановлення можливостей покращення внутріш-
нього середовища, а якщо такі покращення виявлені, 
то нова величина економічного потенціалу підпри-
ємств апріорі буде перевищувати наявну. При цьому 
слід також враховувати наявність великої кількості 
чинників, які беруть участь у формуванні потенціалу 
економічного розвитку суб’єктів господарювання. Ці 
чинники доцільно поділити на такі групи:

– за місцем утворення: внутрішні (що харак-
теризують внутрішнє середовище підприємства) 
та зовнішні (що характеризують зовнішнє серед-
овище підприємства);

– за змістом: організаційні, технічні, техноло-
гічні, соціальні;

– за терміном дії: короткострокові (терміном 
дії до одного року) та довгострокові (терміном дії 
більше одного року);

– за видами економічних ресурсів (за матері-
альними, трудовими, технічними, фінансовими 
та інформаційними ресурсами підприємства);

– за способом впливу: чинники безпосеред-
нього впливу та чинники опосередкованого впливу;

– за характером впливу: екстенсивні (обумов-
люються зростанням обсягів відповідних видів 

ресурсів підприємства) та інтенсивні (обумовлю-
ються підвищенням рівня якості відповідних видів 
ресурсів підприємства).

Також процес оцінювання потенціалу економіч-
ного розвитку підприємств повинен ґрунтуватися 
на системі принципів, до головних з яких слід від-
нести такі:

– необхідність оцінювання наявного рівня еконо-
мічного потенціалу підприємств; згідно з цим прин-
ципом оцінювання потенціалу економічного розви-
тку підприємств має ґрунтуватися на відомостях 
про наявний рівень їх економічного потенціалу;

– виокремлення головних параметрів якості 
економічних ресурсів підприємств; згідно з цим 
принципом вимірювання потенціалу економічного 
розвитку підприємств має передбачати насампе-
ред покращення головних параметрів якості їхніх 
ресурсів;

– визначення взаємозв’язків між економічними 
ресурсами; згідно з цим принципом має забезпечу-
ватися синхронізація заходів з покращення якості 
різних видів ресурсів підприємств з урахуванням 
взаємозв’язків між цими ресурсами;

– встановлення можливостей покращення 
управлінських компетенцій; згідно з цим принци-
пом важливим напрямом підвищення економіч-
ного потенціалу підприємств є вдосконалення 
вмінь їх менеджерів у сфері планування, організу-
вання, мотивування, регулювання та під час вико-
нання інших загальних та спеціальних управлін-
ських функцій;

– визначення взаємозв’язків між індикаторами, 
які характеризують зовнішні та внутрішні власти-
вості підприємств, зокрема між величиною еконо-
мічних результатів та обсягами і якістю економіч-
них ресурсів;

– поділ загальних компетенцій працівників під-
приємства на часткові та формування й аналізу-
вання отримуваних внаслідок цього ланцюжків 
компетенцій;

– визначення взаємозв’язків між різними 
видами загальних та часткових компетенцій пра-
цівників підприємства.

З урахуванням перелічених принципів оціню-
вання потенціалу економічного розвитку підпри-
ємств та виділених чинників його формування 
доцільним є встановлення такої послідовності 
процесу вимірювання величини цього потенціалу.

1) Виділення окремих носіїв потенціалу під-
приємства. Для вирішення цього завдання необ-
хідним є облік усіх видів наявних на підприєм-
стві економічних ресурсів, насамперед трудових 
та технічних, які є головними носіями економічного 
потенціалу будь-якого підприємства.

2) Визначення можливостей покращення кож-
ного окремого носія потенціалу підприємства. Цей 
етап процесу оцінювання потенціалу економічного 
розвитку підприємства є найбільш важливим. Для 
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його реалізації необхідним є вибір для кожного 
виду ресурсів підприємства головних параметрів 
його якості (зокрема, для працівників їх якість 
характеризуватиметься рівнем володіння відпо-
відними компетенціями). При цьому слід виділити 
групу ресурсів, метою яких є вдосконалення інших 
видів ресурсів підприємства (зокрема, до таких 
ресурсів належать інноваційні ресурси). Також 
важливо встановити перелік організаційно-еконо-
мічних та техніко-технологічних заходів, спрямо-
ваних на покращення кожного виду ресурсів під-
приємства та взаємозв’язків між ними.

3) Встановлення доцільності вилучення наяв-
них та (або) залучення нових носіїв потенціалу під-
приємства. Здійснення цього етапу є можливим під 
час встановлення взаємозв’язків як між окремими 
видами економічних ресурсів підприємства, так і між 
підприємством та його зовнішнім середовищем, 
оскільки за таких умов можна оцінити, які ресурси 
є зайвими, а яких ресурсів підприємству бракує.

4) Визначення множини можливих значень 
економічних результатів діяльності підприємства 
за умови зростання його економічного потенціалу. 
З цією метою моделюються різні комбінації захо-
дів з управління ресурсами підприємства, а також 
оцінюються відповідні цим комбінаціям прогнозні 
значення економічних результатів господарської 
діяльності підприємства, зокрема його операцій-
ного або чистого прибутку.

5) Обґрунтування критерію оптимізації діяль-
ності підприємства. Оскільки заходи з управління 
ресурсами підприємства мають переважно інвес-
тиційний характер, то критерій такої оптимізації 
повинен враховувати потрібні обсяги інвестицій 
у реалізацію цих заходів. Зокрема, таким кри-
терієм може виступати максимум надприбутку, 
тобто різниці між очікуваним прибутком та добут-
ком потрібних інвестицій у реалізацію відповідних 
заходів з управління ресурсами підприємства на 
норму прибутковості інвестицій.

6) Прогнозування максимально можливого 
приросту значення критерію оптимізації діяльності 
підприємства внаслідок вжиття заходів зі зрос-
тання його економічного потенціалу підприємства.

Виконання викладеної вище послідовності дій 
з оцінювання потенціалу економічного розвитку 
підприємства дасть змогу отримати обґрунто-
вану оцінку величини цього потенціалу, одночасно 
розробивши заходи з удосконалення управління 
ресурсами суб’єкта господарювання.

Висновки з проведеного дослідження. 
Потенціал економічного розвитку підприємств 
є сукупністю їх здатностей нарощувати наявний 
економічний потенціал з його подальшою реа-
лізацією. Потенціал економічного розвитку під-
приємств формується під впливом різноманітних 
чинників, які можуть бути згруповані за місцем 
утворення (внутрішні та зовнішні); змістом (органі-

заційні, технічні, технологічні, соціальні); терміном 
дії (короткострокові та довгострокові); видами еко-
номічних ресурсів та іншими ознаками групування. 
Доцільним є встановлення такої послідовності 
процесу вимірювання величини потенціалу еконо-
мічного розвитку підприємства: виділення окремих 
носіїв потенціалу підприємства (за видами його 
ресурсів); визначення можливостей покращення 
кожного окремого носія потенціалу підприємства; 
встановлення доцільності вилучення наявних 
та (або) залучення нових носіїв потенціалу підпри-
ємства; визначення множини можливих значень 
економічних результатів діяльності підприємства 
за умови зростання його економічного потенціалу; 
обґрунтування критерію оптимізації діяльності під-
приємства; прогнозування максимально можли-
вого приросту значення цього критерію внаслідок 
вжиття заходів зі зростання економічного потенці-
алу підприємства.

Подальші дослідження питання оцінювання 
потенціалу економічного розвитку підприємства 
повинні бути спрямовані на встановлення впливу 
окремих видів чинників формування цього потен-
ціалу на його величину.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ  
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
ESSENCE AND FEATURES OF FORMATION OF BUSINESS PLANNING

У статті досліджено особливості про-
ведення бізнес-планування та основні цілі 
розробки бізнес-плану. Визначено особли-
вості проведення бізнес-планування, роз-
глянуто його цілі та завдання, функції та 
структуру бізнес-плану в ринковій системі 
господарювання. Для досягнення мети 
розроблено рекомендації стосовно вдо-
сконалення організації та механізму про-
ведення бізнес-планування.
Ключові слова: бізнес-план, бізнес-плану-
вання, інвестиційний проект, інвестиції.

В статье исследованы особенности про-
ведения бизнес-планирования и основные 
цели разработки бизнес-плана. Определены 
особенности проведения бизнес-планирова-
ния, рассмотрены его цели и задачи, функ-
ции и структуру бизнес-плана в рыночной 

системе. Для достижения цели разрабо-
таны рекомендации касательно улучшения 
организации и механизма проведения биз-
нес-планирования.
Ключевые слова: бизнес-план, бизнес-пла-
нирование, инвестиционный проект, инве-
стиции.

In the article the features of business planning 
and the main objectives of the development of 
a business plan. The features considered in 
business planning, goals and objectives, func-
tions and structure of the business plan in the 
market system. To achieve the objective of 
the proposed recommendation, with a view to 
improving the Organization and mechanism for 
business planning.
Key words: business plan, business planning, 
project funding, investments.

Постановка проблеми. Якісне бізнес-пла-
нування інвестиційних проектів вимагає попере-
днього ознайомлення з його цілями та завдан-
нями, функціями та структурою бізнес-плану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні питання особливості формування процесу 
бізнес-планування розглянуто в працях вітчизняних 
та зарубіжних учених. Серед науковців, які приді-
лили значну увагу дослідженням бізнес-планування, 
слід виділити таких, як І.А. Дмитрієв, О.С. Телетов, 
О.Є. Кузьмін, В.В. Лаврук, В.П. Баринов, С.В. Сви-
риденко, П. Барроу, Е. Гайдарь, М.О. Москаленко, 
С.В. Голяков, В.Н. Попов, О.Є. Кузьмін, М.О. Пашута, 
Г.М. Тарасюк [1-14]. Проте варто відзначити недо-
статній розвиток методологічних положень щодо 
створення та застосування методів покращення про-
цесу бізнес-планування.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження особливостей формування процесу біз-
нес-планування з метою вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначимо особливості проведення бізнес-
планування, насамперед ознайомимось з його 
цілями та завданнями, функціями та структурою 
бізнес-плану.

Виділяють кілька основних цілей розробки біз-
нес-плану [1, с. 28]:

– залучення інвесторів;
– планування господарської діяльності фірми 

на найближчий і віддалений періоди відповідно до 
потреб ринку та можливостей отримання необхід-
них ресурсів;

– оформлення документів на отримання 
інвестицій, фокусування уваги керівництва під-
приємства на основних проблемах та напрямах 
розвитку, розробка чіткої стратегії підприємни-
цтва;

– отримання бажаного результату діяльності 
протягом певного часу.

Бізнес-план дає змогу вирішувати цілу низку 
завдань, але основними з них є такі [2, с. 174]:

– обґрунтування економічної доцільності 
напрямів розвитку фірми;

– розрахунок очікуваних фінансових результа-
тів діяльності, насамперед обсягів продажів, при-
бутків на капітал;

– визначення джерела фінансування реалізації 
вибраної стратегії, тобто засоби концентрування 
фінансових ресурсів;

– планування поточної діяльності;
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– проведення реорганізації суб’єкта господарю-
вання;

– фінансове оздоровлення організації;
– реалізація окремих комерційних проектів;
– забезпечення доведення фінансової ефек-

тивності проекту, тобто підтвердження того, що 
гроші, які вкладені в проект, принесуть очікуваний 
прибуток.

Бізнес-план розробляється на основі інформа-
ційних даних звітності, а також аналітичних мате-
ріалів про стан українських та світових фінансових 
ринків. Бізнес-план у ринковій системі господарю-
вання виконує дві найважливіші функції, а саме 
[3, с. 90]:

– зовнішню (ознайомлення різних представни-
ків ділового світу із сутністю та основними аспек-
тами реалізації конкретної підприємницької ідеї);

– внутрішню (опрацювання механізму само-
організації, тобто цілісної та комплексної системи 
управління реалізацією підприємницького проекту).

Традиційно бізнес-план розглядається як 
інструмент залучення необхідних для реалізації 
проекту фінансових ресурсів. Зовнішні інвестори 
та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в біз-
нес, якщо не ознайомляться з ретельно підготов-
леним бізнес-планом. Такий план має переконати 
потенційних інвесторів у тому, що підприємниць-
кий проект має чітко визначену стратегію успіху 
та заслуговує на фінансову підтримку. Не менш 
важливою є внутрішня функція бізнес-плану, 
в межах якої можна виділити два напрями його 
застосування [4, с. 30]:

1) як інструмента стратегічного планування 
та оперативного управління діяльністю підприєм-
ства; розробка бізнес-плану вимагає визначення 
не тільки стратегічних напрямів та цілей діяль-
ності, але й оперативних дій для досягнення таких; 
тобто бізнес-план є основою поточного планування 
всіх аспектів діяльності підприємства, він сприяє 
глибшому усвідомленню працівниками особистих 
завдань, пов’язаних зі спільним для них бізнесом;

2) як механізму аналізу, контролю й оцінки 
діяльності підприємства; бізнес-план дає змогу 
аналізувати, контролювати й оцінювати успішність 
діяльності в процесі реалізації підприємницького 
проекту, виявляти відхилення від плану та своє-
часно коригувати напрями розвитку бізнесу.

Процес створення бізнес-плану проходить 
у три етапи: постановка завдання планування, 
розробка плану та його реалізація [5, с. 44].

Перший етап є найбільш відповідальним, осно-
вними критеріями його проведення є багатофак-
торність та багатоваріантність. Фактори зовніш-
нього та внутрішнього середовища є джерелами 
бізнес-ідей, втілених у сформульовану мету. Най-
більш корисними джерелами є відгуки спожива-
чів, продукція конкурентів, публікації в офіційних 
виданнях, наукові та конструкторські розробки. 

З урахуванням фактору корисності найбільшу 
увагу слід приділяти думці споживачів.

Другий етап необхідно розпочинати зі структу-
ризації цілей, тобто визначення їх місця в ієрар-
хії, впорядкованості та важливості. На цьому етапі 
доцільно не тільки здійснити кількісне обґрун-
тування та інтерпретацію кожної альтернативи, 
але й їх систематизацію, конкретизацію, аналіз 
взаємозв’язків, оцінювання повноти та достатності, 
що є необхідним для визначення впливу кожної 
альтернативи на розвиток ситуації впровадження 
бізнес-плану на підприємстві. Вибір оптималь-
ної альтернативи в процесі прийняття планового 
рішення повинен спиратися не на критерії макси-
мізації обсягу випуску продукції, мінімізації сукуп-
них витрат, технічної ефективності чи максимізації 
прибутку, а на оптимальне поєднання усіх аспектів 
інвестиційного проектування, а саме техніко-техно-
логічних, економіко-фінансових, соціокультурних, 
організаційно-екологічних, що стане визначальною 
метою довгострокового бізнес-планування.

Прийняття та вибір найкращої дійсної альтер-
нативи дає можливість безпосередньо почати про-
цес впорядкування бізнес-плану та оформлення 
документів.

Третім та останнім глобальним етапом є реалі-
зація прийнятого плану.

Структура бізнес-плану і ступінь його деталізації 
залежать від масштабності запропонованих у ньому 
змін і сфери їх застосування, від розмірів передбачу-
ваних ринків збуту товарів та послуг, наявності кон-
курентів, джерел фінансування інвестицій.

С.В. Свириденко [6, с. 26] виділяє такі основні 
розділи структури бізнес-плану:

– резюме (загальне уявлення про бізнес, що 
дає можливість зрозуміти, чого хоче добитися під-
приємство, який його потенціал, скільки коштів 
потребує проект, який прибуток він принесе; цей 
розділ складається після розробки всього плану; 
резюме підсумовує прогнози і плани, обґрунтовані 
і розраховані в подальших розділах);

– товари та послуги (особливості опису товару 
чи послуги визначаються їх специфікою; характе-
ристика товару повинна містити відомості про вид 
товару, призначення та галузь застосування, тех-
нічний рівень, наявність субститутів, прогнозований 
обсяг та структуру випуску в натуральному та вар-
тісному вираженні, можливість експорту товару);

– ринки збуту й конкуренція (вивчення стану 
ринку цього товару, оцінювання попиту та пропо-
зиції, виявлення ємності ринку, купівельної спро-
можності, рівня конкуренції, визначення сегменту 
ринку, на якому передбачається реалізовувати 
товар; від цього аналізу залежить реальність 
прогнозованих обсягів виробництва, цін, а отже, 
й фінансових результатів) [7, с. 107];

– план маркетингу (сутність цього розділу поля-
гає в тому, щоб показати інвестору ступінь проро-
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бленої програми маркетингу відносно цього виду 
товару чи послуги);

– план виробництва (дані про виробничі потуж-
ності підприємства, кількість закуповуваного устат-
кування, обсяги та якісні характеристики закупову-
ваної сировини, постачальників, ціни, необхідність 
у робітниках, витрати на оплату праці тощо);

– управління й організація (організаційна струк-
тура підприємства, календарний графік виконання 
проекту, необхідність підвищення кваліфікації, 
потреби в робочій силі, контроль та оцінка роботи 
персоналу, наявність системи якості);

– оцінка ризиків (виявлення усіх видів ризиків, 
кількісна оцінка ризиків, комплексна оцінка рівня 
ризику проекту, оцінка допустимості одержаного 
рівня ризику, розробка заходів щодо запобігання 
ризику та його зниження, розподіл ризиків між 
учасниками проекту) [8, с. 124];

– стратегія фінансування (визначення шляхів 
та механізму залучення коштів, напрямів фінансу-
вання, засобів контролю за цільовим використан-
ням коштів тощо);

– фінансовий план (визначення величини дохо-
дів від продажу та прибутку за інвестиційний цикл 

здійснюваного проекту, оцінка ефективності інвес-
тиційного проекту, практичного значення обсягів 
виробництва та реалізації продажів, що визнача-
ють прибутковість).

Бізнес-план має двох користувачів, а саме вну-
трішніх (ініціатор бізнес-ідеї, засновники та персо-
нал підприємства) та зовнішніх (потенційні інвес-
тори, кредитори, партнери) [9, с. 29].

Процес бізнес-планування спрямований на 
досягнення конкретних цілей. Основні завдання 
бізнес-планування спрямовані на досягнення 
зовнішніх та внутрішніх цілей.

Зовнішні цілі включають обґрунтування 
необхідності залучення додаткових інвестицій, 
демонстрацію можливостей суб’єкта господа-
рювання та переконання потенційних інвесторів 
у достатньому рівні ефективності інвестиційного 
проекту та високому рівні менеджменту підпри-
ємства. З іншого боку, кожний інвестор бажає 
оцінити вигідність інвестування в пропонований 
інвестиційний проект і співвідношення можливої 
віддачі від проекту та ризику вкладень, для чого 
вивчається й аналізується бізнес-план інвести-
ційного проекту.

 

Підприємство
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Рис. 1. Процес бізнес-планування [3; 12]
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Внутрішні цілі – це перевірка знань управляю-
чого персоналу, розуміння ним ринкового серед-
овища та реального положення підприємства на 
ринку, а також досягнення розуміння між інвестором 
та адміністрацією підприємства стратегічних цілей, 
характеристик, конкурентного середовища, слабких 
і сильних сторін конкретного інвестиційного проекту, 
його можливої ефективності за заданих умов.

До основних компонентів процесу бізнес-пла-
нування можна віднести такі [10; 11]:

– обґрунтування вірогідності проекту для його 
потенційних учасників у доступній для сприйняття 
формі;

– докази життєздатності та майбутньої стійкості 
організації, котра реалізовуватиме цей проект;

– передбачення ризиків підприємницької діяль-
ності;

– конкретизація перспективи бізнесу у вигляді 
системи кількісних та якісних показників;

– розвиток перспективного (стратегічного) 
погляду на організацію та її робочу силу шляхом 
отримання цінного досвіду планування.

Значення бізнес-планування для розвитку гос-
подарської діяльності підприємства можна звести 
до можливості концентрації усіх можливих його 
ресурсів (виробничих, фінансових, трудових, інно-
ваційних, управлінських тощо) для розв’язання 
поточних і майбутніх проблем розвитку підпри-
ємства з метою отримання більшого прибутку від 
здійснюваної діяльності.

Процес бізнес-планування від виникнення еко-
номічного задуму до одержання та розподілу при-
бутку між його учасниками показаний на рис. 1.

Як бачимо з рис. 1, процесу бізнес-планування 
передує виникнення задуму, ідеї, що разом з недо-
статньо ефективним використанням ресурсів під-
приємства породжує виникнення проблем у реалі-
зації такої ідеї чи задуму. Найкраще використання 
власного та залученого капіталу в процесі реалі-
зації бізнес-планування дасть змогу підприємству 
отримати прибуток та покращити результати гос-
подарської діяльності.

Зазвичай під бізнес-плануванням розуміють 
тільки розробку конкретного бізнес-плану. Проте 
діяльність з бізнес-планування досить різнома-
нітна і може включати такі результати бізнес-пла-
нування [3; 11; 12].

1) Концепція бізнесу призначена оцінити ефек-
тивність і доцільність одного з напрямів або бізнесу 
загалом. Концепція, як правило, розробляється 
на основі укрупнених показників, внаслідок чого 
фінансово-економічна оцінка виконується також 
у загальному вигляді. Мета розробки концепції 
бізнесу полягає в первинному представленні заці-
кавленим сторонам представленого до реаліза-
ції проекту або стратегії розвитку підприємства. 
Структура концепції наближена до структури біз-
нес-плану, але більше спрямована на позначення 

принципових моментів організації бізнесу та спо-
собів вирішення ключових завдань.

2) Бізнес-план є основним результатом біз-
нес-планування. Трудомісткість розробки бізнес-
плану залежить від обсягу інформації, що вклю-
чається в нього, і рівня її деталізації, наявності 
та якості вихідної інформації, особливостей біз-
несу та масштабів проекту, необхідності розра-
хунку декількох варіантів реалізації проекту (стра-
тегій), а також наявності якихось специфічних 
вимог до бізнес-плану.

3) Бізнес-проект є попереднім документом для 
підготовки бізнес-плану, який призначений для 
первинного оцінювання проекту. У бізнес-проекті 
опрацьовуються такі питання: стратегія реалізації 
проекту, маркетингова стратегія, організація збуту, 
рішення організаційних питань і юридичний супро-
від, забезпечення персоналом, питання технології 
виробництва, устаткування, розміщення, забез-
печення сировиною, логістика та інші обов’язкові 
аспекти реалізації проекту.

4) Фінансово-економічна оцінка проекту вклю-
чає таблиці економічних розрахунків (фінансову 
модель), а також текстову частину, в якій пред-
ставлені механізм розрахунків і прийняті допу-
щення, позначені вихідні дані та передумови до 
розрахунків, а також охарактеризовані і наочно 
представлені отримані результати.

5) Експертиза бізнес-плану проводиться для 
ухвалення рішення про реалізацію проекту і може 
бути представлена у вигляді оцінки методології 
розробки бізнес-плану та оцінки можливості реа-
лізації проекту.

Бізнес-планування, на нашу думку, має різне 
значення для учасників цього процесу:

– для менеджерів підприємства воно 
є з’ясуванням практичності ідей, формуванням 
команди однодумців, проведенням практичного 
аналізу діяльності підприємства, можливостями 
додаткового фінансування розвитку підприємства;

– для акціонерів – оцінкою можливостей підпри-
ємства, відстеженням виконання цілей та завдань, 
визначенням потреби в коштах;

– для кредиторів – оцінкою ліквідності підпри-
ємства, а також наявного ризику, оцінкою якості 
управління діяльністю підприємства;

– для партнерів у бізнесі – оцінкою надійності 
та привабливості розвитку співробітництва, оцін-
кою можливості співробітництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, бізнес-план є документом, у якому 
відображено усі аспекти діяльності підприємства 
та напрями його розвитку. Бізнес-планування здій-
снюється у три етапи, в процесі проведення яких 
виконується дві функції, а саме зовнішня та вну-
трішня. Структура бізнес-плану включає характе-
ристику кількісних та якісних показників проекту 
та визначення результатів його впровадження. 
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Розробка бізнес-плану сприяє вирішенню цілої 
низки завдань.

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що 
сьогодні немає законодавчої бази підтримки цього 
питання. Підприємства змушені користуватись 
внутрішніми інструкціями бізнес-планування. 
Запорукою розробки успішних бізнес-планів може 
стати розробка методологічних рекомендацій на 
основі використання комп’ютерного забезпечення 
цього процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗА УМОВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
THE SPECIFICS OF ADAPTATION  
IN THE INTELLECTUAL ECONOMY CONDITIONS

У статті висвітлено основні аспекти адап-
тації, зумовлені інтелектуалізацією еконо-
міки й суспільства загалом. Обґрунтовано 
необхідність адаптації до нових умов праці і 
нових форм управління та системи взаємо-
відносин. Наголошено на необхідності розро-
блення ефективної стратегії та політики 
адаптації, спрямованої на примноження 
інтелектуально-кадрового потенціалу та 
зміцнення адаптаційного ресурсу.
Ключові слова: адаптація, адаптаційна 
політика, інтелектуалізація, інтелекту-
альна економіка, інтелектуальна праця, 
інформатизація, професійне середовище.

В стать освещены основные аспекты адап-
тации, обусловленные интеллектуализа-
цией экономики и общества в целом. Обо-
снована необходимость адаптации к новым 
условиям труда и новым формам управле-
ния и системы взаимоотношений. Сделан 
акцент на необходимости разработки 
эффективной стратегии и политики 

адаптации, направленной на приумножение 
интеллектуально-кадрового потенциала и 
укрепление адаптационного ресурса.
Ключевые слова: адаптация, адапта-
ционная политика, интеллектуализация, 
интеллектуальная экономика, интеллекту-
альный труд, информатизация, профессио-
нальная среда.

The main aspects of adaptation due to the intel-
lectualization of the economy and society as a 
whole are emphasized in the article. The neces-
sity of adaptation to new working conditions and 
new forms of management and the system of 
mutual relations is substantiated. The necessity 
of developing effective strategies and adaptation 
policies aimed at increasing the intellectual and 
human resources potential and strengthening 
the adaptation resource is emphasized.
Key words: adaptation, adaptation policies, 
intellectualization, intellectual economy, intel-
lectual labor, informatization, professional 
environment.

Постановка проблеми. Динамічний розвиток 
і поширення нових знань та інформації у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства свідчать про фор-
мування інтелектуальної економіки, на основі якої 
відбуваються всі інші процеси модернізації. Ство-
рюється ринок інтелектуальної праці, з’являються 
запити на нові компетенції, нові види професійної 
діяльності. Водночас з’являються нові можливості 
і нові загрози для певної категорії людей, які ста-
ють перед викликом і необхідністю адаптуватися 
до модернізованого світу та сучасних реалій. 
Перед викликом постають як підприємства, для 
яких стає очевидним необхідність розробки стра-
тегії адаптації з нагромадженням адаптивного 
потенціалу, так і окремі люди, які можуть займати 
активну або пасивну позицію в цьому процесі. 
Нехтування проблемами адаптації на всіх рівнях, 
зокрема інституціональному, до об’єктивних змін 
загострить уже наявну соціальну нестабільність 
і посилить дисбаланс на ринку праці. З огляду на 
це проблематика адаптації до викликів інтелекту-
алізації суспільства й економіки є актуальною як 
в теоретичному, так і практичному сенсі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Адаптація як важлива категорія і форма зміни 
усталеного буття посідає чільне місце серед про-
блем, притаманних трансформаційним процесам, 
зумовленим інтелектуалізаційними тенденціями. 
Інтелектуалізація економіки суттєво впливає на 
засади адаптаційної політики підприємств, тому 
в науковому середовищі ця проблематика роз-
глядається в широкому контексті, поєднуючи 
питання адаптації та інтелектуалізації. Зокрема, 
моделі адаптивної поведінки, моделі концепції 

професійної адаптації, адаптаційний потенціал 
підприємства в конкурентному середовищі, зару-
біжний досвід забезпечення ефективної кадрової 
політики розглядаються у публікаціях [1; 3; 4; 5]. 
Процесам ринкової адаптації та питанням її оціню-
вання присвячені роботи [9; 10].

Стрімкий розвиток інтелектуальної економіки 
поставив перед науковцями завдання досліджу-
вати ці процеси на локальному й глобальному рів-
нях, формувати нові теоретичні моделі й концепції, 
оцінювати перспективи й наслідки інтелектуаліза-
ції. Досить глибоко ця проблематика висвітлена 
в монографії Й.С. Ситника «Теоретико-методоло-
гічні засади інтелектуалізації систем менеджменту 
підприємств» [8], роботі М.В. Мартиненка «Управ-
ління організаційними знаннями підприємства: тео-
ретичний аспект» [7] та науковій статті [11], в якій 
висвітлюються питання інтелектуалізації праці.

Динамічні зміни, спричинені інтелектуалізацією 
всіх сфер життєдіяльності суспільства, внесли 
нові корективи в характер діяльності людини, на 
чому наголошується в публікації [6], висунувши 
вимогу професійного саморозвитку та набуття 
нових управлінських компетенцій [2].

Незважаючи на серйозні напрацювання зазна-
ченої проблематики, деякі питання як концепту-
ального, так і прикладного характеру потребують 
поглибленого вивчення.

Очевидна важливість цієї проблеми засвідчує 
необхідність дослідження нових аспектів адапта-
ції, зумовлених новими викликами та реаліями 
сьогодення.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у висвітленні основних аспектів адаптації, зумов-
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лених інтелектуалізацією економіки та суспіль-
ства загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адаптація є важливою складовою професійної 
діяльності людини, яка відображає її природне 
прагнення до реалізації своїх базових потреб 
в органічно притаманному їй середовищі. Одно-
часно адаптація є процесом, що має двобічний 
характер, оскільки, пристосовуючись до зміни 
умов свого функціонування, людина стає не тільки 
носієм змін, але й джерелом змін. Власне, йдеться 
про динамічний аспект адаптації, який більшою 
мірою відповідає інтелектуалізаційним проце-
сам сьогодення. Змінюючи середовище, людина 
змінюється сама (активний, діяльнісний аспект 
адаптації), трансформуючи свою творчу енергію 
в успішний еволюційний поступ. Отже, креатив-
ність як сутнісний прояв діяльності забезпечує 
ефективну адаптацію за умов інтелектуалізації 
економіки. Концептуально розгляд адаптації в кон-
тексті інтелектуалізації економіки та суспільства 
підтверджується теорією розвитку, оскільки цим 
категоріям притаманні ідеї розвитку, спрямовані 
на розвиток як людини, так і суспільства загалом.

Оскільки наша економіка перебуває в затяжних 
реформаційних процесах, то існує певна специ-
фіка протікання адаптаційних процесів. У зв’язку 
з цим виділимо декілька основних аспектів адап-
тації, які особливо виявляються за умов інтелекту-
ального світу.

Ідеологічний аспект, який відображає мету про-
ведення адаптації як основу адаптаційної політики. 
Мета формулюється з огляду на засадничі основи 
сутнісної природи адаптації в реаліях сьогодення 
(спільне бачення персоналом візії розвитку під-
приємства та своєї ролі в її реалізації). Цей аспект 
пов’язаний із системою цінностей, що визначають 
поведінкові орієнтації людини та всього персо-
налу підприємства. Цінності є фундаментальним 
елементом для всіх видів адаптації, адже пер-
винна адаптація починається з ознайомленням 
з нормами, правилами поведінки, прийнятими 
в професійному середовищі організації чи під-
приємства. Якщо людина їх приймає і не відчуває 
внутрішнього дискомфорту, то адаптація протіка-
тиме успішно. Оскільки за умов інтелектуалізації 
цінністю стають знання, то працівник повинен бути 
готовим до постійного набуття нових знань, тобто 
професійного розвитку, тоді процес адаптації від-
буватиметься легко. З огляду на це ідеологічно 
стратегія адаптації повинна орієнтувати персонал 
на постійний розвиток та вдосконалення, а реаль-
ний механізм має бути прописаний у програмі 
адаптації. Індикатором професійної адаптації, що 
засвідчує ефективність пристосування до нових 
обставин, є професійна мобільність працівника.

Технологічний аспект відображає адаптацію 
як багатогранний процес, що має свою законо-

мірність протікання та охоплює професійну, орга-
нізаційну, соціально-психологічну, психофізіоло-
гічну та економічну складові. Процес адаптації, 
як і кожний процес, характеризується відповідним 
темпом протікання, який не співпадає з темпами 
інтелектуалізації. З огляду на це адаптаційна 
стратегія може мати або випереджувальний, або 
поступальний характер, що залежить від намірів 
вищого менеджменту підприємства та адаптацій-
ного ресурсу.

Методологічний аспект передбачає підбір мето-
дів, методик, підходів, особливих інструментів до 
адаптації залежно від пріоритетності складових 
та очікувань як з боку працедавця, так і з боку 
нового працівника. Якщо ці очікування не співпа-
дають, то виникає конфліктна ситуація, а процес 
адаптації стає малоефективним. Для забезпечення 
успіху адаптації в методологічній базі доцільно 
передбачати та враховувати адаптаційні можли-
вості, тобто властивості людини, які забезпечують 
її здатність до адаптації, тому методи адаптування 
повинні допомагати підвищувати цю можливість.

До уваги треба брати фінансовий аспект, 
тобто оцінювати витрати на формування профе-
сійно фахового працівника і постійний його роз-
виток, враховуючи часові параметри адаптації 
та соціально-економічну ефективність від цього 
процесу, наслідком якої має стати підвищення 
конкурентоспроможності завдяки розвитку інте-
лектуального потенціалу. Ціна адаптації повинна 
бути прийнятною як для працівника (особистісна 
ціна), так і для підприємства.

Соціальний аспект передбачає оцінку соціаль-
них наслідків адаптаційної політики в довгостроко-
вій перспективі. У процесі своєї діяльності людина 
виявляється не тільки як професійний працівник, 
але й як соціальна особа, яка соціально взаємодіє 
з іншими членами колективу та соціумом взагалі. 
Соціально-психологічний аспект присутній в самій 
сутності адаптації як процесу, що поєднує спонуку 
до активної діяльності та внутрішню мотивацію до 
підтримування свого статусу в соціумі відповідно 
до цінностей.

Інтелектуалізація суспільства й економіки 
впливає на зміну характеру діяльності та змістов-
ного наповнення праці. Праця набуває ознак твор-
чого характеру, що вимагає креативного підходу 
до її виконання, залучення творчого потенціалу до 
вирішення виробничих та управлінських завдань. 
Нові види праці вимагають нових знань і набуття 
нових компетентностей, розвитку інтелектуаль-
них здібностей, які мають забезпечити стійкі кон-
курентні позиції на ринку. Саме на цьому аспекті 
наголошують науковці, стверджуючи, що «кон-
курентні переваги підприємств у інтелектуальній 
економіці формуються через механізм заміщення 
праці знаннями, коли знання залучаються до прак-
тичного оброблення ресурсів і саме знання, а не 
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праця, стають джерелом вартості. Вирішальним 
фактором інтелектуальної економіки є особистіс-
ний інтелект, знання, а також творчо розумовий 
потенціал працівників» [8, с. 7].

Інтелектуалізація супроводжується стрімким 
поширенням інформаційних технологій, комуніка-
ційних потоків і зв’язків, що стають стратегічними 
ресурсами економічного поступу, тому з’являються 
нові виклики для людини, підготовки її до діяль-
ності в такому середовищі, що, вочевидь, також 
спонукатиме до набуття інформаційних компетен-
цій, інформаційного мислення. У зв’язку з цим роз-
виток інтелектуально-інформаційного простору 
не тільки підсилює розумову працю людини, але 
й змінює її соціальну роль.

Інтелектуалізація змісту праці стосовно 
людини збагачує кваліфікацію працівника, розши-
рює функціональні можливості, стимулює творчі 
настрої, а стосовно професійного середовища 
зумовлює появу нових видів діяльності, підви-
щуючи професійну мобільність. У цьому контек-
сті науковці зауважують, що «науково-технічний 
прогрес обумовлює зміну і ускладнення речових 
факторів виробництва, сприяє появі нових видів 
праці, які потребують високої професійної підго-
товки кадрів. Саме у цих складних економічних 
умовах виникають нові професії і спеціальності, 
тому необхідно заздалегідь готувати кваліфіко-
вані кадри» [11, с. 244]. Функціональні знання 
й уміння разом із гнучким мисленням, емоційним 
інтелектом й ціннісними орієнтаціями світогляд-
ного характеру складають нову модель працівника 
в інтелектуальній економіці, яка вимагає іншого 
механізму самоадаптації та пошуку способів осо-
бистої регуляції адаптаційних процесів.

Адаптація повинна мати системний характер, а 
стратегія адаптації має виходити з прогнозування 
наслідків, які несуть виклики майбутнього. Однак 
більшість вітчизняних підприємств працює з фор-
мальною системою адаптації, в кращому разі 
використовуючи шаблонну систему, яка не відпо-
відає віянням часу.

Якісна зміна праці, її інтелектуаломісткість 
приведуть до якісної зміни структури персоналу, 
оскільки уже формується нова категорія, а саме 
інтелектуальний працівник з іншою системою жит-
тєвих та професійних установок. Таким чином, 
виникне ще одна проблема, а саме управління 
цією категорією персоналу, тобто адаптація зачі-
пає всі рівні менеджменту і стосується не тільки 
працівників, зайнятих операційною та виконавчою 
діяльністю, але й вищого менеджменту, поклика-
ного керувати цим процесом. Необхідна адаптація 
до нових умов праці та нових форм управління.

Інтелектуалізація змінює систему взаємо-
відносин і зумовлює необхідність синергетичної 
діяльності людини та командної співпраці. Зміню-
ється об’єкт праці в процесі цифрових технологій, 

отже, змінюватиметься й спосіб взаємодії людини 
з новим об’єктом. Адаптація набуватиме позитив-
них ознак, які стимулюватимуть і навіть змушу-
ватимуть працівника не тільки пристосовуватися 
(пасивна адаптація), але й вивчати новий об’єкт 
взаємодії, результатом чого стане нова якість 
праці (активна адаптація).

У зв’язку з динамічним оновленням знань, які 
за часом випереджують середній період адапта-
ції (3-5 років), постає завдання скорочення цього 
розриву, зокрема через систему післядиплом-
ної освіти. Оскільки освіта відіграє основну роль 
у формуванні нових знань, то освітні інституції 
покликані забезпечити безперервне оновлення 
фахових знань. У цьому контексті взаємозв’язок 
освіти, науки й виробництва зберігає свою акту-
альність.

Досліджуючи зарубіжний досвід з окресленої 
проблематики, науковці відзначають, що «адап-
тація персоналу на підприємствах Японії забез-
печується в таких формах: лекційні та семінарські 
заняття безпосередньо на фірмі, виїзні заняття 
на спеціальній навчальній базі з запрошенням 
спеціалістів та експертів, виїзний груповий тре-
нінг. Остання форма застосовується найчастіше 
і вважається найефективнішою. Після прийняття 
на посаду для нового працівника проводять спеці-
альний навчальний і виховний курс, призначення 
якого – швидко та раціонально адаптувати май-
бутнього працівника до стилю й методів роботи 
у фірмі» [3, с. 16]. У кожному конкретному випадку 
необхідно диференційовано підходити до вибору 
засобів і форм адаптації. Якщо тренінги ефективні 
для формування системних компетенцій, то для 
підвищення професійних компетенцій доцільно 
використовувати індивідуальні програми навчання. 
У програмі адаптації під час розроблення заходів 
адаптаційної поведінки за умов зростання інтелек-
туаломісткості діяльності необхідно передбачати 
основні критерії оцінювання адаптаційної здат-
ності працівника. Причому критерії для виконав-
чого та управлінського персоналу повинні бути 
різними. Для забезпечення системності в цьому 
процесі з метою мінімізації можливих ризиків 
доцільно періодично проводити професійно-пси-
хологічне оцінювання стану готовності персоналу 
до нових викликів зовнішнього середовища, роз-
виваючи пошукову активність працівників.

На думку науковців, «вимоги до адаптації зада-
ються зовнішнім середовищем, а саме характером 
кінцевого результату та терміном його отримання, 
а можливості забезпечення такого результату 
визначаються складом і структурою підприєм-
ства та параметрами організації його діяльності» 
[9, с. 134]. Зовнішнє середовище може набувати 
різнохарактерних форм, впорядкованих чи хао-
тичних, простих та складних, що ускладнює про-
цес адаптації і спонукає до поєднання традиційних 
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та інноваційних адаптаційних процедур та адапта-
ційних механізмів.

У процесі адаптації людина змінює функцію 
своєї поведінки стосовно зовнішнього середо-
вища, тому важливо досягати стану відповідності 
між ними, що також буде результатом успішної 
адаптації.

Висновки з проведеного дослідження. Ефек-
тивна адаптація повинна забезпечувати високу 
лояльність персоналу, наповнювати кожного пра-
цівника відчуттям свого розвитку разом з організа-
цією, в якій він працює. Це важливий мотиваційний 
важіль залучення людей до продуктивної профе-
сійної діяльності. Однак адаптаційна трансфор-
мація до процесів інтелектуалізації відбувається 
повільно, не встигаючи за динамікою змін. Світ 
постійно змінюється, і ці зміни виявляються в усіх 
вимірах часу й простору суспільної діяльності. 
Суттєві зміни в соціумі, природньому середовищі, 
економічному просторі порушують уже усталену 
систему відносин, ставлячи людину перед таким 
вибором: зростати чи зупинитися на своїй точці 
розвитку. Роблячи свідомий вибір розвиватися, 
вона уже забезпечує собі вигідне адаптаційне 
становище та збільшує свій адаптаційний ресурс. 
Рівень адаптації визначається індивідуальним 
рівнем активності кожної людини, і ця активність 
є обов’язковою умовою конкурентоспроможності 
кожного за умов інтелектуалізації економіки.

Однак необхідна і добра воля керівництва під-
приємств для розроблення ефективної страте-
гії та політики адаптації, спрямованої не тільки 
на збереження кадрового потенціалу, але й на 
його збагачення відповідно до інтелектуально-
інформаційних викликів. Сучасна система адап-
тації персоналу повинна передбачати сукупність 
взаємопов’язаних заходів, які допомагатимуть 
працівнику досягнути бажаного рівня ефектив-
ності з оптимальними витратами для людини і під-
приємства загалом. За умови дотримання гармонії 
в системі «працівник – професійне середовище» 
адаптаційна політика буде ефективною, а в сис-
темі взаємовідносин «людина – зовнішнє серед-
овище» буде досягнуто позитивної рівноваги.

Подальший науковий пошук доцільно спрямо-
вувати на дослідження адаптаційних механізмів, 
які б за умов інтелектуальної економіки сприяли 
розвитку інтелектуально-креативного потенціалу 
кожної особистості, мотивували до успішної про-

фесійної адаптації. Оскільки адаптація має різні 
рівні протікання, то в методологічному плані необ-
хідно працювати в напрямі підбору індивідуальних 
інструментів адаптації для кожного рівня. Крім 
того, з метою уникнення деструктивних впливів 
зовнішнього середовища, а особливо його хао-
тичних проявів, доцільно збагачувати мотиваційні 
механізми адаптивної регуляції.
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У статті проблема підвищення конкурен-
тоспроможності висвітлюється в кон-
тексті впливу на формування передумов 
економічного розвитку підприємств за 
сучасних умов. Представлено, а також 
проаналізовано систему факторів, визна-
чено пріоритети підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств, які визна-
чають можливості та способи цільового 
об’єднання ресурсів для досягнення певної 
мети (економічний розвиток підприємств) 
та сукупність методів, прийомів, способів 
досягнення цієї мети.
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
конкурентна перевага, підприємство, роз-
виток підприємств, фактор, ринок, конку-
рентне середовище.

В статье проблема повышения конкурен-
тоспособности освещается в контексте 
ее влияния на формирование предпосылок 
экономического развития предприятий в 
современных условиях. Представлена, а 
также проанализирована система факто-
ров, определены приоритеты повышения 
конкурентоспособности предприятий, 

которые определяют возможности и спо-
собы целевого объединения ресурсов для 
достижения определенной цели (экономи-
ческое развитие предприятий) и совокуп-
ность методов, приемов, способов дости-
жения этой цели.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
конкурентное преимущество, предприятие, 
развитие предприятий, фактор, рынок, кон-
курентная среда.

In the article the problem of increasing competi-
tiveness is highlighted in the context of the influ-
ence on the formation of preconditions for the 
economic development of enterprises in modern 
conditions. The system of factors is presented 
and analyzed, priorities of increasing competi-
tiveness of enterprises are determined, which 
determine the possibilities and methods of the 
purposeful pooling of resources for the achieve-
ment of a certain goal (economic development of 
enterprises) and a set of methods, methods and 
methods for achieving this goal.
Key words: competitiveness, competitive 
advantage, enterprise, enterprise development, 
factor, market, competitive environment.

Постановка проблеми. За сучасних умов гос-
подарювання проблема управління розвитком 
підприємств пов’язується більшістю науковців 
та практиків із забезпеченням конкурентоспромож-
ності підприємства як найважливішим фактором 
розвитку. Завдання забезпечення конкурентоспро-
можності водночас потребує розкриття та наукової 
розробки різних аспектів конкурентоспроможності, 
серед яких слід назвати дослідження та розви-
ток організаційно-методологічних аспектів, що 
визначають можливості та способи цільового 
об’єднання ресурсів для досягнення певної мети 
(економічний розвиток підприємств) та сукупність 
методів, прийомів, способів досягнення цієї мети, 
є пріоритетним напрямом впливу на розвиток під-
приємств як об’єкт управління.

Для того щоб отримати та зберегти стійкі конку-
рентні переваги, сучасним підприємствам необхідно 
шукати нові рішення у сфері управління з акцен-
том на створення нових та інноваційних продуктів, 
методів організації бізнесу, які будуть кращими, ніж 
у суперників, а водночас важко наслідуваними [2; 8]. 
Рішення, що стосуються формування та реконфігу-
рації бізнес-процесів, повинні бути підпорядковані 
перш за все поточним та майбутнім потребам і пере-
вагам споживачів, покупців. Менеджери повинні 
мати можливість діагностувати і планувати потен-
ціал розвитку і конкурентоспроможності підпри-
ємства, іншими словами, демонструвати здатність 
правильно планувати відповідні дії та формування 

бізнес-процесів, що забезпечують побудову довго-
строкових і стійких конкурентних переваг. Водночас 
не існує готових рішень або стандартних моделей 
ефективних стратегій розвитку [1; 4], які гарантують 
отримання стійкої конкурентної переваги та досяг-
нення успіху на ринку [7]. Якщо подібна універ-
сальна та спроможна до реалізації модель існува-
тиме, то її сильне поширення та імітація на практиці 
досить швидко усунуть отримані конкурентні пере-
ваги в організації ведення бізнесу.

Передумовою підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств і шансом для їх розвитку є їх здат-
ність будувати конкурентні переваги, спираючись на 
використання знань, розвиток унікальних і складних 
до імітацій ключових компетенцій з метою присто-
сування до вимог клієнтів на світовому ринку [6], 
беручи до уваги зміни в ринковому оточенні. При 
цьому вихідним етапом формування інструментарію 
підвищення конкурентоспроможності підприємства 
є дослідження факторів, що на неї впливають.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика конкурентоспроможності підпри-
ємств відображена в роботах таких закордон-
них та вітчизняних вчених, як, зокрема, І.М. Аки-
мова, Д.О. Барабась, І.В. Булах, А.В. Вакуленко, 
А.Е. Воронкова, О.С. Дуброва, Т.О. Загорна, 
С.М. Клименко, В.Ф. Оберемчук, М. Портер, В. Сті-
венсон, Р.А. Фатхутдінов, З.Є. Шершньова. Водно-
час питання дослідження факторів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств в контексті 
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забезпечення їх довгострокового розвитку все ще 
вимагають наукової розробки та розвитку.

Саме необхідність розкриття організаційно-
методологічних аспектів конкурентоспроможності 
в управлінні розвитком сучасних підприємств 
разом із потребою аналізу факторів, що вплива-
ють на процеси управління розвитком та безпо-
середньо стосуються конкурентоспроможності, 
обумовила актуальність теми наукової статті, 
визначила її мету та завдання.

Постановка завдання. Метою статті є харак-
теристика організаційно-методологічних аспектів 
конкурентоспроможності в управлінні розвитком 
сучасних підприємств.

Завдання статті, що виходять з наведеної мети 
та сприяють її досягненню, полягають у:

– визначенні основних проблемних питань роз-
витку організаційно-методологічних передумов 
підвищення конкурентоспроможності;

– обґрунтуванні основних факторів впливу кон-
курентоспроможності на розвиток підприємств за 
сучасних умов господарювання;

– визначенні напрямів управлінського впливу 
на розвиток підприємств через підвищення конку-
рентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність виступає центральним 
фактором розвитку підприємств загалом та істот-
ною мірою на організаційному рівні визначається 
прийнятими та реалізованими управлінськими 
рішеннями, тим, якими передумовами, методами, 
способами (методологією) керуватимуться мене-
джери підприємства, приймаючи рішення, а також 
як вони втілюватимуть їх за допомогою організа-
ційних ресурсів та структури [2; 4; 7]. Принципово 
важливим у цьому контексті є розуміння керів-
ництвом підприємства поточного конкурентного 
середовища, що, на думку автора, потребує зосе-
редження уваги на таких питаннях:

1) питання очікувань керівництва компанії, 
що характеризує бачення керівництвом не лише 
поточної ситуації, але й шляхів розвитку, пер-
спектив за умов наявного конкурент-
ного середовища в галузі, на ринку кра-
їни з точки зору прийняття стратегічних 
рішень;

2) питання характеристики конку-
рентного середовища, а особливо тих 
його факторів, які динамічно змінюються 
або будуть змінюватися в найближчому 
майбутньому [10];

3) питання розуміння конкурентних 
переваг підприємства та їх трансформа-
ції під впливом середовища (які конку-
рентні переваги є та які будуть актуальні 
в перспективі з точки зору власників, 
інвесторів, менеджменту, співробітників 
підприємства).

Вищевказані питання важливо розглядати 
не лише з точки зору теорії менеджменту, але 
й з позицій формування ефективної методології 
управління розвитком підприємства, що важливо 
для вирішення проблем практики розвитку сучас-
них підприємств через підвищення їх конкуренто-
спроможності.

Важливо в процесі надання відповіді на озна-
чені питання на рівні конкретного підприємства 
визначити, як воно змінюється під впливом змін 
у конкурентоспроможності, а також як ця конку-
рентоспроможність впливає на економічний роз-
виток підприємства.

В роботі [11] Г. Хамел та С. Прахалад аналізу-
ють зміни в характері та інтенсивності конкуренції, 
виокремлюючи шість факторів-дилем, які визна-
чають зміни в конкретних позиціях підприємства 
та перспективах його розвитку (рис. 1).

Вказані фактори-дилеми справедливі, на думку 
автора, і для управління розвитком підприємств 
з точки зору побудови та підвищення їх конкурен-
тоспроможності.

Так, щодо збереження частки ринку та про-
блеми зростання конкурентоспроможність як міра 
міцності та стабільності ринкового становища під-
приємства водночас дає можливість розширювати 
масштаб діяльності підприємства [5]. Розвиток 
нинішньої конкуренції, однак, як правило, визна-
чає перспективу конкурувати за частку можливос-
тей, що передбачає отримання підприємствами 
змоги організаційно максимізувати свій потенціал, 
щоб отримати доступ до більш широкого спектру 
ресурсних можливостей на ринку.

Корпоративне управління має в цьому разі від-
повісти на питання стосовно:

– поточних можливостей і ринкових можли-
востей, які підприємство здатне отримати в май-
бутньому, підвищуючи власну конкурентоспро-
можність;

– переліку навичок, вмінь, функцій, а також 
методів управлінського впливу та організаційних 
засад, яких не вистачає на даний момент і які слід 
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Рис. 1. Фактори, які визначають зміни в конкретних позиціях 
підприємства та перспективах його розвитку

Джерело: складено на основі джерела [11]
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розвинути для активізації позитивного впливу кон-
курентоспроможності на розвиток підприємства.

Розширення діяльності підприємств на проти-
вагу зосередженню на індивідуальному бізнесі 
в контексті поставлених в роботі питань спрямо-
вує процес підвищення конкурентоспроможності 
на визначення переваг екстенсифікації розвитку 
лише з огляду на ринкові можливості та внутрішньо 
організаційні фактори. Керівництво має визначити 
перспективи подальшого розвитку поставивши 
у відповідність власні можливості з можливостями 
на ринку, надалі об’єднати всі ресурси, наявні 
в його розпорядженні для досягнення конкретних 
цілей розвитку.

Зростання важливості інтеграції проти авто-
номії та незалежності за сучасних умов актуалізу-
ється через той факт, що підприємство контролює, 
відповідно, має й надалі контролювати наявні 
ресурси і потенційні потреби. Водночас після вико-
ристання можливостей ринку компанія потребує 
більше інновацій та гнучкості стосовно реалізова-
ного нею продукту (товар або послуга). Але жодна 
галузь, компанія або навіть національна економіка 
не володіє всіма необхідними навичками.

Зростання важливості збереження стабільності 
додатково до важливості швидкості реакції перед-
бачає акцент у сучасному бізнес-середовищі на 
швидкість і творчість. Проблема полягає в тому, 
що певний час для використання окремого ринку 
можливості отримати прибуток істотно різниться. 
З цієї причини прагнення до сталого зростання не 
менш важливе, ніж швидкість втілення інновацій.

Зростання неструктурованості конкурентного 
середовища можна охарактеризувати як досить 
значні зміни конкурентного середовища. Водночас 
така неструктурованість може суттєво різнитись 
за галузями економіки. У галузях, які є відносно 
більш структурованими, можуть існувати певні 
відносно сталі правила конкуренції, купівель-
ної поведінки та розвитку технологій тощо. Але 
якщо галузеві межі порушувати, що абсолютно 
нормально в сучасному бізнес-середовищі, то це 
тягне за собою виникнення значних змін у серед-
овищі, в якому наявна система та економічні 
правила не застосовуються. Проблема практики 
полягає в тому, що за таких умов часто не існує 
можливості точно ідентифікувати постачальників, 
клієнтів і конкурентів, тому що окремі сектори все 
частіше пов’язуються.

Конкурентоспроможність підприємства є похід-
ною від здатності використовувати наявні ресурси 
в процесі отримання клієнтів і створення інте-
лектуального капіталу. На думку автора, її слід 
розглядати з точки зору процесу як похідне від 
синергетичної взаємодії інтегрованої сукупності 
взаємопов’язаних зовнішніх і внутрішніх факторів, 
а також цілеспрямованих заходів, вжитих підпри-
ємством. В цьому сенсі важливим є те, яка мета 

ставиться в процесі реалізації цих дій. Якщо цією 
метою є розвиток, то конкурентоспроможність 
стає дієвим фактором забезпечення цього роз-
витку в процесі управління ним. Водночас така 
конкурентоспроможність і потенціал її стимулюю-
чого впливу на процеси розвитку безпосередньо 
залежать від умов і детермінант конкурентоспро-
можності галузі економіки, в якій працює підпри-
ємство, тенденцій її розвитку, економічної ситуації 
в країні і ситуації на світових ринках.

Отже, можливість для вжиття заходів щодо 
підвищення рівня конкурентоспроможності зна-
чною мірою залежить від факторів навколишнього 
середовища. Так, отримання конкурентних пере-
ваг може бути результатом не лише ринкової кон-
курентоспроможності продукції та послуг підпри-
ємства, але й впливу політичних і ділових зав’язків 
завдяки прибутковим суспільним або державним 
закупівлям.

Функціонування і розвиток сучасних підпри-
ємств значною мірою обумовлені зовнішніми 
факторами, які також впливають на детермінанти 
конкурентоспроможності конкретних секторів еко-
номіки. Конкуренція на вільному ринку, зрештою, 
приводить до підвищення якості пропонованих 
послуг і продуктів, підвищення рівня комплексного 
обслуговування клієнтів за одночасного зниження 
цін. Реальна конкуренція виникає, коли клієнт 
може вільно вибирати і коли його рішення мають 
значний вплив на фінансові вигоди підприємств.

В цьому процесі важливими внутрішніми фак-
торами конкурентоспроможності є привабливість 
продукції; підприємництво та інновації в управ-
лінні; основні компетенції працівників, а особливо 
керівництва підприємства; людський капітал; 
організаційна культура; спосіб управління вза-
ємовідносинами з клієнтами; можливість реалізу-
вати стратегію розвитку; здатність до створення 
інтелектуального капіталу, стратегічних альянсів, 
мереж розподілу; розташування бізнесу, майна, 
технологій, систем управління якістю.

Підприємства, які прагнуть до підвищення кон-
курентоспроможності, мають змогу впливати на 
фактори внутрішнього середовища, передбачати 
дію окремих з них та готуватися до реагування по 
відношенню до інших. Крім того, з огляду на те, 
що конкурентоспроможність є порівняльною кате-
горією і за зміни ринкових умов або позицій кон-
курентів її рівень також змінюється, слід постійно 
орієнтуватись на те, що конкурентоспроможність 
є результатом отримання конкурентних переваг, 
які не є вічними, послаблюються та нівелюються 
з часом, тому постійно утримувати конкуренто-
спроможність на одному рівні неможливо. Отже, 
головним фактором впливу на конкурентоспро-
можність є час.

Діяльність підприємств в напрямі підвищення 
конкурентоспроможності часто не має чіткої спря-
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мованості у вирішенні конкретних економічних 
проблем розвитку підприємства з урахуванням 
ринкових факторів, а отже, не веде до форму-
вання стійких конкурентних переваг в довгостро-
ковій перспективі, що ведуть до зміцнення рин-
кових позицій підприємства. Для вирішення цієї 
проблеми необхідним є формування підходів, 
механізмів, а на їх основі рекомендацій щодо роз-
витку бізнесу, які враховують найбільш важливі 
фактори, що впливають на розвиток інноваційної 
діяльності підприємства (підвищення конкуренто-
спроможності) та є інструментом вдосконалення, 
ефективного доповнення наявної методології, що 
вирішує або створює передумови для вирішення 
виявлених проблем розвитку.

Нині поширеною є думка [3; 7; 8] про те, що все 
більше підприємств намагаються створити конку-
рентну перевагу, засновану на вмілому викорис-
танні знань та інтелектуального капіталу, набу-
вають все більшого значення такі елементи, як 
імідж, цілісність і довіра до компанії, пізнаваність 
бренда, які забезпечують цінності для клієнтів 
та вміле управління взаємовідносинами підприєм-
ства з ними.

За умовах сучасної України обґрунтованість вка-
заних елементів формування конкурентоспромож-
ності базується на усвідомленні наявних в Україні 
(як і в багатьох інших країнах) проблем [9]:

– істотного впливу зовнішніх факторів за умов 
глобалізації;

– недостатньої орієнтації бізнесу на потреби 
ринку (інновації орієнтовані більше на вирішення 
внутрішніх проблем, зокрема зниження витрат, 
використання можливостей застарілої технічної 
бази для створення продукту);

– відсутності залежності між збільшенням 
обсягу продажів і зростанням фінансування здій-
снюваних досліджень і розробок;

– відсутності реальних механізмів об’єднання 
наявних ресурсів, їх концентрації на найбільш зна-
чних і перспективних напрямах забезпечення кон-
курентоспроможності та розвитку.

Управління розвитком підприємства на основі 
підвищення конкурентоспроможності передбачає 
застосування по відношенню до підприємств еко-
номічно та соціально обґрунтованих профілактич-
них і оздоровчих процедур, механізмів, спрямова-
них на підвищення його конкурентних позицій.

Під час формування стратегії розвитку підпри-
ємств слід враховувати необхідність комплексного 
та взаємодоповнюючого використання практики 
диверсифікації структури використовуваних засо-
бів управління (для виробництва, маркетингу, 
збуту, управління тощо) як основи побудови стра-
тегії, яка має спиратись на визначені принципи 
розвитку та забезпечувати підвищення рівня 
відкритості економіки підприємств, доступності 
інструментів управління.

Висновки з проведеного дослідження. Для 
сучасного підприємства взаємозв’язок між роз-
витком та підвищенням конкурентоспроможності 
є комплексним відображенням кінцевих резуль-
татів досягнення цілей розвитку за певний про-
міжок часу із застосуванням найбільш доцільного 
за ринкових умов інструмента, а саме підвищення 
конкурентоспроможності, тобто цей взаємозв’язок 
концептуально відображає процес досягнення 
загальних і локальних цілей розвитку підпри-
ємства за оптимального використання усіх його 
ресурсів (матеріальних, інформаційних, фінансо-
вих, транспортних), що відображається на його 
конкурентних позиціях, якісних характеристиках 
його продукції та сприйнятті цієї продукції та під-
приємства загалом споживачами.

В цьому контексті управлінський вплив на 
розвиток підприємств через підвищення конку-
рентоспроможності передбачає розробку, при-
йняття та реалізацію економічних рішень для 
задоволення потреби підприємства в розвитку 
відповідно до поставлених стратегічних цілей. 
Результативність цього впливу визначає сукуп-
ність чинників, кількість і конфігурація яких 
залежить від вибраного підходу до управління, 
його вивчення і застосування, масштабу, сту-
пеня деталізації та специфіки діяльності підпри-
ємства, які визначають можливості та способи 
цільового об’єднання ресурсів для досягнення 
певної мети (економічний розвиток підприємств) 
та сукупність методів, прийомів, способів досяг-
нення цієї мети.
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ЗНАЧЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ  
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
MEANING OF CREATIVITY OF PERSONNEL IN THE DEVELOPMENT  
OF CORPORATE CULTURE OF THE ENTERPRISE

У статті здійснено аналіз понять «креа-
тивність» та «корпоративна культура» в 
розрізі поведінкових особливостей керівників 
та персоналу. Зазначено основні фактори, 
які сприятимуть розвитку креативного 
потенціалу індивідів чи гальмуватимуть 
його. Окреслено місце креативності у 
структурі корпоративної та ділової куль-
тури підприємства.
Ключові слова: креативність, креативний 
потенціал, корпоративна культура, креа-
тивне мислення, ділова культура.

В статье проведен анализ понятий «креа-
тивность» и «корпоративная культура» в 
разрезе поведенческих особенностей руко-
водителей и персонала. Указаны основные 
факторы, которые будут способствовать 

развитию креативного потенциала индиви-
дов или тормозить его. Определено место 
креативности в структуре корпоративной 
и деловой культуры предприятия.
Ключевые слова: креативность, креатив-
ный потенциал, корпоративная культура, 
креативное мышление, деловая культура.

The article analyzes the concepts of “creativ-
ity” and “corporate culture” in terms of behav-
ioral characteristics of managers and staff. The 
main factors that will promote or slow down the 
development of creative potential of individuals 
are outlined. Outlined place of creativity in the 
corporate structure and the business culture of 
the company.
Key words: creativity, creative potential, corpo-
rate culture, creative thinking, business culture.

Постановка проблеми. Проблема станов-
лення творчої особистості, розкриття природи кре-
ативності, створення умов творчої самореалізації 
людини довгий час привертає увагу теоретиків 
та дослідників. Креативна економіка – це еконо-
міка знань, творчості та інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Велика кількість наукових праць присвячена ана-
лізу творчих та креативних здібностей особистостей. 
В процесі дослідження цього питання можна виді-
лити три напрями дослідження. Дослідниками понять 
«творчі здібності» та «креативність» і, як наслідок, 
формування думки про креативність як властивість, 
яка не залежить від інтелекту, були Дж. Гілфорд, 
К. Тейлор, Г. Грубер, Я. Пономарьов, Е. Торренс. 
Аналізували креативність особистості як результат 
її високого інтелектуального розвитку Д. Векслер, 
Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стенберг. Фор-
мували думку про заперечення існування творчих 
здібностей як особливостей людини та формування 
творчої ініціативи під впливом мотивації, життєвих 
цінностей та емоційного стану особи А. Танненбаум, 
А. Олох, Д. Богоявленська, А. Маслоу.

Властивості та ознаки корпоративної куль-
тури досліджено в працях Е. Дьячкової, Г. Ільїної, 
А. Калабіна, Д. Кононової, М. Магури, М. Рогачо-
вої, Н. Самоукиної.

Постановка завдання. Основною метою статті 
є дослідження та характеристика врахування 
необхідності забезпечення умов зростання кре-
ативності персоналу під час формування основ 
корпоративної культури підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кількісні характеристики креативності залежать 
від особистісних характеристик осіб, що продуку-
ють ідеї, а саме ступеня адаптації, гнучкості, різно-
плановості, швидкості та конкретності мислення, 
можливості абстрагуватися та агрегувати. Оцінка 
креативності більшою мірою стосується ідей, 
продукту, його властивостей, ніж оцінки особис-
тих якостей індивіда. Особистісні характеристики 
здатності до творчості визначаються на основі 
експертної оцінки та самооцінки рішень, можли-
вості їх адаптації, реалізації, швидкості прийняття 
та багатоваріантності.

Т. Рікардс визначає креативність як «втечу від 
психічного застою» [1], підкреслюючи роль кре-
ативного мислення в процесі прийняття рішень 
та вирішення проблем на основі даних, що під-
тверджують прямий взаємозв’язок між креатив-
ним мисленням, ефективністю та продуктивністю 
праці. Креативний підхід також допомагає вирі-
шити організаційні проблеми, заохочує до при-
йняття інноваційних рішень, мотивує працівників 
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розвивати свої навички, а також сприяє кращій 
роботі в команді [2].

Креативність варто враховувати у здійсненні 
маркетингової політики та розробці глобальної біз-
нес-стратегії. Завдяки безперервному потоку ідей 
щодо нових продуктів та послуг, концепції покра-
щення функціонування організаційних процесів 
посилюється конкурентна перевага підприємства 
[2]. До факторів, що сприяють креативному мис-
ленню, належать:

– зміни навколишнього середовища (критичне 
погіршення економічної ситуації в країні, зміни 
в правовому регулюванні діяльності підприємств, 
швидке економічне зростання, форс-мажорні 
обставини, зміни в міжнародному оточенні тощо);

– конкуренція;
– відсутність прецедентів;
– вимоги формальних та неформальних лідерів;
– стратегія підвищення ефективності органі-

зації (варіанти управління матеріально-технічним 
забезпеченням, використання логістичних концеп-
цій, активна інноваційна діяльність).

Серед факторів, що гальмують креативне мис-
лення, варто виділити:

– зосередження уваги на контролі операцій за 
напрямом «згори донизу»;

– недалекоглядність мислення;
– пролонгований час аналізу концепцій розви-

тку організацій;
– орієнтація на отримання мінімуму ефекту на 

довгостроковий період [3].
Для успішного вжиття заходів управління креа-

тивним потенціалом організації керівнику підпри-
ємства потрібно розробити і впровадити відпо-
відну ділову та корпоративну культуру.

Сучасна інформаційна епоха сформувала 
новий тип корпоративної культури, а саме едхокра-
тичний, який є найперспективнішим, характерним 
для творчих, інноваційних організацій, що швидко 
розвиваються. Саме цей тип культури забезпечує 
ефективне функціонування корпорацій, орієнтова-
них на інтелектуальні послуги [4].

Саме поняття «корпоративна культура» уві-
йшло в практику розвинених країн у 1920-х рр., 
а його виникнення було зумовлене необхідністю 
формування взаємовідносин всередині великих 
компаній. Формування корпоративної культури 
передбачає забезпечення працівникам підприєм-
ства таких трудових, соціальних, побутових, пси-
хологічних та інших умов, за яких вони почували б 
себе комфортно.

Суб’єктом створення корпоративної культури 
є, як правило, формальний лідер (керівник компа-
нії), але її об’єктом впливу є весь колектив. Осно-
вним завданням засад формування корпоратив-
ної культури підприємств, установ та організацій 
є максимально можливе сприяння самореаліза-
ції, творчості та креативності співробітників через 

створення умов повного використання всього 
спектру їх знань та вмінь, а також зменшення 
порогу створення міжособистісних та внутрішньо 
особистісних конфліктних ситуацій, що можуть 
супроводжувати прийняття рішень на всіх щаблях 
управління [5].

Вдалі пропозиції та ідеї обов’язково повинні 
заохочуватися, бо для креативних людей дуже 
важлива оцінка їхньої праці, іноді вона навіть важ-
ливіше, ніж матеріальні стимули [4].

Умовами конкурентоздатного сучасного 
фахівця є не тільки наявність певних знань 
та досвіду, але й здатність креативно мислити для 
самостійного пізнання нових реалій сьогодення 
та формування вмінь розв’язувати проблеми, 
що виникають в управлінській діяльності через 
прийняття нестандартних рішень. Єдність цілей 
забезпечить на всіх рівнях управління синергічний 
ефект використання можливостей підприємства 
для комерціалізації створених вартостей.

Нині розроблено багато методів для створення 
ідей, які підтримують креативні процеси. Переві-
реними та найбільш ефективними й орієнтова-
ними на результативність бізнес-проектів вважа-
ють пов’язані між собою методи [3]:

– мозковий штурм;
– синектика;
– стратегія «блакитного океану»;
– морфологічний аналіз;
– побічний маркетинг;
– список атрибутів;
– аналіз сценаріїв.
Існує багато підходів до формування корпора-

тивної культури. Так, Ф. Харріс і Р. Моран запро-
понували розглядати корпоративну культуру на 
основі десяти характеристик:

1) усвідомлення себе і свого місця в організації;
2) комунікаційна система та мова спілкування;
3) зовнішній вигляд, одяг і презентація себе на 

роботі;
4) що і як їдять люди, звички і традиції у цій 

галузі;
5) усвідомлення часу, ставлення до нього і його 

використання;
6) взаємовідносини між людьми;
7) цінності і норми;
8) віра у щось і ставлення чи прихильність до 

чогось;
9) процес розвитку працівника і навчання;
10) трудова етика і мотивування [5].
Кожна компанія має свою ділову культуру. Вона 

є сумою всіх переконань, способів мислення, цін-
ностей і норм, на підставі яких співробітники ком-
панії приймають свої рішення. На якість, форму 
та результативність ділової та корпоративної куль-
тури впливають історичні передумови створення 
та функціонування компанії і країни загалом [6]. 
В цьому аспекті варто виділити основи організації 
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виробництв та формування спільнот, що утвори-
лися внаслідок дії релігійних концесій, традицій 
та історичних особливостей розвитку національ-
ного господарства. Така система особливостей 
формує структуру відносин в організації, визна-
чає основні напрями та способи мислення і дій 
в межах організації. Варто зазначити, що кор-
поративна культура є суб’єктивно-об’єктивною 
категорією, що формується як результат вза-
ємодії та синергії всіх співробітників організації, 
які переймають, вивчають та формують засади 
корпоративного кодексу цінностей, особливостей 
поведінки та комунікаційних зв’язків, матеріаль-
них особливостей та нематеріальних досягнень. 
Варіантом для дослідження особливостей ділової 
та корпоративної культури може бути визначення 
їх місця на карті підприємства.

Карта підприємства визначається різновидами 
зв’язків між керівниками та підлеглими, а також 
всередині формальних та неформальних груп 
в середовищі формування ділової та корпоратив-
ної культури підприємства (рис. 1).

Сильні та ієрархічні зв’язки визначатимуть 
жорстку субординацію, чіткий паритет відпові-
дальності та повноважень, на противагу їм слабкі 
та функціональні зв’язки зумовлюють наявність 
більшого креативного потенціалу та ширшу мно-

жину варіантів у прийнятті рішень. Для поєднання 
частин карти підприємства використовуються 
організаційні фільтри, що мають на меті відфіль-
тровувати різні завдання та відповідні їм групи пра-
цівників за критеріями придатності та можливос-
тей. Схема описує об’єктивні можливості ділової 
культури, що використовують систему відносин на 
підприємстві, набуті соціально-культурні цінності 
можливостей нарощення інтелектуального капі-
талу задля досягнення найвищого рівня соціаль-
ної відповідальності перед усіма стейкхолдерами 
його діяльності (працівниками, споживачами, пра-
цівниками збутових мереж, органами державної 
влади тощо).

На противагу всім перевагам та винятковим 
можливостям, які організації дає акцентування на 
креативний потенціал під час формування кор-
поративної культури, існує твердження, що креа-
тивне мислення – це поведінкова та особистісна 
характеристика індивіда, що сформована від 
народження і не підлягає навчанню.

Креативність не повинна сприйматися як галузь 
людей конкретної категорії чи галузі, оскільки 
творча поведінка може бути розкрита в будь-якому 
соціальному та економічному аспекті життя [3]. 
Згідно з Г. Вайсбурдом, креативні люди характе-
ризуються [7]:

 Стратегія створення концепції нової
креативної генерації працівників 
(покоління Y)

Стратегія діагностики корпоративної культури
(мотиви – можливості – реалізація – ефект)

Навчання;
освіта;
обмін досвідом;
інформаційно-
комунікаційні 
системи

Реалізація інвестиційних проектів;
розробка рекомендацій та 
комунікативних зв’язків;

використання стимулів та мотивів 
прийняття рішень

Зв’язок між керованою та 
керуючою системами;
креативний менеджмент;
техніка та технологія;
процес генерації 
стандартних та 
нестандартних ідей

Визначення прогалин в 
корпоративній культурі

Виявлення прогалин у процесі вибору 
ідей та прийнятті рішень

Аплікативна 
система 

взаємовідносин

Нарощування
інтелектуального 

потенціалу

Кадровий 
менеджментБіоетика

Соціально-
культурні
цінності

Скорочення 
відмінностей між 

цілями різних рівнів

Карта підприємства

Ділова культура підприємства

Рис. 1. Карта підприємства в середовищі формування ділової культури організації

Джерело: авторська розробка
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– гнучкістю (вони виходять далеко за рамки 
очевидного);

– широкомасштабністю мислення (вони ство-
рюють багато ідей вирішення заданої проблеми);

– толерантністю (вдало вирішують конфліктні 
ситуації);

– системним підходом;
– здатністю до емпатії;
– орієнтацією на дію (виходять за рамки стан-

дартного мислення);
– здатністю фокусуватися на вирішенні завдання;
– орієнтацією на результат.
Дослідження, що аналізують співвідношення 

між рівнем IQ та рівнем креативності, дають змогу 
запропонувати гіпотезу [8], згідно з якою позитивна 
кореляція між показниками креативності та інте-
лекту існує тільки по відношенню до людей з висо-
ким рівнем харизматичності, особистісного розви-
тку, стійким рівнем емоційного інтелекту. З боку 
корпоративної культури організації на цей процес 
впливатимуть мотивація, ставлення до персоналу, 
орієнтація колективу на досягнення цілей корпо-
ративного розвитку тощо.

Важливими факторами, що визначають зна-
чення креативності у корпоративній культурі під-
приємства, є [8]:

– середовище підтримки працівника в його 
творчої діяльності, дружня атмосфера в компанії, 
позитивна оцінка творчих ініціатив керівництвом;

– психологічний клімат в організації, робота 
в команді, конструктивні дискусії, що сприятимуть 
формуванню творчих ідей;

– уникнення тиску на підлеглих через посадові 
обов’язки, примусове регулювання за принципом 
«згори донизу» знижує ініціативність та креатив-
ність працівників;

– ефективний та раціональний кадровий 
менеджмент з метою визначення ролі, місця, 
обов’язків та повноважень кожного окремого пра-
цівника на підприємстві;

– конструктивна критика, що надає співробітни-
кам чіткі керівні принципи щодо очікуваної пове-

дінки, яка відповідає передбачуваній реалізації 
цілей організації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасні підходи до організації виробництва 
зокрема та діяльності підприємства загалом базу-
ються на соціально-етичних концепціях розвитку, 
які не набуватимуть повноти свого розвитку без 
засадничих положень корпоративної культури під-
приємств, що одними зі своїх пріоритетів визна-
чають формування та використання креативного 
потенціалу працівників. Його розвиток стане стра-
тегічною конкурентною перевагою підприємства, 
що забезпечить формування базису для пошуку 
нових можливостей розвитку.
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У статті здійснено оцінку суб’єктами під-
приємництва регуляторних умов господа-
рювання в динаміці. Проаналізовано вплив 
змін у податковому законодавстві на роз-
виток бізнесу. Визначено ефективність 
сучасної регуляторної політики шляхом 
оцінювання легкості/обтяжливості отри-
мання дозволів, ліцензій, документації 
для ведення бізнесу та адміністрування 
податків. Виявлено проблеми, які гальму-
ють розвиток бізнесу в Україні, та причини 
неефективного державного регулювання 
економіки в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, 
регуляторна політика, оцінка регуляторних 
умов, господарська діяльність, суб’єкти під-
приємництва.

В статье осуществлена оценка субъек-
тами предпринимательства регуляторных 
условий хозяйствования в динамике. Проана-
лизировано влияние изменений в налоговом 
законодательстве на развитие бизнеса. 
Определена эффективность современной 
регуляторной политики путем оценивания 
легкости/обременительности получения 

разрешений, лицензий, документации для 
ведения бизнеса и администрирования нало-
гов. Выявлены проблемы, которые тормо-
зят развитие бизнеса в Украине, и причины 
неэффективного государственного регули-
рования экономики в Украине.
Ключевые слова: государственное 
регулирование, регуляторная политика, 
оценка регуляторных условий, хозяй-
ственная деятельность, субъекты пред-
принимательства.

The article provides an assessment of regulatory 
conditions of entrepreneurship by business sub-
jects the in dynamics. The influence of changes 
in tax legislation on business development is 
analyzed. The effectiveness of modern regula-
tory policy is determined by assessing the ease/
burden of obtaining permits, licenses, business 
documentation and tax administration. The prob-
lems hindering the development of business in 
Ukraine and the causes of ineffective state regu-
lation of the economy in Ukraine are revealed.
Key words: state regulation, regulatory policy, 
assessment of regulatory conditions, economic 
activity, subjects of entrepreneurship.

Постановка проблеми. Пріоритетним завдан-
ням державних органів влади та бізнесу є забез-
печення сталого розвитку. Модель «держава – 
бізнес» має взаємодіяти на засадах соціального 
партнерства, що має бути покладене у форму-
вання сучасної регуляторної політики, коли всі сто-
рони є партнерами. Тому важливою є оцінка ефек-
тивності регуляторної політики з боку суб’єктів 
підприємницької діяльності, які є активними 
учасниками регуляторних процесів, а також тим 
каталізатором, який створює бізнес-середовище, 
розвиток якого забезпечує економічне зростання. 
Окрім цього, оцінка державної регуляторної полі-
тики представниками бізнес-середовища дасть 
змогу належним чином визначити вплив регуля-
торної діяльності на ефективність ведення бізнесу 
та з’ясувати проблеми гальмування розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Накопичено значний теоретичний і практичний 
досвід щодо державного регулювання економіки. 
Напрацювання таких вчених, як, зокрема, Ю. Іва-
нов, А. Кізима, О. Ковтун, Т. Лобунець, Н. Рубан, 
О. Тищенко [1-5], щодо дослідження питань засто-
сування важелів регуляторної політики держави 
неможливо недооцінити. В. Варналій, Т. Васильців, 
В. Ляшенко, Г. Смолін та інші науковці [6-9] внесли 
чималий вклад у розвиток державного регулю-
вання та управління у сфері підприємництва. Але, 
незважаючи на опрацьованість багатьох аспектів 
досліджуваної проблематики, слід резюмувати 
таке: потребують подальшого розвитку аспекти 

підвищення ефективності державного регулю-
вання господарської діяльності, поліпшення якості 
прийнятих та діючих норм у сучасному світі.

Постановка завдання. У зв’язку з цим метою 
статті є оцінка регуляторних умов господарювання 
суб’єктами підприємництва шляхом узагальнення 
їх експертної позиції стосовно ефективності регу-
ляторних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Виважена ефективна регуляторна політика є бази-
сом позитивних бізнес-процесів. Адже ефективне 
ведення бізнесу забезпечує створення нових 
робочих місць, підвищення платоспроможності 
населення та, як наслідок, забезпечення еконо-
мічного зростання. Нині державна політика Укра-
їни спрямована на виведення економіки з кризи. 
На мікрорівні під час здійснення регуляції різних 
сфер діяльності економіки використовується пев-
ний набір норм і правил, який складається в галу-
зеві фінансово-регуляторні режими [8].

Через відсутність офіційної статистичної звіт-
ності щодо оцінки регуляторної політики та част-
кову непрозорість наявних даних проведене опи-
тування серед суб’єктів господарської діяльності 
(представників бізнес-середовища, а саме власни-
ків компаній, директорів, підприємців та їх головних 
бухгалтерів, заступників директорів, керівників від-
ділів) з метою виявлення їх думки про вплив регу-
ляторної політики держави на розвиток бізнесу.

Зазначимо, що вибір територіальної локаліза-
ції проведення опитування, а саме Харківського 
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регіону, пов’язаний з тим, що останніми роками він 
стрімко розвивається, характеризується реаліза-
цією реформ, проектів, спрямованих на забезпе-
чення сталого розвитку.

Отже, метою експертного опитування є вивчення 
думки представників бізнес-середовища про оцінку 
регуляторної політики держави, а також узагаль-
нення пропозицій щодо вдосконалення регуля-
торних процесів. Для досягнення зазначеної мети 
сформульовано та вирішено такі завдання:

– оцінити легкість/обтяжливість отримання 
дозволів, ліцензій, документації для ведення біз-
несу та адміністрування податків;

– проаналізувати вплив змін у податковому 
законодавстві на розвиток бізнесу;

– виявити проблеми, які гальмують розвиток 
бізнесу в Україні;

– виявити позицію респондентів щодо якості 
надання адміністративних, податкових, митних 
та інших послуг з боку органів державної влади; 
якості електронного сервісу адміністративних, 
податкових, митних та інших послуг з боку органів 
державної влади;

– виявити активність респондентів щодо від-
стеження регуляторної діяльності органу/органів 
державної влади/місцевого самоврядування;

– оцінити вплив інтеграційних процесів на роз-
виток бізнесу;

– оцінити ефективність сучасної регуляторної 
політики;

– виявити причини неефективного державного 
регулювання економіки в Україні.

Зазначимо, що у дослідженні взяли участь 
75 респондентів-експертів, з яких 42,7% представ-
ляють малі підприємства, 37,3% – середні під-
приємства, 20% – великі підприємства. Більшість 
опитуваних працює на загальній системі оподат-
кування. На спрощеній системі оподаткування 
працюють 42,7% (32 респонденти). Щодо виду 
діяльності опитаних експертів, то вони розподі-
лилися таким чином: 34,7% – торговельна діяль-
ність; 29,3% – виробництво; 20% – сфера послуг; 
12% – аудиторська діяльність; 4% – громадське 
харчування, ресторанний бізнес.

Згідно з оцінкою рейтингу Світового банку 
“Doing Business” в Україні переважало складне 
ведення бізнесу у 2014 році, на що вказує 112 місце. 
У 2017 році ситуація покращилася, адже Україна 
посіла 80 місце [10], хоча порівняно з європей-
ськими країнами це все ще низький рейтинг, що 
свідчить про недосконалу реформу дерегуляції 
та її реалізацію. Підтвердженням такої ситуації 
також стали результати проведеного анкетування 
серед представників бізнесу.

Так, запропоновано провести за п’ятибальною 
шкалою оцінку легкості/обтяжливості отримання 
дозволів, ліцензій, документації для ведення біз-
несу (від 1 балу, коли процес отримання дозволів, 

ліцензій, документації для ведення бізнесу надзви-
чайно обтяжливий для компанії, до 5 балів, коли 
процес отримання дозволів, ліцензій, документації 
для ведення бізнесу надзвичайно легкий). Експер-
там запропоновано оцінити цей показник у поточ-
ному році та порівняти його з 2014 роком з метою 
виявлення динаміки.

Результати оцінки легкості/обтяжливості отри-
мання дозволів, ліцензій, документації для ведення 
бізнесу дають змогу зробити такі висновки.

1) Значна кількість респондентів (37,4%) засвід-
чила, що отримання дозволів, ліцензій, документації 
для ведення бізнесу у 2014 році було обтяжливим, 
з них 4,0% визначили цей процес як надзвичайно 
складний; 37,3% експертів дали нейтральну оцінку 
і визначили, що цей процес був більш-менш лег-
ким; лише 25,3% респондентів зазначили, що 
у 2014 році отримання дозволів, ліцензій, докумен-
тації для ведення бізнесу було легким.

2) Відповідно до результатів анкетування ситу-
ація у 2017 році покращилася, адже 41,3% рес-
пондентів зазначили, що у 2017 році отримання 
дозволів, ліцензій, документації для ведення біз-
несу було легким. Лише 8% вважають цей про-
цес надзвичайно обтяжливим; 34,7% респонден-
тів оцінюють отримання дозволів та ліцензій на 
ведення бізнесу на 3 бали. Загальна негативна 
оцінка складає лише 24%, що менше порівняно 
з 2014 роком на 13,4%. Це свідчить про позитивні 
тенденції, проте все ще залишається значна нега-
тивна оцінка (24%) щодо легкості ведення бізнесу, 
що підтверджує недостатню ефективність дер-
жавного регулювання господарської діяльності 
суб’єктів підприємництва.

Важливою складовою ведення бізнесу є адмі-
ністрування податків. Експертам було запропо-
новано оцінити обтяжливість/легкість адміні-
стрування податків за аналогічною п’ятибальною 
шкалою. Так, згідно даними опитування, 33,3% 
респондентів засвідчили, що адміністрування 
податків для ведення бізнесу у 2014 році було 
обтяжливим, з них 8,0% визначили цей процес 
надзвичайно складним. 36% експертів дали ней-
тральну оцінку і визначили цей процес більш-
менш легким. Лише 30,7% респондентів зазна-
чили, що у 2014 році адміністрування податків для 
ведення бізнесу було легким.

Відповідно до результатів анкетування ситуація 
у 2017 році змінилася. Загальну позитивну оцінку 
процесу адміністрування податків дали 38,6%, 
26,7% респондентів вважають отримання адміні-
стрування податків для ведення бізнесу обтяжли-
вим, 34,7% дають нейтральну оцінку. Незважаючи 
на те, що позитивна оцінка експертів покращилася, 
все ще залишається значна питома вага негатив-
них та нейтральних оцінок, що свідчить про недо-
сконалість адміністрування податків та недостат-
ній позитивний вплив на розвиток бізнесу.
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Оцінка експертами впливу на розвиток бізнесу 
змін у податковому законодавстві була такою 
(рис. 1): лише 6,7% експертів вважають такі зміни 
позитивними і такими, що сприяють розвитку біз-
несу; 40% зазначили, що нічого не змінилося; 
значна питома вага респондентів (44%) вказала 
на негативний вплив на розвиток бізнесу, а 9,3% 
експертам було важко відповісти. Така ситуація 
є досить негативною, адже часті зміни в податко-
вому законодавстві гальмують розвиток бізнесу. 
На думку бізнес-середовища, останні зміни не 
привели до покращення ведення бізнесу в Україні, 
що свідчить про недосконалу регуляторну полі-
тику у сфері оподаткування.

Оцінка якості податкової системи та податкової 
політики проводиться Європейською бізнес-асоціа-
цією з 2011 року (за хвилями) з моменту прийняття 
Податкового кодексу за інтегральним податковим 
індексом, максимальне значення якого може бути 
5, а мінімальне – 1. Слід зазначити, що цей показ-
ник протягом 2011-2017 років не перевищував від-
мітку у 3 бали. Так, у 2014 році він склав 2,37, а 
у 2014 році – 2,58 [11]. Така ситуація свідчить про 
недостатню якість податкової системи та податкової 
політики в Україні. Так, згідно з даними оцінки (ІІ кв. 
2016 року – ІІ кв. 2017 року), 67% експертів оцінили 
якість податкового законодавства України негативно 
і вважають, що воно потребує комплексного пере-
гляду та змін. 35% експертів оцінюють зміни, внесені 
до податкового законодавства України, як абсолютно 
або скоріше неефективні та неякісні [11]. Серед нега-
тивних причин експерти цього опитування зазначали 
такі: незрозумілість правил та роз’яснень щодо під-
готовки податкової звітності та проведення платежів; 
недосконалість електронної системи звітності; кіль-
кість платежів тощо. Результати експертної оцінки 
впливу на розвиток бізнесу валютного та монетар-
ного регулювання представлені на рис. 1.

Експерти оцінили вплив валютного та монетар-
ного регулювання на розвиток бізнесу таким чином: 

44% вважають, що нічого не змінилося; 36% вва-
жають, що це гальмує розвиток бізнесу; лише 5,3% 
відзначили позитивний вплив, що свідчить про нее-
фективну регуляцію монетарної сфери.

Серед основних причин, які гальмують роз-
виток бізнесу, експерти визначили такі: надмірне 
втручання органів державної влади у діяльність 
підприємств (21,3%); кількість контролюючих орга-
нів (18,67%); обтяжливі та часті перевірки (13,3%); 
неготовність менеджерів до реформ та змін, які 
проводить держава (12,7%); недостатнє регулю-
вання економічних процесів з боку держави (10%); 
недостатня соціальна відповідальність бізнесу 
(8,67%); неефективний менеджмент компанії (8%).

Значну питому вагу серед причин, які гальму-
ють розвиток бізнесу, на думку експертів, займає 
неготовність менеджерів до реформ. А це озна-
чає, що держава не приділяє достатньої уваги 
роз’яснювальній роботі, обґрунтуванню необхід-
ності проведення реформ та створенню умов для 
адаптації бізнесу.

Серед інших причин експерти визначили такі: 
недосконалість податкового законодавства; нові 
законодавчі акти, які ускладнюють діяльність 
малих підприємств та збільшують податкове 
навантаження на них, в результаті чого ведення 
бізнесу стає не результативним.

Щодо задоволення респондентами наданням 
адміністративних, податкових, митних та інших 
послуг з боку органів державної влади загалом 
зазначимо таке: загалом переважно задоволені 
обслуговуванням з боку органів державної влади 
лише 20% респондентів, 34,7% переважно не задо-
волені, а 28,0% абсолютно не задоволені обслуго-
вуванням. Така ситуація пов’язана з проблемою 
кваліфікованих кадрів державних органів влади.

Щодо якості електронних сервісів, то тут ситу-
ація краща: 34,7% переважно задоволені якістю 
електронного сервісу. Проте все ж таки більша 
питома вага експертів, які визнають електронний 

сервіс незадовільним, а саме 
48%. Це пов’язане з пробле-
мами використання програм-
них продуктів, а також недоско-
налістю їх застосування.

Щодо активної позиції біз-
несу стосовно відстеження 
регуляторної політики держави, 
то лише 20% опитаних відсте-
жують постійно регуляторну 
діяльність, 37,3% звертають 
увагу час від часу, а 42,7% 
зовсім не цікавляться цим 
питанням. Така ситуація є нега-
тивною, адже свідчить про 
низьку інформованість бізнесу 
щодо регуляторної діяльності, 
а також про низьку соціальну 
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Рис. 1. Вплив на розвиток бізнесу валютного та монетарного 
регулювання та змін у податковому законодавств
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відповідальність. Низька зацікавленість бізнесу 
негативно впливає на розвиток бізнесу зокрема 
і на розвиток національної економіки загалом.

Щодо ефективності інтеграції для розвитку біз-
несу, то тільки 26,7% відзначили позитивний вплив 
введення безвізового режиму, 34,6% вважають, що 
нічого не змінилося, а 38,7% сказали про негатив-
ний вплив. Це пов’язане з проблемами сертифіка-
ції, підвищення рівня цін, конкурентоспроможністю 
національного виробника тощо. За умов інтеграції 
ринок є відкритим, а бізнес зазнає зовнішніх ризи-
ків, які, можливо, негативно впивають на розвиток 
бізнесу в разі його слабких позицій.

Оцінка експертами ефективності регуляторної 
політики така: регуляторна політика не сприяє роз-
витку бізнесу (34,7%); регуляторна політика буде 
ефективною в майбутньому у зв’язку з рефор-
мами (22,7%); регуляторна політика загрожує 
розвитку бізнесу (20,0%); регуляторна політика 
неефективна (9,3%); регуляторна політика буде 
ефективною у зв’язку з процесом інтеграції Укра-
їни до ЄС (2,7%); регуляторна політика є ефектив-
ною (5,3%); інші думки (5,3%).

Така ситуація свідчить про недовіру бізнесу до 
влади, але позитивним є факт, що 22,7% респонден-
тів вірять в ефективність майбутніх змін та реформ.

На рис. 2 наведено причини, які, на думку екс-
пертів, призводять до неефективного державного 
регулювання економіки в Україні.

Отже, проведений аналіз дав змогу зробити 
загальний висновок про неефективність дер-
жавної регуляторної політики, яка перебуває на 
низькому рівні, не забезпечує необхідні умови 
для полегшення ведення бізнесу і, як наслідок, 
економічне зростання. Надмірне втручання дер-
жави в господарську діяльність підприємств не 
створює передумови для проведення реформ, які 
б сприяли розвитку національної економіки. Галь-
мування реформ несе загрози щодо перспектив 
розвитку країни та її подальшої інтеграції до євро-
пейського простору.

На основі отриманих результатів та з урахуван-
ням наданих гіпотез в рам-
ках концепції регуляторної 
політики [12] запропоновані 
рекомендації для вдоскона-
лення регуляторної політики. 
Так, несуттєве покращення 
легкості отримання дозвіль-
них документів у 2017 році 
порівняно з 2014 роком свід-
чить про низьку активність 
важелів регуляторної полі-
тики, що встановлено в рам-
ках моделі [12]. Для суттє-
вого збільшення позитивних 
результатів необхідно вдо-
сконалювати групу дер-

жавно-адміністративних та нормативно-правових 
важелів, які недостатньо інтегровані в загальну 
систему регуляторної політики і не дають змогу 
повністю використати свій потенціал впливу.

Неоднозначні результати змін впливу адміні-
стрування податків свідчать про недостатню орга-
нізованість цього процесу. З урахуванням того, що 
ці важелі виявилися найвпливовішими серед усіх 
інших груп, органам фіскальної служби необхідно 
в подальшому спрощувати процедури адміністру-
вання податків і широко впроваджувати процеси 
автоматизації та комп’ютеризації взаємодії з плат-
никами податків. Негативний результат впливу 
законодавства на розвиток бізнесу підтверджує 
отримані результати щодо масштабності корупції 
та недосконалості законодавства загалом. Це вима-
гає вжиття комплексу заходів боротьби з корупцією 
та її недопущенням. Важливість цього питання під-
тверджується сильним негативним впливом коруп-
ції на вибрані цілі регуляторної політики, визначені 
в рамках сценарного регулювання.

Результати аналізу впливу валютного та моне-
тарного регулювання підтверджують характер 
впливу цих важелів, визначених в рамках моделі 
та за сценарного регулювання [12]. Це свідчить 
про незахищеність представників бізнесу від дії 
цих чинників та вимагає перегляду законів, а осо-
бливо актів щодо валютного регулювання через 
високу залежність України від імпорту.

Пріоритет проблем, які гальмують розвиток 
бізнесу, свідчить про недостатній професіоналізм 
державних службовців, які фактично представля-
ють органи державної влади, надмірність та низь-
кий контроль з боку громадськості. Вирішення 
цього питання знаходиться переважно в руках 
бізнесу та населення, які мають відстоювати свої 
права значно наполегливіше.

Сильний та надмірний контроль є значною про-
блемою для ведення бізнесу. Зниження впливу 
цього чинника можливе лише шляхом безпосеред-
нього скорочення повноважень державних органів 
щодо контролю та посилення прозорості цих дій.

Рис. 2. Причини неефективного державного регулювання  
економіки в Україні
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Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, результати оцінки суб’єктами під-
приємництва регуляторних умов господарювання 
підтверджують існування несприятливого клімату 
для підприємництва, який створюють державні 
органи через надмірне втручання в діяльність, 
високу кількість контролюючих органів, що обтя-
жується недостатністю кваліфікованих кадрів та їх 
недостатньою відповідальністю. Особливо нега-
тивними є несприятливі тенденції щодо впливу 
податкового, фінансово-кредитного та монетар-
ного регулювання на розвиток бізнесу.
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ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
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ENTERPRISES STRATEGIES

У статті досліджено особливості страте-
гічної ринково-орієнтованої діяльності про-
мислових підприємств; визначено фактори 
успішності та види найбільш вдалих стра-
тегій на світових ринках; проведено порів-
няльний статистичний аналіз динаміки 
прямих іноземних інвестиції (як одного з інди-
каторів успішності реалізації стратегічної 
ринково-орієнтованої діяльності) в Україні і 
в Польщі.
Ключові слова: стратегія, ринково-орієн-
тована діяльність, фактори впливу, спожи-
вачі, промислове підприємство.

В статье исследованы особенности стра-
тегической рыночно-ориентированной 
деятельности промышленных предпри-
ятий; определены факторы успешности 
и виды наиболее удачных стратегий на 
мировых рынках; проведен сравнительный 
статистический анализ динамики прямых 

иностранных инвестиций (как одного из 
индикаторов успешности реализации стра-
тегической рыночно-ориентированной дея-
тельности) в Украине и в Польше.
Ключевые слова: стратегия, рыночно-
ориентированная деятельность, факторы 
влияния, потребители, промышленное 
предприятие.

In the article the features of strategic market-ori-
ented activity of industrial enterprises are inves-
tigated; the factors of success and types of the 
most successful strategies in the world markets 
are determined; A comparative statistical analysis 
of the dynamics of foreign direct investment (as 
one of the indicators of the success of the imple-
mentation of strategic market-oriented activities) 
was conducted in Ukraine and in Poland.
Key words: strategy, market-oriented activ-
ity, factors of influence, consumers, industrial 
enterprise.

Постановка проблеми. Проблеми успішності 
стратегій, що реалізують на ринках підприємства, 
пов’язані не лише з надзвичайно високими витра-
тами, але й із загрозами існування підприємств 
загалом, що й актуалізує дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти стратегічної діяльності досліджували 
Девід Аакер [1], Майкл Альбертл, Ігор Ансофф [2], 
Пітер Фердінанд Друкер [3], Філіп Котлер, Жозеф 
Лампель, Майкл Мескон, Генрі Мінцберг, Франклін 
Хедоурі та багато інших науковців. Але питання 
успішності та вдалого визначення відповідності 
вимогам ринку залишаються відкритими, адже 
умови господарювання постійно змінюються.

Постановка завдання. Метою роботи є дослі-
дження успішності ринково-орієнтованих стратегій 
промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Проаналізуємо результати статистичних дослі-
джень діяльності міжнародних компаній, що 
успішно реалізують ринкові стратегії на різних 
ринках, проведені Жаном-Клодом Ларешем [4], 
Урсулою Гарчарек-Бак [5], Мареком Равським [6], 
Маріо Гловайком і Славомиром Смичеком [7].

Існує думка про те, що збільшення фінансу-
вання приводить до отримання кращих резуль-
татів діяльності, яку спростовує дослідження 
Ж.-К. Лареша (табл. 1). Він дослідив вплив інвес-
тицій в маркетинг на довгострокове зростання 
1 000 найбільших компаній світу за двадцятиріч-
ний період (1985-2004 рр.) і виявив вплив змін 
в маркетингу на обороти, чистий прибуток і ціну 
акцій. Залежно від типу маркетингової діяльності 
компанії були розділені на три групи [4]:

1) штовхачі (розвивають бізнес традиційним 
методом наполегливої праці, коли продажі росли 
(в середньому на 3%) за рахунок активних вкла-
день в маркетинг і зростання відносної частки 
маркетингових витрат);

2) трудяги (дотримувалися принципів безпеч-
ної поведінки, перевіреної минулим, і не робили 
жодних рішучих дій);

3) піонери (зменшували відносну частку своїх 
витрат на маркетинг (в середньому на 4%)).

Таблиця 1
Зміни оборотів, прибутку та цін акцій 

1 000 досліджуваних компаній світу, %

Показники Види компаній
Штовхачі Трудяги Піонери

Зміни акціонерної 
вартості порівняно зі 
зміною індексу Доу-
Джонса (взятого за 
100)

100 72 180

Зростання обороту 100 … 193
Зростання прибутко-
вості 100 … 158

Джерело: складено автором за матеріалами [4]

Отримані результати дослідження [4] дово-
дять, що хоча жорсткий тиск, збільшення витрат 
на маркетинг та скорочення інших витрат здатні 
забезпечити зростання, проте показники «піо-
нерів» говорять про те, що є й інший спосіб 
(більш розумний, творчий), якій здатен при-
вести до ще кращих результатів. І це – стра-
тегічна інноваційна продумана й обґрунтована 
ринкова діяльність.
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Таким чином, на противагу збільшенню витрат 
на маркетинг для отримання кращих результатів 
діяльності можна поставити витрати на інновації, 
які дають змогу отримати значно ліпші результати.

Урсула Гарчарек-Бак [5] в огляді власних брен-
дів роздрібних мереж у Польщі та у світі виокре-
мила стратегії реагування на поточні й майбутні 
потреби споживачів з європейського та американ-
ського регіонів (табл. 2), що свідчить про необхід-
ність урахування відмінних особливостей вимог 
споживачів підприємствами.

Таблиця 2
Стратегії розвитку власних брендів  

у Європі та США [5]
Європа США

Інвестиції в маркетин-
гові заходи, спрямовані 
на створення власного 
бренда.

Промоція комбінованих 
рекламних акцій (для 
виробника та власних 
брендів).

Пропозиція продуктів 
власної марки в різних 
цінових діапазонах (вклю-
чаючи продукти преміум-
класу).

Створення інтегрова-
них наборів полиць для 
презентації (і для забез-
печення порівняння) про-
дуктів поруч.

Впровадження інновацій 
для задоволення майбут-
ніх потреб споживачів.

Впровадження фірмових 
продуктів у нові катего-
рії, де не було власних 
брендів.

Таблиця 3
Частота вибору варіантів підтримки ринку 
у поперечному перерізі запропонованих 

клієнтам стратегій, % [6]
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Недиферен-
ційований 
маркетинг

13,6 18,2 30,4 19,4 28,5

Селективний 
маркетинг 50,7 25,5 34,8 29,0 46,5

Диференційо-
ваний марке-
тинг

23,9 36,3 30,4 35,5 10,7

Концентрова-
ний маркетинг 11,8 20,0 4,4 16,1 14,3

Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отже, результати дослідження У. Гарчарек-Бак 
дають змогу стверджувати, що споживачі одна-
кової продукції на різних ринках мають відмінні 
вимоги та потребують, відповідно, різних підходів, 
впливів та стратегічних дій.

Розгорнутий аналіз використання підпри-
ємствами, які працюють на польському ринку 
(442 компанії з більш ніж 50 працівниками), різ-
них видів «змішаних стратегій» (які базуються на 

континуумі стратегії адаптації до конкретних пере-
ваг клієнтів, що вимагає високоякісних пропозицій 
і низьких цін) в розрізі різновидів маркетингової 
діяльності (табл. 3) провів М. Равський [6].

Дані табл. 3 свідчать про те, що найвищі показ-
ники має селективний маркетинг, що є відобра-
женням усвідомлення підприємствами того факту, 
що необхідно найкращим чином відповідати вимо-
гам клієнтів. На наш погляд, це є одним з доказів 
необхідності впровадження ринкових стратегій, які 
націлені на потреби покупців.

Маріо Гловайк і Славомир Смичек визначили 
відмінні особливості вимог і поведінки споживачів 
на місцевих і міжнародних ринках [7, с. 197], що 
свідчить про стійкість (якщо це вже закріплюється 
в поведінці) тенденцій ринкових змін (табл. 4).

Таблиця 4
Особливості вимог і поведінки споживачів  

на різних ринках [7, с. 197]
Традиційний споживач 

на місцевому ринку
Сучасний споживач на 
міжнародному ринку

шукає комфорт шукає автентичність
пристосовується до ринку індивідуаліст

непов’язаний зайнятий
Конформіст незалежний

мало інформований добре інформований
низька споживча освіта висока споживча освіта
низька етика ринкової 

поведінки етика в ринковій поведінці

Отримані М. Гловайком і С. Смичеком резуль-
тати дослідження підтверджують висновки 
У. Гарчарек-Бак щодо відмінних вимог споживачів 
на різних ринках.

Отже, дослідження науковців (табл. 1-4) з різ-
них географічних регіонів загалом свідчать про 
настання нового етапу в розвитку маркетингу 
зокрема та стратегічної діяльності загалом, який 
характеризується зростаючим рівнем поінформо-
ваності, вимог споживачів і, відповідно, новими 
підходами до формування стратегій.

За результатами досліджень цих авторів можна 
узагальнити, що успішними є:

– інноваційні стратегічні рішення (щодо комуні-
кацій зі споживачами);

– кастомізований маркетинг (щодо врахування 
відмінних особливостей вимог споживачів);

– селективний маркетинг (щодо впровадження 
змішаних стратегій).

Проблема визначення успішності стратегіч-
ної діяльності багатоаспектна, адже стосується 
не лише вибору стратегій загалом, але й визна-
чення індикаторів успішності їх реалізації зокрема. 
Складнощі виникають як з виокремленням внеску 
кожного бізнес-процесу (внутрішнього і зовніш-
нього) у загальному результаті, так і з відсутністю 
відповідних методів оцінювання ефективності 
та якості організації процесів. Це необхідне для 
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об’єктивності розуміння процесів та своєчасності 
їх коригування чи модернізації.

Якщо одним з індикаторів успішності реалі-
зації стратегічної ринково-орієнтованої діяль-
ності вважати прямі іноземні інвестиції, то, згідно 
з даними Державної служби статистики України 
[8], у 2017 р. українські підприємства здійснили 
вкладення 10,2 млн. дол. США прямих інвести-
цій (акціонерного капіталу) до 12 країн світу (най-
більші вкладення відправились до Швейцарії, 
Латвії, Угорщини та Чехії). Але якщо розглянути 
ці показники в розрізі видів економічної діяль-
ності, то тут позитивне сальдо становить лише 
2,2 млн. дол. США. (табл. 5).

Натомість у 2017 р. в економіку України іно-
земними інвесторами із 76 країн світу вкладено 
1 218,2 млн. дол. США прямих інвестицій (акці-
онерного капіталу). Найвагоміші обсяги надхо-
джень (рис. 1) прямих інвестицій були спрямовані 
до підприємств промисловості (464,4 млн. дол.), 
установ та організацій, що здійснюють фінансову 
та страхову діяльність (248,8 млн. дол.) [8].
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Рис. 1. Надходження прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) за основними країнами-

інвесторами у 2017 р. в Україну [8]

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України 
в економіки країн світу за останні 7 років (сумарно 
складають 6 340,6 млн. дол. США) також не виріз-
няються значною динамікою, а на тлі інших країн 
таку діяльність успішною вважати складно.

Порівняймо, у 2016 р. польські прямі інвестори 
інвестували 31,8 млрд. злотих (9 млрд. дол. США) 
за кордон [9].

Таблиця 5
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України у 2017 р. за видами економічної діяльності [8]

Показник
Код за 
КВЕД-
2010

Обсяги інвестицій на
1 січня 2017 р. 1 жовтня 2017 р.

млн. 
дол. 
США

у % до 
загаль-

ного під-
сумку

млн. 
дол. 
США

у % до 
загаль-

ного під-
сумку

Усього 6 346,3 100,0 6 348,5 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 15,9 0,3 18,6 0,3
Промисловість B+C+D+E 118,2 1,9 131,1 2,1
переробна промисловість C 117,1 1,8 130,0 2,0
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 51,5 0,8 59,5 0,9
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 16-18 7,2 0,1 8,4 0,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фарма-
цевтичних препаратів 21 6,9 0,1 8,1 0,1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої немета-
левої мінеральної продукції 22, 23 0,9 0,0 0,9 0,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім виробництва машин та устаткування 24, 25 21,3 0,3 22,0 0,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устатку-
вання 26-30 24,2 0,4 25,9 0,4

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин 
та устаткування 31-33 0,2 0,0 0,2 0,0

Будівництво F 1,3 0,0 1,3 0,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засо-
бів і мотоциклів G 89,3 1,4 52,2 0,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність H 26,8 0,4 29,2 0,5

Інформація та телекомунікації J 2,5 0,0 0,6 0,0
Фінансова та страхова діяльність K 72,5 1,1 80,5 1,3
Операції з нерухомим майном L 44,7 0,7 47,8 0,8
Професійна, наукова та технічна діяльність M 5 966,4 94,0 5 977,9 94,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуго-
вування N 0,5 0,0 0,5 0,0
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Чистий притік прямих іноземних інвести-
цій у 2016 р до Польщі склав 54,9 млрд. злотих 
(15,5 млрд. дол. США). Домінуючим був реін-
вестований прибуток (34,2 млрд. злотих, тобто 
9,6 млрд. дол. США). Це найбільше реінвесту-
вання, яке було зафіксоване і яке зумовило значну 
частку рекордно високих доходів суб’єктів госпо-
дарювання з інвесторами. Найбільше збільшення 
доходів було зафіксоване у сфері послуг, у сфері 
нерухомості, а найбільші реінвестування прибутку 
стосуються промислової переробки. Вперше НБП 
включив абсолютно нову категорію, а саме прямі 
іноземні інвестиції в інноваційні галузі. Зростання 
транзакцій у цій сфері пов’язане перш за все 
з більш високою рентабельністю, ніж середня рен-
табельність наявних підприємств, з чим пов’язана 
більша можливість реінвестування прибутку [10].

У 2016 р. світові потоки прямих іноземних інвес-
тицій скоротилися приблизно на 2%, а саме до 
1,75 трлн. дол. США. Інвестиції в країни, що розви-
ваються, ще більше знизилися, а саме на 14%, а 
потоки в структурно слабкі економіки залишаються 
нестабільними та низькими. Хоча Конференція 
Організації Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку 
прогнозує скромне відновлення потоків прямих іно-
земних інвестицій у 2017-2018 рр., очікується, що 
вони залишаться значно нижчими, ніж у 2007 р. Ці 
події викликають тривогу, а особливо з огляду на 
величезні інвестиційні потреби, пов’язані з Цілями 
сталого розвитку. Прогрес стосовно сталого розви-
тку і тривалого миру потребує більших інвестицій 
у базову інфраструктуру, енергію, водопостачання 
та каналізацію, пом’якшення наслідків зміни клі-
мату, охорону здоров’я та освіту, а також інвести-
цій у виробничі можливості для створення робочих 
місць та зростання доходів [11].

Незважаючи на загальне скорочення світових 
потоків прямих іноземних інвестицій, існують кра-
їни та товаровиробники, які мають успішні резуль-
тати стратегічної діяльності на зовнішніх ринках. 
Отже, проблема знаходиться в площині визна-
чення параметрів та показників успішності стра-
тегічної діяльності на зовнішніх ринках, на основі 
чого можна сформулювати власну ринково-орієн-
товану стратегію.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, за результатами проведеного дослідження 
можна сформулювати такі висновки:

– проведений аналіз результатів досліджень 
діяльності міжнародних компаній, що успішно реа-
лізують ринкові стратегії на різних ринках, здій-
снених Ж.-К. Ларешем, У. Гарчарек-Бак, М. Рав-
ським, М. Гловайком і С. Смичеком, свідчить про 
настання нового етапу в розвитку маркетингу 
зокрема й стратегічної діяльності загалом, який 
характеризується зростаючим рівнем поінформо-
ваності, вимог споживачів та, відповідно, новими 
підходами до формування стратегій;

– визначено окремі фактори успішності ринко-
вих стратегій, їх сутність та види для різних ринків;

– проведений статистичний аналіз динаміки пря-
мих іноземних інвестиції (як одного з індикаторів 
успішності реалізації стратегічної ринково-орієнтова-
ної діяльності) в Україні, в Польщі і в світі дав змогу 
відзначити, що ці потоки в Україну залишаються 
нестабільними та низькими через її структурно слабку 
економіку та нестійку політичну ситуацію.

Результати дослідження можуть бути викорис-
тані під час обґрунтування підприємствами рин-
ково-орієнтованих стратегій для різних ринків, а 
також покладені в основу подальших досліджень 
щодо механізмів господарювання та концепції 
сучасної діяльності в умовах глобалізації та інфор-
матизації суспільства.
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РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Постановка проблеми. Ключовою характе-
ристикою концепції сталого розвитку є збалан-
сованість економічної, соціальної та екологічної 
політики як головної передумови досягнення 
необхідного рівня суспільного розвитку. Люд-
ський розвиток в якості головної суспільної мети 
неможливий без ефективної системи соціального 
захисту, що характеризується високим рівнем 
соціальної ефективності. В свою чергу зазначена 
ефективність невідривно заснована на відповід-
ній економічній складовій. При цьому життєво 
необхідно, щоб соціальні витрати не були пере-
шкодою для розвитку економіки, адже тільки 
та суспільна система, в якій ефективно розвива-
ється економіка, має досить ресурсів для забез-
печення постійного збільшення інвестицій в соці-
альну сферу.

Головні зусилля держави мають також спрямо-
вуватися на повну реалізацію принципу соціаль-
ної справедливості, згідно з яким головним джере-
лом розвитку повинен стати масовий креативний 

середній клас, для формування якого і впроваджу-
ється комплекс узгоджених заходів.

З огляду на те, що управління соціальною і еко-
номічною сферами відбувається в єдиних часових 
і територіальних рамках, важливим завданням 
державного управління є досягнення активного 
консенсусу між економічними і соціальними пріо-
ритетами національної економіки.

В цьому контексті актуальним питанням нау-
ково-практичного супроводу стає дослідження 
напрямків збалансування економічних цілей і соці-
альних потреб з точки зору дотримання принципів 
сталого розвитку.

Об’єктом дослідження виступає система соці-
ального захисту на основі впровадження принци-
пів сталого розвитку на національному рівні.

Предметом дослідження є напрямки збалансу-
вання економічних і соціальних пріоритетів в про-
цесі реалізації державної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукова проблематика сталого розвитку тра-
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК КРІЗЬ УЗГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ  
ТА ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH SOCIAL  
AND ECONOMIC PRIORITIES CONSOLIDATION

У статті розглянуто можливі способи та 
механізми узгодження соціальних та еконо-
мічних пріоритетів, запропоновано оптимі-
зацію соціальних витрат, спрямовану на їх 
суспільно прийнятне та економічно перспек-
тивне скорочення, визначено перспективні 
напрямки (заходи) збалансування соціаль-
них витрат в системі соціального захисту 
в контексті принципів сталого розвитку, 
проаналізовано відповідність основних пла-
нуючих урядових документів вимогам зба-
лансування соціальних витрат, окреслено 
найбільш перспективні напрямки наукових 
пошуків в сфері узгодження соціальних та 
економічних пріоритетів на принципах ста-
лого розвитку.
Ключові слова: сталий розвиток, цілі ста-
лого розвитку, соціальні пріоритети, еконо-
мічні цілі, заходи збалансування, соціальний 
захист, оптимізація витрат.

В статье рассмотрены возможные способы 
и механизмы согласования социальных и 
экономических приоритетов, предложено 
оптимизацию социальных расходов, направ-
ленную на их общественно приемлемое и 
экономически перспективное сокращение, 
определены перспективные направления 
(мероприятия) сбалансирования социаль-
ных расходов в системе социальной защиты 
в контексте принципов устойчивого раз-
вития, проанализировано соответствие 

основных планирующих правительствен-
ных документов требованиям сбаланси-
рования социальных расходов, определены 
наиболее перспективные направления науч-
ных изысканий в сфере согласования соци-
альных и экономических приоритетов на 
принципах устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, 
цели устойчивого развития, социальные 
приоритеты, экономические цели, меропри-
ятия сбалансирования, социальная защита, 
оптимизация расходов.

The article considers possible methods and 
mechanisms for social and economic priorities 
consolidation, proposes social expenditures opti-
mization aimed at their socially acceptable and 
economically perspective reduction, identifies 
the perspective directions (measures) of balanc-
ing social expenditures in the system of social 
protection in the context of the sustainable devel-
opment principles, analyzes the correspondence 
of the main planning government documents to 
the requirements of balancing social expendi-
tures, outlines the most promising directions of 
scientific research in the sphere of social and 
economic priorities coordination grounded on the 
sustainable development principles.
Key words: sustainable development, 
sustainable development goals, social priorities, 
economic goals, balancing measures, social 
protection, cost optimization.
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диційно знаходиться в центрі уваги українських 
вчених-економістів. Проведені значні комплексні 
дослідження взаємодії економічних, екологічних 
та соціальних складових розвитку сучасного сус-
пільства з урахуванням національної специфіки 
соціально-економічного розвитку. Детально нау-
ково простежені особливості впровадження посту-
латів і механізмів сталого розвитку в окремих галу-
зях суспільного життя, в тому числі в соціальній 
сфері.

Серед відомих українських вчених, які наполе-
гливо трудяться в цій галузі наукового знання необ-
хідно згадати Амошу О.І., Андрєєву В.М., Анто-
нова А.В., Жаліло Я.А., Колота А.М., Куценко В.І., 
Ковальчука К.Ф., Карамишева Д.В., Лібанову Е.М., 
Мельника Л.Г., Новікову О.Ф., Пономаренко Т.В., 
Хвесика М.А., Хлобистова Є.В та інших. Разом 
з цим, встановлення ефективних способів та меха-
нізмів узгодження економічних та соціальних пріо-
ритетів в контексті сталого розвитку має достат-
ній потенціал для детального опрацювання, що 
і спричинює актуальність цього дослідження.

Постановка завдання. Завдання статті поля-
гає в обґрунтуванні способів та визначенні опти-
мальних напрямків збалансування економічних 
та соціальних пріоритетів шляхом запровадження 
окремих заходів державної політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Україна конституційно позиціонується як соці-
альна держава, що передбачає її соціально орі-
єнтований розвиток, основна суть якого полягає 
в тому, що ринкові механізми забезпечують дохід 
громадянам внаслідок економічної активності, 
в той час як держава надає допомогу тим вер-
ствам населення, які позбавлені такої можливості. 
При цьому оптимальним видається стан суспіль-
ства, в якому якомога менше людей потребує 
соціальної підтримки.

Принципи сталого розвитку найбільш повно 
відповідають цілям побудови соціальної держави, 
оскільки в якості наріжного положення сталий роз-
виток декларує комплексний підхід до одночасної 
і збалансованої взаємодії економічних і соціаль-
них складових суспільного зростання.

Очевидно, що ефективний поступ економічної 
системи забезпечує необхідну соціальну ефек-
тивність шляхом збільшення інвестицій в соці-
альну сферу. Забезпечення якраз оптимального 
рівня соціальної ефективності є основною метою 
управлінської функції держави. Концептуально 
соціальна ефективність полягає у неперервному 
підвищенні якості життя населення шляхом вста-
новлення рівноваги між економічною ефектив-
ністю і соціальною справедливістю.

Узгодження соціальних та економічних пріо-
ритетів має базуватися на уявленні, що соціальні 
витрати не можна розглядати як благодійність, що 
гальмує економічний розвиток шляхом демотива-

ції економічної активності, а як вкладення в осно-
вну цінність суспільства – людський розвиток.

З урахуванням цього необхідним вбачається 
встановлення надійного теоретичного підґрунтя 
для забезпечення збалансованості соціальних 
та економічних цілей. В цьому контексті критично 
важливим є визначення оптимальної величини 
соціальних витрат, які з одного боку не стають 
перешкодою для реалізації економічних завдань, 
а з іншого є достатніми для усунення соціальної 
напруженості внаслідок неадекватно низького 
рівня задоволення базових потреб населення.

Взаємоприйнятним компромісом між необхід-
ністю економічного росту і соціальними витратами 
може стати досягнення збалансованості витрат на 
основі зменшення реципієнтної бази державної 
соціальної допомоги шляхом стабілізації кількості 
отримувачів через недопущення їх механічного 
приросту, в тому числі шляхом їх залучення до 
активної економічної діяльності.

Серед загальновизнаних бюджетних соціаль-
них витрат, таких як витрати на освіту, охорону 
здоров’я, духовний розвиток, збалансування 
витрат на соціальний захист видається найбільш 
перспективним з економічної точки зору та доціль-
ним з позицій досягнення соціальної справедли-
вості.

Застосування такого підходу має особливо акту-
альне значення для України, де загальні видатки 
на соціальний захист (за методологією європей-
ської системи інтегрованої статистики соціального 
захисту) склали в 2015 році 408 млрд. 242,9 млн. 
грн або 20,5 % до ВВП [1]. В Єдиному державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право 
на пільги, станом на 1 січня 2017 р. обліковано 
10,2 млн. осіб, які мають право на пільги за соці-
альною ознакою, тобто фактично кожен четвертий 
житель України. [2].

Аналіз структури отримувачів соціальної допо-
моги з позицій суспільно прийнятного скорочення 
показує, що з основних груп реципієнтів (пенсіоне-
рів, людей з особливими потребами, малозабезпе-
чених та безробітних) лише пенсіонери є соціаль-
ною групою, що має об’єктивний та гуманістично 
виправданий потенціал до зростання їх кількості. 
Принагідно зазначимо, що кількість пенсіонерів 
усіх категорій на початок 2017 року склала 11 млн. 
956 тис. осіб, в тому числі 1 млн. 395 тис. пенсіо-
нерів по інвалідності (11,7%) [1].

Щодо чисельності людей з особливими потре-
бами, то першочерговим постає завдання забез-
печення стабілізації їх кількості шляхом широкого 
впровадження комплексних превентивних заходів 
протидії інвалідизації. Для прикладу, із загального 
числа осіб з інвалідністю, близько 30 тис. скла-
дають особи, які отримали цей статус внаслідок 
нещасного випадку на виробництві або професій-
ного захворювання, чого можна було уникнути [1].
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Малозабезпечені верстви населення та без-
робітні мають найбільший потенціал не лише до 
вилучення з числа отримувачів соціальної допо-
моги, а і переходу, завдяки активної державної 
політики на принципах сталого розвитку, в розряд 
донорів економічної бази соціальної допомоги. Тут 
криється значний ресурс оптимізації соціальних 
витрат, оскільки приміром в 2016 році малозабез-
печеним сім’ям було надано державної соціальної 
допомоги на суму 10 млрд. 812 млн. 761,4 тис. 
грн, а населення у тому ж таки 2016 році отримало 
5 млрд. 704,7 млн. грн субсидій на оплату жит-
лово-комунальних послуг та 1 млрд. 579,5 млн. 
грн - на оплату скрапленого газу та палива [1]. 
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім’ям станом на 1 січня 2017 р. отримувало понад 
335,7 тис. сімей на 731,8 тис. дітей, у тому числі 
112,3 тис. багатодітних сімей на 411,2 тис. дітей; 
серед отримувачів соціальної допомоги понад 
80 тис. працездатних непрацюючих осіб [2].

Таким чином, на порядку денному стоїть 
питання виокремлення найбільш перспективних 
заходів державного регулювання, спрямованих на 
суспільно прийнятне скорочення кількості реципі-
єнтів соціальної допомоги. Необхідно зазначити, 
що філософія сталого розвитку якраз і передбачає 
акцентацію державних інституцій на використанні 
саме таких механізмів.

Основоположний документ щодо сталого роз-
витку, а саме Порядок денний на ХХІ століття, 
ухвалений на зустрічі «Планета Земля» в Ріо-де-
Жанейро в 1992 році, декларує необхідність під-
вищення ефективності виробництва і скорочення 
марнотратного споживання в процесі забезпе-
чення економічного зростання, але не конкретизує 
це завдання на рівні окремих заходів, особливо 
в питаннях соціального забезпечення[3].

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся 
Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття 
Порядку денного розвитку після 2015 року, на 
якому було затверджено нові орієнтири розви-
тку. Підсумковим документом, а саме резолю-
цією Генеральної Асамблеї ООН “Перетворення 
нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 
2030” оголошено 17 цілей в сфері сталого роз-
витку і 169 пов'язаних з ними завдань [4]. Впро-
ваджений комплексний підхід передбачає тісний 
взаємозв’язок та багато наскрізних елементів 
цілей та завдань, що об’єднують та роблять по 
справжньому неподільними економічний, соціаль-
ний та екологічний компоненти сталого розвитку.

В 2017 році Міністерством економічного роз-
витку і торгівлі України підготовлено Національну 
доповідь “Цілі Сталого Розвитку: Україна”, яка 
надає бачення орієнтирів досягнення Україною 
Цілей Сталого Розвитку, які були затверджені на 
згаданому Саміті ООН. З використанням широкого 

кола інформаційних, статистичних та аналітичних 
матеріалів було розроблено національну систему 
цілей сталого розвитку (86 завдань національного 
розвитку та 172 показники для їх моніторингу), 
що має забезпечити міцну основу для подаль-
шого планування розвитку України та моніторингу 
стану досягнення цілей сталого розвитку [5]. Ана-
ліз цього документу дозволяє виокремити заходи, 
впровадження яких найбільшою мірою сприятиме 
раціональній оптимізації соціальних витрат.

Так, в рамках досягнення цілей подолання бід-
ності та голоду, заходами оптимізації соціальних 
витрат, які в перспективі приведуть до їх змен-
шення, можна вважати:

активізацію непрацюючих працездатних учас-
ників соціальних програм шляхом застосування 
дієвих інструментів для виведення таких груп на 
ринок праці, їх залучення до життя громади;

створення умов для зростання фінансової 
спроможності домогосподарств та розширення їх 
можливостей для розвитку через систему надання 
безоплатних або частково безоплатних послуг для 
окремих категорій сімей та членів сімей (дітей);

започаткування програм «шкільне молоко», 
«овочевий мікс», «шкільний обід», що дозволить 
дітям різних вікових груп мати щоденний доступ 
до мінімального набору продуктів харчування 
та забезпечить третину їх добової норми калорій;

залучення недержавних установ та організацій 
до системи надання соціальних послуг.

Заходи, що впроваджуються в межах досяг-
нення стратегічної цілі сталого розвитку “Міцне 
здоров'я і благополуччя” відіграють ключову роль 
для ідеї скорочення та якісного переформату-
вання соціальної допомоги, про що переконливо 
свідчать дані вітчизняної статистики. Так, в системі 
Міністерства охорони здоров'я України в 2016 році 
уперше зареєстровано близько 27,4 млн. випад-
ків захворювань, з яких травми, отруєння та деякі 
інші наслідки дії зовнішніх причин склали 1,7 млн 
випадків[6]. В тому ж році більше 136 тис. осіб 
було вперше визнано інвалідами, з яких 15,3 тис. 
осіб отримали цей статус внаслідок травм, отру-
єння та інших зовнішніх причин [1].

Ефективні профілактичні заходи щодо захво-
рювань та травмування різного виду можуть сут-
тєвим чином зменшити витрати на постійний 
соціальний супровід постраждалих. До них відно-
сяться:

імплементація програм протидії особливо 
небезпечним захворюванням (туберкульозу, ВІЛ/
СНІДу тощо);

забезпечення неухильного виконання програм 
імунопрофілактики з дотриманням Національного 
календаря профілактичних щеплень;

розроблення та реалізація комплексних про-
грам безпеки життєдіяльності, в тому числі захисту 
від техногенних небезпек та стихійного лиха;
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поширення знань та практик щодо здоро-
вого способу життя та відповідальної самозбе-
режувальної поведінки, насамперед серед дітей 
та молоді.

Імплементація окремих заходів в межах стра-
тегічної цілі “Якісна освіта”, зокрема спрямова-
них на збільшення участі населення (насампе-
ред тих, хто починає входити або вже увійшли 
до зони соціальних ризиків) в освітніх програмах, 
також можуть привести в перспективі до виходу 
із сфери соціальної підтримки значних прошарків 
населення. Тут також є значний ресурс для росту, 
оскільки наразі рівень участі населення віком до 
70 років у формальних та неформальних видах 
навчання та професійної підготовки становить 
близько 9%[5].

Вдосконалення інфраструктури соціальних 
послуг, що реалізується в межах програм по 
досягненню гендерної рівності, сприяло б розван-
таженню жінок від домашніх турбот, розширенню 
їх можливостей для розвитку та участі у всіх сфе-
рах суспільного життя, в тому числі збільшенню 
економічної активності і, як наслідок, скороченню 
неефективних соціальних витрат.

Забезпечення доступу населення до належних 
санітарно-гігієнічних засобів, перш за все – до без-
печних для довкілля систем водовідведення, що 
декларується в рамках стратегічної цілі сталого 
розвитку “Чиста вода та належні санітарні умови” 
серед іншого позитивно впливає на зменшення 
захворюваності населення, а відтак і зменшення 
потенційних соціальних витрат.

Оптимізація складових соціальної допомоги 
в межах забезпечення гідної праці та економічного 
зростання реалізується через дві основні групи 
заходів:

проведення орієнтованої на розвиток політики, 
яка сприяє продуктивній діяльності, створенню 
гідних робочих місць, підприємництву, творчості 
й інноваційній діяльності та заохочує розвиток 
мікро-, малих і середніх підприємств, у т. ч. шля-
хом надання їм доступу до фінансових послуг;

сприяння забезпеченню надійних та безпечних 
умов праці для всіх працюючих, зокрема шляхом 
застосовування інноваційних технологій у сфері 
охорони праці та промислової безпеки.

Таким чином, зменшуються потенційні витрати 
для малозабезпечених верств населення, які вклю-
чаються у активну економічну діяльність та для 
осіб з особливими потребами, які стали такими 
внаслідок виробничого травматизму та професій-
них захворювань.

Заходи щодо скорочення нерівності врахову-
ють фактор незмінності складу найбідніших верств 
населення, що зумовлює їх самовідтворення 
та формує спадкоємну бідність. Станом на поча-
ток 2017 року в Україні виявлено близько 1,5 млн. 
осіб похилого віку, інвалідів, хворих, інших грома-

дян, які перебувають у складних життєвих обста-
винах[1] . До заходів, які перспективно можуть змі-
нити цю негативну тенденцію відносяться:

обов’язкове залучення дітей до освіти та охо-
плення їх виховною роботою;

впровадження реабілітаційних програм щодо 
відновлення працездатності для дорослих;

створення нових механізмів активізації отри-
мувачів державної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям;

соціальний патронат неблагополучних сімей;
підтримка розвитку соціального діалогу як 

гарантії справедливості соціально-трудових від-
носин;

запровадження програм створення доступного 
середовища для повноцінної участі людей з осо-
бливими потребами в економічному та суспіль-
ному житті.

Створення умов та забезпечення доступу 
до достатнього, безпечного і недорогого житла 
та основних життєвих послуг як пріоритетний 
напрямок державних зусиль задля досягнення 
сталого розвитку міст і громад прямо впливає на 
зменшення малозабезпечених груп населення.

В межах досягнення стратегічної цілі “Мир, 
справедливість та сильні інститути” має відбува-
тися скорочення кількості злочинів, скоєних проти 
життя та здоров’я громадян. Так, в 2017 року 
органами прокуратури в Україні було обліковано 
38,3 тис. таких злочинів [7]. В контексті запобігання 
виникненню негативних наслідків у цій сфері, 
пов'язаних із додатковим навантаженням на сис-
тему соціального захисту, пріоритетом є наступні 
заходи:

зміцнення системи охорони правопорядку 
в середовищах проживання та праці громадян;

зміцнення соціальної згуртованості;
сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства та різних форм самоорганізованої 
діяльності громадян, спрямованої на зниження 
криміногенної обстановки.

Аналіз Національної доповіді “Цілі Сталого 
Розвитку: Україна” дозволяє визначити адапто-
вані до мети сталого розвитку найбільш пріори-
тетні заходи, які сприятимуть оптимізації системи 
соціального захисту та знаходженню на цій основі 
консенсусу з економічними пріоритетами розвитку 
України. Разом з цим, статус зазначеного доку-
мента має рекомендаційний характер для органів 
влади і, відповідно, не дає уявлення про реальне 
планування реалізації цих заходів в Україні. Для 
отримання такої інформації доцільно вивчити 
поточні планувальні документи державних орга-
нів виконавчої влади. Найбільш показовим з цієї 
точки зору є середньостроковий План пріоритет-
них дій уряду до 2020 року, який, серед іншого, 
передбачає поліпшення надання державної соці-
альної підтримки. Також декларується забезпе-
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чення інклюзивності економічного зростання, що 
передбачає отримання вигоди від збагачення кра-
їни кожним громадянином і відповідно зменшення 
соціальної нерівності та напруги в суспільстві [2].

Зазначеним документом передбачено також 
Створення ефективної системи надання соціаль-
ної підтримки населенню, що дасть можливість 
забезпечити адресний підхід до надання соці-
альної допомоги малозабезпеченим громадянам 
та запровадити комплексний підхід до розв’язання 
проблем найбільш вразливих верств населення, 
сприяти їх соціальній інтеграції та подоланню 
бідності. До запланованих заходів, які сприяти-
муть в перспективі оптимізації соціальних витрат 
і відповідають принципам сталого розвитку відно-
сяться:

запровадження стимулів до працевлаштування 
отримувачів соціальної допомоги;

забезпечення адресного підходу до надання 
соціальної допомоги малозабезпеченим громадя-
нам та запровадження комплексного підходу до 
розв’язання проблем найбільш вразливих верств 
населення, їх соціальної інтеграції та подолання 
бідності;

реформування системи державної соціальної 
підтримки безробітних з метою стимулювання їх 
до активного пошуку роботи;

розроблення, за участю сторін соціального 
діалогу, механізму економічного стимулювання 
діяльності роботодавців щодо збереження життя 
і здоров’я працівників, а також зниження виробни-
чого травматизму і професійного захворювання;

стимулювання працездатних непрацюючих 
членів сімей до пошуку роботи та виведення їх із 
стану бідності;

підвищення рівня залучення населення до 
оздоровчої рухової активності і, як наслідок, спри-
яння дотриманню людиною здорового способу 
життя, а також в окремих випадках зменшення 
негативного впливу на організм людини шкідли-
вих звичок, підвищення стресостійкості та відволі-
кання від асоціальної поведінки [2].

Таким чином, необхідно зазначити, що плани 
діяльності Уряду в цілому відповідають прин-
ципам сталого розвитку [8], але заплановані 
заходи потребують більш чіткого формулювання 
і відображення в системі індикаторів досягнення 
поставлених завдань.

Висновки з проведеного дослідження. 
В ході проведеного дослідження розглянуто мож-
ливі способи та механізми узгодження соціальних 
та економічних пріоритетів та встановлено, що 
досягнення цього завдання можливе в тому числі 
шляхом оптимізації соціальних витрат, спрямова-
ної на їх суспільно прийнятне та економічно пер-
спективне скорочення.

Обґрунтовано необхідність запровадження 
заходів, що стабілізують кількість осіб з особли-
вими потребами та скорочують чисельність мало-
забезпечених і безробітних.

Досліджено стратегічні цілі сталого розви-
тку стосовно України та визначено перспективні 
напрямки (заходи) збалансування соціальних 
витрат в системі соціального захисту в контексті 
принципів сталого розвитку.

Проаналізовано відповідність основних пла-
нуючих урядових документів вимогам оптимізації 
соціальних витрат з урахуванням принципів ста-
лого розвитку.

Подальші дослідження в цьому напрямку 
мають стосуватися визначення конкретних спо-
собів стимулювання економічної активності соці-
ально уразливих груп населення, встановлення 
максимально повного переліку заходів оптимізації 
системи соціального захисту, обґрунтування меха-
нізмів соціальної допомоги, врахування екологіч-
ної складової під час винайдення соціально-еко-
номічних компромісів.
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Дана стаття присвячена розгляду 
феномену організаційної культури в 
аспекті управління економікою підпри-
ємства. Розглянуто структурні еле-
менти організаційної культури і показано 
їх взаємозв'язок і різниця з елементами 
корпоративної культури. Здійснене 
дослідження організаційної культури 
промислового підприємства зумовлене 
нерозвиненістю реагування підприємств 
сфери промисловості на зміни зовніш-
нього середовища, неготовністю до вну-
трішніх організаційних змін.
Ключові слова: корпоративна культура; 
командний дух; антикризове управління; про-
мислове підприємство; мотивація; навчання 
персоналу; економічна безпека; виробничі 
фактори; фінансові фактори; алгоритміза-
ція економіки.

Данная статья посвящена рассмотрению 
феномена организационной культуры в 
аспекте управления экономикой предприя-
тия. Рассмотрены структурные элементы 
организационной культуры и показаны их 
взаимосвязь и разница с элементами кор-
поративной культуры. Осуществлено 
исследование организационной культуры 
промышленного предприятия обусловлено 

неразвитостью реагирование предприятий 
сферы промышленности на изменения 
внешней среды, неготовностью к внутрен-
них организационных изменений.
Ключевые слова: корпоративная куль-
тура; командный дух; антикризисное 
управление; промышленное предприятие; 
мотивация; обучение персонала; экономи-
ческая безопасность; производственные 
факторы; финансовые факторы; алгорит-
мизация экономики.

This article is devoted to the phenomenon of 
organizational culture in the aspect of man-
agement of the enterprise economy. Structural 
elements of organizational culture are consid-
ered and their interrelation and a difference 
with elements of corporate culture are shown. 
Research of organizational culture of the indus-
trial enterprise is carried out due to the under-
development of the response of enterprises in 
the sphere of industry to changes in the external 
environment, unpreparedness for internal orga-
nizational changes.
Key words: corporate culture; team spirit; 
crisis management; industrial enterprise; moti-
vation; personnel training; economic security; 
production factors; financial factors; algorithmi-
zation of economy.

Постановка проблеми. Основою життєвого 
циклу та організаційного потенціалу будь-якого 
промислового або торгового підприємства є куль-
тура – цінності, норми і відносини, які прийма-
ються і поділяються більшістю співробітників. 
Організаційна культура може бути причиною під-
вищення або зниження ефективності діяльності 
підприємства. Як показує зарубіжний і вітчизняний 
досвід, в умовах ринку організаційна культура стає 
ключовим фактором ефективного (або, навпаки, 
неефективне) розвитку підприємства. Численні 
«дитячі» хвороби і висока «смертність» знову 
утворених підприємств, особливо в сфері малого 
бізнесу, теж є індикаторами, пов'язаними зі слаб-
ким розвитком організаційної культури, або з фор-
муванням опозиційних субкультур. 

В Україні актуальність досліджень внутрішньої 
культури підприємств обумовлена кардиналь-
ними змінами в політичній і соціально-економічній 
сферах, що відбулися за останні тридцять років. 
Перехід від державної до приватної форми влас-
ності, зміна статусу підприємств, ліквідація галузе-
вої залежності, самостійний вихід на міжнародну 
арену – все це змусило вітчизняну промисловість 
шукати більш ефективні способи організації про-
цесів, створювати нові організаційні структури, 

впроваджувати прогресивні форми регуляторного 
менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Корпоративну культуру як економічне поняття 
та важливого чинника управління персоналом 
у своїх наукових працях розглядали такі вітчиз-
няні та зарубіжні вчені та науковці, як: Т. Алпє-
єва, Б. Гаєвський, Ю. Давидов, Ю. Красовський, 
Ю. Палеха, С. Рей, О. Грішнова, І. Мажура, 
Т. Кицак, І. Петрова, Т. Пономаренко, М. Коул та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є роз-
робка економічної процедури діагностики органі-
заційної культури та алгоритм формування кор-
поративної культури промислового підприємства. 
У відповідності з цією метою автор ставить перед 
собою наступні завдання: визначити характер 
впливу організаційної та корпоративної культури 
на функціонування і розвиток промислового під-
приємства; виділити і позначити основні харак-
теристики корпоративної культури як вищої стадії 
розвитку організаційної культури підприємства, 
розкрити властиві їй цінності, структуру та критерії 
її діагностики; виявити особливості впливу зовніш-
ніх умов на становлення корпоративної культури 
промислового підприємства; дослідити резерви 
підвищення адаптивних можливостей підприєм-
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ства до зовнішнього середовища шляхом форму-
вання корпоративної культури.

 Виклад основного матеріалу дослідження. 
Багато організацій стали вирішувати завдання 
швидкого і оптимального входження в ринкову 
економіку, яка мала і має досі транзитивний 
характер. З одного боку, приватизованим підпри-
ємствам, які пережили процес переділу власності, 
характерна повна або часткова зміна вищої ланки 
управління, що нерідко зумовлювало виникнення 
напруги у взаєминах між керівництвом і персо-
налом і превалюванням неформальних відно-
син в організації. З іншого боку, саме відмова від 
централізованого, зовнішнього управління з боку 
галузевих міністерств змушувала ці підприємства 
швидко знаходити форми згуртування колек-
тиву, об'єднання людей для роботи на єдині цілі. 
Перед вітчизняними промисловими підприєм-
ствами стоять завдання самозбереження, розви-
тку та конкурентоспроможності на вітчизняному 
та міжнародному ринках.

Складність реформування особливо відби-
лися на великих промислових підприємствах, 
багато з яких є містоутворюючими, що ускладнює 
пошук нових кадрів, перенавчання працюючих, 
пошук коштів на модернізацію матеріальної бази. 
Розлад горизонтальних зв'язків ускладнює пошук 
сировинних партнерів, замовників на вироблену 
продукцію. У цих випадках пошук нових форм 
взаємодії колективів підприємств прослідкову-
ється саме у створенні такого корпоративного 
духу, який може забезпечити реалізацію довго-
строкових стратегій розвитку. 

Актуальність проблеми значно посилюється, 
якщо розглядати розвиток бізнес-організацій в кон-
тексті глобалізації та взаємовпливу національних 
і ділових культур. Тут можливі різні сценарії від 
зіткнення культур до їх асиміляції, на які звер-
тається увага у спільних розробках вітчизняних 
і зарубіжних дослідників. Ділова культура органі-
зації, зрозуміло, може бути фактором стагнації 
і навіть деградації організацій. Але в першу чергу 
нас цікавить така культура, яка сприяє зростанню 
і сталого розвитку організації. Слід підкреслити, 
що в результаті становлення глобальної економіки 
ослабли традиційні національні і етнічні культури. 
На цьому тлі корпоративна культура великих ком-
паній, як вища стадія розвитку їх організаційної 
культури, стає домінуючим фактором не тільки 
групової ідентичності людини, але і чинником соці-
алізації індивіда в організації.

Автор визначає корпоративну культуру як набір 
норм, правил, традицій, прийнятих менеджментом 
і персоналом організації та одержують вираження 
в заявлених організацією цінностях, які задають 
персоналу орієнтири поведінки і дій. Таким чином, 
базовим ознакою трансформації організаційної 
культури в корпоративну культуру автор вважає 

ступінь відповідності цінностей персоналу цін-
ностей організації, визначаються суб'єктом влади 
в цій організації.

Культура (в широкому сенсі слова) є адап-
таційним механізмом відтворення соціального 
досвіду, що допомагає людям розвиватися в пев-
ному соціальному середовищі, зберігаючи єдність 
і цілісність своєї спільноти. Потреба у відтворенні 
придбаного та запозиченого соціального досвіду 
актуальна і для організації в цілому – в даному 
контексті культура виконує функції внутрішньої 
інтеграції та зовнішньої адаптації організації, слу-
жить фактором стійкості і керованості, у резуль-
таті формується команда однодумців, підви-
щується рівень мотивації і ефективності обміну 
досвідом, знаннями та навичками. Розглядається 
питання впливу зовнішнього середовища на під-
приємство, що, природно, позначається на її 
культурі, у той же час, не на всіх культурах вплив 
позначається однаково. Через спільний досвід 
персонал підприємства по-різному вирішує дві 
дуже важливі проблеми: а) зовнішня адаптація 
(що повинно бути зроблено підприємством для 
того, щоб вижити в умовах жорсткої зовнішньої 
конкуренції); б) внутрішня інтеграція (як внутріш-
ньо організаційні процеси і відносини сприяють 
його зовнішньої адаптації). Процес зовнішньої 
адаптації й виживання пов'язаний з пошуком 
і знаходженням підприємством своєї ніші на 
ринку і її пристосуванням до постійно мінливого 
зовнішнього оточення – процес досягнення під-
приємством своїх цілей і взаємодії з представни-
ками зовнішнього середовища. 

До проблем зовнішньої адаптації та виживання 
відносяться: 

1. Місія і стратегія (визначення місії організації 
і її головних завдань; вибір стратегії виконання 
цієї місії); 

2. Цілі (встановлення специфічних цілей і вну-
трішнє прийняття їх співробітниками); 

3. Кошти (ресурси, використовувані для досяг-
нення цілей; консолідація зусиль у досягненні 
обраної мети; адаптація організаційної структури, 
оптимізація систем стимулювання і звітності); 

4. Контроль (встановлення індивідуальних і гру-
пових критеріїв ефективної діяльності; створення 
інформаційної інфраструктури); 

5. Коригування поведінки (створення системи 
заохочення і покарання, прийнятої з виконанням 
або невиконанням поставлених завдань). 

Серед проблем внутрішньої інтеграції найбільш 
значущими, на думку сучасних дослідників, є: 

1. Спільна мова і концептуальні категорії (вибір 
методів комунікації; визначення значення вико-
ристовуваного мови і концепцій); 

2. Межі підприємства і критерії входження 
і виходу з нього (встановлення критеріїв членства 
в організації, і її групах); 
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3. Влада і статус (встановлення правил при-
дбання, утримання та втрати влади; визначення 
і розподіл статусів в організації); 

4. Особистісні відносини (встановлення фор-
мальних та неформальних правил про характер 
організаційних відносин між співробітниками, вра-
ховуючи їх вік, стать, освіту, досвід та ін.; визна-
чення допустимого рівня відкритості на роботі); 

5. Нагородження і покарання (визначення 
базових критеріїв бажаного і небажано поведінки 
та відповідних їм наслідків); 

6. Ідеологія та «релігія» (визначення значення 
і ролі зазначених феноменів в організаційній життя). 

Деякі дослідники пропонують іншу структуру 
організаційної культури, виділяючи такі її компо-
ненти: світогляд, організаційні цінності, стилі пове-
дінки, норми, психологічний клімат організації. На 
думку автора, цю структуру зручно використову-
вати для прикладного аналізу організаційної куль-
тури промислового підприємства. Жоден з означе-
них компонентів окремо не може бути ототожнений 
з організаційною культурою підприємства, проте 
в сукупності вони можуть дати досить повне уяв-
лення про організаційної культурі.

У зарубіжній і вітчизняній науці досі всебічно 
розробленої концепції організаційної культури 
поки ще не сформувалося [3, c. 67]. У більшості 
робіт організаційна культура не виступає самостій-
ним об'єктом дослідження, а вживається поряд 
з пов'язаними теоретичними поняттями, такими як 
«культура управління». Ще існує термінологічна 
плутанина з приводу смислового навантаження 
понять «організаційна культура» і «корпоративна 
культура». Великий вплив на забезпечення ста-
лого розвитку промислового підприємства має 
функціональний зміст організаційної культури, 
тобто її здатність відтворювати необхідні моделі 
корпоративного поведінки. За організаційною куль-
турою, перш за все, закріплюються такі функції як: 
навчання персоналу; формування іміджу органі-
зації; професійна адаптація нових співробітників; 
відтворення кращих традицій організації. 

«Організаційна культура» і «корпоративна куль-
тура» – самостійні феномени, де перша утворю-
ється спонтанно через взаємодію цінностей самих 
працівників, а друга спеціально формується, як 
правило, лідерами корпорації і об'єднує цінності 
цієї організації [1]. Структурними елементами кор-
поративної культури є філософія «спільної долі», 
місія організації, корпоративний дух, система 
внутрішньофірмового інформування, концепція 
«людського капіталу». Елементи володіють кон-
солідуючими і мобілізуючими витоками, задають 
орієнтири внутрішньої соціокультурної інтеграції 
персоналу, ефективних професійних, ділових від-
носин та зовнішньої адаптації сучасної корпорації. 

Щодо питання про управління організацій-
ною культурою в умовах мінливого внутрішнього 

і зовнішнього середовища, то дії, ефективні в умо-
вах зовнішньої кризи, можуть вживатися без вклю-
чення ресурсів організаційної культури підприєм-
ства в цілому – на рівні управлінської команди, 
але світовий і вітчизняний досвід показують, що 
ресурс організаційної культури персоналу підпри-
ємства недоцільно ігнорувати і це є згубним для 
внутрішнього середовища підприємства, що пря-
мим чином впливає на показники його розвитку [2].

Аналіз моделей організаційного розвитку захід-
ної соціологічної думки, являє концептуально-
цінні передумови даного дослідження. В основі 
спільностей і відмінностей моделей організацій-
ного розвитку – інваріантність трактування тер-
міну «організаційний розвиток», представленого 
сутнісним ядром концептуальних моделей. Відпо-
відно до одного з підходів: організаційний розви-
ток – це природний процес якісних змін в органі-
зації, похідних від її віку [9]. Інші автори вважають, 
що організаційний розвиток пов'язаний з такими 
змінами, які сприяють зростанню чисельності 
персоналу або збільшення розмірів організації 
і визначаються нововведеннями. Також пошире-
ний підхід, згідно з яким організаційний розвиток – 
складна освітня стратегія, розрахована на зміну 
соціальних відносин, поглядів людей і структури 
організації з метою поліпшити її адаптацію до 
вимог технології і ринку. Дане трактування є для 
автора пріоритетним, оскільки містить такі важ-
ливі елементи, як стратегія, структура, адаптація, 
вимоги зовнішнього середовища. 

В структурі стратегічного управління органі-
заційним розвитком промислового підприємства 
виділено наступні моделі останнього: структурно-
ситуаційна, інноваційна, феноменологічна, кон-
фліктна, селекційна [5]. Критерії класифікації вка-
заних моделей акцентовані на наступних факторах 
організаційного розвитку підприємства: зовнішнє 
середовище, внутрішнє середовище, структура 
підприємства. Таким чином, джерела, що штовха-
ють організацію до зміни, всі моделі були розбиті 
на ендогенні, екзогенні та змішані. 

За логікою програмування змін вони були роз-
ділені на балансові (принцип забезпечення рівно-
ваги і ізоморфності середовища або підтримання 
рівноваги всередині організації); конфліктні (дис-
баланс як умовна динаміка системи); змішані, що 
визнають обидва механізму рівноправними. 

За механізмом, який визначає логіку проті-
кання процесу, вони розмежовані на раціонально 
сплановані (навмисно викликані і реалізуються 
активним суб'єктом і є результатом реалізації 
якогось проекту або плану); спонтанні, де про-
цес змін не обумовлено цілеспрямованою діяль-
ністю і не пов'язаний з реалізацією будь-якого 
плану; змішані.

За впливом попереднього розвитку на логіку 
структурних змін вони розділені на волюнтарист-
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ські, що заперечують або ігнорують вплив попе-
реднього розвитку на вибір майбутньої зміни 
організації, і історичні, які вважають, що пере-
дуючим розвиток є фактор, який визначає логіку 
змін; змішані, де обидва чинники в тій чи іншій 
мірі представлені. 

За способом реагування організації на зміни 
джерело моделі були розбиті на ті, в яких сис-
тема описується як пасивно реагуюча (адаптивні), 
активно впливаюча (які адаптують), змішані. 

За підсумком процесу зміни підходи представ-
лені у вигляді моделей: з телеологічно запрогра-
мованим результатом, де результат змін розгляда-
ється як заданий вихідною програмою активного 
суб'єкта; випадковісних, де підсумок розвитку не 
запрограмований і результат зміни описується як 
продукт дії безлічі факторів; змішаних, де визна-
ються обидва фактори. 

По сфері протікання вони розділені на фокусні 
(численні моделі, де процес структурних змін опи-
сується на рівні поодиноких організацій) та попу-
ляційні (де той же процес описується на рівні орга-
нізаційної популяції). 

Видається необхідним відзначити, що зазна-
чені моделі дають глибокий опис тільки приватних 
параметрів, не зважаючи на інші, не менш значущі 
[4, c.67]. На думку автора, лише селекційна модель 
найбільш повно і універсально описує процес 
організаційного розвитку підприємства. Так, звер-
таючись до популяційно-селекційної версії селек-
ційної моделі, акцентуючи увагу на особливості 
культурологічних підприємств, представляється 
можливим створення інтегральної, практично орі-
єнтованої моделі структурних змін підприємства. 

Розглядаючи популяційно-селекційну версію 
в масштабі підприємства, автор бере підрозділ 
останньої популяції, у якій може бути реалізовано 
послідовне впровадження елементів розроблю-
ваної стратегії. Повертаючись до питання про 
виникнення і взаємодію субкультур в рамках 
організаційної культури, автор проводить анало-
гію з зазначеною вище моделлю, згідно з якою 
розвиток організаційної культури ґрунтується на 
акцентуації зусиль для підтримки домінування тієї 
субкультури, яка максимально відповідає корпо-
ративним цінностям і цілям існування підприєм-
ства, обумовленого різними факторами.

Висновки з проведеного дослідження. Орга-
нізаційна культура підприємств, розглянута з точки 
зору раціонально-прагматичного підходу, є сфор-
мованим атрибутом організації, що складається 
з поділюваних працівниками базових уявлень, що 
передаються через певні ритуали та відображені 
в нормативних документах. Критеріями вивчення 
і оцінки організаційної культури підприємства на 
предмет ступеня її відповідності корпоративної 
культури є: зміст домінуючих цінностей співробіт-
ників, рівень розподіленості цінностей всередині 

колективу, ступінь відповідності цілей і цінностей 
співробітників і підприємства, тип мотивації праці, 
характер взаємин у колективі і ступінь соціаль-
ної напруженості, рівень задоволеності працею, 
рівень захищеності інтересів і прав працівників; 

Інтегративна модель організаційного розвитку 
заснована на застосуванні популяційно-селекцій-
ної версії організаційного розвитку масштабів під-
приємства, де підрозділи розглядаються в якості 
популяцій. Виходячи з факту взаємодії субкультур 
в рамках організаційної культури, проводиться 
аналогія з популяційно-селекційною моделлю 
розвитку, згідно з якою розвиток організаційної 
культури ґрунтується на акцентуації зусиль для 
підтримки домінування тієї субкультури, яка мак-
симально відповідає цілям існування підприєм-
ства, обумовленого різними зовнішніми і внутріш-
німи чинниками. 

На основі економічного аналізу (експертне опи-
тування, анкетне опитування, аналіз документів, 
вторинний аналіз даних) встановлено, що куль-
туру сучасних промислових підприємств харак-
теризує розвиненість цінностей колективного 
командного настрою, наступності, стабільності, 
дисципліни та відданості підприємству, сильно 
розвинені утриманські і «матеріалістичні» настрої, 
значні відмінності (дуалізм) в ціннісних установках 
працівників та керівників, «клановість» взаємин 
(повага до влади старших, обов'язковістю і відпо-
відальністю членів команди, турботою лідерів про 
ведених (патерналізмом), комфортністю), високий 
інтегрований коефіцієнт задоволеності змістом 
трудової діяльності, «інструментальна» і «люмпе-
нізована» мотивація, при цьому персонал підпри-
ємств готовий і бажає змін; 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ НА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  
ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
INFLUENCE OF INNOVATIVE COMPONENT ON THE INVESTMENT 
ATTRACTION TO THE NATIONAL ECONOMY

У статті проаналізовано основну пробле-
матику запровадження інноваційних форм 
діяльності, що впливають на зростання 
національної економіки. Приведено закор-
донні приклади впровадження відносно 
створення індустріальних парків та збіль-
шення активності державних органів влади 
в їх створенні Окреслено вплив форм інно-
ваційної діяльності на залучення інвестицій 
до національної економіки та запропоно-
вано на основі аналізу наукових публікацій 
систему залучення інвестицій за рахунок 
впровадження Розкрито зміст системи, що 
впливає на залучення інвестицій інновацій-
них форм діяльності. Підсумовано на основі 
наукового дослідження реалізацію іннова-
ційних форм діяльності при визначенні міс-
цевих факторів, що можуть вплинути на 
розвиток інноваційна діяльності є пріори-
тетним напрямком при створенні наукових 
парків, технологічних парків чи індустріаль-
них парків.
Ключові слова: технопарки, індустріальні 
парки, наукові парки, інновації, галузі, іннова-
ційний тип.

В статье проанализированы основную про-
блематику внедрения инновационных форм 
деятельности, влияющие на рост нацио-
нальной экономики. Приведены зарубежные 
примеры внедрения относительно создания 
индустриальных парков и увеличение актив-
ности государственных органов власти 
в их создании Определены влияние форм 
инновационной деятельности на привлече-
ние инвестиций в национальную экономику 
и предложены на основе анализа научных 
публикаций систему привлечения инвести-
ций за счет внедрения Раскрыто содер-
жание системы, влияет на привлечение 

инвестиций инновационных форм деятель-
ности. На основе научного исследования 
показана реализация инновационных форм 
деятельности при определении местных 
факторов, которые могут повлиять на 
развитие инновационная деятельности 
является приоритетным направлением при 
создании научных парков, технологических 
парков или индустриальных парков.
Ключевые слова: технопарки, индустри-
альные парки, научные парки, инновации, 
отрасли, инновационный тип.

The article analyzes the main problems of the 
introduction of innovative forms of activity that 
influence the growth of the national economy. 
The scientists who were engaged in the analysis 
of innovative forms of activity were noted. The 
article presents the foreign examples of imple-
mentation in relation to the creation of industrial 
parks and increase the activity of state authori-
ties in their creation. The influence of forms of 
innovation activity on attraction of investments 
into the national economy is outlined and the 
system of attraction of investments through 
the introduction is proposed on the basis of the 
analysis of scientific publications. The content of 
the system influencing attraction of investments 
is disclosed. innovative forms of activity. The 
content of the system that influences invest-
ment attraction is revealed. Summarized on the 
basis of scientific research the implementation 
of innovative forms of activity in determining the 
local factors that may affect the development 
of innovation activities is a priority area in the 
creation of science parks, technological parks or 
industrial parks.
Key words: industrial parks, industrial parks, 
scientific parks, innovations, branches, innova-
tive type.

Постановка проблеми. Подальше соці-
ально-економічне зростання в Україні можливо 
лише за наявності достатніх обсягів коштів. 
Зростання інвестицій до національної еконо-
міки, перш за все позначається на соціальному 
аспекті країни, створюючи нові робочі місця, 
зростання заробітної плати, модернізація інф-
раструктури регіонів, тим самим стимулюючи 
розвиток малого підприємництва. Оскільки залу-
чення інвестицій вливає як на країну в цілому 
так і окремо на певний регіон країни, важливого 

значення набуває дослідження різних форм 
інвестиційних надходжень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження інноваційної скла-
дової, щодо залучень інвестицій в національну 
економіку зробили, такі вчені як: О.І. Амоша, 
В.М. Геєць, М.І. Волков, М.П. Денисенко, 
А.А. Динкін, М.А. Козоріз, Л. Яремко, В.І. Ляшенко, 
Т.Пономаренко. А також вартий уваги – напря-
мок досліджень розвитку технопарків та їх ролі 
в національній економіці, зокрема дане питання 
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було розглянуто такими вченими: Д. Гібсон, 
Н. Дорфман, А. Капустін, О. Мазур, Д. Черваньов, 
О. Чмир, В. Шукшунов та інші. Вплив інновацій-
ної складової, щодо залучення інвестицій варто 
розглядати під кутом – дослідження ролі іннова-
цій у залученні інвестицій в інших країнах світу 
та адапатації закордонного досвіду до сучасних 
реалій в економіці України, наразі дане питання 
вимагає подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз впливу форм інноваційної діяльності на 
залучення інвестицій до національної економіки 
та розробити на основі аналізу наукових публіка-
цій систему залучення інвестицій за рахунок впро-
вадження інноваційних форм діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток національної економіки тісно пов'язаний 
з сучасною модернізацією всіх господарських про-
цесів, що ґрунтується на виробництві науково-
технічних засобів для зовнішнього і внутрішнього 
ринках. На сьогодні державна політика має зосе-
редитися на розвитку високотехнологічних вироб-
ництв, що має стати основою інноваційного шляху 
розвитку національної економіки. Індустріальні 
парки виступають одним із дієвих інструментів 
прискорення соціально-економічного становлення 
держави як конкурентоспроможного члена світової 
спільноти та формує стимулюючі умови до зрос-
тання інших учасників ринку на рівні національ-
ної економіки. Індустріальні парки представляють 
собою юридично відокремлену земельну ділянку, 
що призначена для розвитку промислового вироб-
ництва. Запровадження індустріальних парків на 
регіональному рівні є важливим елементом залу-
чення іноземних інвесторів та найновіших техно-
логій. Україна має досвід створення технопарків, 
однак його часто ототожнюють до індустріальних 
парків. Основною відмінністю технопарків від інду-
стріальних парків є:

1) технопарки сприяють створенню інновацій-
них технологій на виробництві, для чого в наявності 
має бути науково-дослідний складник у вигляді 
наукових інститутів, центрів чи університетів; 

2) індустріальні парки виконують функцію забез-
печення підприємства і є структурою для здій-
снення їх основної діяльності. Іншою відмінністю 
індустріальних парків від технопарків є концеп-
ція розвитку території індустріальних парків, що 
визначає зобов'язання та функцій єдиної системи 
управління комунальними, інноваційними, охорон-
ними та іншими послугами. До основних джерел 
індустріальних парків варто віднести інвестиційні 
ресурси. Тому для України актуальності набуває 
розвиток та стимулювання внутрішніх і зовнішніх 
інвестицій на рівні державної підтримки. 

Аналізуючи приклад Туреччини, варто під-
креслити, що індустріальні парки звільняються 
від ПДВ та різного мита на імпортне обладнання 

та отримають занижені ставки корпоративного 
податку, а також звільняються від сплати внесків 
на соціальне страхування, податку на нерухо-
мість, а також зменшення витрат при оформленні 
документів на виділення землі та надання піль-
гового тарифу на електроенергію, воду, природ-
ний газ та зв’язок. Також цікавим досвідом буде 
створення індустріальних парків в Республіці 
Польща, які є частково звільненими від податку 
на майно, а також існує ціла програма створення 
нових робочих місць – розмір залежить від про-
екту і може сягати 15 600 злотих (4 тис. дол. 
США) за одне робоче місце. Беручи до уваги 
досвід Чехії індустріальні парки отримають звіль-
нення від корпоративного податку на 10 років 
та на 5 років звільнення від податку на майно. 
Якщо у 1990 р. За реальним ВВП на душу насе-
лення Чехія випереджала Україну в два рази, то 
сьогодні вона випереджає Україну за цим показ-
ником вже в чотири рази [1].

Закон України «Про індустріальні парки» визна-
чає основні положення, забезпечує умови для 
створення та функціонування індустріальних пар-
ків. Створення і функціонування індустріальних 
парків на території України здійснюються на таких 
засадах:

1) вільного доступу до інформації про можли-
вість використання земель для створення інду-
стріальних парків;

2) конкурентності у виборі керуючої компанії на 
землях державної та комунальної власності;

3) гарантування прав на земельні ділянки 
у межах індустріального парку;

4) державної підтримки створення індустріаль-
них парків; 

5) державного стимулювання залучення інвес-
тицій в індустріальні парки. 

Основними перевагами учасників індустріаль-
ного парку є: нульова ставка мита на обладнання 
та деталі до нього, що не виробляються в Укра-
їні; зміна зобов'язань відносно розвитку інфра-
структури населених пунктів, на території яких 
створюються індустріальні парки; державна під-
тримка облаштування; прозора та проста проце-
дура набуття прав власності на земельну ділянку 
в межах індустріального парку; розвинута в Україні 
геоінформаційна система. Суб'єкт, що започатко-
вує індустріальний парк, має розробити концеп-
цію форми, мети, завдання створення та функці-
ональне призначення індустріального парку, місце 
розташування та розмір земельної ділянки, строк, 
на який створюється індустріальний парк, бізнес-
план розвитку індустріального парку, орієнтовні 
ресурси, можливі результати функціонування інду-
стріального парку [2; 4].

Одним з вдалих прикладів розроблення інно-
ваційного середовища було створення наукового 
парку "Київська політехніка", що є підконтрольним 
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проектом в рамках Закону України "Про Науковий 
парк "Київська політехніка". Даний закон визначає 
основні засади соціального середовища на базі 
університету залученню до співпраці всіх учасни-
ків в інноваційному процесі. Згідно закону України 
"Про Науковий парк "Київська політехніка" науко-
вому парку «Київська політехніка» притаманний 
республіканський масштаб діяльності без чіткого 
акцентування на потреби регіону. Досліджуючи 
Закон України «Про наукові парки», варто поси-
лити в структурних схемах діяльності наукових 
парків взаємодію з регіональною владою. В основі 
даного закону лежать напрямки розвитку наукових 
парків – економічно і соціально зумовлені наукові, 
науково-технічні та інноваційні напрями діяль-
ності, відносно діяльності наукового парку, галузе-
вого профілю або спеціалізація вищого навчаль-
ного закладу або наукової установи [3].

Звертаючись назад до напрямку індустріаль-
них парків слід зазначити, що вони є інструментом 
економічного розвитку, що стали фактором при-
скорення розвитку Західної Європи, Китаю, Япо-
нії та США. Варто навести приклад США – в штаті 
Невада (США) створюється найбільший у світі 
індустріальний парк Таhое Рено Industrial Center 
площею 43000 га. Парк буде розміщувати вироб-
ництва з літій-іонних акумуляторів з інвестиціями 
у 5 млрд дол США, дата-центр Super NAP Tahoe 
Reno з інвестиціями 3 млрд. дол США, завод япон-
ського виробника Panasonic з інвестиціями 2 млрд. 
дол США та сотні інших сучасних виробництв. 
Організація промислового розвитку (UNIDO) було 
проведено дослідження відносно створення інду-
стріальних парків та збільшення активності дер-
жавних органів влади в їх створенні. До основних 
стимулів індустріальних парків слід віднести: піль-
гові ставки по кредитам, низькі податки та мита, 

переваги використання земельних ресурсів, суб-
сидіювання тарифів, телекомунікаційного зв'язку, 
електрики та води, спрощення митних процедур 
колективного використання послуг та комунальної 
інфраструктури. Інвестиційні заходи в національ-
ній економіці мають бути сфокусовані на галузі, що 
мають високу ступінь в ланцюгу доданої вартості, 
зокрема це – науково-дослідна діяльність та діяль-
ність в сфері ІЕ, легкої промисловості, фармацев-
тики, машинобудування, суднобудування, авіа-
пром та ін. Має бути регіональне балансування 
у створенні індустріальних парків у будь-якому 
місці чи селі, де є промислова ділянка, бажання 
місцевої влади чи ініціатива інвесторів.

Схиляючись до інноваційного типу національ-
ної економіки, технологічні парки посилюють здат-
ність держави на світовому рівні, зокрема у нових 
видах виробництва, а також збільшення інновацій-
ної складової в експорті продукції. Започаткування 
технопарків згідно думки багатьох науковців було 
зроблено з метою створення комплексної органі-
зації, наукомісткого виробництва з виникненням 
нових технологій. Технологічні парки мають прин-
ципово нові базові технології, що сприяють комер-
ціалізації, досягненню технологічної револю-
ції – проведення між приватними та державними 
структурами науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт, зміцненню зв'язків універси-
тету з промисловістю у сфері НДДКР, допомагає 
розвиватися новим фірмам. Основним завданням 
технопарку є стимулювання розвитку регіонів, але 
має на меті провести деіндустріалізацію, також 
спрощення реалізації комерційних і промислових 
інновацій [4]. 

На прикладі Туреччини варто навести функці-
онування поряд з індустріальними парками тех-
нологічних парків. В центрі дослідницької діяль-

Таблиця1
Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2017 роки1 (млн. грн) [10]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
житлові будівлі 25753,7 26582,3 34256,0 36128,9 33177,0 45609,8 44864,9 53371,8
нежитлові будівлі 37156,6 49113,5 54772,7 45252,3 40859,7 43330,9 59398,3 65605,2
інженерні споруди 39062,6 57935,2 61380,3 51844,2 46599,3 50948,7 67517,1 78563,5
машини, обладнання та інвентар 54059,2 71771,4 77015,4 79032,9 68948,8 84423,2 123133,3 154721,7
транспортні засоби 11025,3 17014,0 27015,9 16246,8 13830,4 19650,0 36685,7 60123,9
земля 1182,2 2270,1 1755,4 1018,6 999,3 1441,8 1915,8 1994,0
довгострокові біологічні активи рос-
линництва та тваринництва 1797,2 2889,9 1780,1 2358,4 2034,2 2762,6 3162,7 3727,9

інші матеріальні активи 3626,0 4333,8 6877,9 7511,5 5586,4 6563,9 10712,7 13931,5
права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо

3044,0 4101,9 3655,9 5631,5 2974,3 12457,8 4180,8 5717,7

програмне забезпечення та бази 
даних 2802,4 3254,0 3409,1 3477,6 3207,3 4908,4 6315,5 8196,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  
за 2014-2017 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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ності зосереджено підтримку науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), для 
того щоб довести наукову розробку до її подаль-
шого випуску на виробництві. Для того щоб забез-
печити максимальну ефективність функціону-
вання технопарків у промисловій сфері учасникам 
турецьких технопарків надають наступні привілеї: 
звільнення від податку на створення програмного 
забезпечення, НДДКР чи проектні заходи; реаліза-
ція програмного забезпечення створеного в межах 
технопарків звільняється від оподаткування ПДВ; 
оплата праці персоналу звільняється від усіх 
податків; звільнення від мита учасників технопарку 
на імпортну продукцію, що потрібна для реалізації 
дослідницьких та проектних програм [5].Наступ-
ним етапом наукової статті стане визначення 
пріоритетів в інвестиціях в певні види активів під-
приємств та організацій на основі статистичних 
даних капітальних інвестицій за видами активів за 
2010-2017 роки1 (млн. грн). Приведені статистичні 
данні стануть однією з компонент при формуванні 
системи залучення інвестицій за рахунок впро-
вадження інноваційних форм діяльності. А також 
буде підкреслено доля капітальних інвестицій за 
видами активів на загальнонаціональному рівні.

Перш за все, варто надати визначення на 
гістограмі (рис. 1), до яких даних належить, 
кожна з ліній гістограми – житлові будівлі – 1; 
нежитлові будівлі – 2; інженерні споруди – 3; 
машини, обладнання та інвентар – 4; транспортні 
засоби – 5; земля – 6; довгострокові біологічні 

актив рослинництва та тваринництва – 7; інші 
матеріальні активи – 8; права на комерційні 
познання, об'єкти промислової власності, автор-
ські та суміжні права, патенти, ліцензії, конце-
сії тощо – 9; програмне забезпечення та бази 
даних – 10. Найбільшу долю інвестицій за капі-
тальними інвестиціями за видами активів склада-
ють нежитлові будівлі(2010 рік – 37156,6 млн. грн; 
2011 рік – 49113,5 млн. грн; 2012 рік – 54772,7 млн. грн; 
2013 рік – 45252,3 млн. грн; 2014 рік – 40859,7 млн. грн; 
2015 рік – 43330,9 млн. грн; 2016 рік – 
59398,3 млн. грн; 2017 рік – 65605,2 млн. грн); інже-
нерні споруди(2010 рік – 39062,6 млн. грн; 
2011 рік – 57935,2 млн. грн; 2012 рік – 61380,3 млн. грн; 
2013 рік – 51844,2 млн. грн; 2014 рік – 46599,3 млн. грн; 
2015 рік – 50948,7 млн. грн; 2016 рік – 67517,1 млн. грн; 
2017 рік – 78563,5 млн. грн); машини, облад-
нання та інвентар (2010 рік – 54059,2 млн. грн; 
2011 рік – 71771,4 млн. грн; 2012 рік – 77015,4 млн. грн; 
2013 рік – 79032,9 млн. грн; 2014 рік – 68948,8 млн. грн; 
2015 рік – 84423,2 млн. грн; 2016 рік – 
123133,3 млн. грн; 2017 рік – 154721,7 млн. грн). Також 
починають зростати інвестиції в програмне забезпе-
чення та бази даних, як в одну зі складових функціону-
вання підприємств та організацій в сучасному світі – 
2010 рік – 2802,4 млн. грн;2011 рік – 3254,0 млн. грн; 
2012 рік – 3409,1 млн. грн; 2013 рік – 3477,6 млн. грн; 
2014 рік – 3207,3 млн. грн; 2015 рік – 4908,4 млн. грн; 
2016 рік – 6315,5 млн. грн; 2017 рік – 8196,4 млн. грн.

На основі запропонованої системи по залученню 
інвестицій за рахунок впровадження інноваційних 
форм діяльності (рис. 2) варто розкрити сутність 
інноваційної діяльності та її впливу на національну 
економіку. До найбільш вагомих форм інноваційної 
діяльності варто віднести створення технопарків, 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої 
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
за 2014-2017 роки без частини тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій та Луганській областях.

 
Рис. 1. Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2017 роки1(млн. грн)
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наукових парків та індустріальних парків. Головною 
відмінністю між технопарками та індустріальними 
є різні функціональні зобов’язання реалізації інно-
вацій, якщо індустріальні парки лише забезпечують 
інноваційну діяльність, то технопарки безпосеред-
ньо приймають участь в даному процесі. Наукові 
парки виступають одним з підвидів технопарків. 
До основних переваг технопарків варто віднести – 
преференції щодо оподаткування заробітної плати 
персоналу, звільнення від мита, можливість реалі-
зовувати інноваційну продукцію, наприклад, про-
грамне забезпечення, державно-приватне парт-
нерство, налагодження зв’язків з університетами, 
розвиток інноваційних стартапів. До переваг інду-
стріальних парків варто віднести ставку нульового 
мита [11], надання допомоги з боку держави щодо 
облаштування місця для індустріального парку, 
а також набуття прав власності. Основним векто-
ром у створенні інноваційних підприємств є: заходи 
(розбудова технопарків та великих інноваційних 

підприємств та підтримка малих, створення бізнес-
інкубаторів, створення єдиної бази інноваційних 
розробок, що має підтримку з боку держави), фак-
тори (налагодження зв'язків між різними галузями 
національної економіки, запровадження інновацій-
них технологій, створення клімату для зростання 
наявної кількості інноваційних підприємств).

 Впродовж двох останніх десятирічь спостері-
гається істотний розрив у соціально-економічному 
розвитку регіонів країни, що загрожує збереженню 
економічної стабільності країни в цілому. Індустрі-
альні парки можуть відігравати позитивну роль 
в економічному розвитку країни завдяки можли-
вості стимулювання розвитку відсталих регіонів, 
для того щоб забезпечити балансування в соці-
ально-економічному розвитку за рахунок впрова-
дження інноваційних технологій та впровадження 
індустріальних парків. Також варто проводити 
моніторинг запланованих результатів і аналіз 
діяльності суб'єктів індустріальних парків. Моні-

Рис. 2. Система залучення інвестицій за рахунок впровадження інноваційних форм діяльності
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торинг та аналіз дозволить визначити, які суб'єкти 
інноваційної діяльності в межах індустріальних 
парків є найбільш ефективними та не відносяться 
до категорії, що не виконують вчасно запроваджені 
проекти і не відповідають потребам регіону [6].

Активізація в створенні інноваційних підпри-
ємств різного розміру та різних секторів еконо-
міки в Україні знаходиться під впливом таких 
негативних факторів як: кількість інноваційних 
підприємств регіону знаходиться на низькому 
рівні, проблематика щодо фінансування розро-
бок, відсутність налагодження зв'язків між нау-
ково-дослідними інститутами та виробництвом, 
відсутність розуміння на підприємствах відносно 
впровадження інноваційних технологій. Тому 
при розробці та запровадженні нових суб'єктів 
в межах технопарку варто підкреслити: 1) рівень 
залученості малих та середніх інноваційних фірм, 
що зацікавлені у впровадженні інновацій та мають 
пільги; 2) рівень залученості до технопарків вели-
ких підприємств з метою впровадження інновацій-
них технологій під цією виробництва; 3) створення 
бізнес-інкубаторів з метою захисту від підпри-
ємств, що впроваджують інноваційних технологій; 
4) створення бази інноваційних розробок, зокрема 
започаткування системи двосторонніх зв'язків, 
як із внутрішніми науково-дослідними організа-
ціями, що ведуть розробки в межах технопарку, 
так і з зовнішніми; 5) створення консультаційних 
центрів, метою яких є визначення інноваційних 
розробок для подальшого їх впровадження до 
виробництва [7]. В Україні процес запровадження 
технопарків, наукових парків, а також індустріаль-
них парків виступає головним інструментом тери-
торіального розвитку. Найбільш активними про-
ектами вирізнялися Київська, Львівська, Одеська 
та Харківська області. Яскравими прикладами є: 
промислові парки «Земельний союз», «Велико-
димерський», «Парк Ріджин» у Київській області; 
промисловий парк «Черляни» у Львівській області; 
індустріальний парк «Рогань» та промислова зона 
«Паркова» у Харківській області [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи вищевикладене, варто наголосити 
на тому, що впровадження інноваційних форм 
діяльності в Україні можливо у три етапи: запро-
вадження чіткої концепції розвитку індустріальних 
парків; визначення основних інструментів залу-
чення інвесторів до індустріальних парків; визна-
чення основних фіскальних стимулів для суб'єктів 
діяльності в індустріальних парках. Визначаючи 
рівень державної допомоги, варто дотримуватися 
європейських стандартів, коли допомога є оберне-
ною до пропорційності до відношення показника 
ВВП на душу населення в регіоні розміщення інду-
стріального парку на основі середнього значення 

ВВП. Тому визначення місцевих факторів, що 
можуть вплинути на розвиток інноваційної діяль-
ності, є пріоритетним напрямком при створенні 
наукових парків, технологічних парків чи індустрі-
альних парків.
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ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ  
МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT  
OF THE METALLURGICAL INDUSTRY OF UKRAINE

У статті представлено три основні під-
ходи до розуміння сутності поняття 
«інновація», за якими дану дефініцію роз-
глядають як процес, систему чи зміну або 
результат. Систематизація існуючих під-
ходів дозволила окреслити 9 ключових ознак 
класифікації інновацій, зокрема: за ступе-
нем новизни, за масштабом новизни, за час-
тотою використання, за причинами виник-
нення, за сферою діяльності або галуззю 
впровадження, за темпами здійснення, за 
джерелами фінансування, в залежності від 
мети інновації, за результативністю. Зна-
чну увагу приділено висвітленню напрямів 
інноваційно-технічного розвитку провідних 
металургійних підприємств України. Також 
з’ясовано, що за технологічним способом 
виробництва сталі наша країна значно 
поступається світовим лідерам, оскільки 
ще досить активно використовує марте-
нівський спосіб на противагу киснево-кон-
верторному виробництву та виробництву 
електросталей, що є більш екологічно чис-
тими й дозволяють отримувати кінцеву 
продукцію з високою доданою вартістю. 
Ключові слова: інновації, інноваційна діяль-
ність, металургійне виробництво, модерні-
зація, національна економіка, спосіб виробни-
цтва, технологія.

В статье представлены три основных 
подхода к пониманию сущности понятия 
«инновация», по которым данную дефини-
цию рассматривают как процесс, систему 
или изменение (результат). Системати-
зация существующих подходов позволила 
очертить 9 ключевых признаков, за кото-
рыми классифицируют инновации, в част-
ности: по степени новизны, по масштабу 
новизны, по частоте использования, по 
причинам возникновения, по сфере деятель-
ности или отраслью внедрения, по темпам 
осуществления, по источникам финанси-
рования, в зависимости от цели иннова-

ции, по результативности. Значительное 
внимание уделено раскрытию направле-
ний инновационно-технического развития 
ведущих металлургических предприятий 
Украины. Также установлено, что по тех-
нологическому способу производства стали 
наша страна значительно уступает миро-
вым лидерам, поскольку еще достаточно 
активно использует мартеновский способ в 
противовес кислородно-конвертерному про-
изводству и производству электростали, 
что являются более экологически чистыми 
и позволяют получать конечную продукцию 
с высокой добавленной стоимостью.
Ключевые слова: инновации, инноваци-
онная деятельность, металлургическое 
производство, модернизация, националь-
ная экономика, способ производства, тех-
нология.

The article presents three main approaches to 
understanding the essence of the concept of 
"innovation", which consider this definition as a 
process, system, or change or result. System-
atization of existing approaches has allowed to 
outline nine key attributes of innovation classifi-
cation, in particular: by degree of novelty, scale of 
novelty, frequency of use, by origin, by activity or 
industry of implementation, by pace, by sources 
of funding, depending on the purpose of inno-
vation, by performance. Considerable attention 
was paid to the areas of innovation and technical 
development of Ukraine's leading metallurgical 
enterprises. It is also found out that the tech-
nological way of steel production in our country 
is much inferior to the world leaders, since it is 
still actively using the open-hearth method as 
opposed to oxygen-converter production and 
production of electric steels, which are more 
environmentally friendly and allow to obtained 
finish products with high added value. 
Key words: innovations, innovative activity, met-
allurgical production, method of production, mod-
ernization, national economy, technology.

Постановка проблеми. Однією з важливих 
умов підвищення рівня конкурентоздатності про-
мисловості в довгостроковій перспективі та її 
ефективного представлення на світовому ринку 
є розвиток, що передбачає активне впровадження 
інновацій. В сучасних умовах господарювання 
джерелом успішного функціонування є інновацій-
ний процес, що вимагає формування сприятливих 
умов для діяльності, розвитку нормативно-право-
вої бази, а також належного науково-теоретичного 
обґрунтування. 

Активізація розвитку металургійної промисло-
вості України на засадах інноваційності є одним 
з пріоритетних завдань сьогодення, що висуває 
потребу в удосконаленні інноваційної інфра-
структури та налагодження взаємодії між мета-
лургійними підприємствами для обміну досвідом. 

Для вирішення даного питання також доцільним 
є поєднання сукупності адміністративних, еконо-
мічних, організаційних, державних важелів впливу. 
Адже для вітчизняної економіки інноваційний роз-
виток та інновації є тією стратегічною рушійною 
силою, яка здатна забезпечити економічну неза-
лежність та подолати існуючий розрив між Украї-
ною та розвиненими державами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем розвитку металургійної 
промисловості України присвятили увагу такі 
вчені, як А. Амоша, О. Анісімова, О. Борисенко, 
А. Лазуткін, О. Мінаєв, В. Нікіфорова, Є. Чайков-
ський та ін. Теоретичні аспекти, які пов’язані з інно-
ваціями, інноваційним розвитком на рівні держави 
чи окремої галузі, обґрунтуванням доцільності 
та ключових напрямів переходу до інноваційних 
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шляхів розвитку відображенні у наукових розроб-
ках В. Геєця, В. Данілішина, С. Ілляшенко, Р. Фат-
хутдінова та інших. Однак питання щодо вивчення 
рівня впровадження інновацій в металургійній про-
мисловості та окреслення їх пріоритетних напря-
мів залишається недостатньо висвітленим, що 
обумовлює актуальність даного дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних підходів до трактування сутності 
та класифікації інновацій, а також з’ясування осно-
вних напрямів та проблем інноваційного розвитку 
вітчизняної металургії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливою умовою розвитку промисловості, в тому 
числі металургійної, в довгостроковому періоді 
є впровадження інновацій. Доцільність активізації 
інноваційного розвитку металургійної промисло-
вості України визначається багатьма факторами, 
зокрема: металургія є стратегічною галуззю націо-
нальної економіки, яка:

1) передбачає значну експортну орієнтацію, що 
забезпечує валютні надходження; 

2) є важливим джерелом формування бюджету 
країни; 

3) характеризується використанням власних 
величезних запасів залізних та марганцевих руд, 
вугілля;

4) має функціонуючі підприємства-гіганти, що 
використовують сучасні технології та забезпе-
чують працевлаштування висококваліфікованих 
кадрів.

Аналіз наукової літератури дозволяє виділити 
три основні підходи до розуміння сутності поняття 
«інновація» (див. рис. 1), за якими її розглядають 
як процес або систему, або результат. Перший 
спосіб найбільш наочно демонструє трактування, 
що представлено угорським науковцем Б. Санто, 
який під інноваціями розуміє «такий суспільний, 
технічний чи економічний процес, який через прак-
тичне використання ідей і винаходів приводить до 
створення кращих за своїми властивостями виро-
бів, технологій. Інновація – це такий техніко-еко-
номічний цикл, у якому використання результатів 
досліджень і розробок безпосередньо викликає 
технічні, економічні зміни, що впливають на діяль-
ність цієї сфери» [13, с. 24]. 

Інновація як система визначає особливості її 
створення та використання нових характеристик, 
що розглядаються як ланцюг послідовних опе-
рацій, які формують цілісну систему. Такій під-
хід яскраво ілюструє визначення, запропоноване 
М.І. Лапіним, для якого «інновація - комплексний 
процес освіти, поширення і використання нового 
практичного засобу для повного або кращого 
задоволення вже відомої потреби; як процес змін, 
пов’язаних із даним нововведенням у тому соці-
альному уречевленому середовищі, у якому здій-
снюється його життєвий цикл [6, с. 7]. 

За третім підходом інновація є результатом 
інноваційної діяльності й виступає у вигляді нового 
або удосконаленого продукту або технологічного 
процесу, що використовується в практичній діяль-
ності. Так, С. Покропивний розглядав інновацію як 
«упровадження в господарську практику результа-
тів інноваційних процесів» [10, с. 24].

В Законі України «Про інноваційну діяльність» 
зазначено, що «інновації – це новостворені (засто-
совані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також орга-
нізаційно-технічні рішення виробничого, адміні-
стративного, комерційного або іншого характеру, 
що істотно поліпшують структуру та якість вироб-
ництва і (або) соціальної сфери» [12]. Тобто, від-
повідно до національного законодавства, іннова-
ціями навіть є технології, продукти або послуги, 
які ще не впровадженні. Такий підхід також значно 
ускладнює розуміння даної категорії.

 
  

Інновація 

Процес 

Результат 

Система 

Рис. 1.1. Ключові характеристики  
поняття «інновація»

Під інновацією ми розуміємо результат науково-
інтелектуальної праці, що дає можливість створити 
новий або покращений продукт (може виступати 
у формі товару, послуги), спосіб його створення 
(або продуктивного використання), удосконалення 
організації чи управління виробництвом, що забез-
печують зростання соціально-економічного зиску 
та покращують споживчі властивості продукту 
й передбачають комерційну реалізацію. Крім того, 
інновації необхідно розглядати з одного боку як 
прогресивний результат, що досягається завдяки 
змінам, а з другого – як процес отримання такого 
результату, що передбачає виконання ряду послі-
довних дій, які пов’язані зі створенням та активним 
використанням нововведення, що задовольняє 
суспільні потреби. Головними характеристиками 
інновацій є те, що вони містять наукову новизну 
й обов’язково передбачають виробничу застосов-
ність, а також їх використання має за мету комер-
ційну реалізованість й збільшення прибутку. Крім 
того, варто зазначити, що специфічний зміст інно-
вації обумовлений змінами, яких очікують після їх 
впровадження.

Також досить складним є питання щодо класи-
фікації інновацій. В першу чергу, його вирішення 
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залежить від того, яка мета стоїть перед дослід-
ником. Систематизація існуючих підходів [1, 2, 4, 
7, 11] у вирішенні окресленої проблематики дозво-
лила виокремити дев’ять класифікаційних ознак, 
а саме: 

1) за ступенем новизни: радикальні, поліпшу-
ючі, модифікаційні, псевдоінновації;

2) за масштабом новизни: нові у світовому 
вимірі, нові в країні, нові для галузі, нові для під-
приємства;

3) за частотою використання: разові інновації, 
повторювані інновації, 

4) за причинами виникнення: реактивні, стра-
тегічні;

5) за сферою діяльності або галуззю впро-
вадження: промислові, технічні, організаційно-
управлінські, торговельні, технологічні, маркетин-
гові, фінансово-економічні, соціальні, політичні, 
екологічні, науково-педагогічні;

6) за темпами здійснення: швидкі, уповільнені, 
затухаючі, наростаючі, рівномірні, стрибкоподібні;

7) за джерелами фінансування: венчурні, дер-
жавні, корпоративні, змішані;

8) в залежності від мети інновації: спрямовані 
на підвищення ефективності виробництва, націлені 
на поліпшення умов праці, спрямовані на підви-
щення продуктивності та конкурентоспроможності;

9) за результативністю: висока, середня, 
низька.

В сучасних розробках як іноземних, так 
і вітчизняних науковців поняття «інновацій-
ний розвиток» пов’язують з певним типом 
розвитку, що має місце як на мікро- так 
і макрорівні й визначають особливості впливу науково- 
технічного прогресу на економічне зростання 
регіону або країни в цілому, знаходження нових 
джерел економічного розвитку, становлення еко-
номіки «знань», а також формування державної 
інноваційної моделі. Як правило, інноваційним 
типом розвитку визначають «спосіб економічного 
зростання, заснований на постійних і система-
тичних нововведеннях, спрямованих на суттєве 
поліпшення всіх аспектів діяльності господарської 
системи, на періодичному перегрупуванні сил, 
обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями 
розвитку системи, можливістю використання пев-
них ресурсних факторів у створенні інновацій-
них товарів і формуванні конкурентних переваг» 
[3, с. 58-59], а відповідно інноваційною вважають 
«таку модель розвитку, яка безпосередньо ґрун-
тується на отриманні нових наукових результатів 
та їх технологічному впровадженні у виробництво, 
забезпечуючи приріст ВВП головним чином за 
рахунок виробництва і реалізації наукоємної про-
дукції та послуг» [5, с. 31].

Вітчизняні металургійні підприємства деклару-
ють курс на співпрацю з науково-дослідними орга-
нізаціями України, за рахунок чого вони мають 

можливість не тільки використовувати в практич-
ній діяльності нові розробки, але й долучатися до 
наукового пошуку. Зокрема, одне з найбільших 
металургійних підприємств ПАТ «Металургійний 
комбінат «Азовсталь» підтримує тісні наукові 
зв’язки з ДВНЗ «Приазовський державний техніч-
ний університет», ДП «Український науково-техніч-
ний центр металургійної промисловості «Енергос-
таль», Національною металургійною академією 
України та іншими. За останні роки на підприєм-
стві проведено понад 100 науково-дослідних робіт, 
переважна більшість яких спрямована на ство-
рення нових видів продукції, підвищення якості 
продукції, що випускається, зниження ресурсо- 
та енергоємності виробництва. Підтвердженням 
високого рівня запатентованих технічних рішень 
стало отримання комбінатом у 2008 і 2010 роках 
нагород Всеукраїнського конкурсу «Винахід року». 
Так, у 2010 році група корисних моделей комбінату 
отримала спеціальну нагороду в номінації «За 
комплексний підхід до утилізації відходів мета-
лургійного виробництва і охорону навколишнього 
середовища». 

До основних впроваджених проектів на 
ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» слід 
віднести [9]: 

1) в напряму підвищення якості та створення 
нових видів продукції реалізовано проект «Органі-
зація лабораторії для проведення випробувань на 
стійкість металу до сірководневої корозії і водне-
вого розтріскування», який дозволить проводити 
випробування на сірководневу корозію та водневе 
розтріскування металу з метою виходу на нові 
ринки збуту продукції; 

2) з метою підтримки існуючих виробничих 
потужностей реалізовано проект «Заміна вуглепе-
ревантажувача відкритого складу №1»;

3) здійснено заміну морально і фізично зно-
шеного перевантажувача на відкритому складі 
вугілля №1 коксохімічного виробництва на більш 
сучасний та продуктивний.

Інше потужне підприємство металургійної 
галузі ПАТ «Запорізький металургійний комбінат 
«Запоріжсталь» наголошує, що постійно веде 
активну екологічну модернізацію і реконструк-
цію існуючого обладнання, впроваджує іннова-
ції, постійно збільшуючи обсяги і ефективність 
виробництва, підвищуючи якість продукції, ско-
рочуючи витрати. Основними пріоритетними 
напрямами переобладнання виробництва визна-
чено: енерго- і ресурсозбереження; підвищення 
якості та розширення асортименту металопро-
дукції; збільшення кількості виробництва гаря-
чого і холодного прокату, чавуну, металовиробів 
і товарних слябів; впровадження передових еко-
логічних технологій на виробництві.

За останні п’ять років на екологічну модерні-
зацію і реконструкцію ПАТ «Запорізький металур-
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гійний комбінат «Запоріжсталь» було спрямовано 
понад 5 мільярдів гривень. До найбільших іннова-
ційно-інвестиційних проектів слід віднести [8]:

1) реконструкцію агломашин №1-2 з будівни-
цтвом нових ефективних газоочисних установок;

2) введення в експлуатацію нової лінії соляно-
кислотного травлення в цеху холодної прокатки 
№ 1;

3) масштабну реконструкцію доменної печі 
№ 3, що оснащена новітньою системою аспірації 
з приладами безперервного автоматичного контр-
олю, яка відповідає найсуворішим європейським 
вимогам і забезпечує очистку викидів від пилу до 
50 мг/м3.

Таким чином, лідери металургійної промисло-
вості України до основних напрямів інноваційно-
технічного розвитку відносять: енерго- і ресур-
созбереження; підвищення якості та розширення 
асортименту металопродукції; збільшення вироб-

ництва продукції; захист навколишнього серед-
овища. Проте, таке зростання та зміни є немож-
ливими за використання морально застарілої 
технологічної структури виробництва. Зокрема, 
у 2017 році Україна залишалася майже єдиною 
країною, яка використовує мартенівський спосіб 
виробництва сталі (див. рис. 2). На сьогодні такий 
спосіб функціонує лише в Росії та Україні, проте, 
потрібно відзначити, що його частка в Росії ста-
новить лише 2,4% від загальної кількості. В той 
час як в Україні – 21,4%, тобто майже в 10 разів 
більше. Від мартенів у 2012 році відмовилася 
Білорусія і Узбекистан, яких не можна віднести до 
країн-лідерів з виробництва сталі, у 2014 році – 
Індія [14]. Фактично світові лідери перейшли до 
киснево-конверторного виробництва та виробни-
цтва електросталей й тим самим почали активно 
використовувати сучасні екологічно чисті мета-
лургійні потужності, які дозволяють створювати 
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Рис. 2. Технологічна структура виробництва сталі  
 провідними країнами-виробниками у 2017 році

Рис. 3. Технологічна структура виробництва сталі в Україні
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кінцеву продукцію з високою доданою вартістю. 
Така модернізація загострила конкуренцію на сві-
товому ринку.

За часів незалежності металургійні підприєм-
ства здійснювали лише вибіркову модернізацію, 
що передбачала використання вітчизняних роз-
робок та устаткування, що є більш дешевими, 
але й менш ефективними у порівнянні з інозем-
ними аналогами й була спрямована на заміну 
обладнання, яке дозволяє зменшувати енерге-
тично-сировинну складову в структурі собівар-
тості продукції. В сучасних умовах металургійні 
підприємства потребують змін, що спрямовані на 
удосконалення прокатного виробництва, випуск 
складніших і якісніших видів прокату або розвиток 
четвертого переділу і як наслідок заміни мартенів-
ського способу виробництва сталі більш прогре-
сивними методами (див. рис. 3).

Висновки з проведеного дослідження. 
Проведене дослідження дає підстави зробити 
висновок, що вітчизняна металургійна промис-
ловість потребує технологічної модернізації. 
Впровадження інновацій дасть змогу україн-
ським металургам більш якісно використовувати 
наявний природний та людський потенціал, що 
створить підґрунтя для забезпечення ефектив-
ного представлення продукції металургійної 
промисловості на зовнішньому ринку. Крім того, 
зростання конкурентоспроможності металур-
гійної промисловості позитивно позначиться на 
розвитку як самої галузі, так і національної еко-
номіки в цілому.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ  
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
IMPLEMENTATION OF SOCIAL COMPONENT ACTIVITIES  
OF TOURIST ENTERPRISES

Розглянуто питання реалізації соціальних 
складових діяльності туристичних підпри-
ємств. Їх роль у формуванні відносин між 
людиною та історичною й культурною спад-
щиною, яка впливає на суспільство загалом 
та на регіони зокрема. Розроблено теоре-
тико-методичні рекомендацій та практичні 
заходи щодо позитивного соціального, управ-
лінського, організаційного та економічного 
розвитку історико-культурних туристичних 
напрямків, що пов’язані з реалізацією соці-
альних складових діяльності туристичних 
підприємств. Теоретично: встановлено 
роль історико-культурного туристичного 
напряму в розвитку регіону; визначено істо-
ричні та культурні туристичні напрямки; роз-
роблена авторська класифікація історичних 
та культурних туристичних напрямків на 
основі соціальної активності туристів; пред-
ставлено авторський методологічний підхід 
до діагностики та створення інструмен-
тів розвитку історико-культурних турис-
тичних напрямків соціального спрямування, 
всебічно враховуючи ресурсні та факторні 
компоненти. Запропоновані варіанти діяль-
ності, спрямовані на позитивний розвиток 
історико-культурних туристичних напрям-
ків соціального спрямування; наведено опис 
заходів, спрямованих на створення соціаль-
ного комплексу. Результати дослідження 
застосовні для широкого кола історико-куль-
турних туристичних визначних пам'яток: 
територій, ландшафтів та елементів 
ландшафтів, історичних поселень, парків, 
кіностудій, пам’яток історичної та культур-
ної спадщини, пам’яток історії та культури, 
поховань, місць богослужіння, зони соціальної 
культурної інфраструктури. Рекомендації 
авторів передбачають отримання комерцій-
них результатів та забезпечення соціаль-
ного та культурного ефекту для бізнесменів, 
менеджерів, місцевих громад в управлінні існу-
ючими або у створенні нових історико-куль-
турних туристичних напрямків соціального 
призначення.
Ключові слова: туризм, туристичні 
підприємства,туристичні потоки, соціальна 
діяльність, соціальна функція, історико-куль-
турна спадщина. 

Рассмотрены вопросы реализации социаль-
ных составляющих деятельности туристи-
ческих предприятий. Их роль в формировании 
отношений между человеком, историческим 
и культурным наследием, которая влияет 
на общество в целом и на регионы в част-
ности. Разработаны теоретико-методи-
ческие рекомендации и практические меры 
по положительному социальному, управ-
ленческому, организационному и экономи-
ческому развитию историко-культурных 
туристических направлений, связанных с 
реализацией социальных составляющих дея-
тельности туристических предприятий. 
Теоретически: установлена роль историко-
культурного туристического направления в 
развитии региона; определены исторические 
и культурные туристические направления; 
разработана авторская классификация 
исторических и культурных туристических 
направлений на основе социальной актив-
ности туристов; представлен авторский 
методологический подход к диагностике и 

созданию инструментов развития историко-
культурных туристических направлений 
социальной направленности, всесторонне 
учитывающий ресурсные и факторные 
компоненты. Предложены варианты дея-
тельности, направленные на позитивное 
развитие историко-культурных туристи-
ческих направлений социальной направлен-
ности; приведено описание мер, направлен-
ных на создание социального комплекса. 
Результаты исследования применимы для 
широкого круга историко-культурных тури-
стических достопримечательностей: тер-
риторий, ландшафтов и элементов ланд-
шафтов, исторических поселений, парков, 
киностудий, памятников исторического и 
культурного наследия, памятников исто-
рии и культуры, захоронений, мест бого-
служения, зоны социальной культурной 
инфраструктуры. Рекомендации авторов 
предусматривают получение коммерческих 
результатов и обеспечения социального 
и культурного эффекта для бизнесменов, 
менеджеров, местных общин в управлении 
существующих или в создании новых исто-
рико-культурных туристических направле-
ний социального назначения.
Ключевые слова: туризм, туристические 
предприятия, туристические потоки, соци-
альная деятельность, социальная функция, 
историко-культурное наследие.

The issue of realization of social components of 
activity of tourist enterprises is considered. Their 
role in shaping the relationship between man and 
historical and cultural heritage, which affects soci-
ety in general and the regions in particular. Theo-
retical and methodological recommendations and 
practical measures for positive social, manage-
rial, organizational and economic development of 
historical and cultural tourist areas related to the 
implementation of social components of tourism 
enterprises have been developed. Theoretically: 
the role of historical and cultural tourist direction in 
the development of the region is established; iden-
tified historical and cultural tourist destinations; 
the author's classification of historical and cultural 
tourist directions on the basis of social activity of 
tourists is developed; the author's methodological 
approach to diagnostics and creation of tools for 
the development of historical and cultural tourist 
directions of social orientation is presented, com-
prehensively taking into account resource and fac-
tor components. The offered variants of the activity 
directed on positive development of historical and 
cultural tourist directions of a social orientation; a 
description of measures aimed at creating a social 
complex. The results of the study are applicable to 
a wide range of historical and cultural tourist attrac-
tions: territories, landscapes and elements of land-
scapes, historical settlements, parks, film studios, 
monuments of historical and cultural heritage, 
historical and cultural monuments, burials, places 
of worship, sites social and cultural infrastructure. 
The authors' recommendations provide for obtain-
ing commercial results and providing a social and 
cultural effect for businessmen, managers, local 
communities in the management of existing or in 
the creation of new historical and cultural tourist 
destinations for social purposes.
Key words: tourism, tourist enterprises, tourist 
flows, social activity, social function, historical and 
cultural heritage.
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Постановка проблеми. Соціальна діяль-
ність туристичних підприємств важлива для 
суспільства загалом та для регіонів зокрема. 
Соціальний розвиток базується не тільки на від-
носинах до людини, а й на історичній та культурній 
спадщині. Тим самим виникає проблема вивчення 
ролі історичних та культурних пам’яток. По-перше, 
вони є невід'ємною органічною складовою міст, 
сіл та територій, які вже створені та потребують 
постійного обслуговування. По-друге, ці пам’ятки 
відіграють роль історико-культурної спадщини, 
що формує імідж регіону, його бренд та статус, 
а також слугує важливою складовою у форму-
ванні культурної та національної ідентичності 
населення. По-третє, ці місця дозволяють форму-
вати духовні, культурні та рекреаційні центри для 
привабливого для місцевого населення, мігрантів 
та туристів, що призводить до припливу капіталу 
за рахунок інвестицій, торгівлі та пожертвувань [1]. 
Таким чином, історичні та культурні місця продо-
вжують життєвий цикл поселень, країн та цивіліза-
цій, що є помітним внеском у соціальний розвиток.

Крім того, кількість історико-культурних турис-
тичних напрямків значна. Зараз у світі налічується 
понад тисяча об’єктів, що віднесені ЮНЕСКО до 
всесвітньої спадщини [2]. Тільки в Україні налічу-
ється понад 130 000 нерухомих пам’яток історії 
та культури, функціонують 63 історико-культурні 
заповідники (з них національні), є 401 історичний 
населений пункт, 437 державних та муніципаль-
них музеїв [4].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивчення публікацій показує, що розвиток істо-
рико-культурних туристичних напрямків активно 
досліджується вченими, міжнародними організаці-
ями та національними службами з точки зору соці-
альної діяльності туристичних підприємств.

Наприклад, «Глобальний кодекс етики 
туризму» зазначає, що об’єкти спадщини пови-
нні отримувати фінансування для їх збере-
ження, охорони, вдосконалення та відновлення 
з метою збереження культурної ідентичності націй 
та національностей Землі, а також для загаль-
ного туризму використання. Вчені Флойд М., 
Путрік Ю., Тортора М. вивчали перспективи роз-
витку парків щодо расових та етнічних підходів 
до їх відвідування, розглядають туризм як фак-
тор збереження історичної спадщини та розви-
тку традицій регіонів, розглянули концептуальні 
засади вивчення туристичного потенціалу регіону 
та визначили його склад та компоненти і дійшли 
висновків, що розвиток туризму на певних терито-
ріях (історико-культурних центрах) безпосередньо 
залежить від мультикультуралізму та багатонаці-
оналізму суспільства. Гонсалес П. і Полівач К., 
у своїх роботах розглядають культурні парки як 
позитивні та конструктивні інструменти, ефектив-
ність яких пов'язана із збереженням спадщини, 

усуненням розриву між природою та культурою, 
зміцненням ідентичності та пам’яті, зміцненням 
соціальної згуртованості та економічного розвитку. 
Дороф'єєва К., Палінчак М., Дяченко І. та Рошко С. 
вивчили вплив існування об’єктів культурно-істо-
ричної спадщини на туристичну привабливість 
регіону, переглянули склад природних заповідних 
територій та ділянок та зосередили увагу на необ-
хідності їх збереження.

Однак у більшості публікацій відзначаються такі 
аспекти, які потребують подальших досліджень: 
нечітка ідентифікація історичних та культурних 
пам'яток; невизначеність ефективних функцій 
управління та економічних функцій історико-куль-
турних об'єктів; відсутність класифікації історич-
них та культурних об’єктів з точки зору активності 
туристів відвідувати їх; відсутність аналізу наслід-
ків відвідування туристами історичних та культур-
них туристичних напрямків; відсутність методичної 
бази для діагностики стану та розвитку діяльності 
історико-культурних туристичних напрямків.

Формулювання цілей статті. Мета 
роботи – розробити теоретико-методичні рекомен-
дацій та практичні заходи щодо позитивного соці-
ального, управлінського, організаційного та еконо-
мічного розвитку історико-культурних туристичних 
напрямків, що пов’язані з реалізацією соціальних 
складових діяльності туристичних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Термін «істо-
рико-культурний об'єкт» є загальною назвою для 
дуже широкого кола категорій. У науковій літера-
турі правове поле держав та акти міжнародних 
організацій, історичних та культурних об'єктів 
можуть передбачати: територію, ландшафти та їх 
елементи, історичні поселення, парки, кіностудії, 
історико-культурну спадщину, пам'ятники історії 
та культури, місця поховань, культові споруди, 
соціокультурну інфраструктуру. Історичні та куль-
турні туристичні напрямки можуть сильно відрізня-
тися за формою, метою, масштабом, значимістю 
тощо [5]. Відповідно, в контексті дослідницької 
проблеми зазначимо, що винахід діяльності щодо 
позитивного розвитку історичних та культурних 
туристичних напрямків слід орієнтувати, тобто на 
кожну конкретну ділянку окремо.

Тому, щоб забезпечити позитивний розви-
ток історико-культурних туристичних напрямків, 
доцільно проводити їх класифікацію. З точки зору 
соціальної складової активності відвідування 
туристами історико-культурні об’єкти можна розді-
лити на три групи.

Перша включає зони, які активно захищені від 
туристів (туристам забороняється відвідувати їх, 
а доступ до них допускається лише для обмеже-
ного контингенту осіб). Друга – пасивно доступні 
зони (туристам не забороняється відвідувати такі 
зони, але для їх відвідування не організовуються 
спеціальні заходи). Третя – активно доступні зони 
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(активно беруть участь туристи, створюється 
виробництво туристичного прийому та форму-
ється туристична інфраструктура, стягується 
плата за відвідування або непрямі збори, прово-
дяться тури, надаються туристичні послуги).

Розглядаючи наслідки відвідування турист-
ськими та культурними напрямками туристів 
зв’язок між такими місцями та розвитком регіону, 
ми можемо відзначити три вектори [6].

Перший – позитивні наслідки: відновлення 
та підтримка цього місця туристами (туристи 
фізично роблять очищення чи ремонт на добро-
вільних засадах, виділяють цільові кошти), залу-
чення коштів на розвиток туристичної інфра-
структури, працевлаштування робочої сили 
тощо. популяризація регіону. Другий – нейтральні 
наслідки: відвідування історико-культурного 
об’єкту туристами не впливає ні на цю ділянку, 
ні на мешканців регіону, де вона знаходиться. 
Це в основному місця, які включені в туристичні 
маршрути як транзитні (історичні будівлі та куль-
турні споруди, відвідувані в рамках тривалих 
турів; місця, розташовані вздовж потоків руху 
між населеними пунктами). Третій – негативні 
наслідки: руйнування ділянки туристами (фізич-
ний знос, забруднення, поломки, крадіжки кон-
структивних елементів).

На основі розгляду запропонованої класифіка-
ції історико-культурних об’єктів соціальної спря-
мованості та наслідків їх відвідування туристами, 
використовуючи матричний метод, ми можемо 
концептуально окреслити сферу діяльності, спря-
мовану на позитивний розвиток соціально спрямо-
ваних туристичних напрямків.

Таким чином, слід зазначити, що розвиток соці-
альних туристичних напрямків не завжди визна-
чає пріоритет збільшення обсягу туристичних 
потоків. Заходи власників таких сайтів чи органі-
зацій обслуговування повинні бути спрямовані 
на формування раціональних маршрутів, груп 
туристів, форм обслуговування, що відповідають 
місцевим умовам. Це передбачає посилення під-
приємницької активності та співпрацю з широким 
колом організацій, серед яких: приватні путівники, 
туристичні бюро, туристичні агенції, туроператори, 
музеї, готелі, ресторани, сервісні компанії, міс-
цеві громади, університетські центри, ІТ-компанії, 
рекламні агенції, служби порятунку, телерадіоком-
панії, кіноіндустрія та інші структури.

Визначивши масштаби діяльності, спрямованої 
на позитивний розвиток соціального туристичного 
напряму, уповноважені органи державної влади, 
органи місцевого самоврядування або власники 
можуть розробити комплекс конкретних дій щодо 
місця, яке вони обслуговують. Методологічно це 
може мати таку послідовність дій: діагностика 
фактору та компонентів ресурсу; виявлення від-
сутніх ресурсів та необхідних змін; розробка зако-

нодавчо дозволених рішень; вжиття дій; оцінка 
результату [7].

У таблиці 1 наведено графічну візуалізацію 
методологічного підходу до діагностики та роз-
витку діяльності з розвитку історико-культурних 
туристичних напрямків.

Таблиця 1
Методичний підхід до діагностики та розвитку 
діяльності з розвитку туристичних напрямків
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Природні (П) ПЛ ПМ ПН ПФ ПТ
Біологічні (Б) БЛ БМ БН БФ БТ
Технічні (Т) ТЛ ТМ ТН ТФ ТТ
Економічні (E) ЕЛ ЕМ ЕН ЕФ ЕТ
Соціальні (С) СЛ СМ СН СФ СТ
Управлінські (У) УЛ УМ УН УФ УТ

Застосування цього методологічного під-
ходу передбачає виявлення системних факторів 
та ресурсів, а їх візуальне поєднання у застосу-
ванні матричного методу дозволяє винайти діяль-
ність щодо розвитку соціально спрямованих істо-
рико-культурних туристичних напрямків.

Таким чином, системні фактори можуть бути 
визначені як елементи середовища розташування 
зони. Тому в природній системі структуро форму-
ючими елементами є природні ресурси – земля, 
вода та клімат. У форматі біологічної системи 
структуроутворюючими елементами є люди, тва-
рини та рослинний світ [8]. У технічній системі 
структуроутворюючими елементами є конструк-
ції, будівлі, дороги, техніка та машини. В еконо-
мічній системі структуроутворюючими економіч-
ними елементами є продавці, покупці та ринкова 
інфраструктура (включаючи: інституційних інвес-
торів, туроператорів та туристичних агентств, 
турфірм, ферм, магазинів транспортних компа-
ній, ІТ-компаній, рекламних агентств, регулюю-
чих органів та інших суб'єктів господарювання ). 
У соціальній системі основними структуроутворю-
ючими елементами є місцеве населення, мігранти 
та туристи. Основними управлінськими структур-
ними елементами є керівники компаній та асоці-
ацій, власники, органи державної влади та міс-
цевого самоврядування, асоціативні структури 
та міжнародні організації.

З точки зору управлінського обліку, можна виді-
лити наступні допоміжні інструменти для розвитку 
історико-культурних туристичних напрямків. Люд-
ські ресурси – це вся сукупність людей: тих, хто 
існував раніше; перспективні (прогнозовані, догля-
нуті, адаптивні та потенційно корисні); справжній; 
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неперспективний (самодостатній, залежний, поза 
соціальний); майбутніх. Матеріальні ресурси – це 
всі ресурси, які мають матеріальну форму: при-
родні ресурси; просторово-територіальні ресурси; 
виробничі ресурси (технологічні ресурси, енер-
гетичні ресурси, матеріальні ресурси, технічні 
ресурси); високоліквідовані фізичні невироб-
ничі ресурси. Нематеріальні ресурси – це допо-
міжні засоби, що не мають будь-якої матеріаль-
ної форми: нематеріальні ресурси; інформаційні 
ресурси. Фінансові ресурси – це сукупність гро-
шових коштів у грошовій та безготівковій формі. 
Тимчасові ресурси – це час, який використову-
ється для розробки сайту, який можна розділити 
на тактичний (оперативний, оперативний, коротко-
строковий, середньостроковий, довгостроковий) 
та стратегічний.

Аналіз огляду літератури показує, що роз-
робка соціально спрямованих об'єктів здійсню-
ється в межах ряду обмежених функцій управ-
ління. Як правило, більше уваги приділяється 
плануванню, організації та контролю. Однак, на 
думку авторів, позитивний розвиток соціальних 
туристичних напрямків у контексті глобалізації 
передбачав постійне застосування ширшого кола 
функцій. Слід також зазначити, що розвиток істо-
рико-культурних пам’яток здійснюється в рамках 
обмежених функцій господарської діяльності, 
насамперед: інформаційно-вступних, релігійних, 
містичних, розважальних, економічних. Однак, 
на думку авторів, це не повний функціональний 
набір комерціалізації соціально-економічного 
потенціалу історико-культурних туристичних 
напрямків. В умовах глобалізації функціональний 
набір ділової діяльності власників таких зон може 
бути розширений за допомогою постійно викону-
ваних функцій.

Розширення сфери управлінських функцій 
та функцій господарської діяльності соціальних 
об’єктів, а також їх високоякісне адаптоване засто-
сування дозволяє досягти більшого ефекту в клю-
чових сферах комерціалізації соціальних об’єктів 
за рахунок кращого розподілу туристичних пото-
ків: функціональна діяльність; виробнича діяль-
ність; товарна політика; фінансова політика; інвес-
тиційна політика; цінова політика; маркетингова 
політика; просування; управління та власність; 
управління та організація; інформаційне забез-
печення; взаємодія з органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування.

Висновки. У дослідженні представлена роз-
роблена методологія позитивного соціального, 
управлінського, організаційно-економічного роз-
витку історико-культурних туристичних напрямків, 
що забезпечує: окреслення сфери діяльності, діа-
гностику факторів та ресурсних компонентів, вияв-
лення відсутніх ресурсів та необхідні зміни, вне-
сення законодавчих норм. дозволено приймати 
рішення, вживати дій та оцінювати результати, 
пов’язані з реалізацією соціальних складових 
діяльності туристичних підприємств.

Запропоновані методичні рішення, засно-
вані на розширенні обсягу управлінських функцій 
та функцій господарської діяльності, застосовні 
до широкого кола соціальних об’єктів. У подаль-
шому, у цьому напряму досліджень, планується 
розробка передпроектних пропозицій щодо ство-
рення соціально спрямованого комплексу «Стара 
Самарь» на території національної історичної 
пам’ятки «Новоборогодицька фортеця».
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Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзви-
чайно актуальними у наш час. Враховуючи великі масиви інформа-
ції, що з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може бути 
впевненим, що його авторське право захищене. Крім того, поширеною 
є ситуація, коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 

однаковими джерелами інформації, а в результаті безкоштовні програми пошуку плагіату засвідчують 
стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після 
перевірки за базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дис-
ертаціями не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щоріч-
ників, словників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим 
є також те, що чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно 
установа за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення поді-
бних ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності 
наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку пере-
вірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях 
інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, 

дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо. 

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5000 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3000 грн
Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття (обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн
Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікаль-
ності тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом 
наукового дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здій-
снення експертизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник Причорноморського науково-дослідного інсти-

туту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою, дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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