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У статті висвітлюються методологічні 
проблеми аналізу сфери освіти як складової 
частини економічної системи. З’ясовано, що 
в економічній літературі під час розгляду 
специфічних особливостей освітньої сфери 
не завжди повною мірою враховується більш 
широкий суспільно-економічний контекст. 
При цьому недостатньо уваги приділяється 
вивченню місця цієї специфічної сфери у 
тому складному механізмі взаємодії продук-
тивних сил та економічних відносин, який 
утворює основний зміст економічної сис-
теми. Це є наслідком тенденції до виділення 
сфери освіти з економічної системи та роз-
гляду характерних для неї продуктивних 
сил й економічних відносин як особливого 
предмета економічного аналізу відносно 
відокремленого від економічної структури 
даного суспільства та його історичної дина-
міки. Отже, для подолання цієї методологіч-
ної обмеженості необхідним є більш послі-
довне проведення системного підходу, що 
передбачає розкриття усієї складної сукуп-
ності структурних та динамічних залежнос-
тей економічної системи у цілому.
Ключові слова: освіта, освітня діяльність, 
людський капітал, економічна система, еко-
номічний розвиток.

В статье освещаются методологические 
проблемы анализа сферы образования как 
составной части экономической системы. 

Выяснено, что в экономической литера-
туре при рассмотрении специфических 
особенностей образовательной сферы не 
всегда в полной мере учитывается более 
широкий общественно-экономический кон-
текст. При этом недостаточно внимания 
уделяется изучению места этой специфи-
ческой сферы в том сложном механизме 
взаимодействия производительных сил и 
экономических отношений, который обра-
зует основное содержание экономической 
системы. Это является следствием тен-
денции выделения сферы образования из 
экономической системы и рассмотрения 
характерных для нее производительных 
сил и экономических отношений как осо-
бого предмета экономического анализа 
относительно обособленного от экономи-
ческой структуры данного общества и его 
исторической динамики. Таким образом, для 
преодоления этой методологической огра-
ниченности необходимо более последова-
тельное проведение системного подхода, 
предполагающего раскрытие всей сложной 
совокупности структурных и динамических 
зависимостей экономической системы в 
целом.
Ключевые слова: образование, образова-
тельная деятельность, человеческий капи-
тал, экономическая система, экономиче-
ское развитие.

The article covers the methodological problems of the analysis of education as an integral part of the economic system. In the economic literature, education 
is considered as a branch of the social sphere, which occupies a special place in the economic system and is the most important factor in the economic 
development of society. Education is understood as the only purposeful process of upbringing and training, which is a socially significant good and is car-
ried out in the interests of a person, family, society, and the state. Along with such a procedural, dynamic definition, a more static understanding of the 
word “education” is possible as a set of accumulated knowledge, skills, competencies and values acquired in the process of universal and professional 
development of the individual. At the same time, when considering the specific features of the field of education, the broader socio-economic context is 
not always fully taken into account. On the one hand, objective knowledge is general in nature and acts as the property of all mankind. From this point of 
view, the educational process acts as a transition of objective knowledge to a subjective level, i.e., the transition of the common good to the “human capital” 
of specific people. At the same time, the general nature of objective knowledge determines the immanent nature of education as a public good that has 
received official expression in the legislation of Ukraine, which ensures the rights of citizens to access and obtain free full secondary education. Access to 
education means that no one can be denied the right to education and the state must create opportunities for the realization of this right; free education as 
a constitutional guarantee of the right to education means the possibility of obtaining education in state and municipal educational institutions without paying 
for educational services specified by law level, content, scope and within those types of education in any form, free-of-charge basis provided by part 3 of 
Article 53 of the Constitution of Ukraine. Secondary education is compulsory and free of charge, the costs of ensuring the educational process in state and 
municipal secondary schools are carried out in full on a regulatory basis at the expense of the relevant budgets. Free-of-charge basis of higher education 
means that a citizen has the right to obtain it in accordance with the standards of higher education on a competitive basis within the scope of training for 
public needs (public procurement) without paying in state and municipal educational institutions. Insufficient attention is also paid to the study of the place of 
the field of education in the complex mechanism of interaction of productive forces and economic relations, which forms the main content of the economic 
system. This is a consequence of the tendency to separate the field of education from the economic system and consider its characteristic productive forces 
and economic relations as a special subject of economic analysis, relatively separate from the economic structure of society and its historical dynamics. 
Therefore, to overcome this methodological limitations, it is necessary to conduct a more consistent systemic approach, which involves the disclosure of the 
whole complex set of structural and dynamic dependencies of the economic system as a whole.
Key words: education, educational activities, human capital, economic system, economic development.

Постановка проблеми. В економічній літературі 
освіта розглядається як галузь соціальної сфери, 
яка займає особливе місце в економічній системі 

та є найважливішим чинником економічного роз-
витку суспільства. Під освітою розуміється єдиний 
цілеспрямований процес виховання та навчання, 
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який є суспільно значущим благом та здійснюється 
в інтересах людини, родини, суспільства і держави. 
Поряд із таким процесуальним, динамічним визна-
ченням можливо і більш статичне розуміння слова 
«освіта» як сукупності накопичених знань, умінь, 
навичок, компетенцій та ціннісних установок, при-
дбаних у процесі загальнолюдського та професій-
ного розвитку особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еко-
номічна наука створила солідний корпус наукових 
робіт, в яких досліджуються своєрідність економіч-
них категорій у сфері освіти, сутність процесів, що в 
ній відбуваються, та їх рушійні сили, розглядаються 
специфічні форми дії у цій сфері об'єктивних еко-
номічних законів. Зазначені питання розглядалися 
такими науковцями, як Т. Шульц, Г. Беккер, Е. Дені-
сон, Дж. Кендрік, Р. Солоу, С. Кузнець, С. Фабри-
кант, В. Фішер, Р. Лукас, М.І. Звєряков, А.В. Грима-
люк, І.С. Каленюк та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розгляд стану методологічних проблем аналізу 
сфери освіти як складової частини економічної 
системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методика розрахунку окупності витрат на освіту 
була запропонована вперше в історії світової еко-
номічної думки у 20-ті роки минулого століття акад. 
С.Г. Струмиліним. На основі чисельних розрахун-
ків ним було встановлено два емпіричних закони. 
Перший закон спадної продуктивності шкільного 
навчання стверджував, що кожен наступний рік 
навчання дає менший приріст кваліфікації, ніж попе-
редній. Другий закон спадання продуктивності кож-
ного наступного року службового стажу стверджу-
вав, що темпи приросту кваліфікації службовця зі 
збільшенням його виробничого стажу падають [1].

Ці закони нагадували форму прояву відомого 
закону спадної віддачі у сфері освіти: кваліфіка-
ція працівника та його господарська продуктив-
ність підвищуються повільніше, ніж кількість років, 
витрачених на його шкільне навчання. Отже, 
С.Г. Струмиліним було розроблено суто наукову 
методологію статистичного аналізу сфери освіти 
як частини економічної системи та науково обґрун-
товано цінність і значення освіти для народного 
господарства. 

Фактично ним за кілька десятиліть до Т. Шульца 
та Г. Беккера розроблено наукові основи теорії 
людського капіталу. При цьому слід відзначити, 
що у літературі того часу, тобто в першій половині  
ХХ ст., витрати, які отримали пізніше назву «люд-
ський капітал», зазвичай розглядалися тільки як 
чисто витратний фактор, як складова частина 
соціальних витрат. Уважалося, що інвестиції у 
виховання та освіту є непродуктивними витра-
тами. Лише у другій половині XX ст. ставлення до 
освіти поступово змінилося, і на передній план 
вийшла теорія людського капіталу. 

Теорія людського капіталу виходить із того, що 
заробітна плата має «багатошарову» структуру, де 
кожен «шар» пов'язаний із певним рівнем освіти. 
Той «пласт» заробітків, який відповідає даному 
рівню освіти, розглядається як грошовий дохід 
від нього. Із цього погляду заробітна плата пра-
цівника з певним рівнем підготовки складається 
з двох основних частин. Перша частина – це те, 
що він отримував би, маючи базовий рівень освіти. 
Друга – це дохід на інвестиції в додаткову освіту. 

Додатковий дохід від вищої освіти Г. Беккер 
визначає так. Із доходів тих, хто закінчив коледж, 
він віднімає доходи працівників із середньою 
загальною освітою. При цьому витратами освіти 
вважаються як прямі витрати, так і альтернативні 
витрати – упущений дохід за час навчання. Від-
дачу від інвестицій в освіту Г. Беккер оцінив як від-
ношення доходів до витрат, отримавши приблизно 
12–14% річного прибутку [2, с. 138]. 

 Фактично Г. Беккер розглядав працівника як 
комбінацію однієї одиниці простого праці та втіле-
ного у ньому людського капіталу, а його заробітну 
плату (дохід) – відповідно як поєднання ринкової 
ціни його простої праці та доходу від вкладених 
інвестицій у людину. Причому основну частину 
доходу працівника, за оцінками Г. Беккера, а також 
розрахунками інших дослідників, приносить саме 
«людський капітал» [2, с. 147]. 

 Таким чином, теорія людського капіталу, що 
розробляється слідом за дослідженнями С.Г. Стру-
миліна, розглядає вкладення в людину як джерело 
економічного зростання, не менш важливе, ніж 
«звичайні» інвестиції у речові елементи основного 
капіталу. Проведена Т. Шульцем, Е. Денісоном, 
Дж. Кендріком та ін. кількісна оцінка внеску освіти 
в економічне зростання показала, що протягом ХХ 
ст. накопичення людського капіталу випереджало 
темпи накопичення фізичного капіталу. При цьому, 
за розрахунками Е. Денісона, приріст душового 
доходу у США протягом післявоєнного періоду був 
на 15–30% зумовлений підвищенням освітнього 
рівня робочої сили [3, с. 273]. 

 Безпосереднім поштовхом до створення теорії 
людського капіталу стали статистичні дані зрос-
тання розвинених економік, які перевищували 
розрахунки, що базуються на врахуванні кла-
сичних факторів виробництва. Аналіз реальних 
процесів розвитку і зростання в сучасних умовах 
призвів до розгляду людського капіталу як най-
важливішого продуктивного чинника розвитку 
сучасної економіки. Найбільш помітний внесок у 
розроблення сучасної теорії людського капіталу 
зробили Т. Шульц, Г. Беккер, Е. Денісон, Р. Солоу, 
Дж. Кендрік, С. Кузнець, С. Фабрикант, В. Фішер, 
Р. Лукас та інші економісти. 

При цьому Едвард Денісон, Роберт Солоу 
[4, с. 78-85], Джон Кендрік та ін. розробили стан-
дартну класифікацію чинників економічного зрос-
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тання. Із 23 вибраних ними факторів 4 відносяться 
до праці, 4 – до капіталу, 1 – земля, 14 характе-
ризують внесок НТП. На думку Е. Денісона, еко-
номічне зростання визначається не стільки кіль-
кістю витрачених і застосованих факторів, скільки 
їх якістю і підвищенням цієї якості. При цьому на 
перше місце він поставив якість робочої сили. 
З аналізу економічного зростання США Е. Дені-
сон зробив висновок, що визначальним чинником 
зростання випуску на одного працюючого (продук-
тивність праці) є освіта, яка визначає найважливі-
ший складник людського капіталу [3, с. 79]. 

Сучасні теорії економічного зростання, розро-
блені П. Ромером і Р. Лукасом, припускають пози-
тивний зовнішній ефект (позитивну екстерналію), 
що забезпечує для економіки джерело зроста-
ючої віддачі [5, с. 479–502; 6, с. 1002–1037]. При 
цьому Роберт Лукас пов'язує зростаючу суспільну 
віддачу з інвестиціями в людський капітал, що в 
принципі відповідає підходу, запропонованого ще 
С.Г. Струмиліним. 

На відміну від С.Г. Струмиліна Г. Беккер пере-
ніс поняття «людський капітал» на мікроеконо-
мічний рівень і зробив наголос на особливе зна-
чення спеціального навчання, спеціальних знань 
і навичок. Він показав, як спеціальна підготовка 
працівників формує конкурентні переваги фірми, 
що визначає найважливіші особливості її продук-
ції і поводження на ринках, у кінцевому підсумку її 
ноу-хау, імідж і бренд. У цій спеціальній підготовці 
зацікавлені передусім самі фірми та корпорації, і 
саме вони повинні її фінансувати [2, с. 151–159]. 
Ці дослідження Г. Беккера стали основою сучасної 
теорії інтелектуального капіталу фірми, що вклю-
чає у себе «людський» і так званий структурний 
капітал. 

Дані висновки економічної теорії та відповідні 
практичні рекомендації багато в чому сприяли 
такій загальній зміні ставлення до освіти, за якої 
політики, фінансисти і підприємці стали розгля-
дати вкладення в освіту як перспективні інвести-
ції, що приносять дохід. 

 Спочатку під людським капіталом розумілася 
сукупність інвестицій у людину, що підвищує її 
здатність до праці, – освіта та професійні навички. 
Надалі зміст цього поняття поступово розширю-
вався. Сьогодні експерти Світового банку включа-
ють у нього у своїх розрахунках споживчі витрати: 
витрати сімей на харчування, одяг, житло, освіту, 
охорону здоров'я, культуру і витрати держави на 
ці цілі. При цьому розмежовуються індивідуальний 
людський капітал, людський капітал фірми і націо-
нальний людський капітал.

Існують різні методичні підходи до розрахунку 
вартості людського капіталу. Наприклад, Дж. Кен-
дрік запропонував витратний метод визначення 
вартості людського капіталу: на основі статистич-
них даних розраховувати накопичення інвести-

цій у людський капітал. Ця методика виявилася 
зручною для США, де є великі й достовірні ста-
тистичні дані. Дж. Кендрік включив в інвестиції 
в людський капітал витрати сім'ї та суспільства 
на виховання дітей до досягнення ними праце-
здатного віку й отримання певної спеціальності, 
на перепідготовку, підвищення кваліфікації, на 
охорону здоров'я, міграцію робочої сили та ін. 
[7, с. 112–125].

Нині фахівці Світового банку застосовують ви -
тратний метод розрахунку вартості людського капі-
талу різних країн світу, використовуючи оцінки витрат 
держави, сімей, підприємців та різних фондів. 

Проте методика оцінки людського капіталу за 
витратами досить коректна стосовно до високороз-
виненим країн, разом із тим може давати значну 
похибку для країн, що розвиваються, і для пере-
хідної економіки. Тому аналітики Світового банку 
запропонували також і інший, дисконтний метод 
оцінки вартості людського капіталу. Відповідно 
до даного алгоритму, розрахунки починаються 
з визначення вартості сукупного національного 
багатства виходячи із заданої норми прибутковості. 
Потім з отриманої величини віднімається вартість 
землі, корисних копалин, лісових і морських ресур-
сів, виробничий капітал та інші активи. У результаті 
залишається вартість людського капіталу. Роз-
рахована за цією методикою вартість людського 
капіталу становить навіть у бідних країнах близько 
половини національного багатства, а в розвинених 
країнах – близько ¾. Розрахунки показують також, 
що людський капітал зростає більш швидкими тем-
пами, ніж фізичний [8].

Останнім часом відтворення людського капіталу 
прийнято розглядати у літературі як основну еко-
номічну функцію сфери освіти. При цьому зазви-
чай розмежовуються витратний і результативний 
боки людського капіталу. З витратного боку це 
накопичені вкладення в освіту, а також вкладення 
в навчання людей у процесі роботи. Водночас із 
результативного боку людський капітал виступає 
як технологічні знання, вміння та майстерність, 
загальна культура, здоров'я, креативні, інноваційні 
та моральні якості, якими володіє працівник та які 
придбаваються ним завдяки освіті й професійній 
підготовці. Іншими словами, це наявний у індивіда, 
корпорації або країни запас людського здоров'я, 
знань та креативу. Порівнюючи результативний та 
затратний боки, теорія людського капіталу може 
оцінити доцільність витрат на навчання залежно 
від передбачуваного приросту доходів і тривалості 
використання отриманих знань.

Разом із тим багато авторів справедливо 
вважають, що поняття людського капіталу – це 
суперечність у визначенні. На думку експертів, за 
зовнішньою схожістю з капіталом ховається про-
цес формування та використання людиною своїх 
здібностей. Ці здібності неправомірно розглядати 
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як капітал, оскільки на відміну від капіталу їх не 
можна ні купити, ні продати, оскільки знання, 
досвід і здоров'я конкретних людей носять індиві-
дуальний характер і невіддільні від людської осо-
бистості [9, с. 234]. Ця точка зору узгоджується 
з позицією деяких учених, які вважають, що роз-
гляд людських здібностей як капіталу суперечить 
загальній історичній тенденції розвитку людської 
діяльності, у ході розгортання якої творчі мотиви, 
прагнення реалізувати себе, свої здібності, свій 
творчий потенціал починають поступово від-
тісняти речові, грошові стимули на другий план 
[10, с. 143].

Однак у дійсності укладене в даній економіч-
ній категорії внутрішнє протиріччя саме по собі ще 
зовсім не означає, що такий двоїстий, внутрішньо 
суперечливий її характер робить повністю немож-
ливим її використання в економічній теорії. Сис-
тема категорій економічної теорії як раз і будується 
за принципом роздвоєння єдиного, що дає змогу 
адекватно висловити двоїстий, внутрішньо супер-
ечливий характер об'єктивних економічних явищ 
і процесів. Тому подвійність у принципі іманентна 
категоріальному апарату економічної теорії, що дає 
змогу зрозуміти дійсність в її протиріччях [11, с. 118].

Найважливіша перевага такої діалектичної 
методології як раз і полягає у тому, що на відміну 
від неокласичного механіцизму вона дає змогу 
економічній теорії осмислювати ті об'єктивні про-
тиріччя, які служать прихованим джерелом еконо-
мічного розвитку. Тому на відміну від неокласич-
ного «мейнстріму, ця методологія відкриває шлях 
до наукового аналізу процесу економічного роз-
витку та є особливо необхідною під час вивчення 
перехідних трансформаційних процесів. 

Дану методологію необхідно використовувати і 
під час вивчення відносин, пов'язаних зі створен-
ням, розподілом, обміном і споживанням освітніх 
благ. Що ж стосується широко поширеного в літе-
ратурі підходу до аналізу освітньої діяльності, за 
якого вона розглядається як процес створення і 
збільшення «людського капіталу», то із цією точ-
кою зору в принципі можна погодитися лише в 
тому сенсі, що людський капітал – це не стільки 
наукова категорія, скільки радше образ, мета-
фора, що виражає внутрішньо суперечливий, гли-
боко діалектичний зміст. При цьому методологічно 
важливо виходити з того, що подвійність «люд-
ського капіталу» адекватно відображає об'єктивну 
подвійність та іманентні суперечності економічних 
відносин і, насамперед, тих, які складаються у 
сфері освіти. 

З одного боку, об'єктивне знання має загальний 
характер і виступає як надбання всього людства. 
Із цього боку освітній процес виступає як перехід 
об'єктивного знання на суб'єктивний рівень, тобто 
перехід загального блага в людський капітал кон-
кретних людей. При цьому загальний характер 

об'єктивного знання визначає іманентну природу 
освіти як суспільного блага, що одержала офіційне 
вираження в законодавстві України, яке забезпе-
чує права громадян на доступність і безоплатність 
здобуття повної загальної середньої освіти.

Доступність освіти означає, що нікому не може 
бути відмовлено у праві на освіту, і держава має 
створити можливості для реалізації цього права; 
безоплатність освіти як конституційна гарантія 
реалізації права на освіту означає можливість 
здобуття освіти в державних та комунальних 
навчальних закладах без внесення плати у будь-
якій формі за освітні послуги визначених законо-
давством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів 
освіти, безоплатність яких передбачена частиною 
третьою статті 53 Конституції України [12]. 

Середня освіта є обов’язковою і безоплатною, 
витрати на забезпечення навчально-виховного 
процесу в державних та комунальних загально-
освітніх закладах здійснюється на нормативній 
основі за рахунок коштів відповідних бюджетів у 
повному обсязі. Безоплатність вищої освіти озна-
чає, що громадянин має право здобути її відпо-
відно до стандартів вищої освіти без внесення 
плати в державних і комунальних навчальних 
закладах на конкурсній основі в межах обсягу під-
готовки фахівців для загальносуспільних потреб 
(державного замовлення) [13]. 

Ідея такої іманентної творчої соціальності, 
не обмежуваної часом і простором, належить 
К. Марксу, який розглядав творчу діяльність як 
«загальну працю» на відміну від спільної праці, 
характерної для матеріального виробництва. 
Однак він не розвинув далі цей підхід, й концеп-
ція «загальної праці» як специфічної соціальності 
стала категоріально розроблятися лише в 60-ті 
роки ХХ ст. [14, с. 78–95].

Таким чином, освітня діяльність має іманентну 
суспільну природу і специфічну соціальність, 
але історично проявлятися ця внутрішня при-
рода може в найрізніших економічних формах, які 
можуть вступати в протиріччя із цією іманентною 
суспільною природою освіти. Розкрити такі про-
тиріччя не під силу неокласичному механіцизму 
[15, с. 593–597; 16, с. 85–98]. Для цього необхідна 
зовсім інша методологія, що дає змогу категорі-
ально дослідити об'єктивні економічні супереч-
ності й ті форми руху, які вони набувають у процесі 
історичного розвитку.

Що стосується сфери освіти, то суспільний 
характер надаваних нею благ визначається сус-
пільною природою об'єктивного знання, яке в про-
цесі освіти передається окремим суб'єктам. Інша 
справа, що ця суспільна природа освітніх благ 
може проявлятися в різних економічних формах, 
що являють собою той чи інший варіант комбі-
нування безпосередньо суспільного і опосеред-
ковано суспільного способів визнання освітньої 
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діяльності. І якщо перший безпосередньо суспіль-
ний спосіб безоплатного визнання адекватний 
власній іманентній природі освітніх благ, то дру-
гий опосередковано суспільний спосіб ринкового 
визнання прямо протилежний їй. 

Оскільки у другому випадку ринкова форма 
прояву прямо протилежна іманентному змісту 
освітнього блага і діяльності, що його створює, 
вона виступає як перетворена форма, і не просто 
як перетворена форма, а як генетично перетво-
рена форма. Дана економічна форма завжди має 
свою історичну специфіку, оскільки її перетворе-
ний характер визначається сформованою систе-
мою економічних відносин, які, своєю чергою, від-
повідають історично досягнутому рівню розвитку 
продуктивних сил даного суспільства. При цьому 
генетично перетворена економічна форма утво-
рює свого роду зовнішню оболонку, всередині якої 
розгортається реальний процес розвитку її змісту. 

Більше того, цей процес змістовного розвитку 
може в кінцевому підсумку в тривалій історичній 
перспективі вимагати зняття даної перетвореної 
форми. Однак таке зняття об'єктивно можливе 
не раніше того моменту, коли досягнутий у такий 
спосіб рівень розвитку цього нового змісту зро-
бить дану економічну форму історично зайвою. 
У цьому сенсі протиріччя між перетвореною фор-
мою та її змістом виступає як найважливіше дже-
рело процесу історичного генезису, що розгорта-
ється всередині цієї оболонки і додає їй характер 
генетичної перетвореної форми. 

Усе це цілком відноситься до протиріччя між 
ринковою формою і іманентною суспільною при-
родою освіти, що виявляється на ринку освітніх 
послуг. Об'єктивна економічна необхідність такої 
генетично перетвореної форми, як ринок освітніх 
послуг, не завжди повною мірою враховується в 
економічній літературі, коли деякі автори висту-
пають проти «товаризації», що передбачає вклю-
чення освіти і науки в систему товарних відносин 
[17, с. 434–440; 18, с. 511–528; 19, с. 127–139]. При 
цьому наголошується, що «товаризація» модифі-
кує навчально-пізнавальні відносини в напрямі, 
що виключає цінності наукового пізнання істини. 
У результаті процесу навчання виключаються 
творчі властивості особистості та соціокультурні 
зв'язки знання, руйнується творча функція і того, 
хто навчає, і того, хто навчається, підривається 
зв'язок навчання з дослідженнями, який формує 
наукову методичність мислення і багато в чому 
визначає якість освіти [17, с. 435]. 

 Такі погляди пов'язані з нерозумінням вну-
трішньої природи панівних сьогодні перехідних 
економічних форм і, насамперед, відносин дер-
жавного капіталізму як апробованої світовим 
досвідом перехідної економічної форми, яка 
довела на практиці свою ефективність. У зв'язку із 
цим М.І. Звєряков наголошує, що державний капі-

талізм успішно вирішує непросте завдання поєд-
нання регулюючих механізмів держави з пере-
вагами конкурентно-ринкового механізму. Така 
своєрідна державно-капіталістична модель (а в 
іншій редакції – «змішана економіка») має високу 
економічну ефективність і багатообіцяючу істо-
ричну перспективу завдяки своїй варіативності та 
мінливості [20, с. 53–57]. Природа такої державно-
капіталістичної економіки така, що вона виступає 
як перехідна форма між різними полюсами госпо-
дарського устрою – планом і ринком. Форми поєд-
нання цих різних за своєю природою складових 
елементів моделі державного капіталізму можуть 
бути нескінченно різноманітними, вони можуть 
поєднуватися в різних пропорціях і комбінаціях 
[20, с. 87–95]. Таке поєднання ринкових сил і при-
ватної власності з регулюючими силами держави 
здатне надати потужний заряд історичного дина-
мізму як економічній системі у цілому, так і її різ-
ним секторам, включаючи сферу освіти. Такий 
синтез протилежностей може стати найважливі-
шим джерелом розвитку й економіки у цілому, й 
сфери освіти.

Згідно з концепцією М.І. Зверякова, необхід-
ність використання в Україні такої моделі на сучас-
ному етапі розвитку пояснюється такими обста-
винами. По-перше, історично українській моделі 
капіталізму передувала не система господарю-
вання з приватними власниками, а індустріально 
розвинена країна з високо монополізованою еко-
номікою, яка могла функціонувати тільки в плано-
вій системі господарювання. Тому використання 
для такої високомонополізованої індустріальної 
системи (за відсутності розвиненої фінансової 
та банківської інфраструктури) державно-капіта-
лістичної моделі в період формування ринкових 
інститутів є найбільш прийнятним варіантом пере-
хідної економічної форми. Оскільки процес пере-
форматування складників матеріально-речової 
та фінансової структури відповідно до вимог кон-
курентно-ринкового механізму вимагає певного 
часового періоду, то для адаптації господарської 
моделі до ринкових умов функціонування модель 
державного капіталізму є об'єктивно необхідною 
[21, с. 27–31]. Завершенням формування такої 
моделі повинен стати початок сталого економіч-
ного зростання на підставі запуску відтворюваль-
ного механізму промислового циклу. 

По-друге, нова технологічна революція призво-
дить до корінних змін у системі продуктивних сил 
і передбачає розроблення довгострокових цілей 
в інноваційно-технологічній сфері, успішна реалі-
зація яких без активної участі держави, як пока-
зує досвід, практично неможлива [22, с. 12–14; 
23, с. 23–28; 24, с. 65; 25, с. 112–17]. Ринок із його 
орієнтацією переважно на поточні результати не 
може вирішувати такі масштабні та довгострокові 
завдання.
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Таким чином, економічна форма державного 
капіталізму дає змогу використовувати ринкові 
відносини за активної участі держави в регулю-
ванні господарської системи, в якій стимулюється 
приватна форма бізнесу під час виконання загаль-
нонаціональних цілей [20, с. 97–112].

 Разом із тим необхідно враховувати, що ступінь 
поєднання державного управління і приватної іні-
ціативи повинен бути різним у різних сферах еко-
номіки залежно від об'єктивно досягнутого рівня 
їх реального усуспільнення. Але, з іншого боку, 
саме гнучкість і варіативність державного капіта-
лізму, зумовлені іманентною йому єдністю проти-
лежностей, дає йому змогу виступати в сучасних 
умовах як ефективна форма розвитку різних сфер 
економіки, що відповідає різним рівням об'єктивно 
досягнутого реального усуспільнення людської 
діяльності. Іманентна еластичність державного 
капіталізму дає змогу підтримувати в кожній із цих 
сфер оптимальне співвідношення між державним 
управлінням і дією ринкових сил, які жодним чином 
не слід придушувати; треба лише свідомо спрямо-
вувати їхні дії на задоволення суспільних потреб. 

 При цьому треба повною мірою враховувати 
важливіший методологічний висновок М.І. Звєря-
кова про те, що головна перевага державного капі-
талізму пов'язана з його внутрішнім протиріччям 
між державним управлінням і ринковими силами, 
яке є іманентним його перехідній природі та надає 
йому таку гнучкість і варіативність, яка дає змогу 
підтримувати різні співвідношення цих протилеж-
них начал, адекватні об'єктивним потребам роз-
витку різних галузей і сфер економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, можна зробити висновок, що у літе-
ратурі з економіки освіти основна увага концен-
трується на аналізі специфічних особливостей 
освітньої сфери і не завжди повною мірою вра-
ховується більш широкий суспільно-економічний 
контекст. При цьому недостатньо уваги приділя-
ється вивченню місця цієї специфічної сфери в 
тому складному механізмі взаємодії продуктивних 
сил та економічних відносин, який утворює осно-
вний зміст економічної системи. Це є наслідком 
тенденції до виділення сфери освіти з економічної 
системи та розгляду характерних для неї продук-
тивних сил й економічних відносин як особливого 
предмета економічного аналізу відносно відокрем-
леного від економічної структури даного суспіль-
ства та його історичної динаміки. 

Така тенденція, що склалася, насамперед, у 
літературі з економіки освіти, багато в чому зумов-
лена поверхневим підходом із погляду переважно 
вольових, господарсько-правових відносин, який 
закриває шлях до пізнання об'єктивного змісту еко-
номічної системи. Для подолання цієї методологіч-
ної обмеженості та розгляду освітньої діяльності у 
більш широкому історичному контексті взаємодії 

продуктивних сил та виробничих відносин необхід-
ний протилежний підхід, що передбачає розкриття 
всієї складної сукупності структурних та динамічних 
залежностей економічної системи у цілому.
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Статтю присвячено розробленню мето-
дики аналізу інвестиційного середовища 
країни. Автором аналізуються підходи 
до трактування поняття «інвести-
ційне середовище» та його складників із 
погляду впливових міжнародних організа-
цій та пропонується авторська дефініція 
цієї категорії. Наведено та досліджено 
перелік груп чинників інвестиційного 
середовища. Розроблено узагальнену 
класифікацію груп чинників інвестицій-
ного середовища країни, які можуть бути 
практично використані суб’єктами гос-
подарювання. Запропоновано авторську 
методику аналізу привабливості інвести-
ційного середовища країни, яка дає змогу 
використовувати уніфіковані методи та 
інструменти дослідження суб’єктами 
господарювання безвідносно їх виду діяль-
ності та країнової приналежності, на 
основі якої побудовано модель мультило-
кального аналізу міжнародної привабли-
вості інвестиційного середовища країни. 
Практичну імплементацію авторської 
моделі на основі аналізу вибраних чинників 
по запропонованих групах продемонстро-
вано на прикладі аналізу міжнародної при-
вабливості інвестиційного середовища 
України.
Ключові слова: інвестиційний клімат, 
міжнародне інвестиційне середовище 
країни, чинники привабливості інвестицій-
ного середовища країни, методика ана-
лізу інвестиційного середовища країни, 
модель мультилокального аналізу інвес-
тиційного середовища країни.

Статья посвящена разработке методики 
анализа инвестиционной среды страны. 
Автором анализируются подходы к трак-
товке понятия «инвестиционная среда» и 
её составляющих с позиции международ-
ных организаций, а также предлагается 
авторская дефиниция означенной катего-
рии. Приводится и исследуется перечень 
групп факторов инвестиционной среды. 
Разработана обобщенная классификация 
групп факторов инвестиционной среды 
страны, которые могут быть практи-
чески использованы любыми субъектами 
хозяйствования. Предложена авторская 
методика анализа привлекательности 
инвестиционной среды страны, которая 
позволяет использовать унифицирован-
ные методы и инструменты анализа 
субъектами хозяйствования безотноси-
тельно их вида деятельности и стра-
новой принадлежности, на основании 
которой построена модель мультило-
кального анализа международной при-
влекательности инвестиционной среды 
страны. Практическую имплементацию 
авторской модели на основании анализа 
выбранных факторов по предложенным 
группам продемонстрировано на примере 
анализа международной привлекательно-
сти инвестиционной среды Украины.
Ключевые слова: инвестиционный кли-
мат, международная инвестиционная 
среда страны, факторы привлекатель-
ности инвестиционной среды страны, 
методика анализа инвестиционной среды 
страны, модель мультилокального ана-
лиза инвестиционной среды страны.

This article is devoted to the development of methods for analyzing the investment environment of the country. The author analyzes the 
approaches to the interpretation of the concept of "investment environment" and its components from the point of view of influential international 
organizations and offers an author's definition of this category. It is considered that investment environment of a country is a set of specific subjec-
tive and objective conditions and factors, as well as mechanisms of their interaction, which contribute to or hinder the implementation of invest-
ment activities by economic entities of different levels, types and nationalities. The article provides and investigates a list of groups of investment 
environment factors that are proposed by different international organizations. A generalized classification of groups of factors of the investment 
environment of the country, which can be practically used by business entities, has been developed. It is proposed to combine all the specific 
factors into four main groups – political and legal, macroeconomic factors, factors of development of the investment market and its infrastruc-
ture, country’s international ratings. The author's method of analysis of the attractiveness of the country's investment environment is proposed.  
It allows to use unified methods and tools of analysis by business entities regardless of their type of activity and country affiliation. The proposed 
by author model of multilocal analysis of the international attractiveness of the country's investment environment includes the following parame-
ters: Methods of analysis: diagnostic assessment of investment environment factors; Practical approach (analysis tools): use of primary research, 
expert surveys, analysis of international reports, statistics, company reports; Result: construction of a SWOT matrix of the country's investment 
environment; Verification: evaluation of results can be carried out by means of normative-legal verification, or actual on-ground estimation of 
a situation; Benchmarks: to compare the results of the evaluation of the investment environment of countries, you can use as guidelines, both 
international indicators and indicators that reflect the reference values for particular regions. The practical implementation of the author's model 
based on the analysis of selected factors for the proposed groups is demonstrated by the example of the analysis of the international attractive-
ness of the investment environment of Ukraine.
Key words: investment climate, international investment environment of the country, factors of attractiveness of the investment environment of 
the country, methods of analysis of the investment environment of the country, model of multilocal analysis of the investment environment of the 
country.



17

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Постановка проблеми. Для будь-якого інвес-
тора – чи то локального, чи іноземного – вкрай 
важливим є визначення інвестиційної привабли-
вості тієї країни та ринку, де він збирається здій-
снювати свої капіталовкладення. Своєю чергою, 
релевантні та актуальні дані, отримані інвесто-
ром, дають змогу приймати рішення не тільки про 
доцільність та ефективність здійснення інвести-
цій, а й про їх перспективність, прибутковість та 
ризиковість. Перед тим як здійснювати деталь-
ний аналіз ринкового середовища, будь-який 
суб’єкт господарювання повинен насамперед 
вивчити умови інвестиційного клімату вибраної 
країни, тому особливої актуальності набувають 
питання дослідження та аналізу саме інвести-
ційного середовища країни як початкового етапу 
прийняття рішення суб’єктом господарювання 
про можливість і доцільність розгортання своєї 
діяльності на вибраному ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням організації та методик проведення рин-
кових досліджень присвячено багато публікацій, 
зокрема методика аналізу міжнародних ринків 
А.О. Старостіної [1], модель відбору міжнародних 
ринків О.Л. Каніщенко [2], аналіз конкурентного 
середовища М. Портера [3]. Існує низка загаль-
ноприйнятих у світовій практиці підходів, таких як 
PEST- та SWOT-аналіз, так само як і методів ана-
лізу інвестиційної привабливості країн, регіонів, 
галузей та окремих підприємств. 

Проте в усіх вивчених публікаціях відсутня уні-
фікована методика аналізу привабливості інвести-
ційного середовища, яка може бути використана 
як локальним, так і міжнародними капіталодав-
цями незалежно від мети, стратегії та типу їх інвес-
тиційної активності.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення уніфікованої методики аналізу інвес-
тиційного середовища країни для використання 
її у практичній діяльності інвесторами будь-якого 
типу та країнової приналежності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Передусім звернемося до трактування поняття 
«інвестиційне середовище». Нині немає навіть 
єдиного трактування поняття «інвестиційне 
середовище країни». Так, ЄБРР оперує катего-
рією «інвестиційний клімат країни», характеризу-
ючи його як сукупність широкого кола чинників, 
що визначають умови здійснення внутрішніх та 
закордонних інвестицій, зокрема: обґрунтованість 
макроекономічної політики, потужність економіч-
них та політичних інститутів, функціонування зако-
нодавчої та регуляторної бази, якість інфраструк-
тури та інших послуг [4]. 

Світовий банк визначає діловий та інвести-
ційний клімат як можливості та стимули для під-
приємств продуктивно інвестувати, створювати 
робочі місця та розвиватися [5].

Аналогічного підходу дотримується й ОБСЄ, 
трактуючи поняття «діловий та інвестиційний клі-
мат» як базові умови, котрі дають змогу іноземним 
та вітчизняним компаніям здійснювати свою діяль-
ність та отримувати прибутки в конкретній країні [6]. 

Об’єднавши трактування поняття інвестиційного 
клімату провідними міжнародними організаціями, 
можемо запропонувати власну дефініцію, визнача-
ючи інвестиційне середовище країни як сукупність 
специфічних суб’єктивних та об’єктивних умов і 
чинників, а також механізмів їх взаємодії, які спри-
яють або перешкоджають здійсненню інвестиційної 
діяльності суб’єктами господарювання різних рів-
нів, типів та країнової приналежності.

Очевидно, що далі доцільно зупинитися на 
визначенні того, які ж саме специфічні чинники 
впливають на формування інвестиційного середо-
вища країни. Зрозуміло, що класичними групами 
чинників, які варто аналізувати під час прийняття 
інвестиційних рішень, є політичні, економічні, 
соціокультурні та демографічні. Проте, говорячи 
про інвестиційне середовище, класичного аналізу 
означених груп чинників недостатньо, оскільки, 
маючи на увазі капіталовкладення, особливо не 
прив’язуючись до їх форми, виду, мети та інстру-
ментів, мають бути враховані інші, специфічні чин-
ники, які дають попередню, але вичерпну відпо-
відь на запитання, чи варто здійснювати інвестиції 
в тій чи іншій країні.

Так, ОБСЄ зазначає, що інвестиційний клімат 
можна аналізувати через призму трьох широких 
груп змінних: складники макроекономічної полі-
тики – фіскальний, монетарний та торговельний; 
управління та інституції; інфраструктура. Разом 
із тим інвестиційне середовище охоплює значно 
ширше коло груп чинників, аніж податкові ставки 
та фіскальні процедури, яких мають дотримуватись 
інвестори. Інші важливі компоненти враховують 
політичну стабільність, верховенство права, макро-
економічні умови та регуляторне середовище [6].

ОЕСР в основу привабливого інвестиційного 
середовища ставить чинники, котрі безпосередньо 
пов’язані з інвестиційними політиками та сталим 
розвитком. У межах свого підходу ОЕСР пропонує 
аналізувати такі групи чинників (а радше – сфери 
реалізації різних політик) як базові умови, що 
забезпечують «здорове» середовище для діяль-
ності інвесторів – від підприємств малого і серед-
нього бізнесу до великих транснаціональних 
корпорацій: інвестиційна політика; сприяння та 
підтримання інвестиційної діяльності; торговельна 
політика; конкурентна політика; податкова полі-
тика; корпоративне управління; здійснення від-
повідальної підприємницької діяльності; розвиток 
людських ресурсів; розвиток інфраструктурного та 
фінансового секторів; публічне управління [7]. 

Такий підхід пояснюється тим, що саме інвести-
ційна політика впливає на рішення суб’єктів госпо-
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дарювання усіх рівнів про здійснення інвестицій у ту 
чи іншу країну, причому незалежно від їх розміру та 
резидентства. Прозорість, захист права власності 
та відсутність дискримінаційних режимів – ключові 
принципи інвестиційної політики, покликані забез-
печити привабливість інвестиційного середовища 
будь-якої країни. Для країн, що розвиваються, ще 
однією важливою умовою мають бути гаранто-
вані, вчасні, адекватні та ефективні компенсаційні 
виплати у разі експропріації власності, особливо 
якщо йдеться про іноземного інвестора [7].

Разом із тим, на думку фахівців Групи Світового 
банку, факторний аналіз пов’язаних інвестиційних 
політик, описаних вище, є дещо обмеженим під 
час проведення дослідження привабливості інвес-
тиційного середовища країни: дискусійним зали-
шається питання, які ж саме регулятивні аспекти 
є найбільш впливовими під час реалізації інвести-
ційних рішень, як вони корелюють з іншими детер-
мінантами та, найголовніше, чи є вони однаковими 
для інвесторів різних типів, галузей діяльності та 
країни ведення бізнесу [5].

Такий підхід є обмеженим з того погляду, що 
регулятивні норми належать виключно до юрис-

дикції та рівня кожної окремої країни: деякі кра-
їни застосовують забагато регулятивних норма-
тивних практик та жорстко регулюють діяльність 
суб’єктів господарювання, особливо іноземних, 
і їхнє середовище можна назвати «надрегульо-
ваним», а інші – навпаки, намагаються не втру-
чатися в бізнес-процеси, їхні регулятивні норми 
не є жорсткими, тому середовище таких країни 
визначається як «недорегульоване», що, зви-
чайно ж, буде впливати на інвестиційні рішення 
та унеможливлювати співставність отриманих 
результатів дослідження інвестиційного середо-
вища. У глобальному масштабі, особливо коли 
йдеться про необхідність здійснення компара-
тивного аналізу одночасно декількох інвестицій-
них середовищ, такий підхід важко застосувати 
для отримання об’єктивних репрезентативних 
результатів.

Таким чином, цілком очевидно, що для аналізу 
інвестиційного середовища необхідно використову-
вати комплексні, уніфіковані показники та методи, а 
також групи факторів, аналізуючи які можна отри-
мати адекватні та, найголовніше, порівнювані та 
співставні дані по декількох країнах.
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Умови регулювання зовнішньої торгівлі
Стан ринку страхування
Стан фінансового ринку
Розвиток лізингових послуг
Стан валютного ринку та умови 
конвертованості валюти
Розвиток банківської системи
Стан платіжного балансу
Фінансова/інвестиційна інфраструктура

Інвестиційний потенціал

Виробничий потенціал
Кадровий потенціал
Природно-ресурсний потенціал
Споживчий потенціал
Інфраструктурний потенціал
Інституціональний потенціал
Інтелектуальний потенціал
Інноваційний потенціал 
Географічний потенціал

Інвестиційний ризик
Політичний ризик
Економічний ризик
Соціальний ризик

Інвестиційне законодавство
Інвестиційні режими, регулювання іноземних
інвестицій
Угоди про уникнення подвійного оподаткування
Розв’язання інвестиційних спорів 

Рис. 1. Чинники інвестиційної привабливості країни

Джерело: власна розробка автора



19

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

На якість інвестиційного середовища країни, 
насправді, впливає численна кількість умов та 
чинників: конкурентоспроможність та інвестицій-
ний клімат, нормативні обмеження на здійснення 
діяльності, ділові та інвестиційні бар’єри, невизна-
ченість та ризик, вартість транзакцій тощо [5]. 

ООН доповнює цей перелік такими чинниками, 
як вартість започаткування бізнесу, перешкоди 
для здійснення господарської діяльності, розвиток 
фінансового ринку, проведення реформ, що спри-
яють легкості ведення бізнесу [8].

З огляду на викладене вище, пропонуємо уза-
гальнену укрупнену схему чинників привабливості 
інвестиційного середовища країни.

Таким чином, до основних груп чинників, які 
характеризують та визначають інвестиційне 
середовище країни, пропонуємо зараховувати: 
(1) політико-правові – наявність та «жорсткість» 

інвестиційного законодавства, захист та гаран-
тування права власності, політична стабільність, 
контроль над корупцією; (2) макроекономічні чин-
ники; (3) чинники розвитку інвестиційного ринку та 
його інфраструктури; (4) міжнародні рейтинги кра-
їни – конкурентоспроможність економіки, легкість 
ведення бізнесу, економічна свобода, суверенні 
рейтинги країни тощо. Зрозуміло, що кожна група 
може містити додаткове наповнення чинників 
залежно від мети та форми здійснення інвестицій, 
проте вони одночасно повинні бути вимірюваними, 
порівнюваними і співставними у глобальному 
масштабі. 

Наступним кроком є презентація методики 
аналізу інвестиційного середовища. Зауважимо, 
що тут украй важливо не просто коректно визна-
чити набір чинників, які будуть аналізуватися, – 
більш важливою є їх відповідність таким вимогам, 

Методика аналізу: діагностичне оцінювання чинників інвестиційного середовища
Побудова карти аналізу інвестиційного середовища

1. Відбір чинників інвестиційного середовища за чотирма групами
2. Якісний та кількісний аналіз чинника/групи в динаміці за п’ять попередніх років
3. Присвоєння вагових коефіцієнтів чинникам/групам
4. Підготовка аналітичного висновку щодо ступеня впливу чинника/групи на інвестиційне середовище країни

Діагностика
– Відбір актуальних чинників
– Результати об’єктивні та порівнювані
– Оцінювання ступеню та якості державного 
регулювання/втручання та реформ

Обмеження
– Оцінка державної політики може виявитися 
суб’єктивною
– Отримані результати можуть бути не співставними
– Відібрані чинники можуть не повною мірою 
відображати реальність ситуації

Практичний підхід (інструменти аналізу): проведення первинних досліджень, експертні опитування, 
аналіз міжнародних звітів, статистичних даних, звітності компаній

«Знизу вгору»
– Торкається нагальних актуальних проблем 
– Створює поштовх до реформ із боку приватного 
сектору
– Виникають складнощі в усуненні ідентифікованих 
проблем у межах існуючих нормативно-правових 
систем

«Згори вниз»
– Пряма прив’язка до референтного значення
– Орієнтується на макро- та мезорівень 
господарювання
– Може не враховувати прямі потреби приватного 
сектору та необхідність проведення реформ на 
національному рівні

Результат: побудова матриці SWOT інвестиційного середовища країни 
Перевірка: оцінювання результатів можна проводити шляхом нормативно-правової діагностики або 
фактичного оцінювання ситуації на місцях 

«Де-юре» підхід
– Усебічний та юридично змістовний
– Має обмеження в контексті окремих правових 
режимів
– Розбіжності правових систем можуть створювати 
перешкоди до мультилокальної вимірюваності та 
порівнюваності

«Де-факто» підхід
– Відображає реальні проблеми в межах країни
– Виявляє обмеження, котрі не покриваються в рамках 
юридичної перевірки (правового аналізу)
– Бар’єри розвитку діяльності не індивідуалізовані, 
оскільки вони вбудовані в ширше коло загальних 
правил

Референтні значення: для порівняння результатів оцінювання інвестиційного середовища країн можна 
використовувати як орієнтири як міжнародні індикатори, так і показники, що відображають референтні 
значення по окремих регіонах 

Міжнародні
– Створюють можливості для порівняння в глобальному 
масштабі
– Можуть виявитися неефективними для «слабких» 
країн, котрі потребують нижчого рівня індикативного 
показника

Регіональні
– Створюють можливості для порівняння в межах груп 
країн зі схожими характеристиками
– Виявляють регіональні інтеграційні тенденції
– Можуть не враховувати найкращі світові рівні 
індикативних показників

Рис. 2. Модель мультилокального аналізу  
міжнародної привабливості інвестиційного середовища країни 

Джерело: розроблено автором
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Таблиця 1
Результати дослідження інвестиційного середовища країни

Група чинників Досліджувані 
параметри

Результат

Політико-правові Політична стабільність 

Законодавство

Рівень довіри населення 
до влади

Корупція

Україна відрізняється значною політичною нестабільністю, хоча 
останнім часом спостерігаються позитивні зміни законодавства, 
особливо у напрямі європеїзації та лібералізації. 
Українське законодавство не передбачає обмежень чи заборон 
на іноземні інвестиції в країну. Проте існують певні обмеження 
для іноземних інвесторів на право власності для галузей із 
високим рівнем державного регулювання. До іноземних інвесторів 
застосовується національний режим інвестиційної діяльності, 
іноземні інвестиції не підлягають націоналізації. Також усунутий 
адміністративний бар’єр для входження іноземного капіталу в 
Україну.
Незважаючи на високий ступінь підтримки (73%), висловлений на 
виборах президента, ступінь довіри населення до влади (особливо 
місцевої) залишається низьким.
Україна займає одні з останніх місць за Corruptіon Perceptіon Іndex – 
120 (2020 р.), що свідчить про її високий рівень у країні.

Макроекономічні Показники загального 
стану економіки країни: 
заробітна плата, 
безробіття, інфляція

Показники доходності: 
ВВП, державний борг

Показники інвестиційної 
активності

Мінімальна заробітна плата (номінальна): $180 (4723 грн) –  
91-е місце зі 198. 
Середня заробітна платня брутто (Європа): €385 (10500 грн) –  
49-е місце із 49. 
Темпи зростання мінімальної з/пл +13,2% за 2019 р. – 15-е місце 
серед країн світу. 
Інфляція – 7,9% (2019 р.)
Рівень безробіття – 8,6% (2019 р.) 
Темпи економічного зростання – 3,2% (2019 р.)
ВВП (номінал) – 3,974 трлн грн (2019 р.) – 128-е місце зі 186
ВВП на душу населення – 9 774 дол. США (2019 р.) 
Валовий зовнішній борг України – 120,334 млрд дол. США (кінець І 
кв. 2020 р.) 
Обсяг накопичених валових ПІІ в економіці України – 45 млрд дол. 
США, з економіки України – 3,5 млрд дол. США (кінець І кв. 2020 р.) 
Надходження ПІІ в Україну за 2019 р – 2,5 млрд дол. США, ПІІ з 
України – 1 млн дол. США (у 2018 р.). 

Чинники розвитку 
інвестиційного 
ринку та його 
інфраструктури

Відсоткові ставки

Структура податкової 
системи

Розвиток банківської 
системи

Стан валютного ринку та 
умови конвертованості 
валюти

Облікова ставка НБУ: 6% з 12.06.2020 (США – 1,75%, Німеччина, 
Іспанія – 0,00%, Японія – 0,01%) 
Ставка податку на прибуток – 18% (не змінюється протягом 
останніх шести років)
Успішна податкова реформа
Тенденції у банківському секторі – загальна стабілізація, ліквідація 
«технічних» банків, посилення контролю, убезпечення банківської 
системи через націоналізацію та докапіталізацію системних банків 
В Україні вільно плаваючий режим валютного курсу 
ЗВР – 25,4 млрд дол. США (червень 2020 р.) 

Міжнародні 
рейтинги 

Міжнародні рейтинги 
країни

Співпраця з 
міжнародними 
організаціями

Дотримання норм і 
правил конвенцій та 
договорів

Індекс конкурентоспроможності – 83-є місце зі 140 (Всесвітній 
економічний форум) 
Індекс легкості ведення бізнесу – 64-е місце зі 190 (Світовий банк) 
Рейтинг легкості сплати податків (Paying Taxes) – 65-е місце
Індекс економічної свободи (Heritage Foundation) – 147-е місце
Суверенні рейтинги України:
S&P: довгостроковий і короткостроковий B / прогноз стабільний 
(03/2020 р.) 
Moody's Investors Service: В3 / прогноз стабільний (06/2020 р.) 
Fitch: B / стабільний прогноз (04/2020 р.). 
Схвалення в червні Радою директорів МВФ нової 18-місячної 
програми стенд-бай на суму, еквівалентну 5 млрд дол. США. Окрім 
коштів МВФ, Україна впродовж нинішнього та наступного років 
має отримати ще близько 4 млрд дол. США від інших міжнародних 
донорів (ЄС, Світового банку, урядів держав-партнерів) 
У 2017 р. Україна приєдналася до Декларації ОЕСР із 
Міжнародних інвестицій та ТНК, щодо забезпечення прозорості 
та відкритості інвестиційного середовища для іноземних 
інвесторів, що позитивно вплинуло на інвестиційний імідж країни 

Джерело: складено автором за [9–17]
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як кількісна вимірюваність, репрезентативність, 
порівнюваність, а сама методологія проведення 
дослідження має бути уніфікованою та практично 
застосовною у міжкраїновому аспекті.

Звичайно, ми можемо використати класичні 
методики проведення PEST- та SWOT-аналізу 
середовища, екстраполюючи їх на рівень країни, 
проте такий підхід не буде повною мірою відобра-
жати специфіку саме інвестиційного середовища. 
У цьому аспекті звернемося до практики аналізу 
інвестиційного клімату, яку пропонує Група Сві-
тового банку [5]. Зазначений підхід базується на 
внутрішньолокальному аналізі та врахуванні чоти-
рьох груп показників: індексу легкості ведення біз-
несу (Doing Business), індексу глобальної конку-
рентоспроможності (Global Competitiveness Index), 
аналізі звітів підприємств (Enterprise Surveys) 
та світових показників управління (Worldwide 
Governance Indicators). На нашу думку, такий під-
хід хоча й дає більш повне уявлення про інвести-
ційне середовище країни, проте є обмеженим із 
боку можливості його імплементації невеликими 
компаніями, або портфельними інвесторами, котрі 
мають обмежений доступ і час до аналізу, ска-
жімо, звітів компаній декількох галузей на декіль-
кох ринках одночасно, а значення індексів конку-
рентоспроможності та легкості ведення бізнесу 
не завжди дають об’єктивну інформацію через їх 
власні методики розрахунку.

Урахувавши всі сильні сторони вивчених нами 
методик та власний практичний досвід, пропону-
ємо уніфіковану модель мультилокального ана-
лізу інвестиційного середовища країни.

Продемонструємо практичне застосування 
запропонованої методики на прикладі аналізу 
інвестиційного середовища України. Зауважимо, 
що тут ми подаємо вже отримані результати ана-
лізу за вибраними групами чинників, опускаючи 
хід самого процесу дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, використавши авторську методику мульти-
локального аналізу привабливості інвестиційного 
середовища України, можемо зробити висновок, 
що сьогодні привабливість вітчизняного інвести-
ційного середовища є нижче середньої. Чинни-
ками негативного іміджу України для інвесторів 
є відсутність цільової і послідовної політики дер-
жави у сфері інвестиційної діяльності, недоліки в 
державному управлінні, невизначений в окремих 
випадках статус інвесторів, складний порядок 
адміністративних процедур, неврегульованість 
питань відповідальності учасників інвестиційних 
відносин. Економічний складник інвестиційного 
макросередовища в Україні визначається віднос-
ним попереднім занепадом виробничого сектору 
з незначним, але стабільним відновленням, що 
виникає в умовах військової, політичної, та еко-
номічної нестабільності, виражений у значному 

падінні прибутку компаній до оподаткування, 
падінням обороту у компаній та зменшенням 
споживання населенням через нестачу грошо-
вих коштів. За рівнем макроекономічної стабіль-
ності Україна посідає 58-е місце серед 141 країни. 
Також Україна належить до категорії країн із дохо-
дами нижче середніх, займаючи 120-е місце серед 
229 країн світу. Сьогодні на одну особу припадає 
9 287 дол. США, за цим показником, який є важли-
вим індикатором платоспроможності населення, 
Україна поступається навіть деяким країнам 
Африки, Латинської Америки та іншим пострадян-
ським країнам. 

Обґрунтована фіскальна та грошово-кре-
дитна політика, а також гнучкість обмінного 
курсу призвели до зменшення зовнішнього та 
внутрішнього дисбалансів. За останні два роки 
загальний дефіцит бюджету скоротився до 2% 
ВВП. Окрім того, державі вдалося ліквідувати 
квазіфіскальний дефіцит енергетичного сектору, 
а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу 
зменшився до 3–3,5% ВВП із відновленням ЗВР 
до 25 млрд дол. США. Зростанню інвестиційної 
привабливості країни також сприяли заходи з 
реструктуризації банківської системи, які впли-
нули на економічну стабілізацію та відновлення 
зростання. Стосовно інвестиційної привабли-
вості України за індексами та рейтингами нині 
країна знаходиться у «спекулятивному інвес-
тиційному класі»: за кредитними рейтингами 
Україна як партнер не викликає надійної довіри, 
хоча динаміка є позитивною, незважаючи на те 
що за рейтингом Doing Business країна займає 
відносно високі позиції, проте перед урядом 
усе ще стоїть необхідність вирішення проблем, 
пов’язаних із процедурними питаннями для 
окремого кола проведення типових операцій.
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У статті досліджуються основні проблеми 
інституційного правового регулювання 
банківської системи Америки. Проаналі-
зовано етапи банківського регулювання в 
Америці. Досліджено структурні та функці-
ональні аспекти американської банківської 
системи. Відзначено наслідки «вільного бан-
кінгу» в американській банківській системі. 
Виявлено слабкі місця у фінансовій системі 
Америки. Охарактеризовано наслідки Вели-
кої депресії для американської банківської 
системи. Проаналізовано наслідки діяль-
ності вищеназваних законів для американ-
ської банківської діяльності. Встановлено, 
що розвиток американської банківської 
сфери, а також будь-які зрушення у фінан-
сових відносинах були зумовлені законо-
давчо-інституційними перетвореннями в 
банківській діяльності, які формувалися у 
процесі історичного розвитку. Досвід здій-
снення інституційних реформ в амери-
канській банківській системі міг би стати 
корисним для вдосконалення вітчизняної 
банківської системи.
Ключові слова: правове регулювання, 
банківська система, діяльність банків, 
банківське законодавство, дерегулювання 
установ.

В статье исследуются основные про-
блемы институционального правового 

регулирования банковской системы 
Америки. Проанализированы этапы 
банковского регулирования в Америке. 
Исследованы структурные и функцио-
нальные аспекты американской банков-
ской системы. Отмечены последствия 
«свободного банкинга» в американской 
банковской системе. Выявлены слабые 
места в финансовой системе Америки. 
Охарактеризованы последствия Великой 
депрессии для американской банковской 
системы. Проанализированы послед-
ствия деятельности вышеназванных 
законов для американской банковской дея-
тельности. Установлено, что развитие 
американской банковской сферы, а также 
любые сдвиги в финансовых отноше-
ниях были обусловлены законодательно 
институциональными преобразованиями 
в банковской деятельности, формирова-
лись в процессе исторического развития. 
Опыт осуществления институциональ-
ных реформ в американской банковской 
системе мог бы стать полезным для 
совершенствования отечественной бан-
ковской системы.
Ключевые слова: правовое регулирование, 
банковская система, деятельность банков, 
банковское законодательство, дерегулиро-
вание учреждений.

The article examines the main problems of institutional legal regulation of the American banking system. The stages of banking regulation in America are 
analyzed. The structural and functional aspects of the American banking system are studied. The consequences of "free banking" in the American banking 
system are noted. The peculiarities of the Law on National Banking are highlighted. Weaknesses in the American financial system have been identified.  
The main features of the Aldrich-Riland Act in the American financial system are studied. The peculiarities of McFadden's Law activity in the American 
banking system are noted. The consequences of the Great Depression for the American banking system are described. The characteristic features of the 
Banking Holding Company Act and the International Banking Act in the American financial system are analyzed. The main features of the Law "On Norms 
of Regulation of Financial Institutions and Interest Rate Control" in the American banking system are noted. The general features of the Law on Depository 
Institutions (Garn – Saint Germain law) in the American banking system are highlighted. The main problems of the Law on International Credit Supervi-
sion have been studied. The characteristic features of the Law "On the Reform of Financial Institutions, Their Recovery and the Application of Coercive 
Measures" in the American financial system are highlighted. The main features of bank mergers in the American banking system after the entry into force 
of the Rigle – Neal Act are analyzed. The characteristic features of the Gram-LeachBliley Financial Banking Act are noted. The activity of American banks 
is described. The consequences of the above laws for American banking are analyzed. It is established that the development of the American banking sec-
tor, as well as any changes in financial relations were due to legislative and institutional changes in banking, which were formed in the process of historical 
development. Therefore, the experience of institutional reforms in the American banking system could be useful for improving the domestic banking system.
Key words: legal regulation, banking system, activity of banks, banking legislation, deregulation of institutions.

Постановка проблеми. Найважливішою сфе-
рою національного господарства та невід’ємною 
структурою ринкової економіки є банківська сис-
тема. А ступенем розвитку банківської системи 
значною мірою визначається розвиток економіки 
будь-якої країни. Банківські системи розвинених 
країн із ринковою економікою свідчать про те, що 
розвиток банківської сфери, а також будь-які зру-
шення у фінансових відносинах були зумовлені 
законодавчо інституційними перетвореннями в 
банківській діяльності, які формувалися у процесі 
історичного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед науковців, які досліджували банківську 
систему США, варто відзначити Ю.Г. Вешкина [1], 

Г.Л. Авагяна [1], M.A. Johnston [2], A. Rolnick [3], 
W. Weber [3], J. Barth [6], L. Tong [6].

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз особливостей інституційного правового 
регулювання американської банківської системи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ще в 1781 р. Олександр Гамільтон стверджував, 
що більшість країн уважає необхідністю створення 
банків, оскільки саме вони є тими двигунами, 
завдяки яким просувається торгівля. З тих пір 
Америка перетворилася на найбільшу економіку 
світу з найбільшими фінансовими ринками.

У 1838 р. в Нью-Йорку був прийнятий Закон 
про вільну банківську діяльність (Free Banking 
Act), згідно з яким інвестори одержали право 
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об’єднуватися для спільної банківської діяльності 
з мінімальним розміром капіталу 100 тис дол. 
Саме цей закон заклав початок вільної банківської 
діяльності в США [1, с. 23].

Ранні спроби банківського регулювання в Аме-
риці від створення Першого банку в 1971 р. до 
Закону про національну банківську діяльність 
1863 р. були поєднанням федерального та дер-
жавного законодавства. Воно було викликане, з 
одного боку, потребою в посиленому централі-
зованому контролі для підтримки стабільності як 
фінансів, так і економіки в цілому, з іншого – побо-
юванням концентрації контролю невеликою кіль-
кістю структур [2].

1837 р. уважали ерою «вільного банкінгу», 
коли було прийнято кілька законів, що скасували 
вимогу отримання офіційного законодавчого чар-
теру (ліцензії) для управління банком [3]. Оскільки 
банки випускали велику кількість банкнот із різ-
ними обліковими ставками, не дивним є той факт, 
що наслідком цієї епохи є фінансова нестабіль-
ність, що спонукала до більшого регулювання та 
нагляду у 1860-х роках. 

Саме тому в 1863 р. був прийнятий Закон про 
національну банківську діяльність (National Bank 
Act) (із подальшими змінами у 1864 та 1865 рр.), 
згідно з яким було створено систему національ-
них банків, які підпорядковувалися Контролеру 
грошового обігу у Вашингтоні [4]. Проте створення 
системи національних банків не усунуло недо-
ліки, проблеми банківської системи Америки, що, 
своєю чергою, спричинило подальші часті фінан-
сові паніки.

Так, паніка 1907 р. виявила слабкі місця у 
фінансовій системі країни, зокрема неможливість 
банків придбати валюту під час надзвичайних 
ситуацій, і стала мотиваційним чинником пошуку 
кращої регуляторної структури для стабільності 
банківської системи.

Президент Теодор Рузвельт видав 25 млн дола-
рів урядових коштів для боротьби з панікою. JP 
Morgan організував порятунок банків та трастів, 
запобігаючи закриттю Нью-Йоркської фондової 
біржі. У 1908 р. був прийнятий закон Олдрича – 
Ріланда (Aldrich-Vreeland Act), унаслідок якого було 
створено Національну комісію з грошового обігу, 
результати діяльності якої спричинили створення 
в 1913 р. Федеральної резервної системи США [5].  
В основі Закону лежала ідея про рівноправну 
співпрацю країни, банків, бізнесменів, урядових 
структур і споживачів у сфері банківської справи.

У 1927 р. було прийнято Закон МакФад-
дена (MCFADDEN Act), завдяки якому вирішено 
питання правового регулювання діяльності банку 
та його структури: саме штат, а не федеральний 
уряд здійснює регулювання філій банку.

Велика депресія 1929–1939 рр., унаслідок якої 
багато банків збанкрутувало, призвела до більш 

жорсткого регулювання банківської діяльності. 
Президент Д. Рузвельт створює кілька агентств 
як інструмент для виконання нових та надзвичай-
них функцій. Одним із таких агентств була Феде-
ральна корпорація страхування вкладів (FDIC), 
яка відокремлює комерційний та інвестиційний 
банкінг (закон Glass-Steagall). Із 1929 по 1933 р. 
банкрутство банків призвело до втрат вкладників у 
розмірі близько 1,3 млрд доларів. Із часу введення 
в дію FDIC банківські операції вже не становили 
загрози для банківської галузі [6].

У 1956 р. був прийнятий Закон про банківську 
холдингову компанію, який забороняв останнім, 
що мають штаб-квартиру в одній державі, купу-
вати банк в іншій державі, крім випадків, коли 
закони інших держав не дозволяють придбання, 
тим самим залишаючи контроль над банками, що 
тримають компанії [7].

Через швидке зростання кількості іноземних 
банків у США в 1978 р. був прийнятий Міжнарод-
ний закон про банківську діяльність, згідно з яким, 
аналогічно як і до вітчизняних банків, застосову-
вався національний режим. Іноземні банки більше 
не могли відкривати офіси за межами свого заяв-
леного штату. Разом із цим ФРС мала повнова-
ження щодо встановлення резервних вимог до 
відділень іноземних банків, а іноземні банки, які 
приймають депозити від резидентів, зобов’язані їх 
страхувати [6]. 

У 1994 р. Конгрес зняв усі заборони, які мали 
відношення до територіальних обмежень діяль-
ності філій банків, унаслідок чого стрімко зросла 
кількість банків із філіями. Усе це разом дало 
змогу американським банкам успішно увійти в між-
народну фінансову систему.

Прийнятий у 1978 р. Закон «Про норми регу-
лювання фінансових інститутів і контролю за 
процентною ставкою» створив Федеральну комі-
сію з експертизи фінансових установ (FFIEC), до 
складу якої входять Федеральна резервна рада 
(FRB), Управління контролером валюти (OCC), 
FDIC та Федеральна комісія з питань внутрішніх 
позик (FHLBB), а також він надав право контролю-
ючим органам не лише припиняти діяльність бан-
ків та усувати окремих працівників, а й накладати 
штрафи на ті банки і на тих співробітників, які не 
виконують розпорядження контролюючих органів 
та порушують чинне законодавство [8].

Найважливіша частина банківського законодав-
ства з 1930-х років була прийнята у 1980 р. – Закон 
про дерегуляцію депозитарних установ та валют-
ний контроль (Depository Institutions Deregulation 
and Monetary Control). Вона сприймалася як спосіб 
створення більш стабільної та прибуткової банків-
ської справи [9]. Цей закон вимагав від усіх депо-
зитних інститутів підтримувати прямо чи опосеред-
ковано визначений рівень відношення обов’язкових 
резервів до поточних рахунків, строкових депози-
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тів, по яких можуть здійснюватися автоматизовані 
і телефонні перекази коштів, а також до готівкових 
термінових депозитів у банках – членах ФРС для 
полегшення контролю над грошовим агрегатом із 
боку Ради керівництва ФРС [1, с. 34].

Як наслідок, був утворений Комітет із дерегу-
лювання депозитних інститутів, що отримав право 
підписувати правила виплати відсотків і від якого 
вимагалося поступове зменшення, а потім і зняття 
«стелі» для ставок відсотків і дивідендів, які випла-
чувалися депозитним інститутам і збільшення цих 
ставок до рівня ринкових протягом шести років 
починаючи з 31.03.1980.

У жовтні 1982 р. був прийнятий закон про 
депозитні установи (закон Гарна – Сен Жермена 
(Garn – St Germain)), який покликаний надати 
допомогу в боротьбі з різко зростаючим числом 
банкрутств серед ощадно-позичкових асоціацій і 
взаємно-ощадних банків (у 1982 р. число їх бан-
крутств перевищило 250). Для підвищення їхньої 
конкурентоспроможності було дозволено відкри-
вати і обслуговувати депозитні рахунки грошового 
ринку, за допомогою яких надавалися послуги, які 
можна порівняти з послугами фондів грошового 
ринку. Причому рахунки цього типу не підпадали 
під дію нормативів верхньої межі процентних ста-
вок по кредитах і резервних вимог, установлених 
Інструкцією Q.

До 1984 р. ощадно-позичковим асоціаціям і 
взаємно-ощадним банкам, які мали федеральну 
ліцензію, було дозволено надавати комерційні 
позики на суму до 10% від обсягу їхніх активів, а 
максимальний обсяг споживчого кредитування був 
підвищений до 30% від величини активів. Ці поло-
ження поставили зазначені установи в рівні позиції 
з комерційними банками, тому закон Гарна – Сен 
Жермена передбачав, що з 1984 р. обмеження, 
встановлені Інструкцією Q, повинні поширюва-
тися рівною мірою на всі депозитні установи аж до 
закінчення терміну дії цих обмежень у 1986 р. [10].

Прийнятий Закон про міжнародний нагляд за 
кредитами 1983 р. спрямовував банківські регулю-
ючі агенції на забезпечення того, щоб усі банківські 
установи підтримували належний рівень капіталу 
[11]. Як наслідок, банківські регулюючі установи 
встановили мінімальні норми вимог до капіталу 
для окремих установ.

У 1989 р. було прийнято найважливіший із часів 
Великої депресії Закон «Про реформу фінансових 
інститутів, їх оздоровлення і застосування при-
мусових заходів», який дав змогу контролюючим 
органам застосовувати примусові заходи не тільки 
стосовно банків та їхніх працівників, а й щодо тих 
працівників, які працюють за контрактом. Це був 
початок законодавчих спроб дерегулювати банків-
ську галузь.

Найбільша кількість банківських злиттів у США 
як за кількістю, так і за величиною придбаних бан-

ків спостерігалася після набрання чинності Закону 
Rigle – Neal у 1997 р., який став важливим кроком 
усунення давніх географічних обмежень на банків-
ську діяльність [10]. 

Із прийняттям закону Gram – LeachBliley в 
1999 р. у США відбулася системна банківська 
реформа. Цей закон дав змогу істотно розширити 
сферу діяльності банків та інших фінансових інсти-
тутів і дозволив їх вихід на ринок страхових послуг.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
водячи підсумок, варто сказати, що, на думку 
багатьох американських економістів, банківська 
система США не є досконалою. Проте за останні 
140 років було прийнято понад 100 федеральних 
законів, більша частина яких функціонує й сьо-
годні, звісно, з певними поправками, які диктували 
банківські кризи. Федеральні закони доповню-
ються законами штатів, різноманітними інструкці-
ями, роз’ясненнями контролюючих органів. Усе це 
робить банківську систему унікальною та неповтор-
ною на відміну від інших банківських країн світу.
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Метою статті є проведення моніторингу 
сучасного стану та тенденцій розвитку 
національної економіки України. Здійснено 
групування основних індексів міжнародних 
рейтингів. Проаналізовано місце України у 
світових рейтингах. Визначено, що імпле-
ментація європейських та світових норм 
господарювання, зміни інституційної струк-
тури та правового забезпечення, адміні-
стративно-територіальні трансформації 
та процеси децентралізації викликають 
необхідність формування нових підходів 
щодо дослідження показників соціально-еко-
номічного розвитку, які дали б можливість 
управляти, контролювати, прогнозувати, 
визначати величину впливу трансформацій-
них процесів на соціально-економічний роз-
виток України. Проведено динаміку основ-
них макроекономічних показників держави. 
Визначено, що глобальний вимір напряму 
дослідження трансформації національної 
економіки на засадах дизайн-менеджменту 
пов’язаний із моніторингом сучасного стану 
та тенденцій розвитку національної еконо-
міки України визначає роль та місце України 
на міжнародній арені у порівнянні із іншими 
країнами Європейського союзу та світу.
Ключові слова: моніторинг, національна 
економіка, світові рейтинги, дизайн-менедж-
мент, Європейський союз.

Целью статьи является проведение 
мониторинга современного состояния и 

тенденций развития национальной эко-
номики Украины. Осуществлено группи-
ровки основных индексов международных 
рейтингов. Проанализированы место 
Украины в мировых рейтингах. Опреде-
лено, что имплементация европейских 
и мировых норм хозяйствования, изме-
нения институциональной структуры 
и правового обеспечения, администра-
тивно-территориальные трансформации 
и процессы децентрализации вызывают 
необходимость формирования новых под-
ходов к исследованию показателей соци-
ально-экономического развития, которые 
позволили бы управлять, контролировать, 
прогнозировать, определять величину вли-
яния трансформационных процессов на 
социально-экономическое развитие Укра-
ины. Проведено динамику основных макро-
экономических показателей государства. 
Определено, что глобальное измерение 
направления исследования трансформа-
ции национальной экономики на основе 
дизайн-менеджмента связан с мониторин-
гом современного состояния и тенденций 
развития национальной экономики Украины 
определяет роль и место Украины на меж-
дународной арене по сравнению с другими 
странами Европейского союза и мира.
Ключевые слова: мониторинг, националь-
ная экономика, мировые рейтинги, дизайн-
менеджмент, Европейский союз.

The purpose of the article is to monitor the current state and trends in the national economy of Ukraine. The main indices of international rankings are 
grouped. Ukraine's place in world rankings is analyzed. It is determined that the implementation of European and world economic norms, changes in insti-
tutional structure and legal support, administrative-territorial transformations and decentralization processes necessitate the formation of new approaches 
to the study of socio-economic development indicators that would manage, control, forecast and determine the impact. transformation processes for the 
socio-economic development of Ukraine. The dynamics of the main macroeconomic indicators of the state is carried out. It is determined that the global 
dimension of the direction of research on the transformation of the national economy on the basis of design management related to monitoring the current 
state and trends of the national economy of Ukraine determines the role and place of Ukraine in the international arena compared to other European Union 
and world countries. Over the past five years of research, Ukraine has deteriorated in most world rankings. The exception is the ease of doing business 
index, which improved Ukraine's rating by 52 positions in 2019 compared to 2014. Ukraine's participation in the global ranking provides an opportunity to 
obtain an external relatively independent assessment and comparative characteristics of socio-economic development, on the basis of which it is possible 
to form priorities and determine development prospects. It is determined that the domestic dimension of the direction of the study of national economy 
transformation on the basis of design management involves monitoring the current state and trends of the national economy of Ukraine, characterizes pat-
terns and trends of macroeconomic indicators and provides grounds for forecasting and further development. The complexity of Ukraine's socio-economic 
development during the decentralization reforms increased due to the beginning of military events in the east and the annexation of Crimea, as part of the 
economic potential was lost, part of the infrastructure was destroyed, the balance of production and consumption was disturbed and the financial crisis. 
Key words: monitoring, national economy, world rankings, design management, European Union.

Постановка проблеми. Посилення глобаліза-
ційних тенденцій викликає необхідність пришвид-
шення трансформаційних заходів і процесів в наці-
ональній економіці, здійснення яких впливає на 
створення та інноваційне оновлення економічної, 
політичної та соціальної підсистем соціально-еко-
номічного розвитку, що впливає на формування 
позиції України у світових рейтингах держав.

Постійний збір, узагальнення та аналіз даних 
стосовно соціально-економічного розвитку країни 
необхідний для забезпечення можливості прий-

няття та виконання ефективних рішень на рівні 
державного управління. Важливо дотримуватися 
вимог до процесів збору, узагальнення та ана-
лізу інформації, а саме: інформація повинна бути 
достовірною, точною, співставною та своєчасною, 
а у процесі узагальнення та аналізу необхідно 
постійно застосовувати елементи аналітичного та 
логічного контролю даних та результатів аналізу. 
Аналітичний контроль повинен забезпечувати 
перевірку аналітичних (арифметичних) операцій, 
а логічний повинен забезпечувати логічне або екс-
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пертне порівняння результатів збору та аналізу 
інформації. Починаючи з етапу збору інформації, 
необхідно чітко дотримуватися цілей дослідження. 
Доцільно обмежуватися чітко виокремленою сис-
темою показників сформованою у відповідності до 
мети дослідження. Всі попередньо перераховані 
вимоги забезпечують релевантність інформацій-
ного середовища, яка пояснюється відповідністю 
результатів дослідження бажаному результату або 
перш початково поставленим цілям. 

Моніторинг соціально-економічного стану Укра-
їни являється об’єктом досліджень багатьох науков-
ців, працівників міністерств і відомств тощо. Проте, 
імплементація європейських та світових норм 
господарювання, зміни інституційної структури та 
правового забезпечення, адміністративно-терито-
ріальні трансформації та процеси децентралізації 
викликають необхідність формування нових підхо-
дів щодо дослідження показників соціально-еконо-
мічного розвитку, які дали б можливість управляти, 
контролювати, прогнозувати, визначати величину 
впливу трансформаційних процесів на соціально-
економічний розвиток України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у вивчення сучасного стану та 
тенденцій розвитку національної економіки Укра-
їни досліджено вітчизняними ученими, а саме 
Григор’єв Г.С., Косолапов В.Л., Колосов В.Є., 
Крамаренко І.С., Куцин І.М., Кириченко К.І., Ірти-
щева І.О., Стройко Т.В., Стегней М.І., Сушко К.В., 
Морозов А.О., Федоренко В.Г., Чернова О.В. та 
інші. Однак постійні структурні трансформації 
потребують модернізації процесу моніторингу 
сучасного стану та тенденцій розвитку національ-
ної економіки України. 

Постановка завдання. Метою статті є прове-
дення моніторингу сучасного стану та тенденцій 
розвитку національної економіки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження або моніторинг соціально-економіч-
ного розвитку полягає у безперервному та послі-
довному стеженні за соціально-економічними яви-
щами і процесами та виявленні їх тенденцій зміни. 
Як і будь-яке дослідження, моніторинг соціально-
економічного розвитку починається із процесів 
збору інформації або «сканування» характеристик 
об’єкту дослідження, що дає підстави вчасно вия-
вити відхилення від планових показників [1]. 

Погоджуємося з думкою науковців, що «моні-
торинг у сучасних умовах виступає обов’язковим 
елементом системи управління від мікро– до 
макрорівня та забезпечує апарат управління 
необхідною інформацією для прийняття відпо-
відних рішень, особливо враховуючи умови гло-
балізації національної економіки. Ефективність 
системи державного регулювання залежить від 
об’єктивної, неупередженої та своєчасної інфор-
мації щодо стану внутрішнього та зовнішнього 

середовища, основні чинники якого мають відпо-
відний вплив на національну економіку» [2].

У межах нашого дослідження трансформа-
ції національної економіки на засадах дизайн-
менеджменту моніторинг сучасного стану та тен-
денцій розвитку національної економіки України 
можливо здійснювати у двох напрямках:

1) напрямок глобального виміру, що визна-
чає роль та місце України на міжнародній арені 
у порівнянні із іншими країнами Європейського 
союзу та світу;

2) напрямок внутрішньо-національного виміру, 
що характеризує закономірності і тенденції роз-
витку макроекономічних показників та дає підстави 
для визначення прогнозів і напрямків подальшого 
розвитку.

Участь України у глобальному рейтингуванні 
дає можливість отримати зовнішню відносно 
незалежну оцінку та порівняльну характеристику 
соціально-економічного розвитку, на підставі чого 
можливо формувати першочергові завдання та 
визначати перспективи розвитку. В першу чергу 
участь у міжнародних рейтингах важлива і корисна 
для самої України [3]. 

З метою висвітлення, осмислення та узго-
дження соціально-економічного розвитку країн 
світу формується та визначається багато міжна-
родних рейтингів країн, серед яких: 

1. Індекс людського розвитку (ІЛР, англ. Human 
Development Index), який визначається представ-
никами ООН та відображає рівень життя насе-
лення, ступінь задоволення потреб та дотримання 
прав людей. Основними незмінними складовими 
даного індексу є добробут населення, тривалість 
життя та освіта. У 2018 році Україна зайняла 88-му 
позицію рейтингу ІЛР, що на шість рівнів нижче від-
повідної позиції України у 2014 році. У 2019 році 
Україна посіла 88 позицію рейтингу ІЛР із загаль-
ної кількості 189 країн, що потрапили до рей-
тингу. «Збільшилася середня очікувана тривалість 
життя при народженні та середня кількість років 
навчання в школі, проте рівень життя в Україні досі 
низький» [4].

2. Глобальний індекс конкурентоспроможності 
(ГІК, англ. The Global Competitiveness Index), який 
визначається експертами Всесвітнього еконо-
мічного форуму (ВЕФ) на підставі даних статис-
тичних органів держав світу та із врахуванням 
відповідей респондентів, якими є керівники під-
приємств та установ. За рейтингом ГІК Україна у 
2018 році посіла 83 позицію, що на 3 рівні краще 
ніж позиція України у відповідному рейтингу ГІК за 
2017 рік та на 5 рівнів краще ніж позиція за 2014 рік. 
В 2019 році за рівнем ГІК Україна втратила ще дві 
позиції і опинилася на 85 рівні. За даними Страте-
гії сталого розвитку «Україна – 2020» [5] за підсум-
ками реформ 2020 року, Україна увійде до 40 пер-
ших держав світу рейтингу ГІК.
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3. Індекс процвітання країн світу (ІП, англ.
The Legatum Prosperity Index), який визначається 
британським Інститутом Legatum на основі даних 
досліджень, аналітичних звітів та результатів опи-
тування по дев’яти категоріям: економіка, бізнес, 
уряд, освіта, здоров’я, безпека, свобода, соціаль-
ний капітал, екологія [6]. У 2018 році за рейтингом 
ІП Україна зайняла 70 позицію серед 149 країн світу, 
а у 2019 році опустилася аж на 96 місце із 167 країн 
світу. Згідно рейтингу ІП за 2019 рік «сильні сторони 
України – освіта (37 місце) та умови життя (69 місце), 
а слабкі – соціальний капітал, тобто міжособистісна 
довіра та довіра до інституцій (148 місце) та осо-
биста безпека (145 місце)» [7].

4. Індекс легкості ведення бізнесу (ІЛБ, англ. 
Ease of Doing Business Index), який визначається 
Світовим банком та характеризує рівень про-
стоти та комфортності ведення підприємницької 
діяльності в різних країнах. Для України ІЛБ у 
2014 році відповідав 116 позиції серед країн світу, 
у 2018 році – 79 позиції, а у 2019 році – 64 пози-
ції. За останній рік « покращились показники у 5 з 
10 індикаторів, але у трьох категоріях вони не змі-
нилися, а ситуація з податками та банкрутствами 
навіть погіршилася» [8]. 

5. Індекс соціального розвитку (ІСР, англ. 
Social progress imperative), який визначається 

міжнародною компанією «Імператив соціального 
прогресу» із офісом розташованим у Вашингтоні 
та «дозволяє дати цілісну оцінку розвитку сус-
пільства та визначити пріоритети для подальшого 
розвитку держави. Він базується на оцінці трьох 
основних напрямів: задоволення базових потреб, 
основи добробуту та можливості, використовуючи 
для цього 52 окремих показники. Кожен з них оці-
нюється як в абсолютних значеннях, так і у віднос-
них – шляхом порівняння рівня розвитку країн із 
однаковим рівнем ВВП» [9; 10].

Таким чином, у системі міжнародних рейтингів 
країн можна виділити дві основні групи індексів: 
економічні (ГІК, ІП, ІЛБ) та соціальні (ІЛР, ІСР). 
Важко провести чітку межу між цими двома гру-
пами індексів, адже їх компоненти часто стосу-
ються як економічної, так і соціальної сфери. Гру-
пування основних індексів міжнародних рейтингів 
країн представлено на рисунку 1. 

За останні п’ять років дослідження, у більшості 
світових рейтингів Україна погіршила свої позиції. 
Виключення становить індекс легкості ведення 
бізнесу, за яким відбулося покращення рейтингу 
України на 52 позиції у 2019 році порівняно із 
2014 роком (рис. 2)

Таким чином, у світовому порівнянні можна кон-
статувати погіршення соціально-економічної ситуа-

Рис. 1. Групування основних індексів міжнародних рейтингів

Джерело: узагальнено автором на підставі [5–10]
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ції в Україні за виключенням умов ведення бізнесу. 
Кириченко К.І. стверджує, що «для нашої країни 
їх абсолютні значення свідчать тільки про низькій 
рівень розвитку економіки, соціальної незахище-
ності населення та непрозорості політичних проце-
сів. У той же час основна роль міжнародних рей-
тингів та індексів для України повинна проявитись 
у характеристиці позитивних зрушень у державі й 
ефективності проведених реформ, а також підви-
щенні відповідальності перед світовою спільнотою 
вітчизняних органів державної влади. Це можливо 
досягти завдяки поступовому покращенню позицій 
України в межах всіх аналізованих міжнародних 
рейтингів та індексів, що, своєю чергою, повинно 
відбуватись завдяки переходу України на модель 
стійкого зростання. Водночас високий рівень ефек-
тивності реформ в Україні повинен досягатись 
тільки за рахунок трансекторального соціо-еконо-
міко-політичного взаємозв’язку» [12, с. 25].

Надію на покращення позицій України у світо-
вих рейтингах пов’язують не тільки із переходом 
до моделі стійкого зростання, а із переходом до 
виконання Стратегії сталого розвитку «Укра-
їна–2020», мета якої «впровадження в Україні 
європейських стандартів життя та вихід України 
на провідні позиції у світі», проектом Стратегії ста-
лого розвитку України до 2030 та Цілями Сталого 
Розвитку [5; 13].

На покращення сприйняття України світовою 
спільнотою позитивно впливають окремі державні 
реформи та програми розвитку України, що спря-
мовані на дерегуляцію та розвиток підприємни-
цтва, оновлення влади, коригування судової та 
правоохоронної систем, децентралізацію управ-
ління та фінансових потоків, формування обслуго-
вуючої функції фіскальних органів, створення орі-
єнтованої на пацієнта системи охорони здоров'я, 
забезпечення енергетичної безпеки та популяри-
зації України у світі. 

Не применшуючи важливість всіх реформ та 
програм розвитку, як відбуваються в Україні, осно-
вною реформою можливо вважати децентра-
лізацію, початок якої пов’язують із схваленням 
01 квітня 2014 року Концепції реформування тери-
торіальної влади та місцевого самоврядування в 
Україні [14]. «Метою політики у сфері децентралі-
зації були визначені: 

– відхід від централізованої моделі управління 
в державі, 

– забезпечення спроможності місцевого само-
врядування та побудова ефективної системи 
територіальної організації влади в Україні, 

– реалізація у повній мірі положень Європей-
ської хартії місцевого самоврядування, принципів 
субсидіарності, повсюдності і фінансової самодос-
татності місцевого самоврядування» [15]. 

 
Рис. 2. Україна у світових рейтингах

Джерело: побудовано за даними [11]



31

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Складність соціально-економічного розвитку 
України періоду реформ децентралізації посили-
лася за рахунок початку військових подій на сході 
та анексією Криму, адже відбулася втрата частини 
економічного потенціалу, знищення частини інф-
раструктурного забезпечення, порушення балансу 
виробництва і споживання і як результат – фінан-
сова криза. 

Згідно даних Міністерства фінансів України та 
Державної служби статистики України (табл. 1), 
за період 2014-2019 роки спостерігається пози-
тивна динаміка зростання основних макроеконо-
мічних показників. Зокрема ВВП збільшився на 
2387,70 млрд дол. або на 150%, темп його зростання 
становить 2,5 рази. В середньому з кожним роком 
за досліджуваний період рівень ВВП збільшувався 
на 477,54 млрд дол. або на 20%. Прямі іноземні 
інвестиції збільшилися за досліджуваний період на 
2,69 млрд дол. або на 656,1%, темп їх зростання 
становить 7,56 рази. В середньому з кожним роком 
за досліджуваний період рівень прямих інозем-
них інвестицій збільшувався на 0,538 млрд дол. 
або на 49,9%. Капітальні інвестиції збільшилися 
за досліджуваний період на 159,8 млрд грн або на 
72,83%, темп їх зростання становить 1,7283 рази. 
В середньому з кожним роком за досліджуваний 
період рівень капітальних інвестицій збільшу-
вався на 31,96 млрд грн або на 11,6%. Експорт 
товарів збільшився за досліджуваний період на 
139,7 млн дол. або на 27,6%, темп його зростання 
становить 1,276 рази. В середньому з кожним 
роком за досліджуваний період рівень експорту 
товарів збільшувався на 27,94 млн дол. або на 5%. 
А імпорт товарів збільшився 94,7 млн дол. або на 
20,5%. В середньому з кожним роком за досліджу-
ваний період рівень імпорту товарів збільшувався 
на 18,94 млн дол. або на 4%.

Таким чином, аналіз динаміки основних макро-
економічних показників дозволив зробити висно-
вок про закономірність або тенденції їх зміни та 

визначити прогнозні значення на підставі отри-
маних ліній трендів. За досліджуваний період 
2014-2019 роки валовий внутрішній продукт Укра-
їни демонстрував поступове зростання, і можливо 
передбачити, що на кінець 2020 року його значення 
буде 4472 млрд грн. Динаміка прямих іноземних 
інвестицій за досліджуваний період демонструє 
коливання, найнижчий рівень прямих іноземних 
інвестицій був у 2014 році і становив 0,41 млрд дол. 
США, що може бути пов’язано із початком військо-
вих дій на сході країни, найвищий рівень інозем-
них інвестицій спостерігався у 2016 році і становив 
3,3 млрд дол. США, даного значення не вдалося 
досягти до кінця 2019 року. Проте, врахування 
всіх коливань потоків прямих іноземних інвести-
цій в Україну дало можливість передбачити, що на 
кінець 2020 року їх значення буде 3,5 млрд дол. 
США. Коливання експорту та імпорту України за 
2014-2019 роки було не настільки суттєвим як роз-
мір прямих іноземних інвестицій, що дало можли-
вість з більшим рівнем достовірності передбачити, 
що на кінець 2020 року їх значення буде відпо-
відно: експорт в розмірі 652,1 млрд дол. США, а 
імпорт в розмірі 561,6 млрд дол. США. 

Висновки з проведеного дослідження. Визна-
чено, що імплементація європейських та світових 
норм господарювання, зміни інституційної струк-
тури та правового забезпечення, адміністративно-
територіальні трансформації та процеси децентра-
лізації викликають необхідність формування нових 
підходів щодо дослідження показників соціально-
економічного розвитку, які дали б можливість 
управляти, контролювати, прогнозувати, визначати 
величину впливу трансформаційних процесів на 
соціально-економічний розвиток України.

Визначено, що глобальний вимір напрямку 
дослідження трансформації національної еконо-
міки на засадах дизайн-менеджменту пов’язаний 
із моніторингом сучасного стану та тенденцій 
розвитку національної економіки України визна-

Таблиця 1
Динаміка основних макроекономічних показників

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Абсолютний 

приріст 
2019-2014

Темп 
зростання 
2019/2014

Темп 
приросту 

2019/2014, %
ВВП у фактичних 
цінах, млрд.грн 1586,9 1988,5 2385,4 2983,9 3560,6 3974,6 2387,70 2,50 150, 0

Прямі іноземні 
інвестиції, млрд дол. 0,41 3,0 3,3 2,2 2,4 3,1 2,69 7,5609756 656,09756

Капітальні інвестиції 
у фактичних цінах, 
млрд.грн

219,4 273,1 359,2 448,5 578,7 379,2 159,8 1,72835 72,835005

Експорт товарів, 
млн дол. США 506,3 401,6 318,7 467,6 638,2 646,0 139,7 1,2759234 27,592337

Імпорт товарів, 
млн дол. США 347,0 259,3 331,9 414,3 446,6 556,3 94,7 1,205156 20,5156

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України та Світової бази 
даних вартості бренда Brand Finance [16; 17]
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чає роль та місце України на міжнародній арені 
у порівнянні із іншими країнами Європейського 
союзу та світу. За останні п’ять років дослідження, 
у більшості світових рейтингів Україна погіршила 
свої позиції. Виключення становить індекс легко-
сті ведення бізнесу, за яким відбулося покращення 
рейтингу України на 52 позиції у 2019 році порів-
няно із 2014 роком. Участь України у глобальному 
рейтингуванні дає можливість отримати зовнішню 
відносно незалежну оцінку та порівняльну харак-
теристику соціально-економічного розвитку, на 
підставі чого можливо формувати першочергові 
завдання та визначати перспективи розвитку. 

Визначено, що внутрішньо-національний вимір 
напрямку дослідження трансформації національної 
економіки на засадах дизайн-менеджменту перед-
бачає моніторинг сучасного стану та тенденцій роз-
витку національної економіки України характеризує 
закономірності і тенденції розвитку макроеконо-
мічних показників та дає підстави для визначення 
прогнозів і напрямків подальшого розвитку. Склад-
ність соціально-економічного розвитку України пері-
оду реформ децентралізації посилилася за раху-
нок початку військових подій на сході та анексією 
Криму, адже відбулася втрата частини економічного 
потенціалу, знищення частини інфраструктурного 
забезпечення, порушення балансу виробництва і 
споживання і як результат – фінансова криза. ана-
ліз динаміки основних макроекономічних показників 
дозволив зробити висновок про закономірність або 
тенденції їх зміни та визначити прогнозні значення 
на підставі отриманих ліній трендів. 
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У статті досліджується низка ризиків 
економічної безпеки України, зумовлених 
поширенням COVID-19, які в міру продо-
вження карантинних обмежень економічної 
діяльності можуть спричинити руйнівні 
наслідки. Висока невизначеність перебігу 
епідемічної ситуації та нагромадження нега-
тивних наслідків дії заходів, запроваджених 
у відповідь на COVID-19 в Україні, на тлі 
поглиблення світової рецесії, спричиненої 
заходами протиепідемічної безпеки, потре-
бують зміни моделі державного реагування 
на відповідні виклики економічній безпеці. 
В умовах обмежених фінансових та еконо-
мічних ресурсів можливості надання прямої 
державної допомоги в Україні суттєво зву-
жені. Водночас передумовами підвищення 
економічної стійкості в період подолання 
наслідків коронакризи виступає оперативне 
впровадження правових та регуляторних 
змін, скерованих на забезпечення економіч-
ного перезавантаження та відновлення 
зростання, збільшення непрямої державної 
підтримки та застосування організаційно-
економічних механізмів зниження негатив-
них економічних наслідків. Зниження загроз 
економічній безпеці, забезпечення еконо-
мічної стійкості та захисту економічних 
інтересів держави залежать від швидкості 
економічного перезавантаження, яке має 
бути засноване на всебічному аналізі та вра-
хуванні ризиків.
Ключові слова: економічна безпека дер-
жави, коронакриза, ризики економічній без-
пеці, економічні наслідки COVID-19, еконо-
мічне відновлення, стійкість економіки.

В статье исследуется ряд рисков экономи-
ческой безопасности Украины, обусловлен-
ных распространением COVID-19, которые 

по мере пролонгирования карантинных 
ограничений экономической деятельности 
могут вызвать разрушительные послед-
ствия. Высокая неопределенность проте-
кания эпидемической ситуации и накопление 
негативных последствий от воздействия 
мер, введенных в ответ на COVID-19 в Укра-
ине, на фоне углубления мировой рецессии, 
вызванной мерами противоэпидемиче-
ской безопасности, требуют изменения 
модели государственного реагирования на 
соответствующие вызовы экономической 
безопасности. В условиях ограниченных 
финансовых и экономических ресурсов воз-
можности предоставления прямой государ-
ственной помощи в Украине существенно 
сужены. В то же время предпосылками 
повышения экономической устойчивости в 
период преодоления последствий корона-
кризиса выступают: оперативное внедре-
ние правовых и регуляторных изменений, 
направленных на обеспечение экономиче-
ского перезагрузки и восстановление эко-
номического роста, увеличение непрямой 
государственной поддержки и внедрение 
организационно-экономических механизмов 
по снижению негативных экономических 
последствий. Снижение угроз экономиче-
ской безопасности, обеспечение экономи-
ческой устойчивости и защиты экономи-
ческих интересов государства зависят 
от скорости экономической перезагрузки 
и должны быть основаны на всестороннем 
анализе и учете рисков.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность государства, коронакризис, риски 
экономической безопасности, экономиче-
ские последствия COVID-19, экономическое 
восстановление, стойкость экономики.

The article examines a range of the risks to Ukraine's economic security caused by COVID-19, which can lead to devastating consequences as quarantine 
restrictions on economic activity continue. The high level uncertainty of the eрidemic situation and the accumulation of negative consequences of the mea-
sures imрlemented in resрonse to COVID-19 in Ukraine, amid the deeрening global recession caused by anti-eрidemic measures, require a change in the 
model of state resрonse to economic security challenges. Given the limited financial and economic resources, the рossibilities for рroviding direct state aid in 
Ukraine are significantly narrowed. The key risks to the economic security of the state should be identified as: (i) significant burden on the State Budget with 
a significant reduction in its revenues, limited ability to maintain exchange rate stability, рublic debt service in the face of deteriorating рrosрects for new bor-
rowing; (ii) a significant increase of debt obligations of government agencies in the structure of receivables; (iii) critical accumulation of debts for housing ser-
vices. The рrerequisites for increasing economic stability in the рeriod of overcoming the effects of the coronavirus crisis are the рromрt imрlementation of 
legal and regulatory changes aimed at ensuring economic reset and resumрtion of growth, increasing indirect government suррort and organizational and 
economic mechanisms to reduce negative economic consequences. The Government's action рlatform should focus on рriorities: consolidating the nation's 
efforts to counter COVID-19 (even distribution of the рandemic burden, рrioritizing budget exрenditures to рrotect the lives of Ukrainian citizens); aррlication 
of digital solutions to рromote the develoрment of the digital economy and the develoрment of online business рrocesses; mobilization of cooрeration and 
suррort of business, as well as - deeрening of international trade.Reducing threats to economic security, ensuring economic stability and рrotecting the 
economic interests of the state deрend on the sрeed of economic reset, which should be based on a comрrehensive analysis and consideration of risks.
Key words: economic security of the state, coronavirus crisis, risks to economic security, economic consequences of COVID-19, economic recovery, 
economic resilience.

Постановка проблеми. Збереження тривалого 
тренду волатильних та низьких темпів економіч-
ного зростання істотно посилює ризики для еконо-

мічної безпеки України. В умовах запровадження 
заходів протидії поширенню пандемії COVID-19 в 
Україні та світі ці ризики набули нового виміру і 
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можуть спричинити утворення негативних еконо-
мічних ефектів та руйнівних наслідків. Це актуалі-
зує потребу переосмислення ризиків економічній 
безпеці України в умовах пандемії COVID-19 та 
потребує реорганізації заходів із підвищення еко-
номічної стійкості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями феномену трансмісії пандемії 
COVID-19 та, відповідно, медичної кризи на еко-
номіку, його впливу на трансформацію бізнесу та 
моделі соціально-економічного розвитку, а також 
нагромадження специфічних економічних ефектів 
і ризиків опікується багато провідних учених, авто-
ритетних фахових організацій, урядових струк-
тур, а також експертів, серед яких відзначаються 
дослідження експертів Групи Світового банку [1], 
Mc. Kinsey [2], Р. Болдвіна, Б. Ведер ді Мадуро 
[3], С. Бейкера, Н. Блума, С. Девіса, С. Террі [4], 
ОЕСР [5], МВФ [6].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення специфічних ризиків та викликів еконо-
мічній безпеці України в умовах COVID-19 та орга-
нізаційно-економічних механізмів їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Медична невизначеність та безпрецедентність 
заходів у відповідь на пандемію COVID-19, а також 
трансформації всіх сфер суспільного життя дають 
змогу визначити COVID-19 феноменом, який кар-
динально перетворить архітектуру та ландшафт 
глобальної та національних економік. 

Підстави так стверджувати засновуються на 
прогнозованій наймасштабнішій та найглибшій 
світовій економічній рецесії з часів Другої світо-
вої війни та, відповідно, найбільшому згортанні 
виробництва товарів і послуг у кожній країні, а 
також історичному з 1965 р. підвищенні пікового 
рівня безробіття. Очікується, що вихід із рецесії 
буде уповільненим та проблематичним, внаслідок 
чого зміниться структура попиту, а корекція вироб-
ництва кардинально змінить конкуренцію на бага-
тьох ринках. При цьому, за очікуваними розрахун-
ками провідних економістів Світового банку, спад 
ВВП на душу населення у багатьох країнах світу 
досягне історичного максимуму з 1870 р. [7].

Для України, за прогнозами експертів Групи 
Світового банку [1, c. 100] та згідно з квітневим 
оглядом МВФ [8], карантинні заходи в Україні 
призведуть до зниження ВВП на рівні -3,5–7,7%. 
У червневому звіті МВФ погіршив прогнози роз-
витку світової економіки у 2020 р. до -4,9 (-3,0% 
у квітневому прогнозі 2020 р.), у т. ч. США – -8,0% 
(-5,9%), Японії – -6,8% (-5,2%), Великобританії – 
-10,2% (-6,5%), РФ – -6,6% (-5,5%), країн Євро-
зони – -10,2% (-7,5%) тощо (рис. 1). 

Водночас висока невизначеність перебігу 
COVID-19 та очікування другої хвилі не дають 
змоги вважати такі оцінки остаточними, а настання 
додаткових несприятливих подій може ще знизити 
ключові показники соціально-економічного роз-
витку країн.

Ця криза відрізняється також і масштабами 
залучення державної допомоги на її подолання. 
Порівняно з останньою світовою фінансовою 
кризою 2008 р. урядами багатьох країн демон-
струється значно більша готовність фінансу-
вати компенсаційні заходи подолання наслідків  
COVID-19 та підтримки ділової активності й зайня-
тості. Так, за оцінками McKinsey [2, с. 37], для країн 
G20 сукупно обсяги фіскальних пакетів стимулю-
вання економіки втричі перевищили відповідну 
позначку 2008 р. та становили 11,4% ВВП країн 
G20 проти 3,5% відповідно. Показово, що окремі 
країни такі пакети відносно останньої світової 
кризи кардинально збільшили підтримку, зокрема 
Німеччина – у 8,3 рази (з 3,5% ВВП у 2008 р. до 
33,0% ВВП у 2020 р.), Японія – у 9,1 рази (з 2,2% 
ВВП до 21,0% ВВП), Великобританія – з 1,5% до 
14,5 % ВВП та США – у 2,4 рази (з 2,8% ВВП до 
12,1% ВВП відповідно). При цьому центральними 
регуляторами відповідних країн підготовлено кре-
дитні лінії та понижено значення процентних ста-
вок до нульових. Система державних фінансів 
України має суттєво меншу спроможність і пови-
нна функціонувати в умовах критично раціональ-
ного використання ресурсів. 

І хоча з другого півріччя у світі та Україні з обереж-
ним оптимізмом прогнозується економічна відлига, 
більшість експертів схиляється до визначення вкрай 

 
Рис. 1. Прогноз зміни річного реального ВВП у 2020 р. окремих країн та України, %

Джерело: МВФ, червень 2020 р.
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помірних можливостей щодо швидкого перезаванта-
ження економічного зростання. За оцінками МВФ, у 
2020 р. номінальний ВВП України буде майже спів-
ставний із 2014 р., а купівельна спроможність насе-
лення знизиться щонайменше на 7,4% відносно 
2019 р. (рис. 2). Для України відносно сприятливі 
умови економічного зростання у 2020 р. можуть 
скластися через високий світовий попит на продук-
цію АПК, зниження цін на імпортовані енергетичні 
товари за умов продовження структурних реформ 
у співпраці з міжнародними партнерами. Ситуація 
дещо поліпшиться у 2021 р., водночас такі темпи 
економічного відновлення все одно залишатимуть 
Україну серед незаможних країн Європи.

Попри невизначеність перебігу пандемії COVID-
19 та ймовірність настання другої хвилі захворю-
вання, у короткостроковому періоді слід очікувати 
погіршення параметрів соціально-економічного 
розвитку на тлі зниження ділової активності у світі 
та відповідного зниження цін на основні біржові 
товари, збоїв у регіональних ланцюгах поставок, 
скорочення туристичних потоків та пасажирських 
перевезень, а також звуження експортних ринків. 
За оцінками Групи Світового банку, найбільший 
негативний вплив коронакризи в Україні позна-
читься на доходах та споживанні, зумовлених, 
поміж іншого, і зниженням грошових переказів від 
трудових мігрантів через посилення карантинних 
заходів і певне ослаблення економічної актив-
ності у Польщі та інших країнах ЄС. Пролонгація 
карантину в Україні збільшить вторинні негативні 
наслідки, як то: збільшення кількості звільнень, 
закриття і банкрутства бізнесу, а також зниження 
ліквідності та якості активів у банках. 

Поширення COVID-19 та запровадження захо-
дів у відповідь, насамперед, на обмеження певних 
видів економічної діяльності зумовили в Україні 
підвищення низки ризиків економічної безпеки для 
різних суб’єктів економіки. У міру продовження 
карантину їхня дія і надалі буде посилюватися. 
Зокрема, найбільш уразливими для економічної 
безпеки громадян ризиками будуть: 

– зупинка внаслідок карантину окремих видів 
діяльності і звільнення зайнятих там працівників (пер-
винні ефекти), примусове відправлення працюючих 
у безоплатні відпустки, переведення на понижену 
оплату праці, що зумовлює певну втрату доходу; 

– ланцюгове звільнення працівників через ско-
рочення попиту (вторинні ефекти); 

– скорочення додаткових джерел життєзабез-
печення і критичне зниження доходів значної час-
тини домогосподарств; 

– фізична і/або фінансова недоступність для 
більшості населення критично важливих товарів 
та послуг, насамперед медикаментів, продуктів 
харчування та засобів противірусного призна-
чення, що ослаблює імунітет і посилює ймовір-
ність розширення захворюваності. 

Ризиками для економічної безпеки корпоратив-
ного сектору та малих і середніх підприємств слід 
визначити: 

– втрату ринків збуту і критичне зниження доходів; 
– порушення традиційних ланцюгів постачання 

і зумовлений цим дефіцит необхідних матеріалів 
та комплектуючих; 

– ускладнення транспортування працівників 
на роботу, зростання непередбачених на це тран-
спортних витрат; 

 

Примітка: 2020–2021 рр. – прогноз 

Рис. 2. Динаміка ВВП України у 2014–2021 рр., млрд дол. та % річної зміни

Джерело: МВФ, квітень 2020 р.
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– погіршення фінансового стану підприємств, 
збільшення дебіторської та кредиторської забор-
гованості, нестача обігових коштів; 

– посилення рейдерської активності: збіль-
шення кількості випадків захоплення або заво-
лодіння активів та/або корпоративних прав юри-
дичної особи, у тому числі з використанням 
незаконних методів і засобів; 

– недоброчесна реорганізація структури вироб-
ництва (монополізація): поглинання збанкрутілих 
компаній та тих, фінансовий стан яких погіршився, 
підприємствами-монополістами, насамперед вер-
тикально організованими холдингами. 

Ризиками для економічної безпеки держави 
слід визначити: 

– суттєве навантаження на державний бюджет за 
значного скорочення його доходів, обмеженість мож-
ливості підтримання стабільності валютного курсу, 
обслуговування державного боргу за умов погір-
шення перспективи залучення нових запозичень;

 – значне зростання в структурі дебіторської 
заборгованості частки боргових зобов’язань держ-
установ; 

– критичне нагромадження заборгованості за 
житлово-комунальні послуги, що ускладнює мож-
ливість здійснення планових ремонтних робіт у 
комунальній сфері й погіршує і без того низький 
рівень дієздатності інженерних мереж, посилює їх 
аварійність і вимушені у зв’язку із цим витрати на 
усунення аварійних ситуацій, що виникають. 

Отже, подолання наслідків коронакризи, яка 
наклалася на вже існуючу промислову стагнацію 
та економічну рецесію, ознаки яких спостерігалися 
вже наприкінці 2019 р., потребує застосування 
більш гнучкої моделі забезпечення економічної 
безпеки, що поєднує засоби державної фінан-
сової підтримки з організаційно-економічними 
інструментами. Це дає змогу задіяти та оптимі-
зувати використання децентралізованих ресурсів 
суб’єктів господарювання та населення через від-
повідні регуляторні важелі. Необхідними елемен-
тами у цьому є запобігання непередбачуваності 
у впроваджуваних регуляторних та правових змі-
нах, протидія вчиненню корупційних діянь та інших 
порушень законних інтересів громадян та суб’єктів 
підприємництва внаслідок обмежень, пов’язаних 
із карантином. 

У середньостроковому періоді політика забез-
печення економічної безпеки в умовах кризи, 
викликаної поширенням COVID-19, має бути орі-
єнтована на забезпечення стійкого функціону-
вання національної економіки в умовах високих 
епідемічних ризиків та створення передумов для 
швидкого економічного відновлення за посла-
блення протиепідемічних обмежень. Платформа 
дій уряду має бути зосереджена на пріорите-
тах: консолідації зусиль нації навколо протидії  
COVID-19 (рівномірний розподіл пандемічного 

тягаря, пріоритет спрямування видатків бюджету 
на захист життєдіяльності громадян України); 
застосування цифрових рішень для сприяння роз-
витку цифрової економіки і розвитку онлайн-біз-
нес-процесів; мобілізація співпраці та підтримка 
бізнесу, а також поглиблення міжнародної торгівлі.

У цьому зв’язку уряду доцільно: 
– створити антикризовий центр із залученням 

представників різних груп впливу, де на консолідо-
ваній основі прийматимуться рішення щодо забез-
печення економічної безпеки у зв`язку з поширен-
ням COVID-19, а також моніторингу виконання 
заходів залежно від сценарію розвитку епідемічної 
ситуації;

– у складі цього центру створити моніторин-
гові групи для відслідковування ситуації та опера-
тивного реагування на виникаючі загрози у важ-
ливих для економіки сферах (підприємництво, 
промисловий розвиток, агросектор, зайнятість, 
розрахунки у банківському секторі, надання кому-
нальних послуг, соціального забезпечення, гро-
мадського порядку тощо); 

– запровадити ризик-орієнтований підхід до 
формування заходів щодо запобігання негатив-
ним наслідкам порушення економічної безпеки 
населення, суб’єктів господарювання та держави 
на основі ухвалення цілісних та узгоджених між 
собою пакетів заходів; 

– актуалізувати та підтримувати доступними 
засобами національні протоколи та процедури 
забезпечення безпеки громадян, задіяних у вироб-
ничих процесах, які застосовуються залежно від 
режиму карантину; 

– розробити сценарний план дій щодо реаліза-
ції концепції економічного розвитку, спрямованої 
на попередження надмірних збитків залежно від 
тривалості і глибини обмежень карантинних захо-
дів. Пріоритетними визначити такі сфери: поста-
чання критичного імпорту, ланцюги постачань 
критично важливих матеріалів та комплектуючих; 
постачання на підприємства, які мають страте-
гічне значення для задоволення критично важли-
вого попиту на внутрішньому ринку та експортоут-
ворюючі підприємства;

 – в умовах прогнозованого зниження біржових 
цін на нафту в 2020 р. використати цей ресурс як 
джерело розширення можливостей суб’єктів еко-
номіки, у зв’язку з чим спільно з Антимонопольним 
комітетом України організувати роботу з моніто-
рингу ринків нафти та газу та дотримання анти-
монопольного законодавства суб’єктами підпри-
ємницької діяльності; 

– ініціювати здійснення НКРЕКП разом з іншими 
зацікавленими сторонами моніторингу стану 
оплати та якості надання житлово-комунальних 
послуг, опрацювати заходи щодо контролю над 
обсягом і вартістю фактично наданих послуг, уне-
можливлення списання на населення тіньових 
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витрат у формі неотриманих послуг, обмежити 
можливість припинення надання послуг унаслі-
док нарощування заборгованості у зв’язку з погір-
шенням платоспроможності домогосподарств (пік 
якого, ймовірно, настане у серпні-вересні); 

– встановити перелік критично необхідних для 
економічної безпеки сфер економічної діяльності 
та підприємств, які не можуть бути обмежені у 
здійсненні діяльності, та категорій працівників, 
діяльність яких потребує додаткових процедур та 
підвищених засобів захисту здоров’я (у тому числі 
медичного персоналу, сезонних працівників у сіль-
ському господарстві та логістиці); 

– підготувати на підприємствах державної 
форми власності плани скорочення непродуктив-
них витрат, а також оптимізації обмежених виробни-
чих потужностей в умовах перебоїв із постачанням 
матеріалів та комплектуючих унаслідок порушення 
логістики, у тому числі на зовнішніх ринках; 

– створити та залучити до роботи координаційного 
органу дорадчу групу з питань цифрових трансфор-
мацій для опрацювання спільних підходів та рішень, 
які дадуть змогу знижувати загрози економічній без-
пеці на основі сучасних цифрових технологій. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Підтверджено, що специфічні ризики медичної 
невизначеності, поглиблення цифрового та соці-
ально-економічного розриву з іншими країнами, 
збільшення нерівності пандемічного наванта-
ження в умовах COVID-19 генерують найбільш 
істотні загрози економічній безпеці України. Забез-
печення національних економічних інтересів 
полягає у системному аналізі ризиків економічної 
безпеки та їх урахуванні в ключових програмних 
документах соціально-економічного розвитку, 
прискоренні реорганізації бізнес-моделей, розши-
ренні інвестицій у драйвери майбутнього розвитку, 
пришвидшенні адаптації економічних процесів до 
цифрових трансформацій. 
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У статті розглянуто питання практичного 
застосування філософських понять цін-
ності та оцінки під час формування та реа-
лізації бюджетної політики держави. Фор-
мування бюджетної політики, бюджетних 
програм як складників програмно-цільового 
методу передбачає чітке визначення мети 
та цілей бюджетних програм, які, своєю 
чергою, є відображенням цілей державної 
політики у тій чи іншій галузі чи сфері еко-
номіки та на загальнонаціональному рівні. 
Досягнення саме загальновизнаних ціннос-
тей, які є основою національних інтересів, 
покладається в основу формування та реа-
лізації відповідних державних політик. Своєю 
чергою, адекватні оцінки реалізації бюджет-
них програм, досягнення за допомогою відпо-
відних фінансових ресурсів, що виділяються 
в рамках цих програм, поставлених цілей, 
визначають і можливість забезпечення пев-
них цінностей, що були покладені в їх основу. 
Тобто існує прямий зв'язок між досягненням 
визначених і закладених в основу держав-
них політик певних цінностей та якістю 
бюджетних видатків. 
Ключові слова: бюджет, програмно-цільо-
вий метод, витрати бюджету, огляд 
витрат бюджету, цінності, оцінка.

В статье рассмотрены вопросы взаи-
мосвязи между философскими понятиями 

ценности и оценки и практическим их при-
менением при формировании и реализации 
бюджетной политики государства. Форми-
рование бюджетной политики, бюджетных 
программ как составляющих программно-
целевого метода предусматривают четкое 
определение целей бюджетных программ, 
которые, в свою очередь, являются отра-
жением целей государственной политики в 
той или иной отрасли или сфере экономики 
и экономической политики государства в 
целом. Достижение именно общепризнан-
ных ценностей, являющихся основой наци-
ональных интересов, лежит в основе фор-
мирования и реализации соответствующих 
государственных политик. В свою очередь, 
адекватные оценки реализации бюджет-
ных программ, обеспечение достижения с 
помощью соответствующих финансовых 
ресурсов, выделяемых в рамках этих про-
грамм, поставленных целей, определяют 
и возможность обеспечения определенных 
ценностей, которые были положены в их 
основу. То есть существует прямая связь 
между достижением определенных и зало-
женных в основу государственных политик 
определенных ценностей и их финансовым 
обеспечением.
Ключевые слова: бюджет, программно-
целевой метод, расходы бюджета, обзор 
расходов бюджета, ценности, оценка. 

The article considers the relationship between the philosophical concepts of 'value', 'evaluation' and their practical application in the formation and imple-
mentation of budgetary and economic policy of the state. Economics as a science demonstrates an ambiguous attitude to the use of value judgments.  
On the one hand, Economics shall express value judgments, and on the other hand, it shall be impartial about the existence of value judgments, as this must 
ensure the objectivity of economic analysis. Thus, policy development in the field of budget expenditures, budget programs as part of the program-target 
method provides a clear recognition of the aim and objectives of budget programs, which in their turn reflect the aims of public policy in a particular sector or 
economy, as well as overall economic policy of the state. And the achievement of universally recognized values, which are the basis of national goals and 
interests, are the basis for the formation and implementation of relevant public policies. Thereby, adequate assessments of the implementation of budget 
programs, ensuring the achievement through the relevant budget expenditures allocated under these programs, the goals set determine and enable the 
possibility of ensuring certain basic values. That is, there is a clear relationship between values (or value judgments) and evaluations, which determine the 
degree to which certain aims are achieved or certain actions conform to certain values. At the same time, value judgments, as well as assessments, signifi-
cantly depend on the interests of individuals or groups of persons who determine and implement them. Value judgments of economists is the basis for the 
results of their work on the analysis of budget expenditures. The development of scientifically sound recommendations for considering the achievement of 
national interests and the implementation of the use of value judgments in the procedures for conducting reviews of state budget expenditures is a promis-
ing area of further research. This process should be based on the adequate definition of certain values (or aims of their achievement) at the stage of state 
policies development, identification of policy aims, evaluation of their achievement, which occurs on the basis of certain value judgments.
Key words: budget, program-target method, budget expenditures, spending review, values, evaluation.

Постановка проблеми. На нинішньому етапі 
розвитку суспільства пріоритетного значення 
набуває фінансове забезпечення досягнення 
визначених базових цінностей індивідуумів і сус-
пільства. Указане може бути досягнуте шляхом 
перерозподілу фінансових ресурсів, що є однією 
з базових функцій бюджетної політики, а також 
забезпечення оцінки результативного й ефектив-
ного використання цих коштів, максимального 
наближення наданих державою послуг до їх без-
посереднього споживача. Визначення і обґрунту-
вання взаємозв’язку категорій «цінність», «оцінка» 
під час формування та аналізу здійснення бюджет-
них витрат сприятимуть удосконаленню підходів 

до формування бюджетних програм, їх реалізації 
та забезпеченню оцінки ефективності і результа-
тивності показників бюджетних програм. Необ-
хідність теоретичного обґрунтування відповідних 
взаємозв’язків і взаємного впливу категорій еконо-
мічної теорії і практичних підходів до складання та 
виконання бюджетних програм визначає актуаль-
ність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань теорії цінностей присвячено 
праці І. Канта, Т. Лотце, А. Маслоу, Л. фон Мізеса та 
ін. Серед вітчизняних учених питання впливу цін-
ностей на формування державної політики висвіт-
лювалося у працях В. Горбуліна, П. Гай-Нижника, 
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Л. Чупрія, С. Горбатюк та ін. Значну увагу питан-
ням упровадження бюджетування, орієнтованого 
на результат, та програмно-цільового методу було 
приділено у працях таких іноземних економістів, як 
Дж. Стігліц, M. Робінсон, T. Гаррісон та ін., а також 
вітчизняних: В. Опаріна, В. Федосова, І. Лютого, 
І. Чугунова, С. Юрія та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз впливу окремих теоретичних аспектів цін-
нісних суджень та оцінок на формування і досяг-
нення цілей політики у сфері бюджетних видатків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання застосування ціннісних суджень в еко-
номічній науці не є новим. Однак не існує єдиної 
думки щодо визначення підходів і способів їх прак-
тичного застосування. Виходячи з природи ціннос-
тей та їх формування, формулювання, залежності 
від індивідуальних суджень індивіда, який ці цін-
ності визначає для себе чи впливає на їх форму-
вання соціумом, цінності можуть мати визначаль-
ний вплив на формування як тих чи інших течій 
в економічній теорії, так і вибору шляхів форму-
вання економічної політики держави. 

Водночас окремі цінності мають бути і залиша-
ються незмінними. На основі базових цінностей 
формуються національні інтереси, які для визна-
чення їх досяжності мають бути вимірюваними, 
а отже, мають бути сформовані певні методики/
методології оцінки/оцінювання та достатніми для 
оцінки впливу на них індивідуальних суджень та 
інтересів. В економічній науці, а саме в практич-
ному застосуванні її постулатів, цей ланцюжок 
може прослідковуватися достатньо чітко.

У теорії існує значна кількість визначення 
поняття «цінність». Зокрема:

цінність – це термін, що позначає належне та 
бажане на відміну від реального, дійсного. Цін-
ність відповідає на питання, що є бажаним або 
яким щось повинно бути [1, с. 707];

цінність – поняття, яке вказує на людське, соці-
альне і культурне значення певних явищ дійсності; 
схвалені більшістю людей уявлення про те, що 
таке добро, справедливість, патріотизм, любов, 
дружба тощо [2];

цінність – це індивідуально і соціально зна-
чиме визначення матеріальних і духовних об’єктів 
навколишнього світу, що виявляє їх позитивне 
або негативне значення для людини, соціальної 
групи або суспільства у цілому. Цінності явля-
ють собою предмет мети, цілей, а в абсолютному 
вираженні – зміст буття. Цінність виходить не від 
самого об’єкта, а від відношення до неї з боку 
суб’єкта [3, с. 65].

На цьому тлі можна виділити основні функції 
цінностей: функція конституювання сенсу життя 
(цінності формують, визначають сенс людського 
життя, утворюють його духовну основу); орієн-
таційна (цінності визначають напрями, зразки 

діяльності; вони визначаються у формі ідеалів – 
зразків поведінки чи образів певних досконалих 
предметів, на які орієнтується людина) та норма-
тивна (тісно поєднана з орієнтаційною функцією, 
оскільки цінності не тільки формують ідеали, а 
й передбачають вибір людини, стають нормами 
діяльності людей) [4, с. 64].

Найбільш поширеною класифікацією ціннос-
тей на філософському рівні вважається розподіл 
на релігійні, етичні, естетичні, логічні й економічні 
[5, с. 29].

Виходячи з функцій цінностей визначаються їх 
оцінки. Єдиного визначення оцінки також не існує. 
Наприклад, оцінка – це одне з основних (поряд 
із нормою та цінністю) понять аксіології та логіки 
оцінок, яке відображає ціннісний аспект взаємодії 
дійсності та людини. В оцінці завжди взаємодіють 
суб’єктивний і об’єктивний чинники, внаслідок чого 
встановлюється ціннісне відношення між суб’єктом 
та об’єктом оцінки. Суб’єкт дає оцінку виходячи з 
наявних із його ціннісної картини світу шкали та сте-
реотипів, виконуючи операції порівняння [6, с. 461]. 
Оцінкою може бути і спосіб установлення значи-
мості чого-небудь для суб’єкта [3, с. 39]. 

Коректна оцінка має ґрунтуватися на певних 
знаннях або певних істинах. З іншого боку, істина 
також є оцінкою, насамперед оцінкою на відпо-
відність певним стандартам. Однак, у будь-якому 
разі, цінність існує чи визначається для суб'єкта 
лише через оцінку.

Можна відзначити існування чіткого взаємозв’язку 
між цінностями (ціннісними судженнями) та оцін-
ками, за допомогою яких визначається ступінь 
досягнення чи відповідності певних дій визначених 
цінностей. При цьому ціннісні судження, як і оцінки, 
значно залежать від інтересів осіб чи груп осіб, що їх 
визначають, здійснюють та реалізують. 

Вплив як на формування цінностей, так і на 
здійснення оцінок мають не лише індивідуальні, а 
й національні інтереси, у даному разі – економічні 
інтереси. Економічні інтереси мають безпосеред-
ній вплив на визначення цінностей (виділення прі-
оритетних цінностей чи їх ігнорування), здійснення 
ціннісних суджень та вироблення підходів до їх 
оцінювання. 

Економічна наука демонструє неоднозначне 
ставлення до використання ціннісних суджень. 
Нині тривають дискусії щодо ставлення еконо-
мічної науки до ціннісних суджень: з одного боку, 
економічна наука повинна обґрунтовувати ціннісні 
судження, а з іншого – вона повинна бути неупе-
редженою щодо існування ціннісних суджень, 
оскільки це має забезпечити об’єктивність еконо-
мічного аналізу. 

На основі національних цінностей формуються 
національні цілі. Національні цілі – це своєрідні 
дороговкази розвитку суспільства до побудови 
моделі кращого стану (безпечніших умов розвитку 
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та життєдіяльності) кожної людини, суспільства, 
держави. Вибір національних цілей – це одне з 
головних і пріоритетних завдань держави, яке 
впливає на подальший її суспільно-політичний та 
економічний розвиток та становлення на міжна-
родній арені [7, с. 469].

Економічна політика спрямована на досягнення 
певних національних цілей та інтересів. Під час їх 
обговорення не ставиться під сумнів цінність, яку 
певні індивідууми чи суспільство у цілому при-
власнюють цим цілям [8].

Безпосередньо сформована в певній країні 
економічна політика за своєю суттю спрямована 
на досягнення певних цілей, які, своєю чергою, 
базуються на існуванні певних цінностей (напри-
клад, забезпечення гідного життя осіб похилого 
віку через пенсійні виплати) та інтересів. Інакше 
кажучи, ціннісні судження впливають на рекомен-
дації, які висловлюють економісти, й оцінки, які 
вони дають тим чи іншим явищам та/або резуль-
татам. При цьому саме на ціннісних судженнях 
економістів базуються результати їх напрацювань. 
Наприклад, розроблення певних рекомендацій 
уряду щодо поліпшення економічної ситуації базу-
ється на визначенні певних цінностей (мети для їх 
досягнення), виокремленні цілей політики, мето-
дів, підходів та інструментарію їх досягнення. 

Однак у практичній діяльності завжди вини-
катиме конфлікт між економістами, які дотриму-
ються різних поглядів на забезпечення досягнення 
аналогічних цінностей.

Тому Л. фон Мізес доходить думки, що еконо-
мічна наука аполітична, хоча є основою політики 
і будь-якої політичної дії. Більше того, вона абсо-
лютно нейтральна відноcнo до будь-яких цінніс-
них суджень і суб'єктивних оцінок, оскільки вона 
завжди тяжіє до засобів і ніколи до вибору кінце-
вих цілей [9].

На цьому тлі певний конфлікт виникає між 
інтересами індивідуумів чи інтересами груп, які 
намагаються досягти певних цілей, які можуть не 
співпадати. Економічна наука у цьому разі може 
бути певним чином упередженою: для досягнення 
одних і тих самих цінностей (економічний розви-
ток, гідний рівень життя тощо) різні економічні 
школи пропонують різні шляхи.

Економічна наука, незважаючи на її нейтраль-
ність (в ідеальному розумінні), з одного боку, 
враховуватиме необхідність дотримання певних 
інтересів (передусім це будуть саме національні 
інтереси), а з іншого – має змогу абстрагуватися 
від них, орієнтуючись на певні загальносвітові тен-
денції розвитку економіки.

Одним із напрямів практичного втілення цін-
нісних суджень в економічній науці та їх оцінки є 
сфера фінансового (бюджетного) забезпечення 
цілей економічної політики, а саме ефективність 
та результативність використання бюджетних 

коштів для забезпечення досягнення поставлених 
цілей державної політики за рахунок цих коштів.

За своєю суттю за допомогою бюджетної 
політики, зокрема політики у сфері бюджетних 
видатків, виражаються певні цілі та завдання 
соціально-економічного розвитку, які закріплені у 
стратегічних державних документах суспільства, 
тому сама структура бюджетних видатків, відпо-
відні бюджетні програми відображають існуючі прі-
оритети розвитку держави та відповідні цінності, 
яких намагається досягти держава.

Досягнення середньо– та довгострокових цілей 
економічного розвитку держави залежить від сту-
пеня врахування в бюджетній політиці особливос-
тей інституційного середовища суспільства, тому 
інституційна архітектоніка бюджетної стратегії має 
передбачати поліпшення якісних характеристик 
бюджетних інститутів, які б сприяли розвитку соці-
ально-економічного складника суспільства [10, с. 72].

За допомогою бюджетної політики відобра-
жаються суспільні інтереси, тому завдяки їй та 
за допомогою фінансово-бюджетних інструмен-
тів регулювання економічних і соціальних про-
цесів реалізуються функції й завдання держави. 
Бюджетна політика здатна впливати на активіза-
цію інвестиційної діяльності, розвиток виробни-
цтва та є дієвим механізмом, за допомогою якого 
держава справляє відповідний вплив на еконо-
мічне зростання [11, с. 40].

При цьому економічне зростання та забезпе-
чення добробуту населення завжди залишаються 
головними пріоритетами розвитку держави.

Формування стратегічних цілей, яким має бути 
підпорядковане державне фінансування, відбува-
ється на основі існуючих національних інтересів 
(у тому числі економічних, соціальних), що базу-
ються на загальновизнаних, але визначених пріо-
ритетними у даному конкретному випадку, ціннос-
тях (забезпечення права на працю, гідного рівня 
життя, культурний розвиток тощо). 

На цьому етапі визначається, як саме будуть 
сформульовані і відображені в стратегічних цілях 
вибрані цінності, як вони можуть бути виміряні, 
адже від їх якісного формулювання залежатиме 
можливість їх подальшої імплементації в мету та 
цілі державних політик, а отже, і фінансове забез-
печення їх досяжності.

Починаючи з 60-х років ХХ ст. у світовій прак-
тиці активно застосовуються бюджетування, орі-
єнтоване на результат, та програмно-цільовий 
метод. Суть програмно-цільового методу полягає у 
тому, що планування, виконання і оцінка бюджету 
здійснюються на основі програм, які мають цілі, 
завдання та показники виконання. Тобто видатки 
орієнтуються на результат, який є вимірюваним, 
оскільки існують чіткі цілі, яких слід досягнути, а 
визначені цілі базуються на необхідності забезпе-
чення досягнення певних цінностей. 
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Застосування програмно-цільового методу 
базується на:

формуванні системи стратегічного і бюджет-
ного планування роботи державних органів для 
оптимального розподілу ресурсів;

системі моніторингу та оцінки бюджетних про-
грам, результатів діяльності їх виконавців.

Програмно-цільовий метод є нейтральним із 
погляду своєї теоретичної сутності. Однак бюджетні 
програми (як визначає Бюджетний кодекс України – 
сукупність заходів, спрямованих на досягнення єди-
ної мети, завдань та очікуваного результату, визна-
чення та реалізацію яких здійснює розпорядник 
бюджетних коштів відповідно до покладених на 
нього функцій), які є складниками програмно-цільо-
вого методу, можуть підпорядковуватися необхід-
ності врахування інтересів певних груп (наприклад, 
державна підтримка тваринництва).

В Україні застосовується програмно-цільовий 
метод у бюджетному процесі, складниками якого 
є бюджетні програми, паспорти бюджетних про-
грам, відповідальні виконавці та результативні 
показники бюджетних програм. Як визначено Пра-
вилами складання паспортів бюджетних програм 
та звітів про їх виконання, паспорт бюджетної про-
грами – це документ, що визначає мету, завдання, 
напрями використання бюджетних коштів, відпо-
відальних виконавців, результативні показники та 
інші характеристики бюджетної програми відпо-
відно до бюджетного призначення, встановленого 
законом про Державний бюджет України (рішен-
ням про місцевий бюджет), та цілей державної 
політики у відповідній сфері діяльності, форму-
вання та/або реалізацію якої забезпечує головний 
розпорядник [12].

При цьому мета бюджетної програми має відо-
бражати цілі, яких необхідно досягти під час вико-
нання бюджетної програми у середньостроковому 
періоді, відповідати пріоритетам державної полі-
тики у відповідній сфері та бути спрямованою на 
досягнення цілей державної політики, форму-
вання та/або реалізацію якої забезпечує головний 
розпорядник. 

Тобто забезпечення оцінювання (оцінки) 
результативності та ефективності бюджетних 
програм передбачає наявність заздалегідь уста-
новлених досяжних показників. Такі показники 
також мають певним чином суб’єктивний харак-
тер, оскільки визначаються групами індивідуумів, 
спеціалістів у певній сфері діяльності, а отже, 
окремі бачення таких індивідуумів формують полі-
тики та інструментарій для їх досягнення. Таким 
чином, установлюється зв'язок між цілями дер-
жавної політики, яка, своєю чергою, виражає певні 
інтереси, з напрямами використання бюджетних 
коштів та їх обсягами.

І від того, наскільки чітко будуть встановлені 
(сформульовані) цілі державної політики, відпо-

відно відображені в паспортах бюджетних програм, 
і наскільки останні будуть вимірювальні (резуль-
тативні показники бюджетних програм), настільки 
зменшуватиметься складність їх оцінювання. 
З іншого боку, відповідальні виконавці бюджетних 
програм (часто це головні розпорядники бюджет-
них коштів) мають вплив на формування як цілей 
державних політик і, відповідно, цілей, що відо-
бражаються в паспортах бюджетних програм, так і 
результативних показників їх досяжності. 

Тому інституційна спроможність інститутів, що 
забезпечують формування державних політик, є 
одним із ключових чинників як для відображення і 
реалізації певних національних інтересів, так і для 
їх оцінки. Хоча у цьому разі виникає певний кон-
флікт інтересів: органи, що формують державні 
політики, визначають їхні цілі, намагатимуться 
виправдати впливом зовнішніх чинників можливі 
випадки недосягнення поставлених цілей. 

Останнім десятиліттям набуває активного роз-
витку такий інструмент оцінювання ефективності 
бюджетних програм, як огляди витрат (Spending 
Review). Вони дають уряду можливість поліпшити 
контроль над рівнем сукупних витрат та/або визна-
чити пріоритетність бюджетних витрат. 

Окрім того, огляди витрат бюджету можна 
використовувати як інструмент для підвищення 
ефективності та дієвості державної політики і для 
створення фіскального простору шляхом перероз-
поділу та/або зменшення державних витрат.

Однак навіть існуючі моделі здійснення оглядів 
витрат дають можливість впливу на них певних 
груп дослідників, які можуть реалізувати власні, у 
цьому разі професійні, інтереси. 

Так, згідно з першою моделлю, top-down review – 
огляд витрат «згори донизу», що передбачає прове-
дення оглядів Міністерством фінансів у визначеному 
міністерстві, несе ризик переважання фіскального 
інтересу (передусім мінімізація витрат). 

Друга модель bottom-up review – огляд витрат 
«знизу вгору», що проводиться безпосередньо 
галузевими міністерствами, несе ризик мініміза-
ції виявлення власних прорахунків у забезпеченні 
досягнення поставлених цілей. 

Третя модель joint review – спільний огляд 
витрат – проводиться галузевими міністерствами, 
Міністерством фінансів та незалежними експер-
тами і дає змогу мінімізувати відстоювання окре-
мими групами впливу власних інтересів і забезпе-
чити нейтральність результатів оцінки [13, с. 4–5]. 

Тобто проведення постійного моніторингу та 
оцінки виконання бюджетних програм дає можли-
вість на систематичній основі відслідковувати як 
хід виконання бюджетних програм, так і резуль-
тати діяльності державного органу у забезпеченні 
досягнення цілей відповідної державної політики, 
а отже, досягнення певних визначених заздале-
гідь цінностей. 
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Це також дає змогу визначити причини неефек-
тивного виконання бюджетної програми, забезпе-
чити підготовку пропозицій щодо можливої зміни 
напрямів спрямування бюджетних коштів, уточнити 
завдання державного органу у разі визначення 
доцільності досягнення цілей політики або відмови-
тися від реалізації відповідної бюджетної програми. 

В Україні впроваджуються механізми про-
ведення оглядів витрат державного бюджету з 
2018 р. Загальними вимогами до проведення 
оглядів витрат державного бюджету, затвердже-
ними Наказом Мінфіну від 23.10.2019 № 446, вста-
новлено, що за результатами проведеної оцінки 
ефективності реалізації державної політики та від-
повідних витрат державного бюджету надаються 
відповідні висновки, серед яких: актуальність та 
узгодженість цілей і завдань державної політики, 
визначених стратегічними і програмними докумен-
тами; відповідність витрат бюджету пріоритетам 
державної політики, визначеним стратегічними і 
програмними документами; зв'язок між витраче-
ними коштами та отриманим результатом; мож-
ливість досягнення цілей та виконання завдань, 
визначених стратегічними і програмними докумен-
тами, за наявних підходів до розподілу та способу 
використання бюджетних коштів [14].

Тобто якість проведення оглядів витрат дер-
жавного бюджету кореспондуватиметься з якістю 
визначення цілей державних політик, які імпле-
ментовані в паспорти бюджетних програм, та 
якістю вироблених і затверджених результативних 
показників бюджетних програм. Недостатня якість 
та/або неповна узгодженість цілей із результатив-
ними показниками ставатиме на перешкоді забез-
печенню реалізації відповідних цілей та цінностей, 
які, за своєю суттю, мають бути відображені. 

На нинішньому етапі впровадження оглядів 
витрат державного бюджету, коли відповідні про-
цедури ще не достатньо відпрацьовані учасни-
ками таких оглядів, доцільним буде орієнтація на 
врахування ціннісних аспектів державних політик і 
національних інтересів, ураховуючи необхідність:

забезпечення проведення аналізу відповід-
ності визначених цілей у бюджетних програмах 
документам стратегічного характеру і виробленню 
на їх основі пропозицій щодо корегування держав-
них політик у відповідних галузях/сферах;

оцінки адекватності визначених у бюджетних 
програмах результативних показників визначеним 
цілям бюджетних програм та виробленні рекомен-
дацій стосовно їх удосконалення;

недопущення орієнтації оглядів витрат дер-
жавного бюджету виключно на визначення шляхів 
економії бюджетних коштів (переважанні фіскаль-
ного інтересу). Має бути досягнутий компроміс 
між намаганням забезпечити економію бюджетних 
коштів та забезпеченням досягнення цілей дер-
жавних політик. 

Тобто від результатів проведеної оцінки можуть 
змінюватися певні державні пріоритети, шляхи 
досягнення цілей, а отже, відбуватися перегляд 
загальних цінностей, які були покладені в основу 
визначених пріоритетів. 

На цій основі має вибудовуватися безпосеред-
ньо сама бюджетна політика держави – забез-
печення підтримки економічного зростання та 
добробуту населення як базових національних 
інтересів та цінностей в умовах дотримання відпо-
відних бюджетних правил та індикаторів. 

Висновки з проведеного дослідження. Як 
засвідчує аналіз, існує чіткий взаємозв’язок між 
цінностями (чи ціннісними судженнями) та оцін-
ками, за допомогою яких визначається ступінь 
досягнення певних цілей чи відповідності певних 
дій визначеним цінностям. При цьому ціннісні 
судження, як і оцінки, значно залежать від інте-
ресів осіб чи груп осіб, що їх визначають та здій-
снюють. І саме ціннісні судження покладаються 
в основу певних державних політик (у вигляді 
цілей), які в подальшому забезпечуються відпо-
відним фінансуванням. При цьому від результатів 
проведеної оцінки можуть змінюватися певні дер-
жавні пріоритети, шляхи досягнення цілей, відбу-
ватися перегляд цінностей, які були покладені в 
основу визначених пріоритетів. Саме на ціннісних 
судженнях економістів базуються результати їхніх 
напрацювань щодо аналізу бюджетних витрат. 
Розроблення науково обґрунтованих рекоменда-
цій щодо врахування досягнення національних 
інтересів та імплементації використання ціннісних 
суджень у процедури проведення оглядів витрат 
державного бюджету є перспективним напрямом 
подальших досліджень. Цей процес має базува-
тися на адекватному визначенні певних цінностей 
(мети їх досягнення) на етапі формування держав-
них політик, виокремленні цілей політик, оцінки їх 
досягнення, що відбувається на основі певних цін-
нісних суджень.
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Метою статті є дослідження рівня інвес-
тиційної привабливості сфери охорони 
здоров’я України. Досліджено динаміку капі-
тальних інвестицій у сфері охорони здоров’я 
за період 2010-2019 рр. Доведено, що для 
розвитку інвестиційних процесів в сфері 
охорони здоров’я необхідно активізувати 
використання інструментів державно-при-
ватного партнерства (концесії, привати-
зації, управління майном). Проаналізовано 
динаміку прямих іноземних інвестицій у 
сферу охорону здоров'я за період 2010-2019 
рр. Обґрунтовано, що в перспективі обсяг 
іноземних інвестицій в медицину збіль-
шиться адже передбачено цифрову транс-
формацію сфери охорони здоров’я. Дове-
дено, що прогнозується збільшення обсягу 
іноземних інвестицій в медицину адже є 
перспективність вкладання фінансових 
ресурсів з мінімальним терміном окупності, 
зокрема в цифрову трансформацію сфери 
охорони здоров’я. Наведено основні при-
чини інвестиційної непривабливості охорони 
здоров’я. Доведено взаємозалежність зміц-
нення конкурентоздатності медичної галузі 
за рахунок її підвищення інвестиційної при-
вабливості. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна 
привабливість, медицина, охорона здоров’я, 
цифрова трансформація, державно-при-
ватне партнерство. 

Целью статьи является исследование 
уровня инвестиционной привлекатель-

ности сферы здравоохранения Украины. 
Исследована динамика капитальных инве-
стиций в сфере здравоохранения за период 
2010-2019 гг. Доказано, что для развития 
инвестиционных процессов в сфере здра-
воохранения необходимо активизировать 
использование инструментов государ-
ственно-частного партнерства (концес-
сии, приватизации, управления имуще-
ством). Проанализирована динамика 
прямых иностранных инвестиций в сферу 
здравоохранение за период 2010-2019 гг. 
Обосновано, что в перспективе объем 
иностранных инвестиций в медицину уве-
личится ведь предусмотрено цифровую 
трансформацию сферы здравоохранения. 
Доказано, что прогнозируется увеличение 
объема иностранных инвестиций в меди-
цину ведь есть перспективность вложе-
ния финансовых ресурсов с минимальным 
сроком окупаемости, в частности в циф-
ровую трансформацию сферы здравоох-
ранения. Приведены основные причины 
инвестиционной непривлекательности 
здравоохранения. Доказано взаимозави-
симость укрепления конкурентоспособ-
ности медицинской отрасли за счет ее 
повышения инвестиционной привлека-
тельности.
Ключевые слова: инвестиции, инвестици-
онная привлекательность, медицина, здра-
воохранение, цифровая трансформация, 
государственно-частное партнерство.

The purpose of the article is to study the level of investment attractiveness of health care in Ukraine. The dynamics of capital investments in the field of 
health care for the period 2010-2019 is studied. It is proved that for the development of investment processes in the field of health care it is necessary 
to intensify the use of public-private partnership instruments (concessions, privatization, property management). It is substantiated that in the future the 
volume of foreign investment in medicine will increase because the digital transformation of health care is envisaged. In 2010, capital investments in 
health care amounted to UAH 1920.1 million, and in 2019 to UAH 9484.6 million, an increase of UAH 7,564.5 million or 4.9 times. It is substantiated that 
for the development of investment processes in the field of health care it is necessary to intensify the use of public-private partnership instruments (con-
cessions, privatizations, property management, etc.). However, the imperfection of the legal framework does not allow for the effective implementation of 
public-private partnership instruments in the field of health care. The dynamics of foreign direct investment in health care is analyzed, which indicates the 
investment unattractiveness of the industry for foreign investors. In general, foreign direct investment decreased by USD 6.3 million during the study period.  
The share of foreign direct investment in health care in gross investment fluctuates within 0.13% for the entire study period. In 2019, foreign direct invest-
ment will increase compared to 2018 by 6.9 million US dollars and amount to 43.5 million US dollars, which confirms the slightly revived interest of foreign 
investors in health care. It is proved that the volume of foreign investments in medicine is forecast to increase, as there is a prospect of investing financial 
resources with a minimum payback period, in particular in the digital transformation of the healthcare sector. The main reasons for the unattractive invest-
ment of health care are given. In addition to the economic effect, the digitalization of health care will also have a social effect. The interdependence of 
strengthening the competitiveness of the medical industry by increasing its investment attractiveness is proved. Promising areas of investment in health 
care are given. The main problems of investment attractiveness of medicine are investigated and the ways of their solution are substantiated.
Key words: investment, investment attractiveness, medicine, healthcare, digital transformation, public-private partnership.

Постановка проблеми. Сфера охорони 
здоров’я займає важливу роль в життєдіяльності 
суспільства. Тому постійні процеси модернізації 
й перебудови сфери охорони здоров’я для під-
вищення якості медичних послуг потребують зна-
чних капіталовкладень. Нажаль, Україна виділяє 
незначну суму витрат на перебудову медицини. 
Тому для більшості науковців є цікавим дослід-
ження інвестиційної привабливості сфери охорони 
здоров’я, адже інвестиції в медицину носять як 
економічний так і соціальний ефект. Однак, сьо-
годні в Україні досі існує багато факторів впливу на 

зменшення інвестиційної привабності даної галузі. 
Отже дослідження рівня інвестиційної привабли-
вості сфери охорони здоров’я України потребує 
подальшого аналізу та вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у вивчення і розвиток інвестицій-
ної привабливості галузі охорони здоров’я при-
свячений вітчизняними ученими, а саме Гвелесі-
ані А.Г., Крамаренко І.С., Куцин І.М., Іртищева І.О., 
Стройко Т.В., Стегней М.І., Федоренко В.Г. та інші. 
Однак постійні структурні трансформації потребу-
ють модернізації сфери охорони здоров’я, а отже 
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і внесення значних інвестиційних ресурсів, тому 
дослідження інвестиційної привабливості меди-
цини є досить актуальними. 

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження рівня інвестиційної привабливості сфери 
охорони здоров’я України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно погодитися з Котенко С., що «держава 
має свої вигоди від залучення приватного сектора 
в розвиток галузі охорони здоров’я, а саме: підви-
щення ефективності бюджетних витрат на фінан-
сування системи охорони здоров’я; зменшення 
об’ємів державного фінансування; використання 
управлінського досвіду і інноваційного потенці-
алу приватного сектору; підвищення ефектив-
ності управління державним майном; формування 
конкурентних ринків окремих сегментів охорони 
здоров’я, яка не підлягає приватизації; впровад-
ження системи ефективного розподілу ризиків 
виконання проектів з бізнесом» [1].

Дослідження динаміки капітальних інвес-
тицій у сфері охорони здоров’я за період 
2010-2019 рр. показує на позитивну тенденцію 
(рис. 1). Так у 2010 році капітальні інвестиції направ-
лені в сферу охорони здоров’я 1920,1 млн грн, а у 
2019 році 9484,6 млн грн, збільшення відбулося 
7564,5 млн грн або у 4,9 разів.

Необхідно також зауважити, що питома вага 
капітальних інвестицій сфери охорони здоров'я 
у валових інвестиціях за досліджуваний період 
значно не змінилася і коливалася в межах 
1,06-1,52%%. В цілому капітальні інвестиції у 

сферу охорону здоров’я почали збільшуватися із 
впровадженням процесу реформи з 2015 року і 
мають тенденцію до подальших збільшень. 

Гвелесіані А.Г. зазначає , що «реалізація інвес-
тиційних проектів у таких сферах діяльності, як 
освітянська, медична, житлово-комунальна має 
відбуватися у вигляді спільних заходів держави, 
місцевих органів влади і корпоративного сектору 
економіки. Ефективним напрямом використання 
потенціалу бізнесу є пряма його участь у розвитку 
соціальних об’єктів шляхом капітальних вкладень, 
фінансового спонсорування заходів соціального 
характеру, масштабної або часткової (пайової) 
участі у соціальних проектах коротко-, середньо- 
і довгострокового значення, міжтериторіальної та 
міжвідомчої інтеграції дій корпорацій і об’єднання 
ресурсів для вирішення конкретних цільових уста-
новок. Тільки достатній рівень розвитку економіч-
ної, соціальної і юридичної форм співробітництва 
і взаємодії державних і муніципальних структур 
із бізнесом дасть змогу ефективно використати 
наявний фінансовий потенціал і підвищити мобіль-
ність соціальних ресурсів. Саме тому, розвиток 
державно-приватної інтеграції є пріоритетним 
напрямом, від стану якого залежить матеріально-
технічне переоснащення і підвищення ефектив-
ності функціонування соціальної інфраструктури. 
Динаміка прямих іноземних інвестицій у сферу 
охорону здоров'я за досліджуваний період змен-
шилися, що показує на не значну зацікавленість 
іноземних інвесторів у капіталовкладенні в дану 
галузь» [3]. 

 
Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій у сфері охорони здоров’я за період 2010-2019 рр.

Джерело: складено та розраховано автором за даними Державної служби статистики України [2]
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Для розвитку інвестиційних процесів в сфері 
охорони здоров’я залишається використання 
інструментів державно-приватного партнерства 
(концесії, приватизації, управління майном тощо). 
Однак, недосконалість законодавчо-нормативної 
бази не дозволяє ефективно реалізовувати інстру-
менти державно-приватного партнерства в сфері 
охорона здоров’я. 

Федоренко В.Г. вважає, що «ключовим механіз-
мом для реалізації сучасної ефективної інвести-
ційної політики слід вважати державно-приватне 
партнерства в охороні здоров'я, метою якого є 
активізація інвестиційного процесу, що потребує 
серйозної підтримки й моніторингу з боку держав-
ної й регіональної влади, за рахунок:

– стимулювання інвестицій з державного й 
регіонального бюджетів в інфраструктуру охорона 
здоров'я (будівництво нових лікарень і поліклінік), і 
надання гарантій приватним інвесторам, що бажа-
ють брати участь в інвестиційних проектах у сфері 
охорони здоров'я;

– розширення залучення іноземних інвестицій 
і активізації комунікативного процесу з потенцій-
ними іноземними інвесторами;

– ефективна адміністративна й податкова 
підтримка інвестиційної діяльності, що включає 
надання пільг по податках, а також зміну стро-
ків їхньої сплати у формі відстрочки, розстрочки, 
податкового кредиту й інвестиційного податкового 
кредиту, надання інвесторам субсидій з держав-
ного й регіонального бюджетів на оплату частини 

відсотків по банківських кредитах; надання пільго-
вих умов користування землею, призначеної для 
будівництва нових лікарень і поліклінік;

– надання на конкурсній основі державних 
гарантій по інвестиційних проектах; гарантоване 
фінансування за рахунок коштів державного й 
регіонального бюджетів будівництва об'єктів тех-
нологічної інфраструктури знову споруджуваних 
медичних об'єктів [4].

Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій 
у сферу охорону здоров'я показує на інвестиційну 
непривабливість галузі для іноземних інвесторів. 
В цілому, за досліджуваний період прямі іноземні 
інвестиції зменшилися на 6,3 млн дол США (рис. 2). 

Найвищі показники прямих іноземних інвести-
цій відмічаються у 2013-2014 роках, однак якщо 
розглядати їх до рівня девальвації національної 
валюти фактично мають не значне значення при-
росту. Питома вага прямих іноземних інвестицій 
сфери охорони здоров'я у валових інвестиціях 
коливається в межах 0,13% за весь досліджува-
ний період. У 2019 році прямі іноземні інвестиції 
збільшилися відносно 2018 року на 6,9 млн дол. 
США і становлять 43,5 млн дол. США, що підтвер-
джує про незначне пожвавлена зацікавленості іно-
земних інвесторів до сфери охорони здоров’я. 

На нашу думку, обсяг іноземних інвестицій в 
медицину збільшиться адже є перспективність 
вкладання фінансових ресурсів з мінімальним тер-
міном окупності, зокрема в цифрову трансформа-
цію сфери охорони здоров’я. Цифровізація сфери 

Рис. 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій у сферу охорону здоров'я за період 2010-2019 рр.

Джерело: складено та розраховано автором за даними Державної служби статистики України [2]
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охорона здоров’я окрім економічного ефекту дасть 
і соціальний. Перспективні напрями інвестування в 
сферу охорони здоров’я наведені на рисунку 3. 

Темпи і масштаби впровадження інновацій у 
сфері цифрової охорони здоров'я зростають в 
геометричній прогресії. Цифрові технології під-
тримують зусилля систем охорони здоров'я для 
переходу на нові моделі обслуговування пацієнтів 
і допомагають їм розробляти підходи «розумного 
здоров'я» для підвищення доступності й якості 
медичного обслуговування та скорочення витрат. 
Блокчейн, автоматизація і роботизація процесів, 
хмарні обчислення, штучний інтелект, Інтернет 
медичних пристроїв (IoMT), цифрова і віртуальна 
реальність – лише кілька прикладів технологій, 
які трансформують галузь охорони здоров'я. Ці 
технології допомагають у діагностиці та лікуванні 
захворювань, сприяють підвищенню якості, швид-
кості й ефективності надання медичного обслу-
говування, а також оптимізації досвіду пацієнтів. 
Інвестиції у впровадження цифрових технологій 
у сфері охорони здоров'я можуть сприяти більш 
ефективному використанню медичних даних у 
дослідженнях, що підтримуватиме ініціативи в 
сфері персоналізації медичного обслуговування. 
Проблеми функціональної сумісності та ризики, 
пов'язані з інтернет-пристроями, розрізненими 
системами і процесами, а також необхідність 
масштабування експериментальних моделей для 
полегшення загальносистемного впровадження, 
є прикладами труднощів, що виникають на шляху 
до інновацій. Цифрові інновації не замінюють 
людину, а, навпаки, полегшують її роботу та роз-
ширюють можливості. Це дає змогу висококвалі-

фікованим медичним працівникам зосередитися 
на більш важливих завданнях, що передбачають 
безпосереднє спілкування з пацієнтом [5].

Для більшості із зазначених проблем, необхідна 
ефективна інвестиційна політика, в якій стратегіч-
ними орієнтирами інвестиційного розвитку у сфері 
охорони здоров'я має бути:

– розширення й підвищення результативності про-
філактичних заходів, створення умов і формування 
мотивації для ведення здорового способу життя;

– підвищення ефективності функціонування сис-
теми охорони здоров'я й забезпечення раціональ-
ного використання ресурсного потенціалу галузі;

– оснащення й кадрове забезпечення спеціа-
лізованих установ охорони здоров'я відповідно до 
діючих стандартів, створення системи мотивації 
до якісної праці;

– підвищення доступності спеціалізованої, у тому 
числі високотехнологічної медичної допомоги [4].

Погоджуємося з думкою Куцина І.М., що «для 
підвищення конкурентоздатності медичної галузі 
на внутрішньому та зовнішньому ринках основна 
мета державної регуляторної політики, яка пови-
нна охоплювати планування, визначення умов та 
конкурентних дій з інвестування у медичну інфра-
структуру. Державне регулювання умов інвести-
ційної діяльності у розвиток медичної галузі пови-
нно здійснюватися через:

1. Фіскальну політику з диференціацією суб’єктів 
оподаткування та систему податкових ставок і пільг.

2. Стимулювання інвестиційної діяльності 
шляхом надання фінансової допомоги у вигляді 
дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на 
розвиток галузі.

.
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Рис. 3. Перспективні напрями інвестування в сферу охорони здоров’я 

Джерело: згруповано автором 
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3. Оновлення державних норм та стандартів.
4. Антимонопольних заходів.
5. Політики ціноутворення [6].
Отже, для підвищення інвестиційної привабли-

вості необхідно розробити дієвий механізм залу-
чення капітальних та прямих іноземних інвестицій, 
що сприятиме підвищенню рівня конкурентоспро-
можності сфери охорони здоров’я, а це дозволить 
забезпечити якісні медичні послуги, що вплине на 
рівень життя населення. Також, дана позиція під-
тверджується авторами наукових публікацій [7–11].

Висновки з проведеного дослідження. 
Досліджено динаміку капітальних інвестицій у 
сфері охорони здоров’я за період 2010-2019 рр., 
що показує на позитивну тенденцію. У 2010 році 
капітальні інвестиції направлені в сферу охо-
рони здоров’я становили 1920,1 млн грн, а у 
2019 році 9484,6 млн грн, збільшення відбулося 
7564,5 млн грн або у 4,9 разів. Обґрунтовано, що 
для розвитку інвестиційних процесів в сфері охо-
рони здоров’я необхідно активізувати викорис-
тання інструментів державно-приватного партнер-
ства (концесії, приватизації, управління майном 
тощо). Проте, недосконалість законодавчо-норма-
тивної бази не дозволяє ефективно реалізовувати 
інструменти державно-приватного партнерства в 
сфері охорона здоров’я.

Проаналізовано динаміку прямих іноземних 
інвестицій у сферу охорону здоров'я, що показує 
на інвестиційну непривабливість галузі для іно-
земних інвесторів. В цілому, за досліджуваний 
період прямі іноземні інвестиції зменшилися на 
6,3 млн дол. США. Питома вага прямих інозем-
них інвестицій сфери охорони здоров'я у валових 
інвестиціях коливається в межах 0,13% за весь 
досліджуваний період. У 2019 році прямі іноземні 
інвестиції збільшилися відносно 2018 року на 
6,9 млн дол. США і становлять 43,5 млн дол. США, 
що підтверджує про незначне пожвавлена зацікав-
леності іноземних інвесторів до сфери охорони 
здоров’я. Доведено, що прогнозується збільшення 
обсягу іноземних інвестицій в медицину адже є 
перспективність вкладання фінансових ресурсів з 
мінімальним терміном окупності, зокрема в циф-
рову трансформацію сфери охорони здоров’я. 
Цифровізація сфери охорона здоров’я окрім еко-
номічного ефекту дасть і соціальний. Наведено 
перспективні напрями інвестування в сферу охо-
рони здоров’я. Досліджено основні проблеми 
інвестиційної привабливості медицини та обґрун-
товано шляхи їх вирішення. 
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У статті досліджуються проблеми держав-
ного регулювання розвитку внутрішнього 
ринку споживчих товарів в умовах кризи 
в Україні, викликаної, зокрема, пандемією 
COVID-19. Розглянуто основні цілі держав-
ного регулювання споживчого ринку України, 
котрий функціонує у кризових умовах. Про-
аналізовано результати маркетингових 
досліджень на предмет впливу можливих 
наслідків пандемії COVID-19 на подальший 
розвиток вітчизняного споживчого ринку. 
Обґрунтовано необхідність удосконалення 
та посилення регуляторної ролі держави 
для успішного виходу вітчизняного ринку 
споживчих товарів із кризи, спричиненої пан-
демією. Здійснено порівняльний аналіз показ-
ників роздрібного товарообороту на вітчиз-
няному споживчому ринку в період із січня 
по травень 2019–2020 рр. На основі аналізу 
даних державної статистики України з 2009 
по 2019 р. встановлено факт поступового 
скорочення частки товарів вітчизняного 
виробництва на внутрішньому споживчому 
ринку. Із метою захисту економічних інте-
ресів суб’єктів підприємницької діяльності, 
котрі обслуговують потреби вітчизняного 
споживчого ринку, запропоновано низку кон-
кретних заходів з удосконалення державного 
регулювання цього ринку в умовах кризи, 
спричиненої пандемією COVID-19.
Ключові слова: внутрішній ринок споживчих 
товарів, державне регулювання, криза, пан-
демія COVID-19.

В статье исследуются проблемы государ-
ственного регулирования развития вну-
треннего рынка потребительских товаров 

в условиях кризиса, вызванного в том числе 
пандемией COVID-19. Рассмотрены основ-
ные цели государственного регулирования 
потребительского рынка Украины, который 
функционирует в кризисных условиях. Проа-
нализированы результаты маркетинговых 
исследований на предмет воздействия воз-
можных последствий пандемии COVID-19 
на дальнейшее развитие отечественного 
потребительского рынка. Обоснована необ-
ходимость совершенствования и усиления 
регуляторной роли государства для успеш-
ного выхода отечественного рынка потре-
бительских товаров из кризиса, вызванного 
пандемией. Осуществлен сравнительный 
анализ показателей розничного товарообо-
рота на отечественном потребительском 
рынке в период с января по май 2019–2020 
гг. На основе анализа данных государствен-
ной статистики Украины с 2009 по 2019 г. 
установлен факт постепенного сокраще-
ния доли товаров отечественного произ-
водства на внутреннем потребительском 
рынке. С целью защиты экономических 
интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, которые обслуживают 
потребности отечественного потреби-
тельского рынка, предложен ряд конкрет-
ных мер по совершенствованию государ-
ственного регулирования этого рынка в 
условиях кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19.
Ключевые слова: внутренний рынок 
потребительских товаров, государствен-
ное регулирование, кризис, пандемия 
COVID-19.

The article investigates the problems of state regulation of the domestic consumer goods market development in the crisis conditions, caused, in particular, 
by the COVID-19 pandemic. One of the key challenges for the further development of the domestic consumer goods market will be the need to adapt to 
the new crisis conditions caused by the effects of the pandemic. It is determined that the modern mechanism of state regulation of the consumer market 
functions as a system of forms, methods and means by which the state interacts with the participants of this market. The stratification of the population of 
Ukraine in terms of income and expenditures has led to the emergence of socio-economic differentiation in the consumer goods market. Taking into account 
this fact, it is proposed to segment the domestic consumer market using social and economic criteria. The main goals of the domestic consumer market 
state regulation, which operates in crisis conditions, are considered. The results of marketing researches on the impact of possible consequences of the  
COVID-19 pandemic on the further development of the domestic consumer market are analyzed. The need to improve and strengthen the regulatory role of 
the state for the successful outcome of the domestic consumer goods market from the crisis caused by the pandemic is substantiated. A comparative analy-
sis of retail turnover in the domestic consumer market during the period from January to May 2019-2020 was implemented. Based on the analysis of state 
statistics of Ukraine from 2009 to 2019, the fact of gradual reduction of the domestic goods share in the consumer market was determined. In order to protect 
the economic interests of business entities that serve the needs of the domestic consumer market, a number of specific measures have been proposed to 
improve state regulation of this market in the crisis conditions caused by the COVID-19 pandemic. It is concluded that in the context of the escalation of the 
economic crisis, the most important task of state regulation is the process of choosing the optimal combination of economic and administrative levers for 
solving economic and social problems of all market participants is to take into account entrepreneurial interests and consumer needs.
Key words: domestic market of consumer goods, state regulation, crisis, COVID-19 pandemic.

Постановка проблеми. В економічній теорії 
співіснують фактично два протилежні погляди сто-
совно доцільності державного регулювання ринко-
вих процесів. Ідею економічної свободи як умови 
процвітання та справедливого суспільного порядку 
у своїх працях відстоював А. Сміт. Його опоненти 
Ф. Хаєк, М. Фрідман, П. Самуельсон обґрунтовували 
необхідність утручання держави в економіку та дово-
дили, що ринки з плином часу монополізуються, а 
конкуренція між їхніми суб’єктами поступово посла-

блюється або взагалі зникає. За таких умов “неви-
дима рука ринку” не завжди виконує свої завдання, 
а інтереси споживачів повністю не враховуються або 
ж узагалі ігноруються суб’єктами економічної діяль-
ності. Легітимність утручання держави в економіку з 
урахуванням так званих «зовнішніх ефектів» у своїх 
працях відстоював А. Пігу. Він уважав, що ефек-
тивно розмежувати суспільні і приватні інтереси 
може тільки держава через реалізацію, наприклад, 
податкової політики [1].
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Державне регулювання ринку споживчих това-
рів здійснюється вповноваженими державними 
інститутами за допомогою системи заходів зако-
нодавчого, виконавчого та контролюючого харак-
теру. Сучасний механізм державного регулювання 
споживчого ринку функціонує як система форм, 
методів та засобів, за допомогою яких держава 
взаємодіє з учасниками цього ринку. 

Як свідчить досвід розвитку економічних від-
носин у кризових умовах, багато країн уважають 
за необхідне застосовувати широкий перелік регу-
ляторних інструментів для успішного подолання 
проблем на внутрішніх ринках споживчих товарів. 
В умовах економічної кризи встановлення рівно-
ваги між попитом і пропозицією не завжди гаран-
тує повноцінне задоволення потреб населення у 
товарах першої необхідності. У рамках спожив-
чого ринку держава виступає не тільки у ролі регу-
лятора, а й у ролі його безпосереднього учасника. 
Вплив кризових явищ на сегменти споживчого 
ринку не є однорідним та може мати різні наслідки. 

На даний час Україна переживає чергову еко-
номічну кризу, викликану на цей раз пандемією 
COVID-19. Це другий випадок у новітній історії 
України, коли значний економічний спад був спри-
чинений фактично неекономічними передумо-
вами. Перший випадок – початок воєнної агресії 
Росії проти України у 2015 р. Проблемою є те, що 
сьогодні ніхто навіть на найближчу перспективу не 
може спрогнозувати тривалість пандемії COVID-19,  
тоді як її негативний вплив на розвиток вітчизня-
ного ринку споживчих товарів вже є очевидним. На 
нашу думку, економічна криза, викликана панде-
мією COVID-19, спричинить відчутне падіння рівня 
доходів громадян України у 2020–2021 рр. і, як 
наслідок, скорочення обсягів товарообігу на вну-
трішньому ринку споживчих товарів. У таких умо-
вах виникне необхідність посилення державного 
регулювання для подолання негативних ефектів 
впливу пандемії на показники виробництва та 
споживання товарів масового попиту. Учасники 
ринку самі по собі будуть не в змозі виправити усі 
дисбаланси, оскільки вплив пандемії на окремі 
сектори економіки ще не до кінця зрозумілий та 
важко піддається прогнозуванню. Регуляторна 
роль держави у таких умовах повинна посилитися. 
В умовах кризи, викликаної пандемією COVID-19, 
держава повинна взяти на себе більше відпові-
дальності із захисту прав та інтересів споживачів, 
особливо безробітних, малозабезпечених та пен-
сіонерів. З іншого боку, посилення регуляторної 
ролі держави не повинно обмежити економічні 
свободи та інтереси вітчизняного приватного біз-
несу, котрий забезпечує левову частку операцій на 
ринку споживчих товарів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам державного регулювання розвитку 
ринків споживчих товарів присвячено численні 

праці відомих вітчизняних та зарубіжних учених, 
серед яких: Г.П. Бортніков, О.О. Бойко, Х. Баєтєр, 
Н.О. Власова, С.Б. Єгоричева, В.В. Вітлінський, 
А.М. Герасимович, В.В. Гончаренко, О.М. Горду-
новський, В.А. Гросул, К. Деккер, О.С. Іванілов, 
Л.О. Лігоненко, О.А. Круглова, А.А. Мазаракі, 
О.В. Мицак, А. Пігу, М.Дж. Перрі, Т.М. Попович, 
І. Рамсей, Л.О. Шпак, Т.П. Яхно. 

Попри те, що дослідження проблем держав-
ного регулювання внутрішнього споживчого ринку 
є завжди актуальними, адже економічні умови в 
державі постійно змінюються, з’являються нові 
загрози та непередбачені впливи, до котрих можна 
віднести і пандемію COVID-19. Усе це свідчить про 
необхідність розширення спектру досліджень та 
розв’язання проблем державного регулювання на 
внутрішньому ринку споживчих товарів у кризових 
умовах. 

Постановка завдання. Вихід вітчизняної еко-
номіки з кризи стане одним із найбільших викликів 
для української влади у другій половині 2020 і пер-
шій половині 2021 р. На наше переконання, без 
стабілізації ситуації на внутрішньому ринку спо-
живчих товарів, відновлення купівельної спромож-
ності населення та пожвавлення ділової актив-
ності малого та середнього бізнесу подолати кризу 
у найближчій перспективі не вдасться. Виходячи 
з вищесказаного, вважаємо основним завданням 
даного дослідження вдосконалення інструмента-
рію державного регулювання внутрішнього ринку 
споживчих товарів в умовах кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цілі державного регулювання на будь-якому ринку, 
перебуваючи у тісному взаємозв’язку, нерівно-
значні за інтенсивністю впливу, значенням і наслід-
ками. Держава як регулятор ринку споживчих 
товарів вирішує стратегічні та тактичні цілі у про-
цесі регулювання. Пріоритетними стратегічними 
цілями регулювання є забезпечення економічної 
безпеки, соціальної стабільності та конкуренції 
між суб’єктами ринку споживчих товарів. Тактичні 
цілі можуть змінюватися залежно від характерис-
тик та конкретних умов діяльності об’єктів регулю-
вання, однак повинні забезпечувати узгодження 
суспільних та приватних інтересів. На нашу думку, 
основним завданням державного регулювання 
ринку споживчих товарів в Україні є забезпечення 
його стабільного функціонування та розвитку з 
урахуванням інтересів усіх зацікавлених учасників 
цього ринку.

 На думку О.М. Гордуновського, аналіз взаємо-
зв’язків у змішаній і перехідній економіках дає під-
стави стверджувати, що саме ринок споживчих 
товарів є основою формування системи інших 
ринків, зумовлює ті чи інші закономірності еконо-
мічного розвитку. У сучасних умовах йому нале-
жить домінуюча роль у забезпеченні ефективності 
механізмів зворотного зв’язку, які впливають не 
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лише на інші ринки, а й забезпечують економічну 
та соціальну стабільність, гарантують продо-
вольчу безпеку країни, зумовлюють темпи і харак-
тер економічного зростання [2].

М.І. Бєлявцев визначає чотири групи прямих і 
непрямих методів державного регулювання ринку:

– економічні;
– інформаційно-орієнтувальні;
– законодавчі;
– адміністративні.
Економічні методи, якщо вони не суперечать 

вимогам законів ринку, прийнято вважати найбільш 
тонким інструментом узгодження механізму рин-
кового саморегулювання з інтересами економіки. 
Це методи дії на попит і пропозицію товарів, на 
умови формування економічних ресурсів, витрат 
та результатів, що включають регулювання цін на 
товари і тарифів на послуги, податкове, митне, 
фінансове і кредитно-грошове регулювання.

Інформаційно-орієнтувальні методи учасників 
ринку спрямовані на забезпечення виробничих і 
торговельних підприємств комерційною інформа-
цією, що дає змогу вибирати оптимальні шляхи 
реалізації поточних і перспективних завдань. 

Законодавчі методи забезпечують правові 
основи регулювання товарного ринку, що включа-
ють захист прав власності, підприємців, найнятих 
робітників і споживачів.

Адміністративні методи державного регулю-
вання являють собою дії владних органів у процесі 
цінової, фінансової, кредитної, податкової і митної 
політики держави (ліцензування виробництва й 
обігу окремих товарів, організація державного кон-
тролю якості товарів і послуг, їх стандартизації та 
сертифікації тощо).

Необхідність здійснення державного регулю-
вання ринку споживчих товарів актуалізувалася 
в Україні ще у 90-х роках минулого століття. За 
короткий період централізована і регульована 
державою система розподілу товарів була замі-
нена вільною купівлею-продажем. Замість роз-
маїття форм власності провідне становище на 
споживчому ринку товарів і послуг посів приват-
ний сектор. З одного боку, це створило тисячі 
робочих місць у системі гуртової та роздрібної 
торгівлі, дало змогу вирішити проблему дефіциту 
товарів та послуг, породило справжню конкурен-
цію між продавцями. З іншого боку, держава у цей 
період фактично втратила контроль над цінами 
та якістю товарів як вітчизняного, так і зарубіж-
ного виробництва. 

Упродовж останніх двох десятків років в Укра-
їні спостерігалося зростання обсягів реалізова-
них товарів і послуг у цілому і на душу населення. 
Однак, на нашу думку, у зв'язку з глибоким розша-
руванням населення країни за рівнем доходів та 
високим рівнем тінізації економіки показник «обо-
рот товарів і послуг на душу населення» сьогодні 

не відображає реальних соціально-економічних 
явищ і процесів на споживчому ринку.

Важливо звернути увагу на той факт, що роз-
шарування населення України за рівнем доходів 
і витрат спричинило появу соціально-економічної 
диференціації на ринку споживчих товарів. Від-
повідно до такої диференціації, логічно здійснити 
процес сегментації споживчого ринку, поєднуючи 
соціальні та економічні критерії. На основі такого 
підходу можна виділити два окремих сегменти: 
сегмент, придбання товарів, на якому доступне 
заможним верствам населення, і сегмент, товари 
якого доступні малозабезпеченим громадянам. 
Означені сегменти ринку різняться за якісними 
і вартісними характеристиками товарної пропо-
зиції, каналами розподілу, асортиментом това-
рів, можливістю доступу до товарів різних верств 
населення, якістю торговельного обслуговування. 
Систематизацію критеріїв соціально-економічної 
сегментації та її прояви на вітчизняному ринку 
споживчих товарів відображено в табл. 1 [2].

За даними Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України, станом 
на кінець 2019 р. питома вага державного сектору 
економіки у сфері оптової та роздрібної торгівлі 
не перевищувала 2%. Це свідчить про відсутність 
підприємств державної форми власності у цьому 
секторі економіки. Фактично конкуренція на ринку 
споживчих товарів відбувається виключно між 
структурами приватної форми власності, котрі вста-
новлюють ціни на власний розсуд. На нашу дуумку, 
наявність певного відсотка державних магазинів із 
регульованими цінами (соціальні магазини) спри-
чинила б позитивний вплив на рівень споживчих 
цін та створила би певну підтримку для малоза-
безпечених верств населення. Спроби реалізувати 
такі проєкти вже були в окремих регіонах України, 
однак із різних причин вони не отримали широкої 
підтримки на державному рівні.

Одним із ключових викликів для подальшого 
розвитку вітчизняного ринку споживчих товарів 
стане необхідність його адаптації до нових кризових 
умов, спричинених наслідками пандемії COVID-19. 
Цілком вірогідно, що пандемія зможе змінити цілі 
галузі економіки, а також моделі поведінки підпри-
ємств і споживачів в Україні. Зміщення вподобань 
покупців у бік онлайн-шопінгу може стати довго-
строковим трендом, так само як і перехід співробіт-
ників підприємств на віддалений режим роботи. 

В умовах поглиблення економічної кризи на 
вітчизняному ринку споживчих товарів, викли-
каної пандемією COVID-19, інформацію щодо 
ймовірних шляхів розвитку цього ринку можна 
отримати на основі аналізу результатів марке-
тингових досліджень, котрі нині активно прово-
дяться в Україні різноманітними дослідницькими 
структурами. Зокрема, цифрова агенція Postmen 
на замовлення «Економічної правди» 9-10 квітня 
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2020 р. провела через мережу Facebook опиту-
вання 802 громадян України. Репрезентативність 
вибірки була забезпечена за такими критеріями, 
як стать, вік, регіон проживання та рівень доходу. 
Фахівці з команди Postmen дійшли висновку, що 
«чим довше країна проводить у карантині, тим 
більший відсоток населення починає відмовляти 
собі в товарах щоденного вжитку. В Україні цей 
тренд поки що на початковій стадії, як і епідемія». 
При цьому існує «велика різниця між змінами 
поведінки в місті та селі. Епідемія – більше місь-
кий феномен. У селах значно менше змінилися 
всі аспекти життя». У результаті «люди з низьким 
доходом стали менше працювати. Це свідчить 
про те, що спеціальності з низькою оплатою, які 
потребували низьких навиків і кваліфікацій, скоро-
чуються найсильніше та першими». Установлено 
також, що «найбільший розрив спостерігається 
в динаміці витрат домогосподарств між вели-
кими містами й містечками. Люди у великих міс-
тах припинили витрачати гроші на розваги/кафе/
спортклуби, тому карантин зменшив їхні витрати. 
На противагу цьому необхідність закупити їжу, 
ліки й товари першої необхідності (за відсутності 
витрат на розваги) призвела до зростання загаль-
них витрат у жителів малих населених пунктів». 
Згідно з результатами опитування, останнім часом 
респонденти більше ніж зазвичай купували про-
довольчі товари, ліки та медикаменти, засоби гігі-

єни й алкогольні напої. «Із покупок, які найбільша 
кількість українців відклала на майбутнє, – одяг, 
взуття і відпустки. Однак у зоні суттєвого зниження 
опинилися всі великі покупки, навіть оплата кому-
нальних послуг» [3]. 

Старший науковий співробітник СІАЗ НБУВ 
С. Кулицький справедливо вважає, що навіть 
якщо відкинути лобіювання через ЗМІ певних 
бізнес-інтересів, яке також існує, треба визнати, 
що на швидке відновлення ділової активності в 
Україні до того рівня, що існував перед запрова-
дженням режиму карантину, розраховувати в най-
ближчому майбутньому підстав немає. Для цього 
є дві основні причини. По-перше, у разі значного 
передчасного послаблення карантину, найвіро-
гідніше, значно зросте спілкування інфікованих 
і неінфікованих коронавірусом людей, що при-
зведе до значного спалаху пандемії COVID-19 в 
Україні. Власне, такі побоювання певним чином 
почали справджуватися у другій половині червня 
2020 р. По-друге, пандемія COVID-19, у тому 
числі й завдяки ЗМІ, уже посіяла в населення 
певні фобії, які в будь-якому разі негативно впли-
ватимуть на ті види бізнесу, функціонування яких 
передбачає більш-менш інтенсивне спілкування 
людей та особливо скупчення великих континген-
тів людей чи то в Україні, чи то за кордоном. Про 
це, до речі, свідчать і результати наведеного вище 
маркетингового дослідження агенції Postmen.

Таблиця 1
Критерії соціально-економічної сегментації ринку споживчих товарів в Україні

Критерії Сегмент 1
(заможні верстви населення)

Сегмент 2
(малозабезпечені верстви населення

Рівень доходів 
і витрат 
домогосподарств

Домогосподарства мають високі доходи, 
високу купівельну здатність. У структурі 
витрат частка придбання товарів першої 
необхідності є низькою (10–20%). Ціни на 
товари не обмежують споживчих потреб.

Ресурси домогосподарств знаходяться 
на рівні прожиткового мінімуму, низька 
купівельна здатність. У структурі витрат 
домінують витрати на купівлю товарів 
першої необхідності.

Рівень насиченості 
сегменту

Товарна насиченість сегменту є 
високою і стабільною; висока якість та 
ексклюзивні моделі товарів. У товарній 
структурі переважають предмети розкоші. 
Наповнення сегменту здійснюється 
переважно імпортними товарами.

У рамках сегменту реалізуються товари 
масового попиту, низької або посередньої 
якості

Рівень 
обслуговування

Спеціальне та індивідуальне 
обслуговування; висока культура 
обслуговування; уважне ставлення до 
покупця; післяпродажне обслуговування 
технічно складних товарів.

Низькі якість і культура обслуговування; 
переважає самообслуговування під 
час вибору товару; післяпродажне 
обслуговування часто відсутнє.

Рівень 
організованості 
сегменту

Організована торгівля, домінує мережа 
сучасних торговельних центрів, елітних 
магазинів, бутиків.

Купівля товарів здійснюється переважно на 
організованих, неорганізованих ринках та у 
МАФах.

Якість пропонованого 
товару

Виробництво споживчих товарів 
здійснюється з використанням новітніх 
технологій, світових зразків; торговельна 
марка є відомою.

Виробництво товарів здійснюється з 
використанням наявних технологій, часто 
використовуються дешеві матеріали та 
сировина.

Товарообіг у рамках 
сегменту

Товарообіг у рамках сегменту є повільним, 
але високодохідним за рахунок високих цін 
на брендові товари.

Доходи від торговельної діяльності 
отримуються за рахунок високої 
оборотності товарів.

Джерело: доповнено автором на основі [2]
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Представлені маркетингові дослідження разом 
із наведеною вище інформацією дають уявлення 
про напрями вірогідних змін у цьогорічному роз-
витку вітчизняної економіки під впливом пандемії 
COVID-19. На жаль, є всі підстави очікувати на 
скорочення витрат на споживання в Україні. На 
думку С. Кулицького, яку ми поділяємо, пандемія 
COVID-19 спричинить скорочення обсягів будівни-
цтва, оптової та роздрібної торгівлі, громадського 
харчування, пасажирських авіаперевезень, таких 
напрямів підприємницької діяльності, як туризм, 
готельний бізнес і розваги. Причому згадане ско-
рочення споживчого й виробничого споживання 
негативно позначиться не лише на обсягах вироб-
ництва товарів і послуг в Україні, а й призведе до 
скорочення обсягів імпорту товарів та послуг в 
Україну [4].

Аналіз наявних показників роздрібного товаро-
обігу в Україні у період із січня по травень 2020 р. 
дає змогу стверджувати, що однозначного впливу 
на цей показник пандемія COVID-19 не мала, що 
можна побачити на прикладі даних табл. 2.

Отримані нами у табл. 1 дані свідчать про те, що 
очевидний спад роздрібного товарообігу відбувся 
за результатами квітня, коли він знизився майже 
на чверть (-24,3%). Це стало наслідком локдауну 

в Україні у цей період, котрий передбачав закриття 
більшості підприємств торгівлі та сфери обслуго-
вування. Однак уже у травні карантин був посла-
блений, і більшість підприємств, котрі обслуговують 
потреби споживчого ринку, у той чи інший спосіб 
почали працювати, і показник товарообігу повер-
нувся до рівня березня з незначним зменшенням.

З іншого боку, зовсім інша картина спостерігається, 
якщо проаналізувати дані Держстату України та порів-
няти індекси фізичного обсягу обороту роздрібної 
торгівлі в Україні з січня по травень у 2019–2020 рр.  
(рис. 1). На графіку можна чітко прослідкувати помітне 
зниження цих індексів у квітні і травні 2020 р. порів-
няно з аналогічним періодом 2019 р.

На думку Т.П. Яхно та Т.О. Гусаковської, спо-
живчий ринок поряд з іншими складниками еко-
номічної системи є провідною рушійною силою 
економічного розвитку країни [7, с. 63]. До най-
важливіших показників оцінки рівня розвитку спо-
живчого ринку у будь-якій країні відносять частку 
товарів національного виробництва у загальному 
обсязі реалізованої продукції. У статистичних дже-
релах відображають як загальний обсяг реалізо-
ваних на внутрішньому ринку товарів національ-
ного виробництва, так і в розрізі непродовольчих 
та продовольчих товарів. Наведені у табл. 3 показ-

ники Держстату України свідчать, що 
у групі продовольчих товарів домінує 
продукція вітчизняних виробників. Цей 
факт позитивно характеризує рівень 
розвитку вітчизняного ринку спожив-
чих товарів, оскільки, попри жорстку 
конкуренцію з великими іноземними 
виробниками продовольчих товарів, 
вітчизняні виробники змогли втримати 
свої позиції. На полицях магазинів 
частка продовольчих товарів вітчиз-
няного виробництва сягає 80–98% за 
винятком кави, свіжих плодів, вин та 
фруктово-ягідних консервів. З іншого 
боку, частка непродовольчих товарів 
вітчизняного виробництва поступово 
знижується і становить менше поло-
вини від загального обсягу реалізова-
них в Україні товарів цієї групи. Тільки 

Таблиця 2
Показники роздрібного товарообігу в Україні у період із січня по травень 2020 р.

№ 
з/п Місяць року

Показник 
товарообігу, млн 

грн

Підсумок 
зростання від 

початку року, млн 
грн

Ріст/спад до 
попереднього 

місяця, млн грн

% до 
попереднього 

місяця

1 Січень 90833,2 90833,2 - -
2 Лютий 88634,6 179467,8 -2198,6 -2,4
3 Березень 93777,5 273245,3 5142,9 5,8
4 Квітень 70997,5 344242,8 -22780,0 -24,3
5 Травень 90277,5 434520,3 19280,0 27,2

Джерело: складено автором на основі [5]
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Рис. 1. Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі  
в Україні із січня по травень 2019–2020 рр. (у % до відповідного 

періоду попереднього року, наростаючим підсумком)

Джерело: складено автором на основі [6]
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окремі непродовольчі товари, такі як паливо та 
мастила, фармацевтичні засоби, канцелярські 
товари, преса, товари для будівництва та ремонту, 
формують понад 50% в асортименті вітчизняних 
торговельних підприємств. Вітчизняного взуття, 
одягу та автомобілів на ринку не більше 10%, а 
таких товарів, як комп’ютери, аудіо- та відеотех-
ніка, фотоапарати та програмне забезпечення, 
менше 1%. Це свідчить про те, що по окремих гру-
пах непродовольчих товарів вітчизняний спожив-
чий ринок майже повністю контролюється імпор-
терами. Будь-які проблеми на валютному ринку за 
таких умов матимуть прямий вплив на політику їх 
ціноутворення. 

Дані, наведені у табл. 3, є яскравою ілюстра-
цією невтішного тренду загального зниження 
частки товарів вітчизняного виробництва на вну-
трішньому споживчому ринку. Найбільш помітно 
впродовж останніх десяти років відбувалося зни-
ження частки вітчизняних непродовольчих това-
рів. Якщо ще в 2009 р. частка вітчизняної непродо-
вольчої продукції на споживчому ринку становила 
трохи більше половини (54,7%), то вже станом на 
кінець 2019 р. – трохи більше третини (32,0%) від 
загального обсягу продажу у цій категорії. Зага-
лом показник частки усіх видів споживчих товарів 
вітчизняного виробництва, що реалізовувалися на 
внутрішньому ринку за останнє десятиліття, зни-
зився з 67,4% до 52,4%. Одним із пояснень цього 
факту є те, що після підписання низки економіч-
них угод з ЄС та іншими країнами вітчизняний 
ринок став більш відкритим для іноземних товарів. 
Далеко не всі вітчизняні виробники змогли ефек-
тивно конкурувати з дешевшою і часто якіснішою 
продукцією з-за кордону. На нашу думку, через 
негативний вплив наслідків пандемії COVID-19 на 
вітчизняну економіку в 2020 р. низка виробництв 
в Україні припинить своє існування і частка як 
продовольчої, так і непродовольчої продукції іно-
земного походження, котра заповнить цю нішу 
на внутрішньому ринку в 2021 р., зросте. Цілком 
вірогідно, що вже у найближчій перспективі на наш 
ринок вийдуть компанії з тих країн, які швидше від-
новлять свої економіки після коронакризи. У таких 
умовах ще більше посилиться необхідність у дер-
жавному регулюванні споживчого ринку у напрямі 
захисту інтересів вітчизняних виробничих та тор-
говельних підприємств, котрі його обслуговують.

В умовах кризи, незалежно від причин її виник-
нення, регулювання цін є ключовою метою дер-
жавного регулювання споживчого ринку. Контроль 
над цінами в кризових умовах є визначальним у 
системі регуляторного впливу держави на спо-
живчий ринок. Проблемою цінового регулювання 
є те, що не всі виробники чи продавці сприймають 
його і часто трактують як порушення своїх еконо-
мічних свобод та інтересів. Працюючи в умовах 
кризи, компанії часто змушені піднімати ціни з при-
чин порушення традиційних ланцюгів постачання 
товарів, інфляційного тиску, необхідності доставки 
товарів на більші відстані чи з інших причин. 
Цінове регулювання застосовується державою не 
тільки як інструмент захисту малозабезпечених 
верств населення, а й для впорядкування діяль-
ності господарюючих суб’єктів та уникнення моно-
полізації ринку окремими компаніями.

В умовах економіки, котра знаходиться на 
етапі зростання, цілком логічним підходом у сис-
темі державного регулювання споживчого ринку є 
стимулювання конкуренції між компаніями, котрі 
обслуговують потреби цього ринку. За економіч-
ного зростання кількість господарюючих суб’єктів 
зростає, і стимулювання конкурентної боротьби 
між ними буде цілком логічним кроком держави 
як регулятора ринку. Незважаючи на «ринковість» 
цього підходу, в умовах кризи його не завжди 
можливо ефективно застосувати, оскільки багато 
компаній або скорочують обсяги виробництва чи 
продажів, або взагалі припиняють свою діяльність. 
Тому завданням державного регулювання під час 
кризи часто є не стільки стимулювання конкуренції 
між господарюючими суб’єктами, скільки забезпе-
чення достатнього для задоволення потреб спо-
живачів рівня ділової активності на ринку.

Забезпечення продовольчої безпеки є одним 
з основних завдань державного регулювання на 
вітчизняному ринку споживчих товарів в умовах 
кризи. Таке регулювання передусім стосується 
продовольчих товарів, що зумовлено тим значен-
ням, котре має даний сегмент споживчого ринку 
для підтримки продовольчої безпеки країни. Саме 
продовольча безпека в сучасному світі є однією з 
найболючіших проблем багатьох держав, навіть 
розвинених. Ця проблема особливо актуалізува-
лася у період запровадження жорсткого карантину 
низкою країн та скороченням обсягів міжнародної 

Таблиця 3 
Динаміка частки продажу споживчих товарів вітчизняного виробництва  

в Україні у 2009–2019 рр.,% 
№ 
з/п Показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Продовольчі товари 88,4 88,2 87,2 86,3 85,5 85,6 85,2 84,8 82,2 81,4 80,0
2 Непродовольчі товари 54,7 50,0 47,2 41,9 39 39,5 39,3 35,6 32,6 31,7 32,0
3 Усі товари 67,4 64,3 61,9 58,9 57,2 57,8 58,1 55,8 52,3 53,2 52,4

Джерело: складено автором на основі [6]
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торгівлі продовольчими товарами. Сьогодні прак-
тично кожна держава вдається до тих чи інших 
заходів регулятивного впливу для спрямування 
господарюючих суб’єктів на виробництво това-
рів, які необхідні для забезпечення населення на 
внутрішньому ринку найбільш необхідними продо-
вольчими товарами в умовах поширення коронаві-
русної хвороби. Також держави контролюють ціни 
на продовольчі товари, щоб навіть незахищені 
верстви населення мали доступ до основних груп 
продовольства в умовах карантинних обмежень 
на пересування та закриття багатьох торговель-
них закладів.

Державне регулювання споживчого ринку 
передбачає виконання комплексу адміністра-
тивних, соціальних та економічних завдань, 
здійснення яких забезпечує прискорення темпів 
економічного зростання країни. Однак в умовах 
загострення економічної кризи найвагомішим 
завданням державного регулювання є процес 
вибору оптимального поєднання економічних і 
адміністративних важелів для розв’язання еконо-
мічних і соціальних проблем усіх учасників ринку 
через урахування інтересів бізнесу та потреб 
споживачів. Таке регулювання передбачає чіт-
кий порядок застосування заходів з урахуванням 
існуючих розбіжностей та суперечностей інтересів 
учасників ринку та змін його внутрішнього і зовніш-
нього середовища [8, с. 46].

Досліджуючи проблеми регулювання спо-
живчого ринку, у першу чергу до уваги береться 
саме державне регулювання, котре здійснюється 
вповноваженими державними інститутами. Спо-
живчий ринок України важко назвати розвину-
тим, йому притаманна ціла низка проблем, котрі 
не характерні для споживчих ринків розвинутих 
країн, тому втручання держави у процеси на вну-
трішньому споживчому ринку, особливо в умо-
вах кризи, сприймається як цілком логічний крок. 
Однак у практиці розвинутих країн, до переліку 
яких прагне потрапити й Україна, велика роль від-
водиться ринковому саморегулюванню. На нашу 
думку, після виходу з кризи та досягнення певного 
рівня економічного зростання вітчизняний ринок 
споживчих товарів почне розвиватися за сцена-
рієм, характерним для споживчих ринків розвину-
тих країн. Саморегулювання споживчого ринку в 
Україні як альтернатива державному регулюванню 
може здійснюватися не тільки через діяльність різ-
номанітних недержавних асоціацій виробників та 
продавців, а й безпосередньо через ефективну 
господарську діяльність самих ринкових суб’єктів. 
Конкурентоспроможні підприємства пропонують 
на ринку те, що, на їхню думку, буде корисним 
для споживачів, котрі, своєю чергою, вибирають 
між різними товарними пропозиціями. У відповідь 
на це виробники та продавці пропонують товари 
і послуги, котрі користуються реальним попитом. 

Таким чином, формується баланс між комерцій-
ними інтересами бізнесу та споживчими інтер-
есами покупців, що у підсумку можна вважати при-
кладом успішного ринкового саморегулювання. 
Для успішного втілення цієї моделі регулювання 
споживчого ринку, на нашу думку, має бути велика 
кількість діючих незалежних господарюючих 
суб’єктів та достатня кількість покупців із регу-
лярним середнім або вище середнього доходом, 
котрий давав би їм змогу демонструвати активну 
купівельну поведінку.

Висновки з проведеного дослідження. 
В умовах невизначеності та поглиблення кризо-
вих явищ, спричинених пандемією COVID-19, в 
Україні регуляторний вплив держави на спожив-
чому ринку у цей період повинен бути скоригова-
ний. Зокрема, для захисту економічних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності, котрі стикну-
лися з негативними економічними наслідками пан-
демії, пропонуємо: 

– полегшити відкриття кредитних ліній для 
суб’єктів малого та середнього підприємництва, 
у тому числі розширити умови для отримання 
пільгового кредитування. В умовах економічної 
кризи, коли про розвиток не йдеться, спрощене 
отримання кредитів має величезне позитивне зна-
чення для підтримання ділової активності;

– тимчасово відтермінувати оплату оренди дер-
жавного і муніципального майна. В умовах, коли 
простоюють порожні офіси, магазини, торгові цен-
три змушені оплачувати оренду, по суті, без будь-
якої користі. При цьому тимчасово відмовитися від 
неї орендарі не можуть, оскільки таке здебільшого 
не передбачено підписаними договорами;

– частково рефінансувати кредити суб’єктів 
малого та середнього підприємництва, оскільки 
це допоможе багатьом із них пережити кризу без 
катастрофічних утрат;

– звільнити суб’єкти підприємництва від 
штрафних санкцій під час виконання договірних 
зобов’язань, у тому числі в рамках держзамов-
лення у частині сплати пені/неустойок за несвоє-
часне виконання цих зобов'язань.

Перспективу подальших досліджень у даному 
напрямі вбачаємо у вдосконаленні існуючих або 
розробленні нових інструментів для державного 
регулювання окремих сегментів споживчого ринку 
України.
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У статті досліджено стан і тенденції 
світового ринку текстильної та швей-
ної продукції, у тому числі й європей-
ський ринок як основний експортний 
орієнтир. Проаналізовано тенденції 
розвитку малих і середніх підприємств 
легкої промисловості України. Визна-
чено, що поступове сповільнення 
індексу споживчих цін та ризьке зни-
ження індексу виробленої продукції при-
звели до зниження реальних обсягів 
виробництва, а подальше погіршення 
цих показників та рецесія світової еко-
номіки можуть призвести до ще більш 
негативних наслідків. Виявлено проб-
леми української легкої промисловості: 
нестача власних обігових коштів у 
малих і середніх підприємств; обсяг 
внутрішнього ринку країни мінімум 
утричі перевищує офіційні дані; не 
витрачаються гроші на розвиток дис-
трибуційних каналів; неконкуренто-
спроможність вітчизняної продукції та 
ін. Розроблено напрями забезпечення 
зростання експортного і внутрішнього 
потенціалу країни.
Ключові слова: легка промисловість, 
текстильна і швейна індустрія, малі та 
середні підприємства, експортний потен-
ціал. 

В статье исследованы состояние и тен-
денции мирового рынка текстильной 
продукции, в том числе и европейский 
рынок как основной экспортный ориен-
тир. Проанализированы тенденции раз-
вития малых и средних предприятий лег-
кой промышленности. Определено, что 
постепенное снижение индекса потреби-
тельских цен и резкое снижение индекса 
продукции привели к снижению реальных 
объемов производства, а дальнейшее 
ухудшение этих показателей и рецессия 
мировой экономики могут привести к еще 
более негативным последствиям. Выяв-
лены проблемы украинской легкой про-
мышленности: недостаток собственных 
оборотных средств в малых и средних 
предприятиях; объем внутреннего рынка 
страны минимум в три раза превышает 
официальные данные; не тратятся 
деньги на развитие дистрибьюторских 
каналов; неконкурентоспособность оте-
чественной продукции и др. Разработаны 
направления обеспечения роста экспорт-
ного и внутреннего потенциала страны.
Ключевые слова: легкая промышлен-
ность, текстильная и швейная промыш-
ленность, малые и средние предприятия, 
экспортный потенциал.

The article examines the state and trends of the world market of textile and clothing products, including the European market, as the main export 
landmark. The purpose of the article is to study the state of small and medium enterprises in light industry of Ukraine and determine the prospects for 
their development in the context of globalization. The textile and clothing industries are the gateway to the development of the country's industrializa-
tion. Ease of entry into this area and abnormally high wages in European countries have created favorable conditions for the production and export 
of textiles and garments. The main component of the development of light industry in Ukraine should be the synergy of the combined efforts of the 
industrial and trade policy of the Ukrainian government, the entrepreneurial skills of small and medium-sized businesses, flexibility and professional-
ism of the workforce. These factors, with proper integration, as well as the fiscal policy of the state aimed at supporting the investor, will be able to 
give light industry a boost and unprecedented development. The state and development trends of small and medium enterprises in the light industry 
of Ukraine are analyzed. It was determined that a gradual decrease in the consumer price index and a sharp decrease in the production index led to 
a decrease in real production volumes, and a further deterioration of these indicators and a recession in the global economy could lead to even more 
negative consequences. The problems of the Ukrainian light industry were identified: the lack of working capital in small and medium enterprises, 
which make up 90% of all enterprises in the industry; the country's domestic market is at least three times higher than official figures; money is not 
spent on the development of distribution channels; lack of competitiveness of domestic products and others. The developed directions for ensuring 
the growth of the export and domestic potential of the country. Implementation of a comprehensive program for the development of light industry in 
Ukraine will ensure the growth of export and domestic potential, improve the quality and range of products, satisfy individual.
Key words: light industry, textile and clothing industry, small and medium enterprises, export potential.

Постановка проблеми. Легка промисловість 
України – одна з базових стратегічних галузей 
розвитку економіки, яка розвивається з багатьма 
викликами і має колосальний потенціал. Проте 
вона повинна пройти шлях від сировинної галузі 
з низькою доданою вартістю до одного зі світових 
флагманів у сфері модного одягу. Необхідна реа-
лізація комплексної державної стратегії підтримки 
малих і середніх підприємств з імпортозаміщення 

одягу та текстилю. Це дасть змогу знизити вико-
ристання секонд-хенду та товарів китайського і 
турецького виробництва, збільшить обсяг експорту 
до європейських країн, поліпшить рентабельності 
галузі та підвищить бюджетні надходження. Отже, 
необхідне дослідження проблем розвитку малих і 
середніх підприємств легкої промисловості Укра-
їни та знаходження можливих шляхів поліпшення 
ситуації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-практичним проблемам і дослідженню 
розвитку легкої промисловості України присвя-
чено роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних 
учених. Зокрема, цими питаннями займалися 
І.М. Грищенко [3], О.І. Гарафонова [6], Л.Е. Касьян 
[7], Т.В. Гавриленко [8] та ін. Разом із тим сьогодні 
в умовах високої конкуренції та відкритого євро-
пейського ринку проблеми розвитку малих і серед-
ніх підприємств у легкій промисловості України 
потребують детальнішої уваги.

Постановка завдання. Мета статті полягає у 
дослідженні стану малих і середніх підприємств у 
легкій промисловості України та визначенні пер-
спектив їх розвитку в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У світовому масштабі текстильна і швейна 
галузь – це постійно зростаючий ринок. До голо-
вних гравців відносяться: Китай – провідна країна 
з виробництва текстильної продукції й оцінюється 
в 1/4 світової промисловості; європейський ринок 
(Німеччина, Іспанія, Франція, Італія) – сукупно на 
них припадає понад 1/5 світового ринку; Індія – 
займає третє місце з експорту продукції, виробля-
ючи понад 6% від глобального ринку.

Згідно зі звітом [1], опублікованим компанією 
Grand View Research, прогнозується, що у 2021 р. 
світовий ринок текстилю досягне 961,0 млрд дол. 
США (на 28,5% більше, ніж в 2016 р.), ринок 
виробництва одягу досягне 992 млрд дол. США 
(на 26,2% більше), а ринок роздрібної торгівлі одя-
гом досягне 1,83 трлн дол. у 2022 р., що на 29,7% 
більше, ніж у 2017 р. Ключові висновки: збіль-
шення доходу у населення та урбанізація в краї-
нах з економікою, що розвивається (Індія, Китай 
і Мексика), стимулюватимуть зростання виробни-
цтва, а сировина на основі бавовни домінуватиме 
на текстильному і швейному ринку в 2020 р. на 
суму 378,6 млрд дол. США завдяки високій всмок-
туючій здатності і міцності.

За оцінками Mordor Intelligence [2], у 2018 р. 
обсяг текстильної і швейної промисловості в Європі 
досяг 180 млрд дол. США. Прогнозується, що 
середньорічний темп зростання (CAGR) станови-
тиме приблизно 5,5% та до 2024 р. ринок досягне 
250 млрд дол. США. Європейський текстильний та 
швейний сектор – це індустрія малого і середнього 
бізнесу. Компанії, на яких зайнято менше 50 осіб, 
становлять понад 90% робочої сили і виробляють 
майже 60% продукції. Одяг та текстиль є однією 
з найбільш глобалізованих галузей із ланцюжком 
виробництва (оптовий і роздрібний), який охоплює 
десятки зацікавлених сторін і багато континентів, 
навіть для одного продукту.

Основна частина українського виробництва 
одягу нині орієнтована на ринки Європи. У галузі 
легкої промисловості функціонує понад 10 тис 
підприємств, із них у текстильній промисловості – 

близько 2,5 тис, із виробництва готового одягу і 
хутра – близько 6 тис, шкіри і шкіряного взуття – 
близько 1,5 тис. 

Згідно з даними Державної служби статистики, 
90% від загальної кількості підприємств легкої 
промисловості – малий і середній бізнес, де пра-
цюють близько 85 тис працівників [3].

Офіційно текстильна і швейна промисловість 
країни оцінюється в 3,43 млрд дол. США, але, за 
деякими оцінками, до 90% продукції сектору все ще 
може перебувати в тіньовій економіці. Легка про-
мисловість в Україні забезпечує 5% бюджетних над-
ходжень, 2,6% експорту України та має величезний 
потенціал зростання завдяки високоосвіченій робо-
чій силі. Малий і середній бізнес значно переважає 
за кількістю над великими компаніями. Він є рушій-
ною силою всієї легкої промисловості, розвиває 
ринок і просуває українські бренди кожен день.

У 2014–2017 рр. легка промисловість проде-
монструвала помітний сплеск зростання. Проте 
останні два роки спостерігається спад індексів 
виробництва продукції (рис. 1), досягнення піку 
зростання реальних обсягів реалізації продукції у 
2018 р. та поступове зниження у 2019 р. (рис. 2).

У табл. 1 приведено вихідні дані із сайту Дер-
жавної служби статистики України [3] та резуль-
тати аналізу обсягів реалізованої продукції лег-
кої промисловості України без ПДВ у період 
2012–2018 рр. у фактичних та постійних цінах із 
базисним відліком 2014 р., відповідно до Класифі-
катора видів економічної діяльності (КВЕД-2010).

Рівень номінального обсягу реалізованої про-
дукції у фактичних цінах стрімко підвищується з 
10 069,5 млн грн у 2014 р. до 24 108,7 млн грн у 
2018 р. за рахунок підвищення індексу споживчих 
цін у 2014–2015 рр. та індексу виробленої продукції 
у 2015–2017 рр. Поступове сповільнення індексу 
споживчих цін у 2016–2019 р. та ризьке зниження 
індексу виробленої продукції у 2018–2019 рр. 
призвели до зниження реальних обсягів вироб-
ництва легкої промисловості (рис. 2). Подальше 
зниження цих показників та рецесія світової еко-
номіки можуть призвести до ще більш негативних 
наслідків.

Аналізуючи обсяги реалізованої продукції у 
2019 р. (табл. 2) та у січні-квітні 2020 р., можна 
зробити деякі висновки:

1. Переважає підгалузь з виробництва одягу – 
41% (рис. 3), з якої 40,1% йде на експорт, потім йде 
текстильне виробництво – 34% (33,9% експорт), 
остання підгалузь із виробництва шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів – 25%, але вона перша 
за часткою експортної продукції – 47,2%.

2. Висока експортоорієнтованість легкої про-
мисловості, що залежить від кон’юнктури світових 
ринків, – 39,8% йде на експорт (рис. 4).

Укрлегпром: «Якщо раніше частка реалізова-
ної продукції за межі країни становила у серед-
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Рис. 3. Структура реалізованої продукції легкої промисловості у 2019 р.

Джерело: розроблено авторами
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Таблиця 1
Динаміка фактичних та реальних обсягів реалізованої продукції  

легкої промисловості України у 2014–2019 рр.
Показники 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Індекси виробленої продукції легкої 
промисловості [3], у т. ч.: 96,6 97,2 108,1 110,6 96,9 93,3

текстильне виробництво 103,9 99,7 104,2 116,2 99,6 92,2
виробництво одягу 102 94,7 107,7 107,3 95,6 89,8
виробництво шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 84 97,1 112,3 108,3 95,4 97,9

Легка промисловість (фактичні ціни), 
млн грн [3], у т. ч.: 10069,5 14881,6 16882,6 20943,9 24108,7 24714,2

текстильне виробництво 3900,1 5458,2 6253,6 7506,4 8592,2 8438,9
виробництво одягу 4014,6 6217,9 6852,1 8656,3 10103,7 10006,4
виробництво шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 2154,8 3205,5 3776,9 4781,2 5412,8 6268,9

Індекси споживчих цін [3] 1,249 1,433 1,124 1,137 1,098 1,041
Легка промисловість
(базові ціни), млн грн, у т. ч.: 10069,5 10384,9 10481,6 11436,3 11989,4 11806,5

текстильне виробництво 3900 3809 3883 4099 4273 4031
виробництво одягу 4015 4339 4254 4727 5025 4780
виробництво шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 2154,8 2236,92 2344,89 2610,74 2691,82 2994,78

Джерело: побудовано авторами за [3]

Таблиця 2
Обсяги реалізованої продукції легкої промисловості України з урахуванням експорту в 2019 р. 

(без ПДВ та акцизу)

Показники Всього реалізовано, 
млн грн

Експорт
млн грн %

Легка промисловість, млн грн [3], у т. ч.: 24714,2 9834,4 39,8%
Текстильне виробництво, у т. ч.: 8438,9 2864,4 33,9%
Ткацьке виробництво 924,0 85,1 9,2%
Виробництво інших текстильних виробів 7186,3 2558,9 35,6%
Виробництво одягу, у т.ч.: 10006,4 4012,7 40,1%
Виробництво одягу, крім хутряного 8925,2 3746,6 42,0%
Виготовлення виробів із хутра 11,9 0,0 0,0%
Виробництво трикотажного та в'язаного одягу 1069,3 266,1 24,9%
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, у т. ч.: 6268,9 2957,3 47,2%
Дублення і оздоблення шкіри 2339,0 1657,8 70,9%
Виробництво взуття 3929,9 1299,5 33,1%

Джерело: побудовано авторами за [3]

Рис. 4. Галузева експортоорієнтованість у 2019 р.

Джерело: розроблено авторами
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ньому 40–43%, то за січень-лютий 2020 р. – 51,6% 
(експортоорієнтованість промисловості України – 
26,1%)» [4].

3. Підгалузь із виробництва шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів займає перше місце 
по експорту 47,2%. Проте переважає продукція 
з низькою доданою вартість (дублення шкур і 
оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виро-
бів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка 
та фарбування хутра) – 70,9% йде на експорт. 
Виробництво взуття є однією з передових світо-
вих індустрій, у якій досить велика додана вар-
тість (інтелектуальна власність та творча праця). 
В Україні не має провідних торгових брендів у 
сфері взуття, а виробництво більш спрямовано 
на копіювання модних тенденцій із незаконним 
використанням світових торгових марок, що при-
зводить до невисокого експорту взуття – 33,1% 
та закритості європейського ринку для наших 
товарів.

4. Виробництво виробів із хутра з 2014 р. 
сильно скоротилося, до 11,9 млн грн, легальний 
експорт зовсім зник, а нелегальний – збільшився.

Укрлегпром: «Зменшуються обсяги виробни-
цтва легкої промисловості, на внутрішній ринок, 
де вітчизняні виробники неконкурентні через 
невирішені питання з контрабандою, заниженням 
митної вартості готового імпорту, торгівлею без 
обліку і контролю, засиллям секонд-хенду та ще 
й зниженням купівельної спроможності населення. 
Через таку ситуацію на власному ринку націо-
нальні виробники змушені шукати кращої долі за 
кордоном, а це на 60–80% – виконання замовлень 
іноземних брендів» [4].

5. За січень-квітень 2020 р. спостерігається 
ризьке зниження індексів виробництва продукції, 
а з березня 2020 р. починається падіння обсягів 

реалізації продукції (рис. 5) у зв’язку з рецесією 
світової економіки на тлі пандемії.

Негативні тенденції галузевого розвитку 
2019–2020 рр. призвели до зменшення з 1% до 
0,8% частки легкої промисловості в загальних 
обсягах промислового виробництва. Обсяг реалі-
зованої продукції легкої промис-ловості (без ПДВ) 
за січень-лютий 2020 р. становив 3218 млн грн, у 
т. ч. реалізовано продукції текстильного виробни-
цтва на 1 233,4 млн грн, одягу – на 1 169,7 млн грн, 
виробів зі шкіри та взуття – на 815 млн грн [4].

Провівши аналіз досліджень українських і зару-
біжних учених, можна зробити такі висновки щодо 
проблем української легкої промисловості:

1. У 2015 р., за даними Державної статистичної 
служби, присутність на ринку товарів легкої про-
мисловості становить близько 40 млрд грн, однак 
за розрахунками та експертними оцінками Асо-
ціації підприємств легкої промисловості «Укрлег-
пром» обсяг внутрішнього ринку становить понад 
120 млрд грн, що втричі перевищує офіційні дані, 
тобто ринок товарів легкої промисловості України 
вкрай «тінізований». Обсяг внутрішнього ринку 
країни в 2016 р. оцінили в 125 млрд грн [4]. При 
цьому в Асоціації рекомендують помножити цю 
цифру мінімум на два – до 250 млрд грн.

2. Нестача власних обігових коштів для збере-
ження обсягів виробництва продукції підприємств 
легкої промисловості, інвестиційних ресурсів для 
модернізації обладнання та впровадження нових 
технологій і методів виробництва. Виробничо-тех-
нічний стан галузі характеризувався високою зно-
шеністю основних засобів (майже 90%) [6].

3. Зниження попиту на вітчизняну продукцію лег-
кої промисловості серед товарів широкого вжитку 
зумовлене насамперед високою собівартістю 
вітчизняних товарів легкої промисловості (унаслі-

Рис. 5. Динаміка індексів виробництва продукції (%)  
і обсягів реалізації продукції (млн грн) легкої промисловості у 2020 р.

Джерело: розроблено авторами
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док зростання цін на сировину та енергоносії, через 
дорогі банківські кредити), що створило велику різ-
ницю між цінами на товари та купівельною спро-
можністю населення, а також суттєвою часткою 
імпортних товарів, які ввозяться контрабандою [7].

4. Вітчизняна легка промисловість не витра-
чає гроші на розвиток дистрибуційних каналів 
своєї продукції на внутрішньому ринку. Відсутність 
власних розроблених колекцій та дистрибуційних 
каналів є важливою перепоною щодо можливості 
спрямування товарів вітчизняної легкої промисло-
вості на внутрішній ринок [8].

5. У результаті дії Угоди про зону вільної торгівлі 
між Україною та ЄС відбувається короткострокове 
зростання експорту продукції легкої промисловості 
та його падіння в довгостроковій перспективі, водно-
час спостерігається падіння імпорту. Це може відбу-
ватися внаслідок неконкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції на внутрішньому ринку та на ринках 
ЄС, звуження внутрішнього ринку, а також бажання 
європейців захистити власного виробника [9].

До проблем також можна віднести: 
– нестачу кадрів у галузі (через невисоку зар-

плату більшість спеціалістів мігрує за кордон);
– підписання Угоди про зону вільної торгівлі між 

Україною та лідерами світових ринків (Туреччи-
ною, Китаєм);

– питання з податковою реформою (необхідно 
замінити податок на прибуток податком на виведе-
ний капітал);

– високе ввізне мито на сировину підвищує 
собівартість продукції і робить малий і середній 
бізнес неконкурентоспроможним із польськими 
підприємствами, де мито дорівнює нулю;

– компанії не мають можливості або просто не 
хочуть освоювати нові методи виробництва;

– неефективна державна політика у сфері 
захисту галузі від несумлінної конкуренції з боку 
«тіньового» імпорту та контрафактної продукції. 
За даними «Укрлегпрому», неврахований імпорт 
на третину перевищив його офіційний обсяг – 
2,65 млрд дол. проти 765,6 млн, а через імпорт 
секонд-хенду країна втратила 45 тис потенційних 
робочих місць.

Варто підтримати думку багатьох учених і екс-
пертів, що легка промисловість є дуже перспектив-
ною галуззю. Незважаючи на значний потенціал, 
вигравати в конкурентній боротьбі українським 
виробникам важко. Закордонні виробники мають 
кращу фінансово-інвестиційну базу, використо-
вують сучасну техніку та нові технології. Проте 
впровадження комплексної програми з розвитку 
легкої промисловості України (рис. 6) дасть змогу 
забезпечити зростання експортного і внутрішнього 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
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Рис. 6. Напрями розвитку легкої промисловості України

Джерело: розроблено авторами
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потенціалу, підвищить якість та асортимент про-
дукції, задовольнить індивідуальні потреби спожи-
вачів, а це один із головних показників добробуту 
населення.

Висновки з проведеного дослідження. Тек-
стильна і швейна промисловість є воротами для 
розвитку індустріалізацію країни. Легкість вход-
ження у цю сферу та аномально висока заробітна 
плата в європейських країнах створили сприятливі 
умови для виробництва й експорту текстильної та 
швейної продукції. Основним компонентом роз-
витку легкої промисловості України повинна стати 
синергія від об'єднаних зусиль промислово-тор-
говельної політики українського уряду, підприєм-
ницької майстерності малого і середнього бізнесу, 
гнучкості та професійності робочої сили. Ці чин-
ники за грамотного об’єднання, а також фіскаль-
ної політики держави, спрямованої на підтримку 
інвестора, зможуть дати легкій індустрії поштовх і 
небувалий розвиток.
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Споживча цінність є результатом взаємодії 
надавача послуги та клієнта, тож головним 
ринковим завданням провайдера сервісу є 
створення передумов виникнення споживчої 
цінності послуги, яка мала б певну величину 
та зміст. Вимірювання споживчої цінності 
сервісу є початком управління нею. Сьогодні 
поширеними є декілька підходів до визна-
чення суті поняття «споживча цінність» 
та, як наслідок, різноманітність точок зору 
на композицію її складників. Через це виникає 
проблема порівняння результатів дослід-
жень, що пов’язані зі споживчою цінністю 
послуги, її впливом на споживчу та сервісну 
поведінку клієнтів. Упорядкування понять у 
цій царині сприятиме зближенню точок зору 
науковців та практиків, що відобразиться у 
більш універсальних визначеннях. Результа-
том виникнення споживчої цінності послуги 
має стати задоволення клієнта та інтенція 
до повторної покупки, а вони, своєю чергою, 
впливатимуть на намір повторної покупки. 
З огляду на зазначене, запропоновано кон-
цепцію розуміння сутності сприйнятої клієн-
том споживчої цінності послуги та її впливу 
на споживчу поведінку, задоволення і поведін-
кові інтенції щодо повторної покупки.
Kлючові слова: сприйнята споживча цін-
ність послуги, складники цінності, задо-
волення клієнта, інтенції до повторної 
покупки, наміри.

Потребительская ценность является 
результатом взаимодействия поставщика 
услуги и клиента, поэтому главной рыноч-

ной задачей провайдера сервиса является 
создание предпосылок возникновения потре-
бительской ценности услуги, которая 
имела бы определенную величину и содер-
жание. Измерения потребительской ценно-
сти сервиса является началом управления 
ею. Сегодня распространены несколько 
подходов к определению сущности поня-
тия «потребительская ценность» и, как 
следствие, разнообразие точек зрения на 
композицию ее составляющих. Из-за этого 
возникает проблема сравнения результа-
тов исследований, связанных с потреби-
тельской ценностью услуги, ее влиянием 
на потребительское и сервисное поведение 
клиентов. Упорядочение понятий в этой 
области будет способствовать сближе-
нию точек зрения ученых и практиков, что 
отразится в созданных более универсаль-
ных определениях. Результатом возникно-
вения потребительской ценности услуги 
должно стать удовлетворение клиента и 
интенция к повторной покупке, а они, в свою 
очередь, повлияют на намерение повторной 
покупки. Учитывая сказанное, предложена 
концепция понимания сущности восприня-
той клиентом потребительской ценности 
услуги и ее влияния на потребительское 
поведение, удовлетворение и поведенческие 
интенции о повторной покупке.
Kлючевые слова: воспринимаемая потре-
бительская ценность услуги, составляю-
щие ценности, удовлетворение клиента, 
интенции к повторной покупке, намерения.

Consumer value is the result of the interaction of the service provider and the customer. Therefore, the main market task of the service provider is to 
create the preconditions for the consumer service value, which would have a certain size and content. Measuring the consumer service value is the 
beginning of managing it. Today, there are several common approaches for defining the essence of the concept of “consumer value” and, as a con-
sequence, the diversity of views on the composition of its components. Due to this, there is a problem of comparing the results of research related to 
the consumer service value, its impact on consumer and service behavior of customers. The organization of concepts in this area will contribute to the 
convergence of views of scientists among themselves and practitioners, which will be reflected in the creation of more universal definitions. The points 
of modern scientific consensus are that until the beginning of the joint creation of value by the customer and the provider, only its preconditions can exist; 
the consumer service value is a product of interaction; the customer expects that the service process will take place in certain parameters and will end 
with certain results (expected value); after the customer evaluates a specific option of providing the service, the perceived consumer value is evaluated. 
In general, the provider is interested in creating consumer value of the size and content that will achieve its business goals. The interests of the customer 
and the service provider are agreed, including those during the provision of the service. The result of the consumer service value should be customer 
satisfaction and the intention to repurchase, and they, in turn, will affect the notion to repurchase. Investments in the service brand and good relations in 
the provider’s team, especially its front line (quality of customer contacts, density, ability to make decisions as a result of internal contacts), increase the 
consumer service value as a result of service. In view of the above, the concept of understanding the essence of the customer’s perceived consumer 
service value and its impact on consumer behavior, satisfaction and behavioral intentions to repurchase, is proposed.
Key words: perceived consumer service value, components of value, customer satisfaction, intentions to repurchase, notions.

Постановка проблеми. Кількість прикладних 
і фундаментальних досліджень у царині сервісу 
протягом минулих ста років зростала за експо-
нентою. За останнє десятиліття опубліковано 
27 304 праці, що містять ключову фразу «спо-
живча цінність послуги» (СЦ). Проте значна варі-
ативність визначень цього поняття часом робить 

результати дослідницьких робіт неспівставними, а 
їх аналіз зацікавленим читачем має починатися з 
розуміння, що саме автори вкладали в суть. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності споживчої цінності послуги 
присвячено праці багатьох закордонних учених. 
Серед них варто зазначити публікації В. Рамас-
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вами, С. Прахалада, К. Гронрооса, П. Войми, 
А. Пейна, С. Холт, В. Цайтамля, Д. Андерсона, 
К. Монро, Б. Гейла, Р. Вуда, Д. Тайм, К. Хейно-
нен, Т. Страндвик, Р. Броди, Д. Уиттом, Г. Браш, 
Р. Болтон, Р. Палматье, О. Гемуна, К. Кавона, 
Д. Шета, Б. Ньюмана, Б. Гросс [1–16]. У більшості 
публікацій цих авторів сутність споживчої цінності 
послуги розглядається в контексті ринкових від-
носин провайдера сервісу та клієнта. Натомість у 
низці робіт українських учених О.В. Герасименко, 
С.А. Легкого, В.Г. Шинкаренка, Н.В. Ревуцької 
[17–19] поняття споживчої цінності згадується, 
але не визначається й ототожнюється з якістю або 
задоволенням клієнта. Роботи Т.С. Мельник [20] 
присвячено методологічним основам маркетинго-
вих досліджень на засадах цілісного управління 
споживчою цінністю послуги. Концепцію тоталь-
ного управління споживчою цінністю сервісу, мето-
дики її вимірювання, підходи до оцінювання її 
впливу на сервісну та споживчу поведінку клієнта 
запропоновано О.В. Бакалінським [21].

Попри значну кількість публікацій результатів 
досліджень, що пов’язані зі споживчою цінністю 
послуги, її впливом на споживчу та сервісну пове-
дінку клієнтів, можна стверджувати, що необхідним 
залишається впорядкування понять у цій царині. 
Воно сприятиме зближенню точок зору науковців 
та практиків, що відобразиться у створенні більш 
універсальних визначень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
створення більш універсальних визначень ефектів, 
що супроводжують взаємодію провайдера сервісу 
і клієнта. Таке створення має базуватися на основі 
впорядкування сучасних наукових і практичних під-
ходів до сутності споживчої цінності послуги.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Маючи на меті впорядкування й уточнення змісту 

СЦ послуги, приведемо результати мета-аналізу 
літературних джерел, що виконувався за допомо-
гою ресурсу Semantic Scolar. 

Як пошуковий запит за всіма галузями знань 
слугувала фраза з Булевими операторами 
Customer AND Service AND Value. Динаміку науко-
вої цікавості до цієї царини знань ілюструє рис. 1.

Як видно з рис. 1, у 1940 р. було опубліко-
вано 65 робіт, до 1990 р. їхня кількість подво-
ювалася кожних десять років. За період 
1990–2000 рр. кількість праць зросла вже вшес-
теро, а за 2000–2010 рр. – у 3,5 рази. До мета-ана-
лізу потрапили праці за період 1990–2019 рр., що 
були відфільтровані за релевантністю до запиту. 
Із перших 100 робіт було відібрано лише ті, в яких 
була згадка про сутність СЦ послуги в контексті 
маркетингу, а їхній показник впливових цитувань 
(Highly Influenced Citation) був не нижче 30. Усього 
до списку потрапило 30 публікацій.

Поняттю СЦ послуги вже майже сто років. 
Створення СЦ раніше розглядалося переважно 
з позицій інтересів компанії. Сьогодні точка зору 
має бути змінена на спільне з клієнтом створення 
унікальної СЦ [1, с. 4–9]. 

Очевидно, що головною метою маркетингу 
послуг є створення цінності для клієнта. Клієнт не 
завжди бажатиме збільшення добробуту (пере-
ваг), він може прагнути до зменшення жертв 
(наприклад, грошових витрат). Тобто клієнта може 
цікавити не лише виграш, а й зменшення ймовір-
ного програшу, а якщо так, то СЦ є саме «різни-
цею» між ними [2]. Це, своєю чергою, потребує 
врахування зміни ролі клієнта від ізольованого до 
залученого, від незнаючого до поінформованого, 
від пасивного до активного [1, с. 4–9].

За останні тридцять років цікавість до нього з 
боку науковців сягнула небаченого раніше рівня. 

Рис. 1. Динаміка кількості публікацій із СЦ-послуг

59859

87163

2577105756716910165

16748

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Час, роки

Кі
ль

кі
ст

ь 
пу

бл
ік

ац
ій

1940 1950 1960 1970 1990 2000 202020101980

Рис. 1. Динаміка кількості публікацій із СЦ-послуги

Джерело: розроблено авторами на основі Semantic Scolar
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Проте буденність використання і поширення цього 
терміну не означають, що концентрація розуміння 
його сутності практиками і науковцями є достат-
ньою для виконання ним функцій сталої економіч-
ної категорії.

Існує дев’ять напрямів (їх називають вимірами) 
розгляду СЦ [3, с. 159–182]: дискусія щодо співвід-
ношення цінностей споживача і СЦ певної послуги 
посилення продуктової концепції за допомогою 
сервісу; задоволення споживача та якість послуги; 
ланцюг цінності; створення і доставка СЦ; зна-
чення СЦ для фірми; сприйнята СЦ; залежність 
ціни акцій від цінності послуги для клієнта; відно-
сини між фірмою і клієнтом залежно від СЦ. Дослід-
ники роблять висновок, що всі ці виміри СЦ мають 
безпосереднє відношення до взаємодії та взаємо-
відносин провайдера і клієнта [3, с. 159–182]. 

Дослідники розуміють споживчу цінність як:
– те, що було віддано клієнтом за переваги [4];
– сприйняті грошові витрати за набір еконо-

мічних, технічних і соціальних переваг – наслідок 
обміну з фірмою [5];

– сприйняття покупцем цінності, яку надано як 
різницю між якістю або перевагами продукту та 
витратами, що складаються з оплати ціни [6];

– споживчу цінність сприйнятої ринком якості, 
що співвідноситься з ціною вашого продукту [7]. 

На підставі цих трактовок можна зробити 
висновки, що СЦ: 

– відтворює не лише властивості продукту, а й 
ситуацію його споживання; 

– має дуальну природу (цінність для організа-
ції – цінність для споживача); 

– є різницею між тим, що можна назвати пере-
вагами і жертвами клієнта. 

Однак зоною розбіжностей у підходах до оціню-
вання власне СЦ та її впливу на споживчу пове-
дінку клієнта є різноманітність точок зору на зміст 
її складників та, відповідно, їх визначень (якість, 
ціна, переваги, жертви, задоволення, інтенції, 
наміри). Вочевидь, без визначення цих склад-
ників, що характеризують взаємодію з клієнтом, 
неможливо визначити й СЦ у цілому, тож зробимо 
це нижче.

Під перевагами розуміють зростання поточ-
ного рівня добробуту клієнта внаслідок процесу і 
результату обслуговування, а жертвами вважа-
ють його зменшення. Під добробутом слід розу-
міти не лише матеріальний, а й моральний, психо-
логічний, культурний, соціальний стан клієнта [21]. 
Задоволення – виникнення приємних емоцій від 
процесу та результатів обслуговування.

Інтенцією до повторної покупки сервісу є 
думка, що виникає у клієнта в процесі або невдовзі 
після закінчення обслуговування [21]. Позитивна 
інтенція не означає, що клієнт неодмінно придбає 
послугу вдруге. Ймовірність повторної покупки 
значно збільшується під час формування позитив-

ного наміру – кінцевого варіанту вибору сервісу у 
разі виникнення у людини схожої потреби.

Засадничим висновком з досліджень, що роз-
глядаються, є те, що цінність не існує до того 
моменту, поки її не буде створено. Фактично до 
моменту початку спільного створення цінності 
сервісу можна говорити про очікувану споживчу 
цінність, а після оцінки клієнтом факту надання 
послуги – про цінність користування або краще – 
сприйняту СЦ.

Слід також звернути увагу на те, що ролі клі-
єнта і провайдера сервісу залежать від сфер, де 
створюються передумови (потенційна СЦ) і сама 
цінність (реальна СЦ). Умовно можна виділити 
сферу діяльності провайдера, сферу клієнта і 
сферу взаємодії між ними. Через це концептуалі-
зація СЦ послуги виявляється складною справою 
і такою, що залежить від природи того чи іншого 
сервісу. Крім того, кожен окремий варіант надання 
сервісу є унікальним продуктом перетину і взаємо-
дії у згаданих сферах.

З економічного погляду провайдер сервісу 
зацікавлений мати управлінський вплив у всіх цих 
сферах. Проте у власній сфері він має повний 
контроль, у взаємодії – частковий контроль, клі-
єнтській – обмежений контроль. Якщо клієнт буде 
задоволеним послугою, то як наслідок даного і 
повторного надання сервісу може виникати еконо-
мічна цінність для співвласників бізнесу.

Підсумуємо, що парадигма «СЦ як різниця 
переваг і жертв клієнта» є найбільш поширеним 
тлумаченням сьогодні. У її границях запропонуємо 
точку зору на логіку утворення сприйнятої клієн-
том СЦ послуги та її впливу на задоволення і пове-
дінкові інтенції щодо повторної покупки (рис. 2).

Варто зауважити, що тут якість послуги може 
виступати як самостійним складником, так і части-
ною переваг клієнта. Якщо послуга є рутинною, то 
головною, а часто й єдиною, перевагою клієнта буде 
саме якість послуги. Під поведінковими інтенціями 
(рис. 2) слід розуміти спрямування потоку свідомості 
клієнта, що стало наслідком обслуговування. Напри-
клад, ними можуть бути думка щодо повторного 
використання сервісу, яка сформувалася невдовзі 
після закінчення надання послуги, поширення клі-
єнтом вражень від сервісу, усвідомлення обставин 
обслуговування, що вплинули на його СЦ.

Наміром повторної покупки є кінцевий стан 
думки клієнта щодо придбання того чи іншого сер-
вісу як реакції на виникнення певної потреби.

СЦ, задоволення, якість сервісу, жертви і пере-
ваги клієнта часто досліджуються у відриві від 
постсервісної поведінки клієнта. Зв’язок інтенцій 
із намірами щодо повторної покупки є складним. 
Його важко досліджувати через часові розриви 
між покупками сервісу, дію ситуативних чинників, 
зміну стану свідомості самого клієнта. Через це 
наміри залишаються поза увагою вчених [8]. Інтен-
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ції до повторної покупки сервісу є останньою лан-
кою поведінки, що досліджується. 

Також на процес створення СЦ-сервісу впливає 
природна різноспрямованість інтересів провай-
дера і клієнта [9]. Провайдер виходить з економіч-
них міркувань, а клієнт – із бажання задовольнити 
потребу. Зоною, де можна узгодити їхні інтереси, 
є таке. Провайдеру під час запровадження стан-
дартизованих процедур утворення передумов СЦ 
послуги відомо про точки розходження сервісного 
процесу (де його напрям може змінюватися на 
догоду клієнтам) та шляхи в них, якими бажає йти 
клієнт. Клієнт найчастіше усвідомлює, що індивіду-
альне (підлаштоване повною мірою під його пер-
сональні вимоги) надання послуги є неможливим, 
реальною є лише індивідуалізація сервісу (підла-
штування під вимоги клієнта, але з технічними, 
технологічними, часовими, просторовими і т. п. 
обмеженнями, які є об’єктивними).

Теза про неможливість (обмеженість) провай-
дера контролювати сферу клієнта (його життя і еко-
систему), на нашу думку, є сумнівною. Наприклад, 
створення бренду сервісу спричинятиме хоча й 
непрямий, але сильний вплив на вподобання клі-
єнта та установки, а отже, і наміри перед повторною 
покупкою (тобто його споживчу поведінку). Окрім 
того, бренд послуги спрощуватиме процеси при-
йняття клієнтом рішення щодо придбання сервісу 
[10, с. 345–355]. Дослідники розглядають дві гіпо-
тези. Перша – бренд сервісу позитивно впливає на 
пропозицію цінності (потенційну цінність). Друга – 
він спричиняє позитивний вплив на сприйняту СЦ 
послуги. Вимірювання впливів у ланках «бренд 
компанії – якість сервісу», «бренд сервісу – якість 
сервісу», «якість сервісу – СЦ» показало помітний 
зв’язок, а «СЦ – лояльність» – сильний.

Очевидно, що сприйнята СЦ послуги є індивіду-
альною характеристикою споживчої та сервісної 
поведінки клієнта. Клієнтів можна об’єднати в сег-
менти, але єдиною природною основою для цього 

є той чи інший напрям пошуку ними цінності [21]. 
У такому контексті поділ СЦ послуги між клієнтами 
(наприклад, каршерінг – спільне користування 
автомобілем) не є чимось таким, чим провайдер 
управляти не може. Поділ СЦ у даному разі лише 
зменшуватиме індивідуальні жертви клієнта, не 
зменшуючи значною мірою його переваг.

Жертви клієнта часто залишаються поза ува-
гою не лише науковців, а й менеджменту провай-
дера сервісу. Наслідком зменшення задоволення 
через збільшення жертв може стати втрата клі-
єнта. У разі коли клієнт все-таки вирішує змінити 
провайдера послуги, він має витратити на це 
власні додаткові грошові і негрошові ресурси.

Під загальними витратами на перехід (пере-
ключення) розуміють не лише грошові витрати, а 
й комбінацію ціни переключення, фізичних і пси-
хологічних утрат клієнта. Важливість утримання 
клієнтів полягає у тому, що за зниження попиту 
потенціал сервісу невідворотно втрачається, а 
в моменти перевищення попитом потужності 
надання послуги частині користувачів буде від-
мовлено в обслуговуванні. Частка постійних клі-
єнтів виступає своєрідною страховкою покриття 
постійних витрат бізнесу [11, с. 95–108]. Вплив від-
носин усередині провайдера послуг також впливає 
на сприйняту клієнтом СЦ [12]. Чинниками таких 
внутрішніх відносин є їхня якість, щільність і здат-
ність менеджменту приймати рішення в результаті 
внутрішніх контактів. У результаті дослідження 
[12] виявилося, що СЦ є продуктом не лише якості 
контактів із клієнтами (їхньої довіри, певності і 
дотримання норм провайдером), а й здатності 
персоналу комунікувати заради прийняття рішень, 
у яких зацікавлені клієнти. 

Не слід уважати, що СЦ, задоволення та інтен-
ції завжди спричиняють сильний або хоча б поміт-
ний вплив на споживчу поведінку клієнта. Наш 
аналіз результатів емпіричних досліджень [13–16] 
у ланцюгу «СЦ – задоволення – інтенції» дав 

Жертви клієнта

Переваги клієнта

Якість послуги 
як складник 

переваг клієнта

Споживча 
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Задоволення 
клієнта

Поведінкові 
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Намір 
повторної 
покупки

Рис. 2. Логіка утворення сприйнятої клієнтом СЦ послуги та її впливу  
на задоволення і поведінкові інтенції і наміри щодо повторної покупки
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змогу зробити такі висновки. По-перше, природа 
сервісу визначає силу зв’язку між складниками 
моделі «переваги – жертви – СЦ – задоволення – 
інтенції». По-друге, вимірювання СЦ відбувається 
як точкова оцінка без урахування фактору часу (не 
враховується динаміка СЦ). По-третє, важливим 
чинником СЦ послуги є її якість.

Якість (якщо її виокремлюють із СЦ), задово-
лення та СЦ послуги є трьома елементами, якими 
найчастіше опікується менеджмент провайдера 
сервісу, щоб «передати» їх клієнтам. Проте, як 
доводить дослідження [22], СЦ послуги спричиняє 
лише помірний вплив на задоволення клієнтів. 
Пояснення такого «парадоксального» висновку 
варто шукати в побудові методики цих пошукових 
робіт. По-перше, СЦ концептуалізується в ньому 
як: цінність низької ціни; те, що клієнт хоче від 
послуги (очікування); адекватність того, що клі-
єнт матиме за сплачену ціну; відповідність якості 
і ціни. По-друге, дослідники перевіряють гіпотезу, 
що взаємодія між СЦ і якістю спричинятиме біль-
ший вплив на задоволення, ніж окремий вплив 
якості або СЦ. 

У роботі [23] зв’язок «сприйнята СЦ – задово-
лення – лояльність» емпірично вимірювався як 
рішення менеджерів із логістики щодо замовлення 
логістичних послуг у відповідних компаній. Автори 
доводять, що зв’язок між цими змінними також 
виявився лише помітним. Головний висновок 
даного дослідження – постачальник логістичних 

послуг має бути не лише кращим за конкурентів, а 
й забезпечувати певність клієнта в майбутній цін-
ності його пропозиції. Сталість конкурентних пере-
ваг у сервісі забезпечувати стає все складніше, 
через це швидкість змін пропозиції з боку провай-
дера логістичних послуг набуває нової ваги.

Зважаючи на викладене, на рис. 3 представ-
лено концептуальну модель розуміння сутності 
сприйнятої СЦ послуги та її місця у відносинах із 
провайдером сервісу.

Виходячи зі схеми, приведеної на рис. 3, висно-
вків, зроблених вище, сформуємо таке визначення.

Сприйнята споживча цінність послуги – уні-
кальний результат обслуговування, що полягає в 
одночасному відчутті клієнтом як величини збіль-
шення, так і зменшення його поточного і майбут-
нього добробуту, а також різниці між ними під 
впливом особистого досвіду, знань, психологічних 
особливостей і ситуаційних чинників придбання і 
надання сервісу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, поняття «сприйнята СЦ послуги» слід розу-
міти як результат взаємодії клієнта і провайдера 
сервісу. Така взаємодія триває не лише під час 
власне обслуговування, а й у період прийняття 
клієнтом рішення щодо покупки, оцінки ним цен-
трального і дотичних сервісних ефектів, а також 
побічних наслідків надання послуги. Без взаємодії 
з провайдером СЦ не існує, кожна чергова вза-
ємодія породжує унікальну СЦ. На оцінку резуль-

Рис. 3. Концептуальна модель сутності сприйнятої клієнтом СЦ послуги

Джерело: розроблено авторами
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тату взаємодії впливають досвід клієнта (досвід 
попереднього варіанту обслуговування, досвід 
взаємодії з іншими сервісами, життєвий досвід), 
зміст і рівень знань (щодо особливостей сервісу, 
аналогів даної послуги, технічних особливостей, 
ціни, ціни споживання, параметрів центрального 
і дотичних сервісних ефектів), особисті цінності 
(цінності особи і цінності споживання), ситуаційні 
чинники придбання і одержання послуги (фактори 
ситуації, що здатні змінити ставлення до послуги 
та її надавача), його психологічні особливості (пси-
хотип, психологічна втома, настрій).
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В статті досліджено основні аспекти кор-
поративної соціальної відповідальності, 
визначено її вплив на рівень капіталіза-
ції компанії. Окреслено сучасні тенденції 
соціального впливу міжнародних компаній, 
обґрунтовано важливість впровадження 
КСВ вітчизняними підприємствами. Визна-
чено етапи вдосконалення соціальної відпо-
відальності компаній з метою забезпечення 
зміцнення власного бізнесу. Аргументовано, 
що соціально відповідальна поведінка пози-
тивно впливає на діяльність компанії та в 
довгостроковій перспективі сприяє збіль-
шенню її вартості. Встановлено, що ефек-
тивна соціальна політика бізнесу створює 
основу для розвитку інновацій і росту інвес-
тиційної привабливості компаній. Обґрун-
товано напрями зниження систематичних 
і несистематичних ризиків компанії, дослі-
джено вплив соціальних інвестицій на окремі 
чинники вартості компанії. Підсумовано, що 
інвестиції в соціальну сферу здійснюють 
прямий вплив на вартість компанії, покра-
щують її ділову репутацію та сприяють 
збільшенню конкурентних переваг.
Ключові слова: соціальна відповідальність, 
вартість компанії, стейкхолдери, соціальні 
інвестиції.

В статье исследованы основные аспекты 
корпоративной социальной ответствен-

ности, определено ее влияние на уровень 
капитализации компании. Определены 
современные тенденции социального вли-
яния международных компаний, обоснована 
важность внедрения КСО отечествен-
ными предприятиями. Определены этапы 
совершенствования социальной ответ-
ственности компаний с целью обеспечения 
укрепления собственного бизнеса. Аргу-
ментировано, что социально ответствен-
ное поведение положительно влияет на 
деятельность компании и в долгосрочной 
перспективе способствует увеличению ее 
стоимости. Установлено, что эффектив-
ная социальная политика бизнеса создает 
основу для развития инноваций и роста 
инвестиционной привлекательности ком-
паний. Обоснованы направления снижения 
систематических и несистематических 
рисков компании, исследовано влияние соци-
альных инвестиций на отдельные факторы 
стоимости компании. Подытожено, что 
инвестиции в социальную сферу оказывают 
прямое влияние на стоимость компании, 
улучшают ее деловую репутацию и способ-
ствуют увеличению конкурентных преиму-
ществ.
Ключевые слова: социальная ответствен-
ность, стоимость компании, стейкхол-
деры, социальные инвестиции.

The article examines the main aspects of corporate social responsibility, identifies its impact on the level of capitalization of the company. The modern 
tendencies of social influence of the international companies are outlined, the importance of introduction of CSR by the domestic enterprises is provided. 
The stages of improving the social responsibility of companies are identified in order to strengthen their own business. It is argued that socially responsible 
behavior has a positive effect on the company’s activities and increases its value in the long run. The peculiarities of social investment at certain stages of 
the company’s life cycle are studied. It is defined that an effective social policy of the business creates a basis for the development of innovation and growth 
of investment attractiveness of companies. The advantages of socially responsible behavior as a condition for forming a positive image of enterprises in 
modern society are substantiated, namely: increasing the motivation of employees; strengthening partnership with the local community, increasing the com-
pany’s competitiveness in the market by strengthening the brand. It is established that the company should make decisions on the formation of a portfolio 
of investment social programs based on a system of indicators that take into account the interests of both business and all stakeholders of the company, 
which will ensure high efficiency of social investment and avoid conflict of interests. The directions of reduction of systemic and non-systemic risks of the 
company are justified. It is established that the reduction of systemic risk occurs by decreasing social tensions in the region of doing business, improving the 
investment climate; non-systemic risks are reduced by decreasing the variation of the company’s cash flows, increasing the predictability and stability of its 
profitability. The influence of social investments on certain factors of the company’s value (cash flow, discount rate, growth rates) is studied. It is concluded 
that investments in the social sphere have a direct impact on the company value, improve its business reputation and increase competitive advantages. 
Key words: social responsibility, company value, stakeholders, social investments. 

Постановка проблеми. Сьогодні політика 
корпоративної соціальної відповідальності набу-
ває широкої популярності і знаходить практичне 
застосування як елемент стратегічного управ-
ління, що дозволяє компаніям досягати ключових 
цілей та покращувати своє положення на ринку. 
У зв’язку з цим політику соціальної відповідаль-
ності бізнесу можна визначити як довгострокову 
діяльність компанії, яка є частиною загальної 
стратегії та спрямована на максимізацію вар-
тості компанії. При цьому варто враховувати, що 
корпоративна соціальна відповідальність перед-
бачає реалізацію стратегії соціального впливу 
та зростання, а не захисну стратегію компанії. 
Як відомо, максимізація ринкової вартості влас-

ного капіталу є однією з ключових цілей управ-
ління фінансами компанії. Останні дослідження 
вказують на недієвість традиційних методів кон-
курентної боротьби у підвищенні інвестиційної 
привабливості підприємства. Сучасні реалії еко-
номіки диктують нові правила ведення бізнесу, а 
реалізація принципів корпоративної соціальної 
відповідальності стає одним зі способів підви-
щення вартості компанії. 

В сучасних умовах пошуку нових, ефективних 
методів управління підприємством, корпоративна 
соціальна відповідальність є своєрідною соціаль-
ною інвестицією, тим методом управління, який 
дозволяє підвищити рівень капіталізації без зна-
чних капітальних вкладень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти проблеми соціальної відповідаль-
ності компаній досліджувалися в роботах зару-
біжних та вітчизняних науковців [1-6], зокрема: 
Г. Боуена, П. Друкера, А. Керролла, М. Креймера, 
М. Портера, А. М. Колота, Т.М. Гнатьєвої, О.О. Охрі-
менка та інших. Зокрема, Радзієвська В. та Селю-
тіна А. [5] обґрунтували важливість впровадження 
КСВ акціонерними товариствами; Ковальчук Н., 
Комарова К. [3], Гнатьєва Т. [1] досліджували соці-
альну відповідальність бізнесу як інструмент ефек-
тивності корпоративної стратегії. Проте в сучасних 
умовах загострення конкурентної боротьби вини-
кає необхідність дослідження корпоративної соці-
альної відповідальності як чинника підвищення 
вартості компанії.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження впливу соціально відповідальної поведінки 
компанії на рівень її капіталізації. Зокрема, дослід-
ження впливу соціальних інвестицій на вартість 
компанії за окремими чинниками та обґрунтування 
переваг соціально відповідальної поведінки як умови 
формування позитивного іміджу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За останні 10 років відбулися помітні зрушення 
у сприйнятті компаніями соціальної відповідаль-
ності свого бізнесу як стратегічного рушія росту 
вартості компанії. Провідні міжнародні компанії 
практично в усіх галузях промисловості долуча-
ються до руху корпоративного зростання через 
соціальний вплив шляхом створення диферен-
ційованої продукції, дослідження нових ринків, 
забезпечення стійкого ланцюга поставок, залу-
чення, розвитку та втримання професійних і тала-
новитих працівників, трансформації суперечливих 
регуляторних відносин. Таким чином, соціальний 
вплив бізнесу перетворився з піару на важливу 
складову корпоративної стратегії. 

Компанія Deloitte провела кількісне дослідження 
глобальних публічних компаній Fortune 500, щоб 
зрозуміти природу розподілу соціального впливу. 
Вартість цих компаній складає 28-233 мільярдів 
доларів, вони представляють 6 галузей промис-
ловості та 53 підгалузі, а також регіони з 40 країн. 
Дослідження дало можливість узагальнити тенден-
ції соціального впливу для компаній та галузей [8].

Дослідники виділяють чотири архетипи ком-
паній, які відображають тенденції соціального 
впливу, а також те, як компанії протистоять кон-
курентам.

1. Максимізатор акціонерів. Це найбільш «тра-
диційний» архетип. Такі компанії надають пріори-
тет максимізації акціонерної вартості. Вони часто 
не включають соціальний вплив у свій стратегіч-
ний план, хоча можуть використовувати його так-
тично для зменшення ризику. Цей архетип пред-
ставляє 11% компаній Fortune 500 і є ключовим у 
таких галузях як фінансові послуги, нафта та газ.

2. Корпоративний внесок. Це найпоширеніший 
архетип, який представляє 53% компаній Fortune 
500. Корпоративні учасники беруть участь у діяль-
ності з соціального впливу насамперед для зміц-
нення відносин із зовнішніми зацікавленими сто-
ронами та зменшення зовнішнього ризику. Для 
деяких фірм це може бути перехідним станом на 
шляху до інтегратора впливу.

3. Інтегратор впливу (цей архетип представляє 
третина компаній Fortune 500). Інтегратори впли-
вів включають соціальну відповідальність у свою 
загальну стратегію з огляду на нові ринкові можли-
вості. Вплив внутрішньо мотивується прагненням 
досягти соціального прогресу за допомогою діло-
вої активності та інтегрується в усі бізнес-процеси 
та охоплює всі бізнес-підрозділи. Часто компанії, 
які належать до цього архетипу, активно узгоджу-
ють та вимірюють як ділову, так і соціальну відпо-
відальність, використовують додаткові показники, 
що забезпечують підзвітність бізнес-підрозділів. 

4. Соціальний новатор. Цей архетип пред-
ставляють компанії, для яких соціальний вплив є 
невід’ємною частиною бізнес-стратегії. Показники 
соціального впливу враховуються поряд із фінан-
совими показниками. Такі компанії використовують 
соціальний вплив для побудови нових соціально 
відповідальних ринків та створення диференційо-
ваних товарів чи послуг. Соціальні інноватори скла-
дають лише 3% компаній Fortune 500. Соціальний 
вплив є невід’ємною частиною стратегії, вбудова-
ної в процеси та бізнес-підрозділи. Бізнес створює 
соціально відповідальні товари (послуги та ринки), 
а соціальна місія сприймається як основна [8].

Дослідження впливу корпоративної соціальної 
відповідальності на зміну вартості компанії, яке 
щорічно проводить компанія Deloitte, підтверджує 
гіпотезу щодо існування прямої залежності капіта-
лізації компанії від інвестицій в соціальну відпові-
дальність.

Визначимо етапи, за якими вітчизняні підпри-
ємства повинні вдосконалювати свою соціальну 
відповідальність з метою забезпечення зміцнення 
власного бізнесу. 

1. По-перше, вищому керівництву необхідно 
зрозуміти, на якому етапі розвитку знаходиться 
їхня компанія. Кожен архетип містить в собі різний 
набір ризиків та можливостей. Якщо максиміза-
торам акціонерів потрібно зосередитись на регу-
ляторних та репутаційних ризиках, інтеграторам 
впливу необхідно уточнити показники успіху біз-
несу та соціальні наслідки. 

2. По-друге, керівництву неообхідно зрозуміти 
місце компанії в певній галузі. Кожна галузь має 
різний розподіл за чотирма архетипами, і при 
перегляді детальніших зрізів даних сформовані 
ключові висновки для конкретних галузей та кате-
горій. Деякі корпорації успішно позиціонуються, 
узгоджуючи власну діяльність з домінуючим 
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архетипом галузі (наприклад, ExxonMobil), а інші 
навмисно диференціюються від нього (наприклад, 
Suncor Energy) [8]. Деякі компанії використовують 
соціальний вплив як рушійну силу для трансфор-
маційного зростання. Тому керівникам важливо 
розуміти місце компанії в певній галузі. Якщо є 
впевненість, що соціальні преференції поспри-
яють переходу від корпоративного учасника до 
інтегратора впливу, то керівникам важливо знати 
не лише те, де знаходиться їхня галузь, але й в 
якому напрямку вона рухається.

3. По-третє, свідомо підійти щодо вибору свого 
архетипу. Володіючи інформацією щодо ринкової 
позиції компанії та стану галузі, керівники пови-
нні визначити свій архетип соціального впливу та 
дати відповідь на питання чи допоможе ця позиція 
створити чи захистити вартість компанії? Соціаль-
ний вплив більшою мірою стає частиною стратегії 
росту компанії, і керівники повинні свідомо стави-
тись до свого вибору.

Оскільки на сьогоднішній день ділове серед-
овище піддається впливу уподобань споживачів, 
регуляторів та груп зацікавлених сторін, соціальна 
відповідальність відіграє невід’ємну роль, допо-
магаючи фірмам залишатися конкурентоспромож-
ними та знаходити нові можливості зростання. 
При цьому компанії повинні налагодити постійний 
діалог з внутрішніми та зовнішніми стейкхолде-
рами, щоб свідомо обрати власну стратегією соці-
ального впливу.

Сьогодні бізнес розуміє, що вже не може діяти 
ізольовано від суспільства, оскільки він сам є час-
тиною соціуму. Від діяльності підприємств багато 
в чому залежить стан природного середовища, 
якість споживчих товарів. Соціальна спрямова-
ність бізнесу буде більш ефективною та мати сис-
темний характер, якщо соціальна відповідальність 
бізнесу буде включена у стратегію управління під-
приємством [3].

Варто зазначити, що соціальні інвестиції не 
мають на меті безпосереднє збільшення доходів 
компанії, проте зменшують системний та несис-
темний ризики діяльності компанії. Зменшення 
системного ризику відбувається шляхом зни-
ження соціальної напруги в регіоні ведення біз-
несу, покращення інвестиційного клімату шляхом 
забезпечення високої якості облаштування життя 
населення за допомогою розвитку місцевої інфра-
структури. Усі ці заходи в кінцевому результаті зни-
жують інвестиційні ризики підприємств. Компанії, 
здійснюючи соціальні інвестиції, також знижують 
свої несистемні ризики шляхом зменшення варі-
ації грошових потоків компанії, збільшення перед-
бачуваності і стабільності рентабельності своєї 
діяльності. Це стає можливим завдяки сформова-
ному колективу високопрофесійних та добре вмо-
тивованих працівників підприємства, які є лояль-
ними до роботодавця. 

Щодо особливостей здійснення соціальних 
інвестицій на окремих етапах життєвого циклу 
компанії, то, як правило, компанії починають реа-
лізацію соціально відповідальних проектів на ста-
дії юності, тобто в період, коли у них з’являються 
стабільний грошовий дохід. Свого максимуму 
соціальні інвестиції досягають на стадії розквіту, 
коли компанія отримує найбільші грошові доходи. 
Для періоду спаду та реорганізації характерним є 
мінімізація вкладень у соціальні інвестиції, адже 
такі періоди характеризуються від’ємними грошо-
вими потоками грошових коштів, а завдання під-
приємств – виживання, а не розвиток. 

Компанія повинна приймати рішення щодо 
формування портфелю інвестиційних соціальних 
програм на основі системи показників, що макси-
мально враховують інтереси як бізнесу так і всіх 
стейкхолдерів компанії. Це забезпечить високу 
ефективність соціальних інвестицій без конфлікту 
інтересів компанії та зацікавлених осіб.

Проте на практиці багато керівників вітчиз-
няних підприємств вважають, що соціально від-
повідальні компанії, реалізуючи соціальні про-
грами та проекти, знижують ефективність своєї 
діяльності. Вони аргументують це тим, що пере-
несення частини соціальних зобов’язань з дер-
жави на приватний сектор змушує компанії до 
пошуку компромісу між вимогами інвесторів та 
витратами, пов’язаними з соціальною відпові-
дальністю. При цьому збільшення соціальних 
зобов’язань бізнесу має декілька наслідків, які 
породжують певні протиріччя. З одного боку – 
сьогодні практично усі сучасні держави прагнуть 
до лібералізації економічного режиму; з іншого – 
ростуть вимоги суспільства до корпорацій щодо 
їх соціальної відповідальності. В результаті ком-
панії змушені шукати компроміс між вимогами 
інвесторів в питаннях віддачі на вкладений капі-
тал та витратами, пов’язаними з соціальною від-
повідальністю. 

Однак в розвинутих країнах соціальне інвесту-
вання є важливою частиною стратегії соціально 
відповідальних компаній. Етична поведінка і соці-
альне інвестування є визначальним чинником 
для фінансово-кредитних установ при прийнятті 
рішення щодо фінансування бізнесу. Провідні між-
народні фінансові організації, в тому числі Світовий 
банк, вимагають від компаній дотримання прин-
ципів корпоративної соціальної відповідальності, 
першочергово приділяючи увагу охороні навколиш-
нього середовища та дотриманню прав людини.

У 2014 році Центр «Розвиток КСВ» презентував 
Індекс Прозорості сайтів Топ-100 українських ком-
паній. За результатами останніх досліджень тільки 
третина компаній створюють на власних сайтах 
окремий розділ, у якому розміщується інформація 
з питань соціальної відповідальності. Більшість 
вітчизняних компаній не приділяють достатньої 
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уваги питанням запровадження та висвітлення 
КСВ політики та її результатів [7].

При цьому добровільна відкрита звітність дає 
компанії змогу продемонструвати свою прихиль-
ність принципам концепції КСВ і сталого розвитку, 
стати прозорою для суспільства й надати значиму 
для неї інформацію в рамках корпоративної еко-
логічної, соціальної та етичної результативності.

Соціальні інвестиції здійснюють неоднознач-
ний вплив на вартість компанії за окремими чин-
никами, а саме:

1) Щодо чиннику грошовий потік, то соціальні 
інвестиції позитивно впливають на виручку, яка 
збільшується завдяки підвищенню якості про-
дукції (її екологічності, інноваційності) та, від-
повідно, збільшенню кількості постійних покуп-
ців. Загальні витрати збільшуються завдяки 
збільшення видатків на соціальну сферу, проте 
зменшуються витрати на одиницю продукції 
завдяки росту продуктивності праці (покращу-
ються умови праці, росте мотивація працівни-
ків). При цьому збільшується обсяг капітальних 
вкладень у зв’язку зі збільшенням напрямків 
інвестування. Щодо чистого оборотного капі-
талу – спостерігається зменшення за рахунок 
забезпечення оптимальних умов розрахунку з 
дебіторами і кредиторами.

2) За чинником вартості компанії – ставка дис-
контування, спостерігається зменшення завдяки 
зниженню ризику.

3) За чинником вартості компанії – темпи 
росту, спостерігається збільшення, адже покращу-
ються взаємовідносини зі стейкхолдерами компа-
нії, що сприяє збільшенню можливостей компанії, 
пов’язаних з новими ринками та розширенням 
діяльності на вже існуючих ринках.

Як бачимо, соціально відповідальна поведінка 
позитивно впливає на діяльність компанії та в дов-
гостроковій перспективі сприяє збільшенню її вар-
тості. В свою чергу, організації, які не поділяють 
положень концепції соціальної відповідальності, 
мають великі несистематичні ризики і нижчі темпи 
росту, що призводить до збільшення ставки дис-
контування та зниження вартості компанії.

Численні дослідження, проведені закордон-
ними аналітиками, підтверджують той аргумент, 
що керівники, які ведуть себе етично й піклуються 
про вирішення соціальних проблем, отримують 
більшу підтримку зацікавлених сторін. Згідно з 
даними опитувань, 90% респондентів під час 
покупки товарів віддають перевагу соціально від-
повідальним компаніям.

При цьому в інвестиційний портфель підприєм-
ства варто включати тільки ті соціальні проекти, 
реалізація яких сприятиме підтримці поточних і 
майбутніх конкурентних переваг компанії, та які 
спрямовані на зниження ризиків компанії, сприя-
тимуть росту вартості компанії.

Варто зазначити, що соціально відповідальна 
поведінка суб’єктів господарювання, яка перед-
бачає дотримання норм етики та моралі, поля-
гає в рості довіри і надійності між партнерами під 
час укладання контрактів, дозволяє реалізувати 
високо ризикові та довгострокові інвестиційні про-
екти. Будь-які контракти містять в собі елемент 
невизначеності і ризику невиконання, що немож-
ливо передбачити навіть за умови великих витрат 
на контроль. Соціально відповідальна поведінка 
економічних суб’єктів є надзвичайно важливою 
навіть в умовах вільного ринку, адже зростання 
довіри між економічними агентами зменшує 
витрати на контроль та сприяє формуванню умов 
для ефективної взаємодії між ними. Дотримання 
всіма учасниками економічного процесу загаль-
них етичних норм і правил полегшує реалізацію 
інвестиційних проектів, сприяє формуванню тіс-
ного і взаємовигідного економічного співробітни-
цтва. Соціально відповідальна поведінка сприяє 
реалізації довгострокових інвестиційних проектів 
за участю усіх зацікавлених сторін. Інвестуючи в 
соціальні проекти, спрямовані на розвиток освіти, 
культури, підтримку різних громадських організа-
цій, компанія сприяє прискоренню взаємовигідних 
інтеграційних процесів. В першу чергу це при-
носить вигоду самій компанії, сприяючи інвесту-
ванню в складні, ризикові, інноваційні проекти, 
та суспільству в цілому, стимулюючи швидкий 
розвиток економіки, науково-технічного прогресу, 
росту добробуту людей. Необхідність врахування 
наслідків впливу економіки на людину та навко-
лишнє середовище, приводить до того, що соці-
ально відповідальна поведінка компанії стає клю-
човою умовою ефективності бізнесу.

В умовах актуальності необхідності суспільного 
визнання бізнесу, соціальні інвестиції позитивно 
впливають на вартість бізнесу, а саме: 

– соціальна активність компанії впливає на її 
репутацію та зміцнення бренду; 

– підвищується мотивація співробітників;
– соціальна активність сприяє підвищенню кон-

курентоспроможності компанії на ринку;
– завдяки реалізації соціальних програм зміц-

нюється партнерство між різними секторами міс-
цевої громади.

Варто зазначити, що окремі соціальні ініціативи 
потребують значних обсягів інвестицій, тому лише 
добре скоординовані дії між керівниками компаній 
та місцевими зацікавленими сторонами – найко-
ротший шлях до реалізації життєво важливих соці-
альних проектів.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, завдяки реалізації принципів соціально 
відповідальної політики компанії, знижуються сис-
тематичні та несистематичні ризики бізнесу, змен-
шується варіація доходів та рентабельності, ста-
білізуються темпи росту. Таким чином, соціальні 
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інвестиції є необхідною умовою реалізації загаль-
ної стратегії компанії, адже вони стабілізують і під-
тримують її конкурентні переваги в довгостроковій 
перспективі та, в кінцевому результаті, підвищу-
ють вартість компанії.
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У статті розглянуто значення інновацій-
ної діяльності, визначено її важливості, як 
складової менеджменту та економічного 
розвитку підприємств. Виявлено, що підпри-
ємства потребують тотальних змін на всіх 
рівнях через удосконалення існуючих вироб-
ничих процесів, менеджменту, підвищення 
ефективності всіх аспектів виробничої та 
господарської діяльності, виявлення нових 
перспективних форм і напрямів ведення біз-
несу з метою зміцнення своїх конкурентних 
позицій на ринку та формування ефективної 
стратегії розвитку. Визначено чинники які є 
перешкодами на шляху впровадження інно-
вацій у діяльності підприємств. Досліджено 
економічні основи інноваційного розвитку 
підприємств, визначені основні фактори, що 
його забезпечують. Розглянуто перспек-
тиви розвитку підприємств при ефектив-
ному впровадження інновацій. Зазначено, 
важливість стратегічне управління ново-
введеннями в процесі розроблення анти-
кризової політики підприємства. Зроблено 
аналіз інноваційної активності національних 
підприємств. 
Ключові слова: інновації, інноваційна діяль-
ність, менеджмент, економічний розвиток, 
інноваційний продукт, інноваційна інфра-
структура, інноваційне підприємство.

В статье рассмотрено значение инноваци-
онной деятельности, определены ее важ-

ности, как составляющей менеджмента 
и экономического развития предприятий. 
Выявлено, что предприятия нуждаются 
тотальных изменений на всех уровнях 
путем усовершенствования существую-
щих производственных процессов, менед-
жмента, повышения эффективности всех 
аспектов производственной и хозяйствен-
ной деятельности, выявление новых пер-
спективных форм и направлений ведения 
бизнеса с целью укрепления своих конку-
рентных позиций на рынке и формирования 
эффективной стратегии развития. Опре-
делены факторы которые являются пре-
пятствиями на пути внедрения инноваций 
в деятельности предприятий. Исследовано 
экономические основы инновационного раз-
вития предприятий, определены основные 
факторы, которые его обеспечивают. Рас-
смотрены перспективы развития предпри-
ятий при эффективном внедрении иннова-
ций. Отмечено, важность стратегического 
управление нововведениями в процессе раз-
работки антикризисной политики предпри-
ятия. Сделан анализ инновационной актив-
ности национальных предприятий.
Ключевые слова: инновации, инновацион-
ная деятельность, менеджмент, экономи-
ческое развитие, инновационный продукт, 
инновационная инфраструктура, инноваци-
онное предприятие.

The article deals with the importance of innovation, defines its importance as a component of management and economic development of enterprises. 
It is revealed that the enterprises need total changes at all levels in order to improve existing production processes, increase the efficiency of all aspects 
of production and economic activity, identify new promising forms and directions of doing business in order to strengthen their competitive position in the 
market and formulate an effective development strategy. The factors that are obstacles to the implementation of innovations in the activity of enterprises 
are identified. The economic foundations of enterprise innovation development are investigated, the main factors that provide it are determined. Prospects 
of enterprise development with effective introduction of innovations are considered. The importance of strategic management of innovations in the process 
of developing anti-crisis policy of the enterprise is emphasized. The analysis of innovative activity of national enterprises is made. For modern conditions of 
development of national economy, production of innovative products and introduction of innovative activity, peculiar to any enterprise also defines its com-
petitive advantage. The enterprises need total changes at all levels because of improvement of the existing productions, increases in efficiency of all aspects 
of production and economic activity, identifications of new perspective forms and directions of business for the purpose of strengthening of the competitive 
positions in the market and formations of the effective development strategy. Development of scientific and technical progress, the embodiments of innova-
tions in new products and new technologies - is the background of economic development and a component of management process. This fact defines 
expediency of a research of a perspective of creation of prerequisites for introduction of effective innovations at the national enterprises for effective activity 
making use of experience of the developed countries of the world. The developed economy is inherent in those countries, which significantly strengthen the 
role in production and use of the latest knowledge in combination with management, that allows them to be leaders in world processes. On the present the 
market very quickly develops, demand constantly grows on those products, which is relevant and necessary, therefore the embodiments of an innovation 
are one of the most effective methods of satisfaction of needs of consumers. They become a necessary form of existence of any enterprise, provide to the 
enterprise competitiveness and existence in the market, and also is a basis of their economic development. Therefore innovative activity at the enterprises 
has to be improved always and to answer modern development of scientific and technical progress being combined with management process. Distribution 
and introduction of innovations predetermines a close combination between scientific and technical, production, investment and administrative activity also 
specifies about need of a research of an innovation as complex on the need to study innovation as a set of actions of economic entities and components 
of the national innovation infrastructure. The pursuit and achievement of a synergistic effect of innovation requires a wide range of actions and aggregate 
investments for gain considerable economic effect of usual capital investments. An important task of the public innovative policy there has to be a strategic 
orientation of development of production on introduction and use of the new equipment, materials, productions, providing social and economic, organiza-
tional and legal methods for effective reproduction and productive use of scientific and technical potential.
Key words: innovations, innovative activity, management, economic development, innovative product, innovative infrastructure, innovative enterprise.

Постановка проблеми. За сучасних умовах 
розвитку національної економіки, виробництво 
інноваційної продукції та впровадження інновацій-
ної діяльності, властиве будь-якому підприємству 
та визначає його конкурентну перевагу. Підпри-
ємства потребують тотальних змін на всіх рівнях 

через удосконалення існуючих виробничих проце-
сів, підвищення ефективності всіх аспектів вироб-
ничої та господарської діяльності, виявлення 
нових перспективних форм і напрямів ведення 
бізнесу з метою зміцнення своїх конкурентних 
позицій на ринку та формування ефективної стра-
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тегії розвитку. Розвиток науково-технічного про-
гресу, втілення інновацій у нових продуктах і нових 
технологіях – є підгрунтям економічного розвитку 
та складовою частиною процесу управління. Цей 
факт визначає доцільність дослідження пробле-
матики створення передумов для впровадження 
ефективних інновацій на національних підприєм-
ствах для ефективної діяльності використовуючи 
досвід розвинутих країн світу.

Розвинута економіка притаманна тим країнами, 
які суттєво підсилюють свою роль у виробництві і 
використанні новітніх знань у поєднанні з менедж-
ментом, що дозволяє їм бути лідерами у світових 
процесах. На даний час ринок дуже швидко роз-
вивається, попит невпинно зростає на ту продук-
цію, яка є актуальною та потрібною, тому втілення 
інновації є одними із найбільш ефективних методів 
задоволення потреб споживачів. Вони стають необ-
хідною формою існування будь-якого підприєм-
ства, забезпечують йому конкурентоспроможність 
та існування на ринку, а також є підгрунтям їх еко-
номічного розвитку. Тому інноваційна діяльність на 
підприємствах повинна завжди удосконалюватися 
та відповідати сучасному розвитку науково-техніч-
ного прогресу поєднуючись з процесом управління.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у дослідження інновацій-
ної діяльності зробили українські та закордонні 
вчені, які досить вичерпно розкривають про-
блематику та сутність цього питання. Серед 
них : А.В. Сидорова [5], В.О. Козловський [6], 
Т.Г. Дудар [7], В.В. Мельниченко [7], В.В. Стад-
ник, [8], М.А. Йохна [8] та інші. 

Проте вивчення питання інноваційної діяль-
ності, як складової менеджменту та економічного 
розвитку підприємства з позиції існуючих проблем 
та перспектив розвитку, є недостатньо вивченими.

Постановка завдання. Мета статті полягає в 
дослідженні проблем інноваційної діяльності, як 
складової менеджменту та економічного розвитку 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу. Сфера підпри-
ємницької діяльності національних підприємств 
є важливою складовою сучасної ринкової еконо-
міки, вона набуває все більшого значення в збіль-
шенні ВВП країни, у поповненні суми державного 
бюджету, зайнятості населення, в процесі управ-
ління ринком, шляхом задоволення попиту спожи-
вачів. Це приваблива сфера діяльності для впро-
вадження інновацій як складової менеджменту.

Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки 
охоплює практичне використання науково-техніч-
них розробок і винаходів, але й включає зміни в 
продукті, процесах, маркетингу, організації. Інно-
вація виступає як явний фактор зміни, як результат 
діяльності, втілений у новий або вдосконалений 
продукт, технологічні процеси, нові послуги й нові 
підходи до задоволення соціальних потреб [1]. 

Звертаючи увагу на неспинне прискорення 
науково-технічного прогресу, посилення проце-
сів глобалізації й інтернаціоналізації ринків, саме 
інноваційність та креативність стають головними 
факторами успіху не лише окремих підприємств, 
але й усіх національних економічних систем [2]. 
А стратегічне управління нововведеннями є най-
важливішим завданням антикризової політики під-
приємства [3].

Сучасні національні підприємства зосереджені 
на підвищенні конкурентоспроможності, де важли-
вою є активізація інноваційної діяльності. Непе-
рервні і постійні інновації стають необхідною та 
природною формою існування будь-якого підпри-
ємства, забезпечують його конкурентоспромож-
ність і розвиток на ринку.

Успішна діяльність підприємств і досягнення 
стратегічних переваг в умовах конкуренції знач-
ною мірою залежать від результативності їхньої 
інноваційної діяльності, що прямопропорційно 
залежить від інноваційного розвитку. 

Інноваційний розвиток є важливим фактором 
підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства, покращання якості продукції, раціональ-
ного використання виробничих ресурсів, запобі-
гання екологічним наслідкам індустріалізації, тим 
самим спричиняє економічне зростання. Інновація 
є поштовхом до саморозвитку і забезпечує кон-
курентоспроможність на всіх ієрархічних рівнях 
економіки. Інноваційний розвиток підприємств – 
це визначені безперервні зміни, що базуються на 
впровадженні і реалізації інновацій, що зумовлю-
ють поліпшення кількісних та якісних характерис-
тик діяльності підприємства, забезпечують зміц-
нення його ринкових позицій та створюють умови 
для його прогресивного розвитку систем [2]. 

Поширення та впровадження інновацій зумов-
лює тісний взаємозв’язок між науково-технічною, 
виробничою, інвестиційною та управлінською 
діяльністю та говорить про необхідність дослід-
ження інновації як комплексу дій суб’єктів господа-
рювання та складових національної інноваційної 
інфраструктури. Прагнення та досягнення синер-
гетичного ефекту інновації вимагає широкого 
спектру дій та сукупних інвестицій, ніж потрібно, 
щоб отримати значний економічний ефект від зви-
чайних капіталовкладень. 

Важливим завданням державної інноваційної 
політики повинна стати стратегічна спрямованість 
розвитку виробництва на впровадження і викорис-
тання нового обладнання, матеріалів, виробничих 
процесів, забезпечення соціально-економічних, 
організаційних і правових методів для ефектив-
ного відтворення та продуктивного використання 
науково-технічного потенціалу. В цілому велика 
частина науково-технічних інновацій пов’язана 
з товарами, що потребують капітальних витрат, 
проте рівні накопичення інвестицій в Україні 
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досить низькі, і потенційні можливості розвитку 
науково-технічної сфери можуть бути втраченими. 
Зазначені аспекти є досить вагомими для країн 
із економікою яка розвивається, оскільки процес 
розповсюдження виробничого потенціалу зазнає 
глибокого занепаду. Сьогодні у економіці України 
обсягу інвестицій не вистачає навіть на просте від-
творення, в результаті останнього збільшується 
частка зношених основних фондів [4].

У свою чергу, результативність інноваційної 
діяльності підприємств визначається, насампе-
ред, наявністю необхідних внутрішніх і зовніш-
ніх джерел фінансування інновацій, можливістю 
їхньої швидкої мобілізації, зацікавленістю інвес-
тора в підтримці інноваційного розвитку [5], а 
також процесом управління. 

Саме у зв’язку із нестабільністю сучасного еко-
номічного та політичного становища постає пере-
шкода для приливу іноземного чистого капіталу 
який і забезпечує розвиток інноваційної діяльності.

Так згідно даних Державної служби статис-
тики на 01.10.2018 найбільшими країнами-інвес-
торами які вводили прямі інвестиції в економіку 
України були: Кіпр – 8919,7 млн дол. США (27,9%), 
Нідерланди – 6452,7 млн дол. (20,2%), Велика 
Британія – 2047,9 млн дол. (6,4%), Німеччина – 
1824,7 млн дол. (5,7%) [4].

Щодо даних відносно впровадження іннова-
ції на промислових підприємствах, то картина 
невтішна та спостерігається стрибкоподібні зміни.

Згідно даних таблиці можемо зробити висно-
вки, що питома вага підприємств, що впрова-
джують інновації збільшувалась до 2016 року, де 
складала найвищий показник і знизилась на 2,3 % 
порівняно з 2016 роком до 14,3 % всіх промис-
лових підприємств в 2017 році. Відповідно цього 
змінюється показник впровадження нових техно-
логічних процесів, який у 2016 році складає найви-
щий показник і становить 3489, а вже у 2017 році 
зменшується вдвічі. Наслідком є зменшення пито-
мої ваги реалізованої інноваційної продукції в 
обсязі промисловості, що у 2017 році становить 
найнижче значення – 0,7%.

Як зазначалось вище, ці зміни зумовлені 
загальноекономічними тенденціями, зокрема і 
послабленням інвестиційного клімату. До внутріш-

ніх факторів, на які першочергово потрібно звер-
нути увагу – це удосконалення апарату управління

В.В. Стадник, Т.Г. Дудар, В.О. Козловський роз-
глядають управління інноваційною діяльністю як 
складову менеджменту сучасного підприємства, 
що охоплює планування, організування та стиму-
лювання інноваційної діяльності, реалізацію інно-
ваційних проектів, розрахованих на отримання 
конкурентних переваг і зміцнення ринкових пози-
цій підприємства [6; 7; 8].

Роль менеджерів в інноваційному процесі 
достатньо важлива та необхідна, адже вони мають 
велику владу та авторитет. Тому можуть приймати 
рішення про створення інновацій, які виходять за 
існуючі рамки. Тим більше, вони можуть створити 
інтеграцію процесу створення інновацій між різ-
ними відділами за допомогою розробки стратегії 
та хорошого розуміння споживача. Також, завдан-
ням менеджменту є відслідковування можливос-
тей розвитку підприємств, пошук інновацій поза 
межами компанії, створення інфраструктури для 
просування інновації від стадії виникнення ідеї до 
стадії втілення.

Так, ефективний та швидкий потік інновацій 
вимагає участі менеджменту вищої ланки, які 
здатні очолити втілення у життя загальних корпо-
ративних цінностей та подолати усі труднощі, які 
чекають компанію на шляху створення інновацій-
ного потоку. Адже затримки та зволікання в інно-
ваційному процесі можуть коштувати для компанії 
надто дорого [9].

Управління інноваційним розвитком орієнто-
ване на досягнення поставлених цілей (завою-
вання більшої частки ринку, збільшення прибутку 
в поточному періоді чи в перспективі, забезпе-
чення високих темпів стійкого економічного роз-
витку) в умовах конкурентного середовища, коли 
цілі інших суб’єктів господарювання можуть з ними 
не збігатися (і, як правило, не збігаються). Це про-
тиріччя цілей слід належним чином враховувати, 
узгоджуючи намічені цілі з можливостями їхнього 
досягнення.

Управління інноваціями – це підсистема загаль-
ного менеджменту, завданням якої є ефективне 
управління процесом розроблення, впровадження, 
виробництва та комерціалізації інновації з узго-

Таблиця 1
Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Показники
Роки

2013 2014 2015 2016 2017
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, % 13,6 12,1 15,2 16,6 14,3
Впроваджено нових технологічних процесів 1576 1743 1217 3489 1831
Впроваджено виробництво інноваційних видів продукції, 
найменувань 3138 3661 3136 4139 2387

Питома вага реалізованої інноваційної продукції  
в обсязі промислової, % 3,3 2,5 1,4 - 0,7

Джерело: складено на основі [4]
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дженням відповідних управлінських рішень із систе-
мою операційного (виробничого), маркетингового, 
фінансового і кадрового менеджменту. Управління 
інноваціями як система – сукупність економічних, 
мотиваційних, організаційних і правових засобів, 
методів і форм керування інноваційною діяльністю 
організації з метою оптимізації економічних резуль-
татів її господарської діяльності.

Управління інноваціями включає:
– обґрунтування, прийняття, реалізацію управ-

лінських рішень щодо створення та впровадження 
новацій в організації і які спрямовані на визна-
чення стратегічних інноваційних цілей, адекватних 
загальнокорпоративній стратегії;

– формування інноваційної стратегії та іннова-
ційної політики; оптимізацію організаційно-струк-
турних форм управління інноваціями;

– розроблення технології обґрунтування і при-
йняття інноваційних рішень;

– вибір методів впливу на поведінку учасників 
інноваційного процесу з метою формування вза-
ємовигідних економічних відносин [10].

Управління інноваційною діяльністю, будучи 
складовою менеджменту сучасного підприємства, 
охоплює планування, організування та стимулю-
вання інноваційної діяльності, реалізації іннова-
ційних проектів, розрахованих на отримання кон-
курентних переваг і зміцнення ринкових позицій 
підприємства.

Ринкові умови господарювання висувають 
високі вимоги до рівня конкурентоспроможності 
продукції та послуг. Ці вимоги на сучасному етапі 
розвитку суспільного виробництва в значній мірі 
визначаються характеристиками економічності, 
надійності [11]. 

Тому для інноваційного менеджменту підпри-
ємств характерна цілеспрямованість в процесі 
прийняття рішень, що організаційно і економічно 
забезпечать конкурентоспроможність продукції. 
Специфіка процесу діяльності підприємств поля-
гає в пошуку нових шляхів і методів збуту продук-
ції, орієнтації на потреби і смаки споживачів. 

Основними причинами виникнення та поши-
рення нововведень в області нових методів управ-
ління діяльністю на підприємствах є конкурентна 
боротьба на ринку, бажання одержати конкурентні 
переваги і максимізувати прибуток, попит спожи-
вача, підвищення технічного потенціалу, пошук вирі-
шення проблем, що виникають під час діяльності, 
підтримка та підвищення престижу підприємства.

Система управління інноваційною діяльністю 
підприємств є відкритою системою. Її вхід – інфор-
мація, сировина, матеріали, енергія, ліцензії як 
складова загальної системи управління підприєм-
ством. Виходом є інноваційна продукція, креативні 
ідеї, інноваційна технологія тощо.

Суб’єктом управління є керівництво підприєм-
ства. Об’єктом управління – процес інноваційного 

розвитку, який реалізують працівники відділів під-
приємства. Відповідно до вищенаведеного керів-
ництво підприємства управляє процесами інно-
ваційного розвитку (орієнтуючи на це діяльність 
відділів збуту й надання послуг) за допомогою 
системи економічних інструментів

За допомогою окремих інструментів зі складу 
системи керівники одержують інформацію, яка 
характеризує результативність процесу роз-
витку. Необхідна для управління інформація про 
зовнішнє середовище і сам об’єкт управління 
надходить через систему інформаційного забез-
печення (заходів присвячених протипоженим сис-
темам, періодичним виданням, інформаційним 
порталам у мережі Інтернет).

Наявність зворотного зв’язку між системою 
інформаційного забезпечення і керівництвом 
підприємства відображає той факт, що управ-
лінню неминуче властиві елементи адміністру-
вання, тобто вольові установки керівника. Зво-
ротний зв’язок з цілями управління показує, що 
формування й уточнення цілей виконується в 
процесі управління. Інноваційний розвиток кон-
кретного підприємства має вплив на стан ринку 
в цілому. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, на нашу думку, інноваційна діяльність на 
національних підприємствах бажає бути кращою. 
Багато негативних факторів перешкоджають роз-
витку та впровадженню інновацій на вітчизняних 
підприємствах, що послаблює та зменшує над-
ходження інвестицій. В першу чергу керівники 
повині зрозуміти, що інноваційна діяльність – 
це важливе підгрунтя розвитку підприємств, які 
повинні конкурувати на ринку та укріплювати свої 
конкурентні позиції, крокуючи з науково-техніч-
ним прогресом. Такий підхід дасть змогу поєд-
нати ефективність інноваційної господарської 
діяльності підприємств та стимулюватиме пра-
цівників в отриманні нових знань та компетенцій, 
а отже, слугуватиме в досягненні стратегічних 
цілей підприємства.
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У статті узгоджено стратегії психологіч-
ного впливу на споживача і типи рекламної 
комунікації. Встановлено, що соціально-пси-
хологічний та адвертологічний типи перед-
бачають поєднання американської і німецької 
наукових течій на відміну від сугестивного 
та маркетингового. Згруповано дієві інстру-
менти маркетингу за етапами формування 
психологічного впливу на цільову аудиторію. 
Розподілено інструменти психологічного 
впливу реклами на свідомість споживача на 
три групи: методи, засоби та образи. Попри 
упередження окремих споживачів до реклами 
та жорстку конкуренцію між виробниками, у 
даній сфері існує своя етика. Порівняно пере-
довий світовий досвід у напрямі державного 
регулювання рекламного ринку з вітчизня-
ним законодавством у цій сфері, яке ще не 
можна назвати досконалим і дієвим. Ураху-
вання бажань споживачів уможливило фор-
мулювання рекомендацій та застережень 
щодо використання психологічного впливу 
на споживача у рекламі.
Ключові слова: психологія реклами, токсич-
ний рекламний вплив, споживач, свідомість, 
цільова аудиторія, стратегія психологіч-
ного впливу, рекламна комунікація, етика 
реклами.

В статье согласованы стратегии психоло-
гического влияния на потребителя и типы 

рекламной коммуникации. Установлено, что 
социально-психологический и адвертоло-
гический типы предусматривают сочета-
ние американского и немецкого течений в 
отличие от суггестивного и маркетинго-
вого. Сгруппированы действенные инстру-
менты маркетинга по этапам формирова-
ния психологического влияния на целевую 
аудиторию. Распределены инструменты 
психологического влияния рекламы на созна-
ние потребителя на три группы: методы, 
средства и образы. Несмотря на предвзя-
тое отношение отдельных потребителей 
к рекламе и жесткую конкуренцию между 
производителями, в данной сфере суще-
ствует своя этика. Произведено сравнение 
передового опыта в направлении государ-
ственного регулирования рекламного рынка 
с отечественным законодательством в 
этой области, которое еще нельзя назвать 
совершенным и эффективным. Изучение 
желаний потребителей позволило сфор-
мулировать рекомендации и предостере-
жения по использованию психологического 
влияния на потребителя в рекламе.
Ключевые слова: психология рекламы, 
токсичное рекламное влияние, потреби-
тель, сознание, целевая аудитория, стра-
тегия психологического влияния, рекламная 
коммуникация, этика рекламы.

Advertising is increasingly influencing a person's behavior and consumer choice. Today, advertisers are interested in the possibility of regulating demand by 
influencing the human subconscious, so there is a need to develop mechanisms for using tools for the psychological impact of advertising on the consumer. 
Strategies for psychological influence on the consumer and types of advertising communication were agreed. It is established that socio-psychological 
and advertological types involve a combination of American and German scientific trends in contrast to the suggestive and marketing. Effective marketing 
tools were grouped according to the stages of formation of psychological influence on the target audience. The article divides the tools of psychological 
influence of advertising on the minds of consumers into three groups: methods, tools and images. Methods of psychological influence are consistent with 
the most effective for the specific impact of advertising type of communication. The selection of means of psychological influence depends on the purpose 
of advertising communication. The consciousness of the representative of the target audience is influenced by professionally applied images. It was found 
that the purpose of advertising is partly contrary to today's popular social concept of marketing. Its purpose is to simultaneously take into account the needs 
of the individual and society for their fullest satisfaction. Despite the prejudice of individual consumers to advertising and fierce competition between manu-
facturers in this area, there is an ethic. The article presents the typology of employees in the field of advertising depending on the ethics of behavior. It was 
emphasized that the state is designed to reduce the toxic effects of advertising on people's minds. The best world experience in this area of state regulation 
of the advertising market was compared with domestic legislation in this area, which can not yet be called perfect and effective. Taking into account the 
wishes of consumers made it possible to formulate recommendations and warnings on the use of psychological influence on the consumer in advertising.
Key words: psychology of advertising, toxic advertising influence, consumer, consciousness, target audience, strategy of psychological influence, advertis-
ing communication, ethics of advertising.

Постановка проблеми. На поведінку і споживчий 
вибір людини все інтенсивніше впливає реклама. 
Вона пронизує різні сфери суспільного життя. На 
тлі посилення конкурентної боротьби між виробни-
ками посилюється професійність впливу на цільові 
аудиторії. Психологічні методи більше століття стали 
невід’ємною частиною рекламного процесу, постійно 
вдосконалюючись для ефективнішого впливу на 
пам'ять, мотиви, увагу, свідомість споживача.

Оскільки рекламодавці зацікавлені у можли-
вості регулювання попиту за допомогою впливу 
на підсвідомість людини, є потреба у розробленні 
механізмів використання інструментарію психоло-
гічного впливу реклами на споживача. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дж.Б. Уотсон досліджував психологічні аспекти 
реклами, ця сфера також входить до кола науко-
вих інтересів Хасана Алі Аль-Абабнеха, К. Кор-
женко. Т. Кенінг спрямував свої наукові пошуки 
на встановлення впливу торгової марки на люд-
ську психіку. Можливість створення нових потреб 
та мотивів у споживача за допомогою рекламних 
засобів доводив Б. Вітіес. А. Белогородський та 
Л. Геращенко звертають увагу фахівців рекламної 
сфери на маніпуляційні методи сучасної реклами. 
Ефективність впливу реклами на споживача дослі-
джують А. Ольховська та А. Лінєйцева, тенденції у 
споживанні населення – А. Герасимов та М. Чер-
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няк. М.Р. Душкіна звертає увагу наукової спільноти 
на проблему токсичних рекламних комунікацій.

Постановка завдання. Мета статті – система-
тизувати механізм використання інструментарію 
психологічного впливу реклами на споживача.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прикладні психологічні дослідження у рекламі 
набули поширення на початку ХХ ст. Із метою збіль-
шення обсягів збуту продукції розроблялися методи 
навіювання людині нових потреб [1, с. 24, 678–736]. 

Проте науковці зіткнулися з особливостями 
сприйняття реклами споживачем, що усклад-
нило проведення досліджень у сфері психології 
реклами. Зокрема, вплив реклами на свідомість 
людини не завжди передбачуваний, невідповід-
ність форми рекламного продукту типу темпе-
раменту споживача, вплив зовнішніх і внутріш-
ніх чинників на представника цільової аудиторії. 
У зв’язку із цим постала необхідність переглядати 
традиційні методи впливу на свідомість людини і 
систематизувати їх через приму цілей та специ-
фіки рекламного впливу.

Залежно від цілей рекламного процесу в науці 
сформувалися два підходи до вибору стратегії 
психологічного впливу на споживача (рис. 1).

У сформованих німецькій та американській 
течіях психології реклами пропонується вплив 
на волю споживача й урахування його потреб. 
Зазвичай у рекламному процесі обидва впливи 
переплітаються. Це явно простежується під час 
аналізу рекламної комунікації, яку можна поді-
лити на три типи:

– Односторонній психологічний вплив харак-
терний для сугестивної психологічної стратегії.

– Зворотний зв'язок характерний для маркетин-
гової психологічної стратегії.

– Розгалужені міжособистісні зв’язки характерні 
як для соціально-психологічної, так і для адверто-
логічної психологічних стратегій [3].

Сприймання інформації споживачем зазнає 
постійних змін. Рекламні агенти традиційно фор-
мують психологічний вплив на цільову аудиторію 
за такими етапами: 

І етап: урахування суспільних цінностей.
ІІ етап: привернення уваги.
ІІІ етап: виклик інтересу.
ІV етап: формування потреби.
V етап: приведення до купівлі.
Зазначені етапи частково корелюють із висно-

вками моделі впливу реклами на психіку Е. Льюіса 

Ціль 1
Реклама недорогого продукту 

невисокої якості

Ціль 1
Реклама брендового продукту 

високої якості

Вплив на споживача
Вплив на волю для формування 
необхідності придбання товару

Течія психології у рекламі
Американська

Течія психології у рекламі
Німецька 

 

Сугестивна 
стратегія 
психологіч-
ного впливу
Споживач є 

об’єктом 
психологіч-

ного 
впливу, 

зокрема на 
волю

Вплив на споживача
Задоволення існуючих потреб

Очікуваний прибуток
Швидкий, довгостроковий

Очікуваний прибуток
Стабільний, довгостроковий, 
набуття постійних покупців

Маркетингова
стратегія 

психологічного 
впливу

Актуальна на 
«ринку покупця», 

маркетинг 
виділився в окрему 
галузь. Основними 
стають споживчі 
побажання, а не 
товар і реклама

Соціально-психологічна
стратегія 

психологічного впливу
Товар забезпечує
самовираження 
покупця, тому 

вивчаються відносини 
між споживачами. 
Реклама забезпечує 

комунікацією окрему 
галузь. Основними 
стають споживчі 

побажання, а не товар і 
реклама

Адвертологічна
стратегія психологічного 

впливу
Реклама є соціально-

економічним феноменом. 
Людина має почуття 

власної гідності, тому 
вправі вибирати. Рекламні 
комунікації забезпечують 

культурний розвиток 
суспільства. Основними 

стають споживчі 
побажання, а не товар і 

реклама

Рис. 1. Узгодження цілі та стратегії психологічного впливу на споживача

Джерело: систематизовано автором на основі [2]
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AIDA: увага (яскраві кольори, цікаві фото, прива-
бливі люди, питання, гумор, переваги продукту), 
інтерес (унікальна торгова пропозиція, дедлайни 
розпродажів, програма лояльності), бажання 
(перетворення бажання на потребу), активність 
(терміновий зворотний зв'язок, переконання у 
нагальності потреби) [4, с. 124].

У практиці психологічного впливу в рекламі вико-
ристовують методи, засоби та образи впливу (рис. 2). 

Методи психологічного впливу узгоджуються 
з найбільш ефективним для конкретного впливу 
реклами типом комунікації. Підбір засобів психо-
логічного впливу залежить від поставленої мети 
рекламної комунікації. На свідомість представ-
ника цільової аудиторії впливають професійно 
застосовувані образи.

Серед практичних прийомів психологічного 
впливу реклами на споживача можна відзначити 
такі: переконання, слогани, додаткове свідчення, 
переможна сторона, порівняння і контраст, оче-
видні постулати, просування одного товару на базі 
іншого, позитивні ціннісні образи.

Сьогодні дослідники маркетингу і реклами 
звертають усе більше уваги на «соціальну кон-
цепцію маркетингу». Це зумовлено актуальністю 
основоположної тези даної концепції: одночасне 
врахування потреб індивіда та суспільства для 
найповнішого їх задоволення [5, с. 33; 6, с. 139].

Соціальній концепції маркетингу частково 
суперечить призначення реклами: формування і 
підтримка обізнаності цільової аудиторії реклами 
та її інтересу до товарів чи послуг [7]. Справа 
у тому, що реклама зацікавлює, потім наро-
щує й утримує споживчий інтерес, не гребуючи 
нав’язувати штучні потреби, стандарти, цінності. 
Споживачі, своєю чергою, це відчувають і став-
ляться до рекламних продуктів упереджено [8].

Попри недовіру окремих людей до реклами та 
жорстку конкуренцію між виробниками, у даній 
сфері існує своя етика. На сферу психологічного 
впливу рекламної комунікації вона покликана 
поширюватися у першу чергу. Існує умовний поділ 
співробітників рекламної сфери за етикою профе-
сійної діяльності [9, с. 21]:

1) «шахраї» – обізнані в законах і нормах, але 
порушують їх для отримання прибутку;

2) «дослідники» – не обізнані повною мірою у 
різноманітті етичних норм і правил, тому їх пору-
шують, не замислюючись над наслідками; 

3) «лояльні» – етичні норми сприймають лише 
через призму чинного законодавства;

4) «раціоналісти» – коригують етику своєї 
поведінки відповідно до прийнятого економічного 
рішення. 

Повне дотримання етики рекламної діяльності 
зустріти практично неможливо. Кожен виробник 

СПОЖИВАЧ

Методи
психологічного

впливу

 Навішування ярликів
Проблема і рішення
Використання 
полімодальності
Приєднання
Рефреймінг контексту
Повторення тощо 

Засоби
психологічного

впливу
Психологічна 
конверсія
Психологічне 
зараження
Психопрограмування
Активне соціальне 
навчання
Нейролінгвістичне 
програмування

Образи
психологічного 

впливу

Зорові образи
Мовні образи (вплив на свідомість

за допомогою сугестії – акцент 
на образи, почуття, підсвідомість)

Числа (цифри-знаки, історичні дати 
і дані, економічні і статистичні дані)

Рис. 2. Інструменти впливу реклами на свідомість споживача

Джерело: структуровано автором
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рекламного продукту може належати до однієї чи 
одразу кількох наведених вище груп.

За кордоном по-різному ставляться до заборон 
різних психологічних впливів реклами: у країнах 
ЄС діють Директива Ради ЄС 89/552/ЕЕС «Про 
телебачення без кордонів», Європейська конвен-
ція «Про транскордонне телебачення», Директива 
Ради ЄС 2010/13/ЄС «Про аудіовізуальні медіа 
послуги» [10]; у США на законодавчому рівні забо-
ронене використання маніпулятивних технологій 
[11]; у Китаї жорстко вдаються до ідентифікації 
медійної реклами; у Японії заборонені прихована 
реклама і спам (окрім Рroduct Placement) [12].

В Україні, на думку експертів, законодавство у 
сфері реклами має низку недоліків [7; 13]. Наслід-
ком цього є негативний вплив на свідомість інди-
відів ряду рекламних кампаній, обмеження права 
людини на самовизначення, нав’язування рекла-
мованих стандартів і мислення. Споживачі ризи-
кують приймати нераціональні рішення щодо при-
дбання товарів, хибно вибирати життєву позицію. 

Психологічний вплив реклами на свідомість 
споживача буде ефективним, якщо виробник 
рекламного продукту орієнтуватиметься у бажан-
нях споживача:

– Оптимальне співвідношення «ціна – якість».
– Упевненість, спокій і безпека.
– Повноцінне інтерактивне спілкування.
– Скорочення бар'єрів комунікації.

– Рівноправне партнерство з рекламодавцем 
та рекламним агентом.

– Емоційне задоволення від спілкування з про-
давцем [14, с. 12–13].

Зіставимо рекомендації та застереження щодо 
застосування психологічних методів у рекламній 
діяльності (табл. 1).

Отже, вибір типу психологічного рекламного 
впливу буде правильним за умови врахування осо-
бливостей сприймання і запам’ятовування інфор-
мації індивідом. Сприймання реклами людиною 
не обмежується лише особливостями її пам'яті. 
Потрібно враховувати, що й хто впливає на пове-
дінку споживача, як він приймає рішення [14, с. 9].

Рекламодавцям і рекламним агентам потрібно 
пам’ятати про ризик під час застосування психо-
логічного інструментарію в рекламі: реклама може 
зацікавити споживача більше, ніж рекламований 
продукт.

Висновки з проведеного дослідження. Існу-
вання особливостей сприйняття реклами людиною 
призводить до того, що науковий напрям «психо-
логія реклами» у своєму розвитку зустрічає низку 
перепон. Сьогодні у рекламній діяльності викорис-
товуються вплив на волю споживача й урахування 
його потреб. Під час узгодження стратегій психо-
логічного впливу на споживача і типів рекламної 
комунікації встановлено: соціально-психологічний 
та адвертологічний типи передбачають поєднання 

Таблиця 1
Рекомендації та застереження використання психологічного впливу на споживача у рекламі

Рекомендації Застереження
Працівники рекламної сфери у співпраці з психологами визначають 
найбільш ефективні впливи на увагу. Професіонали під час передачі 
рекламних звернень у різних формах уміло впливають на розподіл, 
переключення і зосередження уваги споживачем

Перед початком рекламного впливу 
необхідно визначити психологію 
представників цільової аудиторії 

Реклама одразу повинна у свідомості цільової аудиторії ставати 
своєрідним неагресивним «вибухом», передаючи емоційний імпульс. 
Причиною цього є те, що у сприйманні інформації людина інертна: 
перше зіткнення з інформаційним повідомленням рідко відбивається 
у пам'яті

Перед початком рекламного процесу 
необхідно передбачити його вплив на 
емоційний стан представників цільової 
аудиторії 

Інформацію потрібно подавати так, щоб потенційний споживач 
відчував, що він одержує дані, яких сам потребував

Уявлення про бренд чи товар потрібно 
формувати на основі достовірних даних 

Створення у людини потреби у придбанні товару чи послуги 
неминуче передбачає врахування існуючого і бажаного для індивіда 
соціального статусу. У даному аспекті ефективними є засоби 
навіювання і переконання. Перший засіб впливу не передбачає 
доказів, а другий є об’єктивнішим. Вибір одного з них визначається 
особливостями цільової аудиторії

Переконання придбавати непотрібний для 
споживача товар призведе до подальшої 
недовіри з його боку до даного бренда

Ключовим є визначення мотивів поведінки споживача. Мотиви 
залежать від сприйняття, стосунків, стереотипів, установок. 
Для виявлення поверхневих і прихованих мотивів доцільно 
використовувати маркетингові дослідження у поєднанні з методами 
психологічного дослідження як окремих представників споживацької 
аудиторії, так і їхніх груп

Реклама не має агресивно впливати на 
психіку людини за допомогою епатажу, 
маніпуляцій, провокацій тощо. Маніпуляція 
людською свідомістю представниками 
гуманістичної психології вважається 
неетичною, але продовжує ефективно 
коректувати поведінку споживачів 

Потрібно виходити із цілей рекламного впливу на пам'ять і вибирати 
рекламу за інтенсивністю: неперервна, концентрована, періодична 
чи пульсуюча

Психологічний вплив на індивіда потрібно 
здійснювати послідовно

Джерело: узагальнено автором
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американської і німецької наукових течій на від-
міну від сугестивного та маркетингового.

Кожен з етапів формування психологічного 
впливу на цільову аудиторію реалізується із залу-
ченням низки дієвих інструментів маркетингу. 
Інструменти впливу реклами на свідомість спо-
живача можна розділити на три групи: методи, 
засоби та образи психологічного впливу. При 
цьому методи психологічного впливу узгоджу-
ються з найбільш ефективним для конкретного 
впливу реклами типом комунікації. Підбір засобів 
психологічного впливу залежить від поставленої 
мети рекламної комунікації. На свідомість пред-
ставника цільової аудиторії впливають профе-
сійно застосовувані образи.

Популярній сьогодні соціальній концепції 
маркетингу частково суперечить призначення 
реклами. Метою концепції є одночасне враху-
вання потреб індивіда і суспільства для найповні-
шого їх задоволення.

Попри упередження окремих споживачів до 
реклами та жорстку конкуренцію між виробниками, 
у даній сфері існує своя етика. Рекламодавці та 
рекламні агенти трактують її для себе по-різному.

Держава покликана нівелювати токсичний 
вплив реклами на свідомість людей. Світовий 
досвід у даному напрямі державного регулю-
вання рекламного ринку є досить багатим, однак 
вітчизняне законодавство у цій сфері ще не можна 
назвати досконалим і достатньо дієвим.

Урахування бажань споживачів уможливило 
формулювання рекомендацій та застережень 
використання психологічного впливу на спожи-
вача у рекламі.
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Статтю присвячено дослідженню процесів 
формування інтегрованих систем управ-
ління (ІСУ) промисловими підприємствами 
з урахуванням потрібного рівня складності. 
Активні зміни у зовнішньому середовищі 
організацій спричиняються до потреби у 
постійному розвиткові систем та процесів 
управління, що, своєю чергою, призводить 
до їх ускладнення, яке позначається на 
ефективності управління та результатах 
діяльності. У зв'язку із цим для розбудови 
ефективної ІСУ вимагається визначення 
рівня складності ІСУ з урахуванням потреб, 
цілей, завдань та особливостей організації. 
Питання оцінки ІСУ підприємств на основі 
теорії складності піднімається вперше. На 
основі аналізу, проведеного у дослідженні, 
визначено модель оцінки складності ІСУ про-
мислового підприємства. Запропоновано 
новий підхід до оцінки складності ІСУ, який 
полягає у виділенні двох підсистем показ-
ників складності окремо для керованої та 
керуючої систем. Показано, що у зв’язку з уні-
кальністю кожної ІСУ кожна з них потребує 
окремого вивчення. Запропоновано напрями 
подальших досліджень.
Ключові слова: інтегрована система 
управління, складність, складна адаптована 
система, стандарти системи управління 
(ССУ), підприємство, промисловість.

Статья посвящена исследованию про-
цессов формирования интегрированных 

систем управления (ИСУ) промышлен-
ных предприятий с учетом необходимого 
уровня сложности. Активные изменения 
во внешней среде организаций вызывают 
необходимость в постоянном развитии 
систем и процессов управления, что, в 
свою очередь, приводит к их усложнению, 
которое сказывается на эффективности 
управления и результатах деятельности. 
В связи с этим для развития эффектив-
ной ИСУ требуется определение уровня 
сложности ИСУ с учетом потребностей, 
целей, задач и особенностей организа-
ции. Вопрос оценки ИСУ предприятий на 
основе теории сложности поднимается 
впервые. На основе анализа, проведенного 
в исследовании, определена модель оценки 
сложности ИСУ промышленного предпри-
ятия. Предложен новый подход к оценке 
сложности ИСУ, который заключается в 
выделении двух подсистем показателей 
сложности отдельно для управляемой и 
управляющей систем. Показано, что в 
связи с уникальностью каждой ИСУ каж-
дая из них требует отдельного изучения. 
Предложены направления дальнейших 
исследований.
Ключевые слова: интегрированная 
система менеджмента, сложность, слож-
ная адаптивная система, стандарты 
систем менеджмента (ССМ), предприятие, 
промышленность.

The article addresses formation and development of integrated management systems (IMS) of enterprises considering the level of complexity. Accel-
erating the growth of the complexity of the macroenvironment under the influence of various factors, including globalization, leads to an increasing 
need of new target management subsystems. Since every facet of the development of the external environment – economic, environmental, social, 
energy, information, etc. – sets the company a set of tasks, which stimulates the integration of relevant target subsystems into the management 
system at the micro level, formation of IMS occurs under the influence of many subsystems, which, in turn, put the entire process under influence 
of complexity. The level of complexity must be adequate to the needs, goals, structure, internal and external environment and considers specific 
circumstances of the organization. Otherwise, the organization cannot make use of the full potential for efficiency and competitiveness gains. Con-
sequently, the financial and economic performance of enterprises may be considered as being influenced by the level of complexity of the MIS.  
The level of complexity is of a specific importance for medium to large enterprises. This approach linking complexity and formation of MIS is new to 
the field. The article is aimed at developing of methodological approaches to building a system of indicators for assessing the complexity of the inte-
grated management system of an industrial enterprise. The research is undertaken on the basis of enterprises of cable industry of Ukraine. Based 
on the analysis carried out in the study, a model for assessing the complexity of the IMS of an industrial enterprise is proposed. The paper suggests 
a new approach to assessing the complexity of the IMS, which consists in identifying and distinct assessing of two sets of complexity indicators – that 
for the managerial and managed subsystems. Due to the uniqueness of every IMS each of them requires an individual study. Further researches are 
suggested to produce an integrated indicator (indicators) to reflect actual level of complexity for each IMS. 
Key words: integrated management system, complexity, complex adaptive system, management system standards (MSS), enterprise, industry.

Постановка проблеми. Проблеми форму-
вання та розвитку інтегрованих систем управ-
ління (ІСУ) підприємств активно обговорюються 
науковою та бізнес-спільнотою від початку поточ-
ного століття та з кожним роком набирають попу-
лярності. Кожний аспект розвитку зовнішнього 
середовища – економічний, екологічний, соціаль-
ний, енергетичний, інформаційний тощо – ставить 
перед підприємством цілий комплекс завдань, що 
стимулює інтегрування відповідних цільових під-
систем у систему управління на мікрорівні. При-
скорення темпів зростання складності макросе-
редовища під впливом різних чинників, зокрема 

глобалізації, призводить до зростання потреби 
підприємств у нових цільових підсистемах управ-
ління. Інтеграція цільових підсистем ускладнює 
систему управління підприємства, що підводить 
до висновку про доцільність використання поняття 
«складності» для оцінки результативності форму-
вання та розвитку ІСУ. Цей підхід відкриває нові 
можливості виявлення резервів підвищення ефек-
тивності, життєздатності, конкурентоспроможності 
та стійкості підприємств. Рівень складності пови-
нен відповідати потребам, цілям та завданням 
організації. Інакше вона не реалізує повною мірою 
потенціал ефективності, а отже, фінансово-еко-
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номічні результати діяльності підприємств мають 
знаходитися під впливом складності ІСУ. Цей 
аспект визначає актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
рія складності розвивається у наукових досліджен-
нях із природничих, точних та суспільних наук. В еко-
номіці теорія складності найбільше застосування 
знайшла у сфері макросистем та фондових ринків. 
Наприклад, в Україні розвивається наукова школа 
В.М. Соловйова з досліджень складності фондових 
ринків. Разом із тим складність економічних систем 
на мікрорівні досі залишається слабко дослідженою 
проблематикою. Хоча слід зазначити тенденцію 
збільшення кількості досліджень у цьому напрямі. 

Різні аспекти складності економічних сис-
тем на мікрорівні досліджено такими вченими, 
як: У.Р. Ешбі, Н. Луман, У. Штегер, Дж. Саат, 
Н.Ф. Джонсон, Д. Торнбул, С. Хейвуд, М. Калош-
кіна, Х. Канджані, М. Тавана, П. Бернус, С. Нель-
сен, А.Б. Докторович та ін. Однак низка питань 
залишається невирішеною. К. Хучін і Д. Маклін 
наголошують, що наукові дослідження складності 
організацій мають сфокусуватися на емпіричному 
аспекті, інакше цей напрям може перетворитись 
на «короткочасне лінгвістичне модне формулю-
вання» [1]. Дуже слабко розроблено питання мето-
дики оцінки складності організації. Не розроблено 
теоретичні підходи до інтерпретації та оцінки 
складності інтегрованої системи управління під-
приємством, що унеможливлює здійснення орга-
нізаційних та управлінських дій за параметром 
складності по відношенню до системи управління 
якістю та інших цільових підсистем підприємства. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розроблення методичних підходів до побудови 
системи показників оцінки складності інтегрованої 
системи управління промисловим підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дане дослідження проводилося за даними підпри-
ємств кабельної промисловості. 

Процес формування ІСУ полягає у поєднанні 
цільових стандартизованих та/або нестандартизо-
ваних підсистем управління між собою та із загаль-
ною системою менеджменту організації у цілісну 
структуру. Сьогодні підприємства мають до вибору 
різні сучасні стандарти систем управління, що 
допомагають вибудовувати складники ІСУ. Серед 
них слід зазначити стандарти на такі системи, 
як управління якістю, екологічний менеджмент, 
управління охороною здоров’я та безпекою праці, 
енергетичний менеджмент, управління інформа-
ційним забезпеченням, управління стійкістю подій, 
системи керування неперервністю діяльності (без-
пека суспільства), управління інноваціями тощо. 
Дослідження стратегій побудови ІСУ показали, що 
черговість упровадження стандартизованих та/
або нестандартизованих цільових підсистем не є 
однаковою у різних організацій [2]. Однак найчас-

тіше підприємства починають з інтеграції системи 
якості у свою систему управління, що зумовлено 
зростанням інтенсивності конкуренції на переваж-
ній більшості ринків товарів та послуг. 

Міжнародна організація зі стандартизації 
(ISO) зазначає, що система управління якістю не 
повин на бути складною, але має точно віддзерка-
лювати потреби організації [3]. Тобто ISO визнає 
приналежність системі якості підприємства такого 
параметру, як «складність». Тоді виникає питання 
оцінки складності системи якості підприємства. 
Однак, оскільки управління якістю є складовою 
частиною інтегрованої системи управління під-
приємством, то коректніше у даному разі ставити 
питання про оцінку складності ІСУ та її відповід-
ність завданням організації, якою вона керує. 

Дослідження [4] підтвердило загальну тенден-
цію до збільшення навантаження системи управ-
ління підприємством новими цільовими підсисте-
мами. Тобто системи управління підприємством 
ускладнюються. 

Як наслідок, виникає питання межі ефективності 
ускладнення системи управління підприємством зі 
збереженням її холістичності та можливості відпо-
відати викликам зовнішнього середовища. 

Найбільшу значущість поняття складності має 
для великих та середніх підприємств. Дослідни-
ками організацій як складних адаптивних систем 
уже сформульовано поняття оптимальної склад-
ності. Деякі автори досліджень припускають, що між 
складністю та результатами діяльності організації є 
оборотна U-образна залежність. Тоді оптимальна 
складність на U-образній кривій має бути її найви-
щою точкою. Тобто оптимальна складність є такою, 
що забезпечує найвищу ефективність, яку може 
досягти підприємство у такому стані. Якщо підпри-
ємство буде продовжувати ускладнювати систему 
менеджменту, його ефективність почне знижуватися.

Ефективність ІСУ мають відобразити фінан-
сово-економічні результати діяльності підприєм-
ства. Тобто приріст складності має забезпечувати 
приріст фінансового результату господарської 
діяльності підприємства. 

Інтегрована система управління пов’язана з 
результатами діяльності підприємства опосеред-
ковано, через підсистему, якою вона керує, тому 
складність організації має включати два комплек-
сні складники: складність інтегрованої системи та 
складність підсистеми, якою управляють. 

Загальний концептуальний підхід до оцінки 
результативності та ефективності ІСУ представлено 
на рис. 1 у вигляді ланцюга впливу інтегрованої сис-
теми підприємства на результати його діяльності.

Для свого дослідження ми вибрали підхід до 
визначення параметрів складності організації, 
запропонований міжнародним інститутом роз-
витку менеджменту в м. Лозанна (Швейцарія). За 
даним підходом складність систем визначається 
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чотирма взаємозалежними складниками: різнома-
нітністю, взаємозв’язком (взаємодією), невизначе-
ністю, рухливістю (гнучкістю). Останній складник 
віддзеркалює динамізм системи як один із най-
важливіших параметрів складності системи [5; 6].

Кожний складник визначається, своєю чергою, 
низкою параметрів, які визначаються з урахуван-
ням специфіки окремого підприємства, виду діяль-
ності [7]. У нашому дослідженні система показників 
складності розроблена з урахуванням особливостей 
діяльності підприємств кабельної промисловості. 

Зауважимо, що перелік чинників не є наперед 
визначеним. Тобто формування системи показни-
ків складності ІСУ та підсистеми, якою вона керує, 
визначалося у чотири етапи: 1) визначення сис-
теми показників складності на основі вивчення 
літературних джерел та досвіду роботи підпри-
ємств кабельної промисловості в Україні; 2) фор-
мування бази даних за встановленою системою 
показників складності; 3) проведення кореляцій-
ного аналізу та виявлення показників складності, 
які мають найбільший вплив на фінансово-еко-
номічні показники підприємства; 4) формування 
оновленої системи показників складності та онов-
лення анкети для збору даних за якісними вну-
трішніми показниками складності ІСУ.

На основі вивчення наявного досвіду оцінки 
інтегрованих систем управління нами було визна-
чено чинники, що характеризують складність ІСУ. 
Результати даного етапу дослідження представ-
лено в табл. 1.

Далі було визначено чинники, що характери-
зують складність підсистеми організації, якою 
управляють. Для цього було вивчено досвід оцінки 
складності організації, зокрема оцінки архітектури 
підприємства, а також цілі, завдання, функції та 
об’єкти управління ІСУ. У табл. 2 представлено 

систему показників складності керованої підсис-
теми підприємства.

Перелік показників фінансово-економічних 
результатів діяльності підприємства для даного 
дослідження було відібрано згідно із цілями та 
завданнями ІСУ, головним чином, її найважли-
вішого складника – системи управління якістю. 
Досвід результатів імплементації управління 
якістю в менеджмент організацій, накопичений у 
світовому масштабі, систематизовано й опубліко-
вано Міжнародною організацією зі стандартизації 
[8]. У даному документі наведено перелік фінансо-
вих та економічних ефектів, які отримують підпри-
ємства від використання принципів менеджменту 
якості. Він був прийнятий за основу для подаль-
шого дослідження та систематизації. Нами було 
проведено систематизацію з використанням кри-
теріїв ієрархічності (взаємопідпорядкування), пері-
оду дії (довгостроковість, которокостроковість) та 
місця проявлення по відношенню до підприєм-
ства (зовнішні, внутрішні), потреби зацікавлених 
сторін. На основі побудованої ієрархії результатів 
діяльності ІСУ було відібрано низку відповідних 
результуючих показників: чистий прибуток, чистий 
прибуток на одну акцію, рентабельність активів, 
коефіцієнт рентабельності по операційному гро-
шовому потоку, коефіцієнт оборотності оборотних 
активів, середньозважена вартість капіталу.

На етапі формування бази даних було роз-
роблено анкету для збору інформації за якіс-
ними показниками складності. Суб’єктивність є 
невід’ємним аспектом складності підприємства 
[9]. Кількісні показники збиралися переважно за 
даними, які публікуються підприємствами у базах 
даних smida, stockmarket, YouControl, а також на 
власних сайтах. Окремі дані були надані відділами 
ІСУ та управління якістю підприємств.

Система показників складності 
інтегрованої системи управління підприємства

Система показників складності 
системи підприємства, якою управляють

Фінансово-економічні результати 
діяльності підприємства

СКЛАДНА АДАПТОВАНА СИСТЕМА

Рис. 1. Концептуальний підхід до оцінки ІСУ підприємства

Джерело: розроблено автором
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Таблиця 1
Система параметрів та показників складності ІСУ підприємства

№ 
з/п

Параметри 
складності ІСУ 
підприємства

Показники складності ІСУ підприємства

1 Різноманітність

– Сфера дії ІСУ (формальна)
– Сфера дії ІСУ (фактична)
– Кількість нових інструментів управління, впроваджених кожним підрозділом протягом 
року під впливом ІСУ, які раніше не використовувалися
– Кількість нових та оновлених планових та/або контрольних (звітних) документів, які 
пов'язані з діяльністю ІСУ, впроваджено кожним підрозділом протягом року

2 Взаємозв’язок /
взаємодія

– Інтенсивність делегування, що вимірюється кількістю рішень, прийнятих на більш 
низьких рівнях організаційної структури
– Інтенсивність делегування, що вимірюється значимістю рішень, прийнятих на більш 
низьких рівнях організаційної структури
– Частота створення міжфункціональних робочих груп за участю представників відділів 
управління якістю та екологічного менеджменту
– Ступінь впливу ІСУ на стратегію підприємства
– Кількість ступенів вільності ІСУ

3 Невизначеність

– Частота випадків отримання неповної інформації бюро ІСМ від інших функціональних 
підрозділів та клієнтів підприємства 
– Частота випадків несвоєчасного отримання інформації бюро ІСМ від інших 
функціональних підрозділів та клієнтів підприємства
– Частота випадків у сфері дії ІСМ, коли інформація або завдання, які отримав працівник 
чи відділ, потребували додаткових уточнень
– Частота помилок у виконанні завдань у сфері ІСМ у результаті неоднозначної трактовки 
завдання

4 Рухливість, 
гнучкість

– Частота структурних змін у сфері дії ІСУ
– Ступінь готовності ІСУ до організаційних змін 
– Ступінь автономності менеджерів ІСУ у прийнятті рівень, що впливають на результати 
діяльності підприємства або його значної частини (вартість прийняття рішення)
– Ступінь гнучкості планів

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Система параметрів та показників складності підсистеми підприємства, якою управляють

№ 
з/п

Параметри 
складності Показники складності підсистеми підприємства, якою управляє ІСУ підприємства

1 Різноманітність

– Кількість бізнес-сегментів у продуктовому портфелі підприємств
– Обсяг продажів домінуючого сегменту
– Обсяг виробництва продукції
– Частка домінуючого бізнес-сегменту в обсязі реалізованої продукції
– Частка експорту в доході від реалізованої продукції
– Чистий доход від реалізованої продукції
– Середньорічна вартість активів
– Середньооблікова кількість працівників
– Середня вартість активів на одного працівника
– Витрати на одну гривню реалізованої продукції
– Частка міжнародних активів у загальних активах підприємства
– Частка крупних акціонерів

2 Взаємозв’язок /
взаємодія

– Кількість дочірніх компаній
– Кількість філій та представництв
– Фондоозброєність
– Витрати на створення або розвиток систем класу ERP

3 Невизначеність – Кількість заданих стандартизованих процесів
– Рівень взаємозамінності на робочих місцях

4 Рухливість, 
гнучкість

– Кількість модернізованих та модифікованих марок продукції, що потребують перегляду 
ТУ, за рік
– Кількість нових марок продукції, впроваджених за рік
– Кількість нових технологій, упроваджених за рік
– Частка витрат на дослідно-конструкторські роботи у доходах від реалізації продукції
– Кількість патентів
– Частка витрат на реструктуризацію підприємства в доході від реалізації продукції
– Обсяг угод зі злиття та поглинань

Джерело: розроблено автором
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Показники, за якими неможливо було отри-
мати дані за всіма підприємствами, виключалися 
з подальшого аналізу. Також виключалися показ-
ники, значення яких не змінювалося протягом ана-
лізованого періоду, який охоплював 10 років. Так, 
на даному етапі було виключено з аналізу такі 
показники: сфера дії ІСУ (формальна), кількість 
ступенів вільності ІСУ, частка міжнародних активів 
у загальних активах підприємства; частка крупних 
акціонерів; кількість дочірніх компаній; витрати на 
створення або розвиток систем класу ERP; кіль-
кість заданих стандартизованих процесів; рівень 
взаємозамінності на робочих місцях; частка витрат 
на реструктуризацію підприємства в доході від реа-
лізації продукції; обсяг угод зі злиття та поглинань.

У результаті проведення кореляційного аналізу 
з числа запропонованих були вибрані чинники, які 
демонструють тісну кореляцію з результативними 
ознаками. Відібрані чинники наведено у табл. 3 і 4. 

Із табл. 3 і 4 видно, що найбільша кількість 
параметрів, які демонструють значний вплив на 

результативність, зосереджена у групі невизначе-
ності для інтегрованої системи управління та групі 
різноманітності для керованої системи.

Важливо відзначити, що ці чинники також 
викликають значний практичний інтерес із боку 
менеджменту досліджених підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Інте-
гровану систему підприємства можна розглядати як 
складну систему, котра входить до складу системи 
більш високого порядку – організації як складної 
адаптивної системи. Фінансово-економічні резуль-
тати діяльності підприємства дійсно знаходяться 
під впливом складності інтегрованої системи управ-
ління, тому результативність ІСУ може бути оцінена 
в параметрах і показниках складності. 

Основна проблема здійснення оцінки результа-
тивності та відповідності ІСУ цілям та завданням орга-
нізації через систему показників складності полягає 
у необхідності збору великої кількості суб’єктивних 
показників. Наявність суб’єктивних показників викли-
кає певні складності проведення аналізу підпри-

Таблиця 3
Показники складності ІСУ підприємства, які було відібрано за результатами аналізу

№ 
з/п

Параметри 
складності Показники складності ІСУ підприємства

1 Різноманітність
– Кількість нових інструментів управління, впроваджених кожним підрозділом протягом 
року під впливом ІСУ, які раніше не використовувалися
– Кількість нових та оновлених планових та/або контрольних (звітних) документів, які 
пов'язані з діяльністю ІСУ, впроваджено кожним підрозділом протягом року

2 Взаємозв’язок / 
взаємодія

– Інтенсивність делегування, що вимірюється значимістю рішень, прийнятих на більш 
низьких рівнях організаційної структури
– Частота створення міжфункціональних робочих груп за участю представників відділів 
управління якістю та екологічного менеджменту

3 Невизначеність

– Частота випадків отримання неповної інформації бюро ІСМ від інших функціональних 
підрозділів та клієнтів підприємства 
– Частота випадків несвоєчасного отримання інформації бюро ІСМ від інших 
функціональних підрозділів та клієнтів підприємства
– Частота випадків у сфері дії ІСМ, коли інформація або завдання, які отримав працівник 
чи відділ, потребували додаткових уточнень
– Частота помилок у виконанні завдань у сфері ІСМ у результаті неоднозначної трактовки завдання

4 Рухливість, 
гнучкість

– Ступінь готовності ІСУ до організаційних змін 
– Ступінь гнучкості планів

Джерело: розроблено автором

Таблиця 4
Показники складності підсистеми підприємства, якою вона управляє,  

котрі було відібрано за результатами аналізу
№ 
з/п

Параметри 
складності Показники складності підсистеми підприємства, якою управляє ІСУ підприємства

1 Різноманітність

– Обсяг продажів домінуючого сегменту
– Частка домінуючого бізнес-сегменту в обсязі реалізованої продукції
– Частка експорту в доході від реалізованої продукції
– Чистий доход від реалізованої продукції
– Середньооблікова кількість працівників
– Середньорічна вартість активів
– Середня вартість активів на одного працівника

2 Взаємозв’язок /
взаємодія – Фондоозброєність

3 Невизначеність —

4 Рухливість, 
гнучкість

– Кількість нових марок продукції, впроваджених за рік
– Частка витрат на дослідно-конструкторські роботи у доходах від реалізації продукції

Джерело: розроблено автором
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ємством на постійній основі. Однак дослідження 
довело, що треба використовувати оцінку окремо 
за кожним підприємством і далі порівнювати резуль-
тати. Якщо проводити оцінку ІСУ за кількома підпри-
ємствами одразу, отримуємо результати, непридатні 
для інтерпретації. Даний висновок, на нашу думку, є 
закономірним, оскільки кожна ІСУ є унікальним меха-
нізмом, що довели інші наукові дослідження.

Подальший розвиток даної методики оцінки 
ми бачимо у побудові комплексного (інтеграль-
ного) показника складності ІСУ підприємства. На 
основі цього показника можна розробити віднос-
ний показник ефективності розвитку ІСУ, за яким 
зручно проводити порівняльний аналіз між підпри-
ємствами. Подальший розвиток даної методики 
має стати дієвим інструментом формування ефек-
тивної ІСУ підприємства та її вдосконалення.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Houchin K. and MacLean Don Complexity Theory 

and Strategic Change: An Empirically Informed Critique. 
British Journal of Management. 2005. Vol. 16. № 2.  
Р. 149–166. URL: https://ssrn.com/abstract=734675

2. Palmira López-Fresno Implementation of an 
integrated management system in an airline: a case 
study. The TQM Journal. 2010. Vol. 22. Is. 6. Р. 629–647. 
URL: http://dx.doi.org/10.1108/17542731011085311 

3. ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління 
якістю. Основні положення та словник термінів. Київ, 
2016. URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/ 
%209000.pdf (дата звернення: 15.06.2020).

4. Горлова О.П. Вплив стандартизованих систем 
управління на інноваційну складову конкурентоспро-
можності бізнесу на макрорівні. Теоретичні, методо-
логічні та практичні аспекти конкурентоспромож-
ності підприємств : монографія / за заг. ред. проф. 
О.Г. Янкового. Одеса : Атлант, 2017. С. 497–504.

5. Amann W., Nedopil C., Steger U. The meta-challenge 
of complexity for global companies. Journal of Database 
Marketing & Customer Strategy Management. 2011.  
Vol. 18. Is. 3. Р. 200–204. DOI: 10.1057/dbm.2011.21

6. Amann W., Nedopil C., Steger U. Understanding and 
Mastering Complexity. The European Business Review. 
2012. URL: https://www.europeanbusinessreview.
com/understanding-and-mastering-complexit/ (дата 
звернення: 17.06.2020).

7. Logistics: The Backbone for Managing Complex 
Organizations / М. Duerre et al. ; 1st ed., Haupt Berne, 
Stuttgart, Vienna.

8. ДСТУ ISO 10014:2008 Національний стан-
дарт України. Управління якістю. Настанови щодо 
реалізації фінансових та економічних переваг. 
(ISO 10014:2008, IDТ). Київ, 2013. URL: https://
metrology.com.ua/ntd/skachat-iso-iec-ohsas/iso/
dstu-iso-10014-2008/ (дата звернення: 28.05.2020).

9. Schneider A.W., Zec M., Matthes F. Adopting 
notions of complexity for enterprise architecture 
management. In: Proceedings of the 20th American 
Conference on Information Systems, Savannah (2014).

10. Heras I., Bernardo M. and Casadesús M. (2007). “La 
integración de sistemas de gestión basados en estándares 
internacionales: resultados de un estudio empírico realizado 
en la CAPV”, Revista de Dirección y Administración de 
Empresas, № 14, págs 155–174. URL: https://www. 

ehu.eus/ojs/index.php/rdae/article/viewFile/11435/ 
10551

11. Griffith A. and Bhutto K. Better environmental 
performance. A framework for integrated manage-
ment systems (IMS). Management of Environmental 
Quality. 2009. Vol. 20. № 5. Р. 566–580. 
DOI: 10.1108/14777830910981230.

REFERENCES:
1. Houchin, K. and MacLean, Don, Complexity The-

ory and Strategic Change: An Empirically Informed Cri-
tique. British Journal of Management, Vol. 16, No. 2,  
pp. 149-166, 2005. URL: https://ssrn.com/abstract=734675

2. Palmira López-Fresno (2010) “Implementation of 
an integrated management system in an airline: a case 
study”, The TQM Journal, Vol. 22. Iss. 6, pp. 629–647. 
URL: http://dx.doi.org/10.1108/17542731011085311 

3. DSTU ISO 9000:2015 Systemy upravlinnia yakis-
tiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv. Kyiv, 2016. 
URL: https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%20
9000.pdf (accessed 15.06.2020).

4. Gorlova O. P. Vplyv standartyzovanykh sys-
tem upravlinnia na innovatsiinu skladovu konkuren-
tospromozhnosti biznesu na makrorivni / O. P. Hor-
lova // Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty 
konkurentospromozhnosti pidpryiemstv : monohrafiia / 
za zahalnoiu redaktsiieiu profesora O.H. Yankovoho. – 
Odesa, Atlant, 2017. Рр. 497–504.

5. Amann., W., Nedopil, C., Steger, U. (2011) The 
meta-challenge of complexity for global companies, 
Journal of Database Marketing & Customer Strategy 
Management, Vol. 18, Iss. 3, pp. 200–204. DOI: 10.1057/ 
dbm.2011.21

6. Amann., W., Nedopil, C., Steger, U. (2012) Under-
standing and Mastering Complexity, The European 
Business Review [Internet resource]. URL: https://www.
europeanbusinessreview.com/understanding-and-mas-
tering-complexit/ (accessed 17.06.2020).

7. Duerre, M., Kemmnitz, P., Lee, S-A. S., Löser, F.,  
Obendorf, I., Schwandt, A., Steger, U., and Zhou, X. 
(2010) Logistics: The Backbone for Managing Complex 
Organizations, 1st ed., Haupt Berne, Stuttgart, Vienna.

8. DSTU ISO 10014:2008 Natsionalnyi stand-
art Ukrainy. Upravlinnia yakistiu. Nastanovy shchodo 
realizatsii finansovykh ta ekonomichnykh perevah. 
(ISO 10014:2008, IDT). Kyiv, 2013. URL: https://met-
rology.com.ua/ntd/skachat-iso-iec-ohsas/iso/dstu-
iso-10014-2008/ (accessed 28.05.2020).

9. Schneider, A.W., Zec, M., Matthes, F. Adopting 
notions of complexity for enterprise architecture man-
agement. In: Proceedings of the 20th American Confer-
ence on Information Systems, Savannah (2014).

10. Heras, I., Bernardo, M. and Casadesús, M. 
(2007) “La integración de sistemas de gestión basados 
en estándares internacionales: resultados de un estudio 
empírico realizado en la CAPV”, Revista de Dirección 
y Administración de Empresas, N. 14, págs 155–174. 
URL: https://www.ehu.eus/ojs/index.php/rdae/article/
viewFile/11435/10551

11. Griffith, A. and Bhutto, K. (2009) “Better envi-
ronmental performance. A framework for integrated 
management systems (IMS)”, Management of Envi-
ronmental Quality, Vol. 20, No. 5, pp. 566–580.  
DOI: 10.1108/14777830910981230



97

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МЕТОДИ Й ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ
INFORMATION MANAGEMENT METHODS AND TOOLS  
OF THE TOURISM INDUSTRY ENTERPRISES 

УДК 338.486.1

https://doi.org/10.32843/bses.54-15

Гризовська Л.О.
к.е.н., доцент кафедри менеджменту,
адміністрування  
та готельно-ресторанної справи
Хмельницький національний університет
Стадник В.В.
д.е.н., професор,  
професор кафедри менеджменту,
адміністрування  
та готельно-ресторанної справи
Хмельницький національний університет

Hryzovska Liliia
Khmelnytsky National University
Stadnyk Valentyna
Khmelnytsky National University

У статті охарактеризовано тенден-
ції розвитку індустрії туризму у світі і 
в Україні. Вказано на загрози і втрати 
галузі у зв’язку з пандемією COVID-19 і 
умови пожвавлення бізнесу за рахунок 
поліпшення інформаційного забезпечення, 
у тому числі для розвитку внутрішнього 
туризму. Сформовано концепцію інфор-
маційного менеджменту як системного 
і комплексного комунікаційного процесу, 
що охоплює рівні й функції управління і 
формує релевантні інформаційні потоки 
для обґрунтованого прийняття рішень. 
Визначено його завдання і охарактери-
зовано форми, методи й інструменти. 
Акцентовано на необхідності цифрової 
трансформації бізнес-процесів у туризмі 
та посилення ролі емоційного складника 
у комунікаціях зі споживачами. Окрес-
лено основні принципи роботи з інфлю-
енсерами для просування туристичних 
продуктів. Систематизовано методи й 
переваги цифрового маркетингу в інфор-
маційному менеджменті суб’єктів турис-
тичної індустрії.
Ключові слова: туризм, інформаційний 
менеджмент, бізнес-процеси, цифровий 
маркетинг, інфлюенсер. 

В статье охарактеризованы тенденции 
развития индустрии туризма в мире и 
в Украине. Отмечены угрозы и потери 
отрасли в связи с пандемией COVID-19 и 
возможности оживления бизнеса за счет 
улучшения его информационного обеспе-
чения, в том числе для развития внутрен-
него туризма. Сформулирована концеп-
ция информационного менеджмента как 
системного и комплексного коммуникаци-
онного процесса, охватывающего уровни 
и функции управления и формирующего 
релевантные информационные потоки для 
обоснованного принятия решений. Выде-
лены основные задачи, формы, методы и 
инструменты информационного менед-
жмента. Акцентировано внимание на целе-
сообразности цифровой трансформации 
бизнес-процессов в туризме и усилении 
эмоциональной составляющей коммуника-
ций с потребителями. Обобщены основ-
ные принципы работы с инфлюэнсерами 
для продвижения туристических продук-
тов, а также методы и преимущества 
цифрового маркетинга в туризме.
Ключевые слова: туризм, информацион-
ный менеджмент, бизнес-процессы, циф-
ровой маркетинг, инфлюэнсер. 

The development trends of the tourism industry in the world and in Ukraine have been characterized. This industry insufficient development in 
Ukraine has been pointed out and the negative trends stability in the domestic tour operators and agencies activity has been underlined. These 
trends became even more pronounced in connection with the Covid-19 pandemic, which caused the global economic crisis. It has been noted that 
the pandemic nature of the crisis limits the social interaction and mobility of consumers, which are an integral part of the tourism product. Business 
revival possibilities due to improvementation of its information support and new work formats with consumers and business partners using have been 
determined. It has been emphasized that this should be done primarily for the domestic tourism development. Using methodological approaches 
of information economy, the information management concept as a systemic and complex communication process, which covers the management 
hierarchy levels and functions and forms relevant information flows for reasonable decision-making has been formed. The information management 
of tourist enterprises main tasks have been highlighted and its forms, methods and tools have been characterized. Taking into account the specifics 
of the crisis in the industry, the need to improve the management of business process informatization has been highlighted - to introduce those infor-
mation technologies that significantly improve the efficiency of communications in the partner network and with consumers. It has been emphasized 
on the necessity for digital transformation of business processes in tourism and strengthening the role of the emotional component in communica-
tion with consumers. It is emphasized that the latter requires special forms of presentation of the material, which are best manifested in the social 
networks of bloggers (influencers) and have a significant level of cognitive individuality. The basic principles of work with influencers for the tourist 
products and services promotion have been outlined. The digital marketing methods that can be used in the information management system of the 
tourism industry have been systematized. The advantages that a tourism company can get from the digital marketing using have been highlighted.
Key words: tourism, information management, business processes, digital marketing, influencer.

Постановка проблеми. Індустрія туризму як 
одна зі складових частин сталого розвитку сус-
пільства в усьому світі розвивається високими 
темпами, адже постійно підвищувався рівень 
добробуту населення, зменшувався час зайня-
тості доволі значної кількості людей, а отже, 
зростала кількість споживачів, які прагнули 
активного відпочинку, у тому числі відвідуючи 
цікаві для себе об’єкти і набуваючи у подорожах 
нових і незабутніх вражень. Винятком є лише 
останні місяці 2020 р., які стали катастрофічними 
для туристичного бізнесу через стрімке розгор-
тання світової економічної кризи, пандемічна 
природа якої різко обмежила соціальну взаємо-
дію і мобільність споживачів, а ці характеристики 

є ключовими і невід’ємними складниками турис-
тичних продуктів і послуг.

Варто зазначити, що ринок туристичних послуг 
у сучасному світі є привабливим для багатьох 
суб’єктів підприємницької діяльності, передусім, 
через невисокий вхідний бар’єр. Так, за даними 
офіційної статистики, в Україні кількість суб’єктів 
туристичної діяльності становить близько 2 тис, із 
них туроператорів (що надають послуги з форму-
вання та продажу туристичних продуктів) – понад 
п’ять сотень підприємств [1]. Така значна кількість 
суб’єктів туристичного ринку робить його високо-
конкурентним, вимагаючи від учасників креатив-
ності і винахідливості у боротьбі за увагу та при-
хильність споживачів. 
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Для збереження й примноження кількості своїх 
споживачів і формування конкурентних переваг у 
роботі з ринком працівники туристичних підпри-
ємств мусять, серед іншого, вміти працювати з 
інформацією, проявляючи фахову компетентність 
у використанні сучасних інструментів, методів і 
технологій інформаційного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Для суб’єктів індустрії туризму проблема фахової 
компетентності у роботі з інформацією вже стала 
частиною проблеми ефективності бізнесу, адже в 
умовах зростання складності й мінливості середо-
вища господарювання і високої динаміки розвитку 
споживчих потреб оперативна, релевантна й 
достовірна інформація про ринкові процеси є клю-
човою ланкою у формуванні тактичних конкурент-
них переваг, а отже, сприяє життєздатності під-
приємницької структури. Теза про пріоритетність 
інформаційних чинників у структурі джерел фор-
мування конкурентних переваг багатьох видів біз-
несу нині підтримується багатьма дослідниками, 
серед яких найбільш відомими є висновки лауреа-
тів Нобелівської премії у сфері інформаційної еко-
номіки (Дж. Акерлоф [2] М. Спенс [3], Дж. Стігліц 
[4]), які сформулювали і аргументували тезу про 
визначальну роль інформаційної асиметрії у роз-
витку ринків та підприємництва. 

В індустрії туризму питанням інформаційного 
забезпечення потреб менеджменту також приді-
ляється доволі значна увага [5–7]. Однак здебіль-
шого ці питання розглядаються в контексті функ-
ції маркетингу. Такими, зокрема, є дослідження 
О. Громової і Ю. Головчук [8], С. Пономарева [9] 
та ін., в яких за допомогою різного роду марке-
тингових інструментів досліджується кон’юнктура 
туристичного ринку, аналізуються й зіставляються 
для порівняльної оцінки різні методи й способи 
інформаційного забезпечення зростання цінності 
туристичного продукту порівняно з конкурентами 
(шляхом розвитку конкурентних переваг) та ін. 
Проте такі дослідження є тільки невеликою час-
тиною тих завдань інформаційного менеджменту, 

які мають бути вирішені для забезпечення конку-
рентоспроможності кожного туристичного підпри-
ємства. Інформаційний простір, з яким працюють 
суб’єкти прийняття рішень, нині інтенсивно роз-
ширюється, а методи роботи з ним перманентно 
трансформуються, чому сприяє постійне наро-
щування можливостей інформаційних технологій. 
Тому робота з інформацією має бути системною, 
комплексною і багатогранною, тільки тоді вона 
може становити інформаційну платформу роз-
витку бізнесу в умовах кризи, яку нині глобально 
переживає туристична галузь.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
формування сучасного інструментарію та методів 
інформаційного менеджменту туристичних під-
приємств співвідносно сукупності специфічних 
завдань, які необхідно вирішити для забезпечення 
конкурентоспроможності туристичного бізнесу в 
умовах розгортання світової економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Туризм є особливою сферою економічної діяль-
ності, яка виступає продуцентом і агрегатором різ-
номанітних товарів та послуг, сприяючи наповне-
нню державного бюджету і зростанню добробуту 
громадян і роблячи тим самим значний внесок у 
соціально-економічний розвиток регіонів та країни 
у цілому. Сфера туризму в більше ніж 40 країнах 
світу становить важливу частину надходжень до 
національного бюджету, а в 70 є однією з трьох 
його основних статей. Так, за оцінками Всесвіт-
ньої туристичної організації (United Nations World 
Tourism Organization – UNWTO), в Іспанії частка 
доходів від іноземного туризму в загальній сумі 
надходжень від експорту товарів та послуг в 
останні роки становила близько 35%, на Кіпрі та в 
Панамі – понад 50%, на Гаїті – понад 70% [10]. І це 
робить завдання розвитку туризму об’єктом пиль-
ної уваги урядів багатьох країн, як лідерів світової 
економіки, так і країн, що розвиваються. На жаль, 
Україна у цьому плані значно відстає від біль-
шості країн із подібними природними ресурсами  
(табл. 1) [10]. 

Таблиця 1
Місце України та деяких країн – членів UNWTO у світовому рейтингу  

за показниками значення галузі туризму у національній економіці (дані за 2015 р.)

Країна
За показником

загальної частки галузі 
туризму у ВВП

частки зайнятих  
у туризмі

частки туризму у загальному 
обсязі інвестицій

Україна 154 157 173
Болгарія 65 69 68
Польща 170 165 127
Велика Британія 70 55 106
Італія 84 63 137
Іспанія 47 47 67
Франція 99 81 78
США 112 89 111
Єгипет 69 76 34
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Можна певною мірою припустити, що суттєве 
зниження в останні роки кількості споживачів 
туристичних послуг, які обслуговувалися вітчизня-
ними туристичними агенціями, сталося внаслідок 
розвитку інформаційних технологій, які забезпе-
чили прямий доступ цих споживачів до туристич-
них об’єктів відповідно до своїх потреб, віку, вподо-
бань, рівня доходів і стилю життя. Туристи сьогодні 
можуть самостійно вибирати авіакомпанії, готелі, 
екскурсійні агентства тощо, які відповідають цим 
потребам, мають бездоганну репутацію і гаранту-
ють високий рівень сервісу – і послуги туроперато-
рів стали менш затребуваними. 

Це видно на прикладі зменшення кількості 
туристів, що офіційно обслуговуються туропе-
раторами. Відповідна динаміка по туристичній 
галузі України подана на рис. 2 (розраховано і 
побудовано за [1], за 2019 р. офіційні дані ще 
не оприлюднено). Спадна тенденція попиту на 
послуги туристичних операторів, яка проявля-
лася в останні роки внаслідок розвитку інформа-
ційних технологій, нині ще більше ускладнилася 
через пандемію COVID-19. Туристичний ринок 
фактично зупинився на кілька місяців, і загалом у 
світі галузь отримала багатомільярдні збитки. Від-
новлення у всьому світі відбувається поступово і 
фрагментарно, а для українських туроператорів 
вимушена бізнес-пауза затягнеться на триваліший 
час, оскільки більша частина турів у європейські 
та інші традиційно привабливі для туризму країни 
згорнута через карантинні заходи, які для туристів 
з України залишилися чинними і влітку.

Вітчизняні туристи здебільшого прагнуть виї-
хати за кордон, уважаючи такий відпочинок більш 
престижним, ніж в Україні. Однак зростання вне-
ску галузі у генерування доходів до державного й 
місцевого бюджетів можливе насамперед за раху-

нок в’їзного туризму, розвиток якого в Україні може 
активізуватися в умовах пандемії COVID-19, у 
тому числі завдяки використанню сучасних інфор-
маційних технологій. 

Очевидно, що вітчизняним туристичним орга-
нізаціям слід удосконалювати роботу з потенцій-
ними споживачами своїх послуг, пропонуючи їм 
допомогу в організації мандрівок, відпочинку та 
пізнавальних турів по Україні, відкриваючи нові 
маршрути і наповнюючи їх цікавими атракціями 
відповідно до потреб різних груп споживачів. Вод-
ночас до розвитку галузі необхідно долучати й інші 
організації та підприємства, які можуть надавати 
супутні послуги, урізноманітнюючи відпочинок 
та роблячи його більш індивідуалізованим, адже 
сучасні Інтернет-технології забезпечили широку 
можливість комунікації у режимі реального часу 
з різними суб’єктами туристичної діяльності, що 
можуть входити у ланцюжки створення споживчої 
цінності не тільки формуючи, а й урізноманітню-
ючи структуру туристичного продукту.

Необхідно підкреслити, що розвиток інфор-
маційних технологій впливає на функціонування 
туристичних підприємств багатогранно, почина-
ючи від формування масиву даних для прийняття 
адекватних ринковій ситуації управлінських 
рішень, організації ефективних комунікацій для 
реалізації спроектованих чи скоригованих бізнес-
процесів і завершуючи цілеспрямованим впливом 
на сприйняття споживачами виведених на ринок 
туристичних продуктів (послуг). Тобто йдеться про 
системність і комплексність у роботі з інформа-
цією, що здійснюється засобами, методами та тех-
нологіями інформаційного менеджменту. 

Концептуально інформаційний менеджмент 
можна подавати у вигляді системного і комплек-
сного комунікаційного процесу, що охоплює рівні 
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і функції управлінської ієрархії й формує реле-
вантні інформаційні потоки для обґрунтованого 
прийняття рішень. Його численні завдання, на 
нашу думку, можна звести до двох основних:

– своєчасного забезпечення управлінців необ-
хідною для прийняття обґрунтованих рішень 
інформацією шляхом налагодження ефектив-
них комунікацій між рівнями і функціями системи 
управління; 

– управління інформатизацією бізнес-проце-
сів, тобто впровадження в процеси управління тих 
інформаційних технологій, які суттєво поліпшують 
ефективність комунікацій у партнерській мережі та 
зі споживачами. 

Вирішення другої групи завдань (особливо в 
частині, яка стосується роботи зі споживачами) 
потребує ефективного інструментарію не тільки для 
забезпечення швидкого проходження релевантної і 
достовірної інформації, а й для того, щоб форми та 
методи подання такої інформації були позитивно 
сприйняті споживачами і послужили їм аргумен-
тованою підставою для здійснення покупки. Тому 
невід’ємними і пріоритетними складниками інфор-
маційного менеджменту мають бути маркетингові 
інструменти роботи з ринком, що створює необхідні 
умови для реалізації «потенціалу різноманітності» 
[11]. На нашу думку, для суб’єкта індустрії туризму 
різноманітність є ключовою перевагою туроперато-
рів, яка дає змогу не тільки зберігати наявних спо-
живачів, а й залучати нових.

Однією з найбільш популярних форм доведення 
потрібної інформації до потенційних споживачів різ-
номанітних продуктів і послуг є соціальні мережі. За 
даними Асоціації готельного маркетингу, соціальні 
мережі охоплюють нині 77% онлайн-населення, і 
мільйони людей використовують сайти соціальних 
мереж, такі як Twitter, Instagram і Facebook. Най-
більш поширеним форматом онлайн-комунікацій, 
трендом технологічного розвитку сучасного бізнесу 
є модель SoLoMo, яка дає змогу перетворити соці-
альні медіа на ефективний інструмент збільшення 
офлайн-продажів. Існує багато різних способів 
комунікацій туристичних фірм із потенційними спо-
живачами, у ході яких формується зацікавленість 
останніх у придбанні продукту, що позиціонується 
фірмою на ринку.

Необхідно підкреслити, що для позитивного 
сприйняття інформації важливо вміло викорис-
товувати емоційний чинник. Туристичні підпри-
ємства мають повною мірою використовувати 
бажання людини як соціальної істоти поділитися 
своїми враженнями від подорожі, адже найбільша 
цінність для туристів – це емоційний відгук про 
мандрівку у спогадах. 

Для цього доцільно розширити роботу з блоге-
рами (інфлюенсерами). Інфлюенсер (influenser) – 
людина, яка присутня у соціальних мережах та 
отримує від цього вигоду. Вона своєю думкою або 

вподобаннями може впливати на інших людей 
[12]. Інфлюенсери можуть бути різні: 

1. Networker – має великий набір контактів 
(мікро – від 5 до 100 тис підписників, середній – 
від 100 тис до мільйона, макро – понад мільйон).

2. Opinion Leader – лідер думок, авторитет у 
своєму середовищі. Знає, що роблять, про що 
говорять і знає, як це пояснити іншим. 

3. Discoverer – першовідкривач. Знаходить 
нові платформи для роботи, нові ніші, які можна 
зайняти, «людина в тренді». 

4. Sherer – поширювач. Поширює інформацію 
через свої канали. 

5. User – користувач. Відображає середньоста-
тистичні бренди. 

Інфлюенсери можуть ненав'язливо та еле-
гантно у свою розповідь вплітати інформацію про 
продукт, який потрібно продати. Це нове явище у 
продакт-менеджменті, яке потребує кваліфікова-
ної режисури відносин із блогерами та їх роботи зі 
своєю аудиторією (табл. 2). 

Залежно від цілей, які визначає для себе під-
приємство у продакт-менеджменті, слід надавати 
перевагу тим інфлюенсерам, які можуть їх досягти 
найкращим чином. 

В умовах зростаючої інформатизації суспіль-
ства набувають усе більшого поширення інстру-
менти цифрового маркетингу, який змінює форми 
і методи роботи з інформацією для комунікацій зі 
споживачами (рис. 2). 

Використовуючи можливості цифрових техноло-
гій, туристичні компанії можуть отримувати дані про 
переваги потенційних споживачів, і це має викорис-
товуватися ними для сегментування покупців, для 
оцінки місткості різних сегментів ринку, що може 
стати вирішальним аргументом прийняття рішень 
під час розроблення нових продуктів. 

Загалом використання цифрових технологій 
дає суттєві переваги туристичним компаніям у 
роботі з інформацією порівняно з традиційними 
технологіями маркетингу:

– відсутність просторової локалізації, можли-
вість здійснювати діяльність поза прив’язкою до 
конкретної території;

– забезпечення можливостей скорочення часу 
на пошук партнерів, здійснення операцій, розро-
блення нового турпродукту і т. п.;

– зниження асиметрії інформації;
– зниження трансакційних витрат;
– зниження ризику, пов’язаного з невизначе-

ністю;
– зниження витрат на роботу з продуктом за 

рахунок вибору оптимального асортиментного 
ряду туристичних продуктів, скорочення часу на 
розроблення й упровадження нового турпродукту, 
обґрунтованої політики ціноутворення, зниження 
кількості посередників і витрат на просування та 
продаж туристичних продуктів і т. п.
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Нині інтенсивні й ефективні комунікації зі спо-
живачами здійснюються через фізичний та циф-
ровий світи шляхом створення взаємодії між 
брендами і споживачами для визначення та задо-
волення потреб і переваг людини, включаючи 
соціальні та особистісні відносини. Тому важли-
вим складником інформаційного менеджменту в 
туризмі є методи public relations. Вони мають при-
вертати увагу до цієї сфери діяльності, генеруючи 
позитивні меседжі про туристичну привабливість 
дестинацій. І промоцію мають здійснювати не 
лише туроператори як окремі суб’єкти туристич-
ного ринку, а й державні та регіональні органи 
влади, адже в країнах, де сфера туризму добре 
розвинена, вона може генерувати до 10% ВВП, а в 
Україні – заледве 1%. 

Завдяки фаховому використанню методів та 
інструментів роботи з інформацією суб’єкти турис-
тичної діяльності мають змогу отримувати необ-
хідну інформацію швидше і з більшою точністю, 
а також поширювати створений туристичний про-
дукт через сайти, соціальні мережі, електронну 
пошту, контекстну рекламу для Інтернет-аудиторії. 
Використання мобільних додатків для створення 
віртуальної реальності та формування маршруту 
за QR-кодами, за умови їх цільового використання, 
підвищують інтерес до розроблених туристичних 
продуктів, насичують їх змістом, що відповідає 
запитам цільових аудиторій. Усе це позитивно 
впливає на фор-мування туристичного потенціалу 
України, просування на світовому туристичному 
ринку туристичних продуктів з її різних регіонів. 

Таблиця 2
Принципи роботи з інфлюенсерами

Принцип Трактування

Під час вибору інфлюенсера не слід надавати перевагу 
обсягам його підписників

Передусім зважайте на якість і активність його 
аудиторії, на здатність підтримувати дискусію, на те, як 
він залучає і зберігає аудиторію

Необхідно зважати на особисті вподобання блогера, 
порівнюючи тематику і цінності його медійної активності 
з категорією і цінностями продукту, який необхідно буде 
йому просувати

Якщо інфлюенсер не користується вашим продуктом, 
він навряд чи може інтегрувати його у свій контент

Піл час обговорення умов співробітництва необхідно 
ставити чіткі завдання, дедлайни, формати і умови

Це дасть змогу уникати конфліктності в оцінюванні 
результатів і ефективності співпраці

Слід обов’язково перевіряти відповідність вашого 
бренду та іміджу блогера

Неорганічно виглядатиме картина, коли блогер, який 
транслює здоровий образ життя, буде розказувати 
історію про солодощі

Задавайте блогеру лише вектор і не обмежуйте його у 
виборі формату подання матеріалу 

Чим більше користувач вірить у безпосередність і 
випадковість інтеграції продукту у розповідь, тим 
вдалішою вона буде

Прагніть довгострокового партнерства, укладаючи 
відповідні договірні відносини

Це вивільняє ініціативу інфлюенсера і мотивує його 
до пошуку кращих форм подання матеріалу для 
підвищення ефективності просування вашого продукту

Партнерство з інфлюенсерами має бути частиною 
загальної медійної стратегії

Характеристика споживчої цінності вашого продукту 
інфлюенсером не має суперечити загальній концепції її 
подання в інших медіаресурсах

 

 

 

 

 

Основні методи 
цифрового маркетингу 

SEO – оптимізація сайту 
в пошукових системах

Контекстна реклама 
Google Adwords, Yandex 

Direct

SEМ – маркетингова 
діяльність, спрямована 

на збільшення 
відвідуваності сайту RTB – торги 

в реальному часі

Big Data – дослідження 
масивів даних великих обсягів
Web-аналітика – аналітична 

діяльність у сфері цифрового 
маркетингу

SMM – соціальний 
медіамаркетинг

SMО – оптимізація 
для соціальних мереж

E-mail-маркетинг – текстові
повідомлення рекламного

характеру, передані 
електронною поштою 

Мобільний маркетинг – 
діяльність із 

використанням 
мобільних пристроїв

Ремаркетинг – 
багаторазовий показ 
переглянутої раніше 

Інтернет-реклами

Рис. 2. Методи цифрового маркетингу, що використовуються у туризмі

Джерело: узагальнено за [13]
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Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасні інформаційні технології з кожним роком 
знаходять усе ширше застосування в діяльності 
туристичних підприємств. Повноцінне викорис-
тання їхніх можливостей дає змогу зменшити нега-
тивний вплив світової економічної кризи, виклика-
ної пандемією, за рахунок кращого інформаційного 
подання принад внутрішнього туризму. Цифрові 
технології маркетингу дають змогу персоналізувати 
туристичний продукт, збільшити відповідність його 
структури й умов споживання запитам різних кате-
горій споживачів. У роботі сформовано концепцію 
інформаційного менеджменту як системного і комп-
лексного комунікаційного процесу, що охоплює рівні 
та функції управлінської ієрархії й формує реле-
вантні інформаційні потоки для обґрунтованого 
прийняття рішень. Виокремлено основні завдання 
інформаційного менеджменту й охарактеризовано 
його форми, методи та інструменти. Акцентовано 
на необхідності цифрової трансформації бізнес-
процесів у туризмі та посилення ролі емоційного 
складника у комунікаціях зі споживачами. Під-
креслено, що останнє потребує особливих форм 
подання матеріалу, які найкраще проявляються у 
соціальних мережах блогерів (інфлюенсерів) та 
відрізняються значним рівнем когнітивної індивіду-
алізованості. Окреслено основні принципи роботи 
з інфлюенсерами для просування туристичних про-
дуктів і послуг. Систематизовано методи цифрового 
маркетингу, що можуть використовуються в системі 
інформаційного менеджменту суб’єктів туристич-
ної індустрії. Виділено переваги, які може отримати 
туристичне підприємство від використання цифро-
вого маркетингу.
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У статті розглянуто світові тенден-
ції бізнесових перетворень під впливом 
інформаційних технологій та диґіталі-
зації. Надано схему інформаційної транс-
формації підприємств, що демонструє 
вплив диґіталізації на підприємство, почи-
наючи від підприємницької ідеї і закінчу-
ючи результатами діяльності компанії. 
Особливий інтерес викликає створення 
новітніх бізнес-моделей функціонування 
сучасного підприємства. Надано визна-
чення інформаційної трансформації біз-
несу, яка не ототожнюється новітній 
бізнес-моделі. Показано відмінності при-
значення контролінгу в диґітальній моделі 
на відміну від традиційної, що передбачає 
роботу з більшими масивами інформації 
та їх обробку практично в реальному часі. 
Як відповідь на такі виклики пропонується 
використовувати Controlling Cockpit – 
новітній диґітальний інструмент контр-
олінгу, в якому поєднуються інформація 
та аналітика щодо вартості компанії, її 
фінансів, споживачів, проєктів компанії та 
співробітників.
Ключові слова: контролінг, диґіталі-
зація, диґітальна модель контролінгу, 
Controlling Cockpit, Industry 4.0.

В статье рассмотрены мировые тенден-
ции преобразований в бизнесе, происходя-
щие под воздействием диджитализации. 
Представлена схема информационной 
трансформации предприятий, в которой 
показано влияние диджитализации на пред-
приятия, начиная от предпринимательской 
идеи и заканчивая результатами деятель-
ности компании. Особый интерес при-
влекает создание инновационных бизнес-
моделей функционирования современного 
предприятия. Дано определение информа-
ционной трансформации бизнеса, которая 
не приравнивается к принципиально новой 
бизнес-модели. Показаны отличия назначе-
ния контроллинга в диджитальной модели, 
что предполагает работу с бóльшими мас-
сивами информации и их обработку прак-
тически в реальном времени. В качестве 
ответа на такие вызовы предлагается 
использовать Controlling Cockpit – новый 
диджитальный инструмент контроллинга, 
в котором объединяются информация и 
аналитика касательно стоимости компа-
нии, финансов, потребителей, проектов и 
сотрудников.
Ключевые слова: контроллинг, диджи-
тализация, диджитальная модель кон-
троллинга, Controlling Cockpit, Industry 4.0.

The article discusses digitalization issues, its impact on business, and especially transformation of the controlling concept and changes in its practi-
cal purposes in new business environment. Information technologies change everyday life. Information becomes a strategic resource of enterprises, 
and the ability to process and use it effectively is a competitive advantage. Therefore, new trends in economics require new entrepreneurial ideas, 
new business models, transformation of existing organizational structures and managerial systems. Information transformation of business is not 
considered as a new business model in the article. Controlling – that is often called also as «management control» in English speaking area – is no 
exception and its concept transforms in the context of digitalization and new trends of Industry 4.0. There is big discussion among European sci-
entists about the new role of controlling in current business conditions. The paper proposes the innovative digital controlling model that has certain 
differences from traditional ones. Such, controlling mission covers proceeding of relevant information in real time, focus on the future development 
of the company, network coordination, and of course optimization of internal resources usage will be actual in all times. In this model the informative 
function of controlling starts to be a leading one and it is considered as a bridge to new controlling activities on enterprise. New objectives and activi-
ties require modern and corresponding instruments. Controlling Cockpit (as a logical continuation of Management Cockpit) is an important digital 
controlling tool. It combines information and analytics on the value of the company, finances, consumers, projects and employees. In this way it 
allows to accumulate and to process controlling information; to generate electronic reports; and also to make timely deviation management in order 
to avoid critical situations. So, the digital model of controlling opens many new opportunities for taking effective management decisions in almost real 
time. Further research should relate to the development of a controlling tool needed for operation of the model – it’s Controlling Cockpit.
Key words: controlling, digitalization, digital controlling model, Controlling Cockpit, Industry 4.0.

Постановка проблеми. Інформаційні техно-
логії стрімко змінюють навколишній світ. Бізнес-
середовище все більше характеризується понят-
тями, які нещодавно навіть не існували: Big Data, 
Business Analytics, Internet of things, Internet of 
services, Industry 4.0 тощо. Інформація стає стра-
тегічним ресурсом підприємств, а вміння її ефек-
тивно обробляти та використовувати – конкурент-
ною перевагою. Уже в найближчі роки диґіталізація 
докорінно змінить провідні промислові підприєм-
ства, а разом із ними і контролінг, тому необхідним 
стає ґрунтовне розуміння цих перетворень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом багато уваги приділяється диґі-
тальним перетворенням як із боку науковців, так 
і з боку аналітиків-консультантів. Так, фахівці 
міжнародної консалтингової компанії McKinsey 
& Company вважають, що «диґітальні трансфор-

мації (у бізнесі. – Авт.) є значно складнішими, ніж 
звичайні зміни» [1]. У західній науковій дискусії 
активно обговорюються ті зміни, які вже привне-
сла диґіталізація в практику провідних компаній. 
Тут може йтися про домінування інформаційного 
менеджменту [2, c. 54], вплив на вартість компа-
нії [3, с. 12], економічний ефект, що отримує або 
може отримати в майбутньому компанія від упро-
вадження сучасних інформаційних технологій 
[4, с. 161], та ін. Вітчизняні вчені відзначають роль 
диґіталізації як основного чинника інноваційного 
розвитку підприємств [5, с. 169]. 

Диґіталізація також несе із собою виклики та 
нові вимоги до контролінгу та контролерів. Німець-
кий гуру контролінгу П. Хорват разом з У. Міхелем 
пропонують новий напрям розвитку концепції контр-
олінгу – диґітальний контролінг [6, c. 3], а Р. Оберма-
йер окреслює конфігурацію контролінгу 4.0 [7, с. 301].
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення світових тенденцій впливу дигіталі-
зації на бізнесову модель компанії та виявлення 
концептуальних трансформацій контролінгу в 
умовах інформаційного суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Уже сьогодні диґіталізація входить у життя бага-
тьох українців, а умови функціонування підпри-
ємств стрімко міняються в напрямі інформаційних 
перетворень. І надалі диґіталізація впливатиме 
на найважливіші сфери діяльності підприємства, 
які визначають його успіх на ринку, надихатиме на 
новітні стратегічні перетворення, відбиватиметься 
на моделі бізнесу, формуватиме бізнес-процеси. 
Звичайно, що самі собою інформаційні техноло-
гії не можуть генерувати додану вартість та без-
посередньо впливати на прибуток, але диґіталі-
зація виступає тут у ролі своєрідного важеля для 
виникнення нових бізнес-структур, удосконалення 
існуючих виробничих та управлінських бізнес-про-
цесів тощо (рис. 1).

Зміни вже суттєво торкнулися стратегічного 
аспекту функціонування підприємств. Новітні мож-
ливості, що надає диґіталізація, сприяють появі 
стратегічно нових напрямів бізнесу, шляхів про-
сування продуктів та послуг тощо. Поява успіш-
них стартапів, які мають у своїй основі переважно 
ідеї з упровадження інформаційних технологій у 
повсякденне життя, все більше й більше вимага-
ють адекватної відповіді від підприємств, які з різ-
них причин усе ще працюють за класичними біз-
нес-моделями. У поєднанні з розробленням нових 
корпоративних концепцій та стратегій ці новачки є 
справжніми загрозами для цілих галузей промис-

ловості та створюють значний тиск на традиційну 
ділову діяльність. Інноваційні, так звані «цифрові 
бізнес-моделі», які є характерними для стартапів, 
визначаються: 

– функціональною інтеграцією; 
– умовною ієрархічністю структурних зв’язків;
– мобільністю; 
– орієнтованістю на процеси; 
– орієнтованістю на споживачів; 
– безмежною креативністю; 
– відкритістю для партнерства.
Не кожне промислове підприємство має мож-

ливість перетворити свою організаційну струк-
туру за цифровою моделлю, тому найбільш пер-
спективною сферою застосування інформаційних 
перетворень на вітчизняних підприємствах є біз-
нес-процеси. У цьому варіанті інформаційні техно-
логії розуміються як творчий компонент у контексті 
моделювання або реінжинірингу бізнес-процесів.

Таким чином, інформаційна трансформація 
бізнесу – це не принципово нова бізнес-модель, а 
постійний пошук можливостей для вдосконалення 
компанії щодо нових товарів, послуг, а також вико-
ристовуваних ресурсів шляхом упровадження 
інформаційних технологій та продуктів.

За часи свого існування контролінг завжди 
успішно адаптувався до навколишнього бізнес-
середовища, те ж саме має відбутися в контексті 
нинішніх змін. 

На жаль, в українській практиці господарю-
вання промислові компанії не поспішають упро-
ваджувати сучасні інформаційні технології, бо 
вважається, що вони неактуальні для поточного 
рівня розвитку автоматизації в країні. Але тим 

Ідея/
стратегія

Бізнес-модель

Бізнес-процеси:
- виробничі;
- обслуговуючі;
- управлінські 
тощо

Результати:
- прибуток;
- вартість 
компанії

ДИҐІТАЛІЗАЦІЯ

Рис. 1. Інформаційні трансформації підприємств
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не менше зміни в бізнес-середовищі, особливо 
для тих підприємств, які виходять на конкурентні 
західні ринки, розвиток ІТ-ринку в Україні та його 
підтримка державою мають вплинути і на вітчиз-
няну промисловість, її інформаційні трансфор-
мації. Тому «диґітальна модель» контролінгу – це 
погляд у майбутнє, інструмент для інформаційних 
перетворень (табл. 1).

Проблема оптимізації використання внутрішніх 
ресурсів підприємства актуальна як для сього-
дення, так і в майбутньому. З огляду на тенденції 
розвитку, вона навіть має поглибитися за рахунок 
поступового обмеження природних вичерпних 
ресурсів. 

Для реалізації нових завдань необхідний 
високий рівень готовності до навчання з погляду 
нових управлінських зв'язків та відкритості до 
особливих менталітетів дизайнерів нових бізнес-
моделей. Разом із низкою позитивних моментів 
та можливостей, що відкривають інформаційні 
трансформації суспільства для господарюючих 
суб’єктів, вони несуть із собою також переванта-
ження інформацією, її ускладнення та неперед-
бачуваність. Ці чинники негативно впливають на 
здатність бачити широку картину стану підприєм-
ства та приймати ефективні управлінські рішення. 
З іншого боку, процес прийняття рішень є дедалі 
все більш інформаційним, тобто менеджери сти-
каються з багатьма викликами та труднощами, 
намагаючись ефективно керувати інформаційною 
перевантаженістю. Їм на допомогу приходять тех-
нологічні рішення для збирання, обробки, аналізу 
даних та інтерпретації інформації. Management 
Cockpit (англ. cockpit – кабіна або панель керу-
вання) є одним із них. 

Візуалізація даних з аналітичним розумінням 
особливостей компанії є основою Management 
Cockpit для отримання нового погляду як на кон-
кретні рішення, так і на ведення бізнесу в цілому. 
Загалом він покликаний зробити управління більш 
продуктивним шляхом поліпшення комунікації та 
зосередження уваги на стратегічних питаннях на 
засадах інформаційних активів компанії. До пере-
ваг Management Cockpit належать:

– швидке отримання необхідної інформації 
менеджерами у зрозумілому та наглядному серед-
овищі, що є необхідним для прийняття кращих та 
більш обґрунтованих рішень; 

– переклад місії та стратегії в комплект кіль-
кісно вимірюваних показників; 

– забезпечення стратегічних цілей планом 
заходів для їх досягнення, що допомагає зрозу-
міти статус усіх рішень, пов'язаних з окремими 
проєктами, стратегічними цілями та узгодженими 
діями;

– зосередження на релевантній інформації, що 
пришвидшує та поліпшує процес прийняття управ-
лінського рішення;

– завчасне надання попереджувальної інфор-
мації; 

– формування спільної команди для досяг-
нення загальної мети;

– впровадження корпоративної культури на 
засадах прозорості та високої продуктивності;

– сприяння ліпшому сприйняттю інформації;
– максимізація ефекту від використання сис-

тем показників.
Controlling Cockpit є продовженням ідеї візуа-

лізації даних та бізнес-аналітики стосовно контр-
олінгової інформації. С. Хойзінгер фон Вальдегге 
окреслює сфери застосування цього новітнього 
інструменту: вартість компанії, фінанси, спожи-
вачі, проєкти та співробітники [3, c. 111]. В умовах 
необхідності швидкого та ефективного обґрун-
тування управлінських рішень Controlling Cockpit 
акумулює та оброблює контролінгову інформа-
цію; генерує електронні звіти, доступні для різ-
них ланок управління та необхідні для прийняття 
рішень, а також використовується для управління 
за відхиленнями, бо дає змогу швидко ідентифі-
кувати критичні моменти та приборкати ситуацію. 

Висновки з проведеного дослідження. Диґі-
тальна модель контролінгу відкриває багато нових 
можливостей для прийняття ефективних управлін-
ських рішень практично в реальному часі. Подальші 
дослідження мають стосуватися розроблення 
інструменту контролінгу, що уможливлює функціо-
нування такої моделі, а саме Controlling Cockpit. 
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– інформаційно-аналітична підтримка 
управлінських рішень; 
– орієнтація на досягнення цілей компанії;
– узгодження діяльності структурних підрозділів;
– оптимізація використання внутрішніх ресурсів

– управління релевантною інформацією в 
реальному часі; 
– орієнтація на майбутній розвиток компанії;
– мережева координація; 
– оптимізація використання внутрішніх ресурсів
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Статтю присвячено проблемі формування 
стратегій упровадження змін на сучасних 
підприємствах. Розкрито сутність понять 
«зміни» і «стратегічні зміни». Визначено 
чинники впливу на необхідність здійснення 
змін на підприємстві. Установлено, що фор-
мування і реалізацію стратегії впровадження 
змін доцільно здійснювати щодо конкретних 
елементів внутрішнього середовища під-
приємства, за визначеними напрямами і з 
використанням певних методів та інстру-
ментів. Запропоновано в основу вибору еле-
ментів упровадження змін на підприємстві 
покласти модель McKinsey 7S, що дасть 
змогу прийняти за визначених умов опти-
мальне управлінське рішення щодо форму-
вання відповідних стратегій та заходів їх 
упровадження на підприємстві для досяг-
нення найкращих результатів. Зроблено 
висновок, що ефективність упровадження 
запропонованих стратегій змін та вибір 
заходів щодо їхньої реалізації залежати-
муть від форми організації бізнесу, галузевої 
належності, розмірів і спеціалізації підпри-
ємства, наявності процесів інтеграційного 
розвитку та диверсифікації тощо. 
Ключові слова: зміни, стратегічні зміни, 
зовнішні чинники, внутрішні чинники, стра-
тегія.

Статья посвящена проблеме формиро-
вания стратегий внедрения изменений 

на современных предприятиях. Раскрыта 
сущность понятий «изменения» и «стра-
тегические изменения». Определены 
факторы влияния на необходимость осу-
ществления изменений на предприятии. 
Установлено, что формирование и реа-
лизацию стратегии внедрения изменений 
целесообразно осуществлять по конкрет-
ным элементам внутренней среды пред-
приятия, по определенным направлениям 
и с использованием определенных мето-
дов и инструментов. Предложено в основу 
выбора элементов внедрения изменений на 
предприятии положить модель McKinsey 
7S, что позволит принять при определен-
ных условиях оптимальное управленческое 
решение по формированию соответству-
ющих стратегий и мерах их внедрения на 
предприятии для достижения наилучших 
результатов. Сделан вывод о том, что 
эффективность внедрения предложенных 
стратегий изменений и выбор мероприя-
тий по их реализации будут зависеть от 
формы организации бизнеса, отраслевой 
принадлежности, размеров и специализа-
ции предприятия, наличия процессов инте-
грационного развития и диверсификации и 
других факторов.
Ключевые слова: изменения, стратеги-
ческие изменения, внешние факторы, вну-
тренние факторы, стратегия.

Changes in the activities of modern enterprises form new business conditions, which are characterized by an emphasis on innovative technologies, organi-
zational transformation and capitalization, effective management of human resources and knowledge, optimization of business processes and relationships 
with stakeholders, etc. These changes allow the economic entity to adapt as much as possible to the external environment and ensure stable develop-
ment. The essence of the concepts “change” and “strategic change” is revealed. External factors (actions of external stakeholders, trends in innovation, 
digitalization processes, economic and political situation, etc.) and internal factors (leadership interests, management style, leadership, “bottlenecks” in the 
organization of business processes, obsolescence of the product and / or technology, etc.) influencing the need for change in the enterprise are identified. 
Among the external factors, the factors of the immediate external environment of the enterprise have the greatest influence on the need for change. Also, the 
influence of internal factors, the occurrence of which may be caused by the action of the external environment and / or internal processes and results of the 
enterprise, is significant in its influence. It is established that the realization of the strategy for implementation of changes should be carried out in relation to 
specific elements of the internal environment of the enterprise, in certain areas and using certain methods and tools. The use of the McKinsey 7S model has 
allowed us to identify a number of elements, for which it is advisable to implement changes in the enterprise: goal setting, planning and information support; 
organizational culture and values; organizational structure and communications; staff and participation; style of management and leadership; resources, 
technologies, and business processes. The selection of elements and directions of change allows to make the optimal management decision on the strat-
egy under certain conditions and measures for their implementation in the enterprise to achieve the best results. It is concluded that the effectiveness of the 
proposed change strategies and the choice of measures for their implementation will depend on the form of business organization, industry affiliation, size 
and specialization of the enterprise, the presence of integration development, and diversification processes, and other factors.
Key words: changes, strategic changes, external factors, internal factors, strategy.

Постановка проблеми. Сьогодні одним із 
головних завдань бізнесу є пошук тих механізмів і 
чинників, які забезпечили б йому стійке функціону-
вання і розвиток у довгостроковій перспективі. До 
їх переліку входять і механізми розроблення стра-
тегії розвитку підприємства й упровадження змін 
задля досягнення цілей його діяльності. Зміни від-
буваються під впливом зовнішніх чинників середо-
вища економічного суб’єкта і залежно від ситуа-
ції мають за мету, з одного боку, створення таких 
конкурентних переваг та ключових цінностей, які 
здатні забезпечити йому успіх у довгостроковій 
перспективі, а з іншого – трансформацію внутріш-
нього середовища для виживання на ринку і збе-
реження конкурентоспроможності. 

Незважаючи на внутрішні й зовнішні причини 
впровадження змін на підприємстві, сьогодні з 
упевненістю можна стверджувати, що виграє той 
бізнес, в якому здійснюється успішне управління 
ними. Вирішальним чинником, що забезпечує 
ефективність управління змінами, є якісно роз-
роблені щодо конкретних елементів та напрямів 
діяльності підприємства стратегії їх упровадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню впровадження змін на підприємстві при-
свячено значну кількість наукових доробок та при-
кладних праць вітчизняних та закордонних нау-
ковців. Зокрема, заслуговують на увагу результати 
дослідження в означеному напрямі таких україн-
ських учених, як: Т.А. Власенко, Д.К. Воронков, 
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О.О. Гайдей, Л.О. Гончар, Є.Л. Гринь, Г.А. Дорощук, 
Н.В. Коба, В.Г. Краля, О.П. Пащенко, Н.С. Прий-
мак, К.І. Сєрєбряк, С.В. Степаненко, С.Г. Турчіна, 
А.М. Яковчук. 

Водночас, незважаючи на значну кількість 
напрацювань, питання розроблення стратегій 
упровадження змін та побудови системи захо-
дів щодо їх реалізації на підприємстві вимагають 
подальшого дослідження і вирішення. 

Постановка завдання. Мета статті – дослідити 
та розвинути теоретичні засади змін, визначити 
їх ключові чинники та елементи, сформулювати 
стратегії їх упровадження, запропонувати заходи 
для успішної реалізації змін на підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективне управління змінами на підприємстві 
дає змогу інтегрувати його стратегію, бізнес-про-
цеси, ресурси, технології та персонал для підви-
щення продуктивності та забезпечення постійного 
їх удосконалення в мінливому зовнішньому серед-
овищі, трансформувавши його виклики у джерело 
унікальних конкурентних переваг.

Зміни – це послідовний процес трансформа-
ції підприємства з використанням існуючих кон-
цептуальних положень, методів та технологій, у 
результаті якого ним буде досягнуто нового рівня. 
Якщо ж йдеться про стратегічні зміни, то на увазі 
маються ті з них, які спрямовані на досягнення 
стратегічних цілей підприємства. Стратегічні зміни 
мають бути пов’язані з ключовими, принципово 
важливими для підприємства перетвореннями 
довготривалого характеру, які мають кардинальне 
значення для функціонування бізнесу і спричиня-
ють довготривалі і невідворотні наслідки [1, с. 8]; 
є відповіддю суб’єкта господарювання на вплив у 
зовнішньому середовищі [2].

Отже, зміни, спрямовані на досягнення цілей 
підприємства в умовах динамічного бізнес-середо-
вища, здійснюються в усіх сферах функціонування, 
на всіх рівнях та в усіх його підсистемах, а тому 
їхній вплив може стосуватися різних елементів та 
напрямів діяльності економічного суб’єкта, зокрема 
стратегії розвитку та процесів її реалізації.

Основою для впровадження змін на підприєм-
стві слугують базова стратегія розвитку, а також 
стратегічні альтернативи, а необхідність здій-
снення змін зумовлена наявними зовнішніми (дії 
зовнішніх стейколдерів, тренди у сфері інновацій, 
процеси діджиталізації, економічна і політична 
ситуація тощо) і внутрішніми (інтереси керівни-
цтва, стиль управління, лідерство, «вузькі місця» в 
організації бізнес-процесів, застарілість продукту 
і/або технологій тощо) чинниками. При цьому слід 
зауважити, що з-поміж зовнішніх чинників найбіль-
ший вплив на необхідність проведення змін мають 
фактори ближнього зовнішнього середовища під-
приємства. Водночас значним за силою є вплив 
внутрішніх чинників, виникнення яких може бути 

спричинене дією зовнішнього середовища і/або 
внутрішніми процесами та результатами життєді-
яльності підприємства. 

У науковій літературі визначено, що сьогодні 
зміни торкаються таких аспектів підприємства:

1. Основної структури, завдань і діяльності, 
застосовуваної технології, управлінських структур 
і процесів, організаційної культури, людей, ефек-
тивності роботи організації, її престижу в ділових 
колах і в суспільстві [3, с. 71].

2. Організаційної структурі, технології, мотива-
ції персоналу, компетенції, фінансового і ресурс-
ного забезпечення [4].

3. Ефективності чинної стратегії її функціональних 
складників; стану потенціалу стратегічних змін та його 
локальних складників, їх співвідношення; стратегіч-
них можливостей змін, які визначаються на макроеко-
номічному, галузевому та локальному рівнях зовніш-
нього середовища підприємства; типу корпоративної 
культури та рівня опору змінам [5, с. 141].

Загалом проведений аналіз підходів до визна-
чення аспектів упровадження змін дає змогу зро-
бити висновок, що реалізація стратегії впровад-
ження змін здійснюватиметься щодо конкретних 
елементів, за визначеними напрямами і з викорис-
танням певних методів та інструментів. 

В основу визначення внутрішніх елементів під-
приємства, щодо яких необхідно впроваджувати 
зміни, пропонуємо покласти модель McKinsey 7S 
(табл. 1). 

Це дасть змог прийняти обґрунтовані управлін-
ські рішення та розробити заходи щодо їх реаліза-
ції. Як відомо, ця стандартна модель містить сім 
взаємопов’язаних між собою елементів ((structure 
(структура), strategy (стратегія), systems (системи), 
shared values (загальні цінності), style (стиль), 
skills (навики і вміння), staff (персонал)), які пови-
нна мати будь-яка успішна організація й у процесі 
аналізу яких стає можливим оцінити її готовність 
до змін, тобто визначити, чи досягла вона такого 
стану, «за якого всі підсистеми налаштовані на 
сприятливі умови планування та впровадження 
результатів змін» [6, с. 85]. 

Цілевстановлення, планування та інформа-
ційне забезпечення. Сучасні тренди VUCA-світу, 
зокрема цифрова трансформація та інтеграція 
інновацій у практику бізнесу, зробили безпідстав-
ними та в багатьох випадках повністю перекрес-
лили сподівання економічних суб’єктів на інертне 
функціонування і сталий розвиток. У цих умовах 
створення нових бізнес-моделей і використання 
сучасних методів та інструментів управління 
дадуть підприємствам змогу бути конкуренто-
спроможними та утримувати позиції лідерства 
на ринку. З огляду на ці обставини, актуальним 
постає питання підвищення якості планування, 
оскільки успіх у бізнесі багато в чому залежить від 
планування ефективності його розвитку, акумулю-
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Таблиця 1
Стратегії та заходи впровадження змін на підприємстві

№ 
з/п Елемент Стратегія впровадження змін Заходи з реалізації стратегії

1

Цілевстановлення, 
планування та 
інформаційне 
забезпечення

Досягнення взаємозв’язку 
та синергетичного ефекту 
цілевстановлення та планування 
на основі впровадження 
когерентної інформаційної системи 
та створення для стейкхолдерів 
спільного інформаційного простору 

Використання сучасних інструментів 
стратегічного та оперативного планування 
(форсайт, Kanban, АВС/АВМ-технології тощо).
Впровадження систем контролінгу, 
бюджетування, проєкт-менеджменту.
Використання форсайт-методів та методики 
мережевого планування

2 Організаційна культура 
та цінності

Досягнення узгодженості між 
цінностями організації і цінностями 
кожного конкретного працівника 
в межах організаційної культури 
певного типу 

Управління цінностями.
Управління опором та конфліктами.
Формування позитивного соціально-
психологічного клімату (довірчі відносини, 
партнерство)

3
Організаційна 
структура та 
комунікації

Досягнення відповідності між 
організаційною структурою та 
стратегією, оптимізація розподілу 
повноважень та відповідальності 
серед персоналу за функції і 
бізнес-процеси, підвищення якості 
управління на основі використання 
сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій

Використання технології організаційного 
проєктування.
Упровадження партисипативних, адаптивних, 
проєктних організаційних структур.
Управління комунікаціями. 
Упровадження інноваційних інформаційно-
комунікаційних технологій

4 Персонал та участь

Розвиток ключових 
компетентностей персоналу, 
підвищення його інноваційної 
активності, гнучкості та 
адаптивності 

Управління знаннями (тренінги, індивідуальне, 
групове, командне навчання).
Стимулювання інноваційної
активності персоналу. 
Упровадження принципів економіки участі, 
геймефікації.
Упровадження системи маркетингу персоналу.
Управління кар’єрою. 
Використання персонал-технологій 
формування ефективної поведінки.
Упровадження ефективних систем мотивації 
(у т. ч. системи винагород)

5 Стиль керівництва та 
лідерство

Досягнення відповідності між 
стилем управління і цілями 
організації, розвиток професійних 
компетентностей керівника та 
якостей лідера

Оцінка результатів, заохочення найкращих 
співробітників.
Розвиток професійних компетентностей 
керівника і ключових компетентностей 
лідерства (тренінги, коучинг).
Партисипативне управління.
Формування і розвиток команди

6 Ресурси, технології, 
бізнес-процеси

Підвищення якості управління 
бізнес-процесами та 
продуктивності на основі 
ефективного використання 
ресурсів і впровадження сучасних 
виробничих й інформаційних 
технологій

Упровадження систем бюджетування, 
реінжинірингу, фінансового ризик-
менеджменту. Використання методологій 
ощадливого виробництва, TQM.
Використання бенчмаркінгу, аутсорсингу, 
інструментів гринфилду та рефреймінгу

Джерело: складено автором

вання інформації про стан цільових ринків, влас-
ний стан підприємства і його положення на ринку, 
про стан і положення конкурентів на ринку тощо. 

Попри значну кількість проблем сучасних сис-
тем планування, головними з них є такі: по-перше, 
умови зовнішнього середовища надзвичайно 
динамічні і мають високий ступінь невизначеності; 
по-друге, використовуються застарілі технології та 
інструменти планування, зокрема у сфері страте-
гічного та оперативного планування. 

Досягнення у процесі планування ефекту коге-
рентності та синергічного ефекту, урахування 

попиту і пропозиції та інтересів стейкхолдерів, 
наявність ітеративного (зворотного) зв’язку між 
складовими елементами планування, доступ до 
інформації її використання в процесі планування, 
застосування новітніх методів, технологій та 
інструментів стратегічного та оперативного плану-
вання, розроблення і реалізація програм стратегіч-
них змін і проєктів щодо їхньої реалізації – це ті з 
головних вимог, яким повинна відповідати сьогодні 
система планування сучасного підприємства.

Організаційна культура та цінності. Упрова-
дження стратегічних змін на підприємстві буде 
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вкрай утрудненим, якщо керівники не зосеред-
жуватимуть свою увагу, крім інших аспектів, на 
такому феномені, як організаційна культура. 

Глибока невідповідність між сучасними трен-
дами інформатизації та потребами інноваційного 
розвитку економічних суб’єктів, з одного боку, та 
консервативною здебільшого організаційною куль-
турою, яка й дотепер існує на багатьох вітчизняних 
підприємствах – з іншого, ставить значні перепони 
впровадженню необхідних змін задля реаліза-
ції стратегій розвитку підприємств. У цій ситуації 
керівники не враховують, що персонал може не 
приймати зміни, проявом чого стане виникнення 
опору з боку працівників, який за певних умов 
призведе до серйозних конфліктів із негативними 
наслідками. Досягнення цілей змін на підприєм-
стві неминуче пов’язане з подоланням опору, а 
тому його оцінювання, типізація та вимірювання є 
обов’язковим інтегрованим складником менедж-
менту змін [7].

Окрім того, неврахування під час набору й від-
бору персоналу на певні вакансії можливої невід-
повідності цінностей претендентів на конкретні 
посади укладеному типу організаційної культури 
(зокрема, структурі цінностей організації) може 
негативно позначитися на виконанні ними профе-
сійних обов’язків. О. Дєгтяр та О. Непомнящий [8] 
наголошують на таких негативних наслідках недо-
статньої уваги до проблеми цінностей та їхнього 
сприйняття:

– обмеження конкурентних можливостей орга-
нізації;

– посилення індивідуалістичних мотивів діяль-
ності, які не завжди відповідають організаційним 
інтересам;

– падіння авторитету керівництва;
– ірраціональне використання людського 

потенціалу. 
Натомість можна стверджувати, що прийняття 

цінностей усіма членами організації дасть змогу 
забезпечити її стабільне функціонування і розвиток. 

Організаційна структура та комунікації. Сучасні 
організаційні структури, крім іншого, повинні вико-
нувати такі дві функції: 

1) забезпечувати ефективну комунікацію між 
підрозділами та рівнями управління всередині під-
приємства;

2) забезпечувати взаємодію підприємства та його 
окремих підсистем із зовнішніми стейкхолдерами.

Грамотно спроєктована організаційна структура 
базується на дієвому внутрішньому координацій-
ному механізмі, раціональному розподілі повно-
важень, використанні ефективних комунікаційних 
схем. Її дизайн обов’язково повинен здійснюватися з 
урахуванням вимог адаптації до внутрішніх і зовніш-
ніх чинників, що призведе до підвищення ефектив-
ності системи організаційного менеджменту підпри-
ємства. У цьому ракурсі впровадження адаптивних 

організаційних структур зі складною і водночас 
оптимальною архітектурою взаємозв’язків між її 
елементами – це одна з необхідних умов успішної 
реалізації змін на підприємстві. 

Водночас побудова ефективних організацій-
них структур неможлива без використання такого 
важливого інструменту управління, як комуніка-
ції. Саме їхній стан визначає наявність та ефек-
тивність необхідних взаємозв’язків між окремими 
складовими елементами організаційної структури, 
можливість вчасного й адекватного реагування 
на прямий і/або опосередкований вплив чинників 
зовнішнього середовища, що у підсумку сприя-
тиме досягненню стратегічних цілей підприємства.

Загалом можна стверджувати, що правильно 
побудована організаційна структура є, з одного боку, 
механізмом створення базису для прийняття опти-
мальних управлінських рішень, а з іншого – інстру-
ментом ефективної реалізації стратегії підприємства. 

Персонал та участь. Успішне впровадження 
змін вимагає перегляду процесів розвитку персо-
налу й активізації його участі в управлінні підпри-
ємством. Необхідність розвитку персоналу зумов-
лена невідповідністю між наявними у працівників 
знаннями і навичками й тими знаннями та нави-
чками, які потрібні для досягнення поставлених 
цілей. Водночас традиційні системи навчання та 
розвитку персоналу не зовсім відповідають сучас-
ним вимогам, оскільки здатні здебільшого лише 
компенсувати нестачу необхідних знань та нави-
чок у працівників. 

Успішній реалізації стратегії підприємства спри-
ятимуть підтримка та розвиток творчої активності 
її співробітників, підвищення їхньої мотивації, 
широке залучення працівників у процес прийняття 
управлінських рішень. У цьому ракурсі саме парти-
сипативне управління сприяє інтеграції інтересів 
усіх працівників підприємства, посилює їхню заці-
кавленість у кінцевих результатах праці та інтегрує 
їхні зусилля для досягнення цілей організації.

Водночас для створення атмосфери широкої 
участі й зацікавленості співробітників у вирішенні 
завдань у межах процесу впровадження змін 
необхідно належну увагу приділяти проблемі зао-
хочення, зокрема у розрізі застосування дієвого 
механізму мотивації й стимулювання.

Стиль керівництва та лідерство. Запорукою 
досягнення підприємством поставлених цілей є 
наявність якісного і високопрофесійного менедж-
менту. Саме йому належить провідна роль у вияв-
ленні необхідності змін щодо конкретного елементу 
та за конкретним напрямом діяльності підприємства. 

Сучасний керівник повинен самотужки вибирати 
та застосовувати той стиль керівництва, який най-
більше відповідає ситуації, що сьогодні склалася 
на підприємстві, враховує особливості організації 
(її культуру, цінності, характеристики працівників 
тощо) та сприяє досягненню поставлених цілей. 
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Проте володіння значними управлінськими зна-
ннями, вміння мислити стратегічно та приймати 
адекватні ситуації, що склалася, рішення, безпе-
рервна самоосвіта та самовдосконалення тощо – 
усе це не зажди призведе до очікуваних результатів. 
Сучасні керівники повинні мати лідерський талант. 

Ресурси, технології, бізнес-процеси. Якісне 
управління бізнес-процесами створить необхідні 
умови для досягнення успіху процесу впровад-
ження змін на підприємстві. Перш за все тут слід 
увагу звернути на такі аспекти: 

1) досягнення відповідності між стратегією і 
необхідними для її реалізації ресурсами;

2) досягнення бажаного рівня ефективності біз-
нес-процесів щодо визначених стратегічних цілей 
у ракурсі отриманих результатів та необхідних для 
забезпечення бізнес-процесів витрат. 

У розрізі забезпечення операційної та інвестицій-
ної діяльності необхідними фінансовими ресурсами 
та їх ефективного використання на сучасних підпри-
ємствах необхідно застосовувати систему фінан-
сового плануваннями, зокрема таку його форму, 
як бюджетування. Саме бюджетування дає змогу 
адекватно реагувати на зовнішні і внутрішні зміни, 
конкретизувати стратегічні цілі та здійснювати систе-
матичний контроль над їх досягненням, «інтегрувати 
методи і показники оперативного планування у сис-
тему управління фінансами» [9, с. 191].

Ще одним інструментом забезпечення ефек-
тивності бізнес-процесів має стати реінжиніринг, 
що передбачає радикальне переосмислення і кар-
динальну перебудову процесів організації з вико-
ристанням упровадженої на підприємстві нової 
інформаційної системи. Багатовекторність реінжи-
нірингу дає змогу значно поліпшити ключові показ-
ники діяльності підприємства в розрізі зниження 
витрат, підвищення продуктивності, оптимізації 
системи управління організацією і персоналом 
тощо, що у підсумку дасть змогу побудувати нову 
модель бізнесу. 

Слід зазначити, що ефективність упрова-
дження запропонованих стратегій змін та вибір 
заходів щодо їх реалізації залежатимуть від форми 
організації бізнесу, галузевої належності, розмірів 
і спеціалізації підприємства, наявності процесів 
інтеграційного розвитку та диверсифікації й інших 
чинників. 

Висновки з проведеного дослідження. Зміни 
в діяльності сучасних підприємств формують 
нові умови бізнесу, які дають змогу економічному 
суб’єкту максимально адаптуватися до зовніш-
нього середовища та забезпечити стабільний 
розвиток, оскільки для них характерний акцент 
на інноваційних технологіях, організаційній транс-
формації та капіталізації, ефективному управлінні 
людськими ресурсами та знаннями, оптимізації 
бізнес-процесів та відносин зі стейкхолдерами 
тощо. 

Формування і реалізацію стратегії впровад-
ження змін доцільно здійснювати щодо конкрет-
них елементів внутрішнього середовища підпри-
ємства. Виділення елементів і напрямів змін дає 
змогу прийняти за визначених умов оптимальне 
управлінське рішення щодо стратегії та заходів 
їх упровадження на підприємстві для досягнення 
найкращих результатів.

Рівень готовності підприємства до змін визна-
чає ті його пріоритетні елементи та напрями, щодо 
яких розроблятимуться та реалізовуватимуться 
відповідні стратегії їх упровадження, тому дослід-
ження теоретико-методологічних і практичних 
аспектів оцінки готовності підприємства до змін 
стане вектором подальших наукових розвідок.
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У статті обґрунтовано значення та необ-
хідність розвитку системи анімаційних 
послуг у курортних готелях та туристич-
них комплексах Причорноморського регіону 
України. Визначено основні поняття (аніма-
ція, готельна анімація, готельні анімаційні 
послуги) та види анімації, які задовольняють 
різні потреби туристів (гостей готелю чи 
туркомплексу). Розглянуто особливості 
організації анімаційної діяльності, подано 
механізм реалізації анімаційних послуг та 
складники анімаційної діяльності у готелі 
(туристичному комплексі). Охарактеризо-
вано особливості анімаційного обслугову-
вання в українському туризмі. Виокремлено 
регіональні особливості під час розроблення 
анімаційних програм для курортних готе-
лів (туристичних комплексів) Українського 
Причорномор’я. Визначено вимоги до аніма-
ційних служб та охарактеризовано особли-
вості їхньої роботи. Визначено перспективи 
подальших наукових досліджень у цьому 
напрямі.
Ключові слова: анімація, анімаційна діяль-
ність, анімаційна послуга, готельна аніма-
ція, аніматор, анімаційна служба, Причорно-
морський регіон України.

В статье обоснованы значение и необхо-
димость развития системы анимационных 

услуг в курортных гостиницах и туристи-
ческих комплексах Причерноморского реги-
она Украины. Определены основные поня-
тия (анимация, гостиничная анимация, 
гостиничные анимационные услуги) и виды 
анимации, которые удовлетворяют раз-
личные потребности туристов (гостей 
отеля или туркомплекса). Рассмотрены 
особенности организации анимационной 
деятельности, раскрыты механизм реали-
зации анимационных услуг и составляющие 
анимационной деятельности в гостинице 
(туристическом комплексе). Охаракте-
ризованы особенности анимационного 
обслуживания в украинском туризме. Выде-
лены региональные особенности при раз-
работке анимационных программ для 
курортных отелей (туристических ком-
плексов) Украинского Причерноморья. 
Определены требования к анимационным 
службам и охарактеризованы особенно-
сти их работы. Определены перспективы 
дальнейших научных исследований в этом 
направлении.
Ключевые слова: анимация, анимацион-
ная деятельность, анимационная услуга, 
гостиничная анимация, аниматор, анима-
ционная служба, Причерноморский регион 
Украины.

The article identifies the importance and necessity of developing a system of animation services in resort hotels and tourist complexes of the Black 
Sea region of Ukraine. It is proved that animation activities can be an important factor in the development of resort hotels and tourist complexes, 
increasing their tourist attractiveness, competitiveness and thus stimulating demand for their services. It is determined that animation is one of the 
socio-cultural mechanisms which can create new opportunities for the disclosure of human abilities, for the improvement the quality of life. The basic 
concepts of the researched problem (animation, hotel animation, hotel animation services) and types of animation that satisfy different needs of tour-
ists (hotel or tourist complex guests) are defined, namely: animation in motion, animation through communication, animation through involvement in 
culture, creative animation, rehabilitation animation. Features of animation service in the Ukrainian tourism industry are characterized. Peculiarities 
of the organization of animation activity at the resorts of the Ukrainian Black Sea coast are considered, the mechanism of realization of animation 
services and components of animation activity in hotel (tourist complex) is given. It is proved that in order to stimulate tourist flows to resort hotels 
and tourist complexes of the Black Sea region of Ukraine it is necessary to develop animation services, form the necessary infrastructure, select 
an experienced and effective animation team and consider regional features and advantages when developing animation programs. The regional 
peculiarities in the development of animation programs for resort hotels (tourist complexes) of the Ukrainian Black Sea coast are singled out.  
The requirements to animation services are defined and features of their work are characterized. It is noted that animation activities should be orga-
nized on the basis of studying the demand through surveys, questionnaires of guests (tourists), taking into account the experience of serving guests 
in similar hotels and resorts, as well as successful world experience. Prospects for further research in this area are identified.
Key words: animation, animation activity, animation service, hotel animation, animator, animation service, Black Sea region of Ukraine.

Постановка проблеми. Анімація є одним із 
напрямів розвитку активності населення. Це один 
із соціально-культурних механізмів, за допомо-
гою якого можуть створюватися умови для виник-
нення і розкриття людських здібностей та потреб, 
для нових можливостей і способів використання 
в нових умовах життя, тобто підвищення якості 
життя. Саме поняття «анімація» дає змогу, з одного 
боку, досить точно охарактеризувати цілі соціо-
культурної діяльності, виявляти її одухотворяю-
чий, консолідуючий характер, а з іншого – визна-
чати духовний аспект взаємовідносин аніматорів 

та туристів, заснованих на глибинному зверненні 
до вічних ціннісних орієнтирів. Саме анімаційна 
діяльність може стати вагомим чинником розвитку 
курортних готелів та туристичних комплексів Укра-
їнського Причорномор’я, підвищуючи їхню турис-
тичну привабливість, конкурентоспроможність та 
стимулюючи попит на їхні послуги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням та проблемам анімаційної діяльності 
(рекреаційної, туристичної) присвячено праці 
таких українських та іноземних учених, як І. Агє-
єва [1], С. Байлик [2; 9], І. Булигіна [4], А. Вороніна 
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[3], Н. Гаранін [4], О. Гарбера [5], Є. Єрмакова [6], 
С. Килимистий [8], О. Кравець [2; 7; 9], О. Шикіна 
[10] та ін. При цьому з наукового погляду не дослі-
джено аспекти розвитку анімаційних послуг у 
курортних готелях Українського Причорномор’я, 
які б ураховували специфіку регіону та можливості 
місцевої рекреаційної (дозвіллєвої) інфраструк-
тури.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування переваг та доцільності розвитку 
анімаційної діяльності у системі послуг курортних 
готелів та туристичних комплексів Українського 
Причорномор’я.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний та якісний туристичний, готельний, 
курортний сервіс практично неможливо уявити 
без такого напряму діяльності, як анімація. Світо-
вий досвід засвідчує, що у конкурентоспроможне 
туристичне та готельне обслуговування включено 
й анімаційний складник: спортивні активності та 
змагання, танцювальні вечори, ігри, майстер-
класи, заняття з особистісного розвитку, фести-
валі, карнавали, екскурсії як для дорослих, так і 
для дітей – усе, що оживляє відпочинок (адже і сам 
термін «анімація» походить від латинських слів 
anima – душа, animatus – одухотворення [5; 6; 9])  
завдяки враженням від безпосередньої участі в 
анімаційних заходах. 

Анімація – це різновид туристської діяльності, 
здійснюваної на туристському підприємстві (тур-
комплекс, готель, круїзний теплохід, потяг і т. д.), 
яка залучає туристів у різноманітні заходи через 
участь у спеціально розроблених програмах 
дозвілля [4].

Анімаційні готельні послуги – це додаткові 
послуги, що надаються туристу та дають змогу 
поряд із добре організованими проживанням, хар-
чуванням створити найбільш комфортні умови 
для відпочинку [2]. 

Готельна анімація – комплексна рекреаційна 
послуга, заснована на особистих людських кон-
тактах аніматора з туристом та їх спільній участі 
в розвагах, пропонованих анімаційною програмою 
туркомплексу, має свої особливості: проєктується, 
організується і проводиться самим готелем згідно 
зі споживчим інтересом, що вивчається на основі 
анкетних опитувань і особистого контакту персо-
налу готелю з гостями, наявним досвідом обслуго-
вування гостей тощо [9, с. 30].

Отже, анімаційна діяльність – це, з одного боку, 
рекреаційна, соціально-культурна, дозвіллєва 
діяльність туристів, гостей готелів, туристичних 
комплексів, що здійснюється під керівництвом ані-
маторів, а з іншого – це діяльність із розроблення, 
організації та реалізації анімаційних програм.

У сфері гостинності виділяються такі види ані-
мації, які спроможні задовольнити різні потреби 
туристів (гостей готелю чи туркомплексу):

– анімація в русі – задовольняє потреби 
туриста (гостя готелю чи туркомплексу) в русі шля-
хом залучення його до участі у спортивних іграх, 
до занять аеробікою, аквааеробікою, відвідування 
дискотек і т. п. заходах; 

– творча анімація – задовольняє потребу 
туриста у творчості шляхом участі у майстер-кла-
сах, творчих конкурсах тощо;

– анімація через спілкування – задовольняє 
потребу туриста у спілкуванні з іншими людьми, 
обміні інформацією;

– анімація через залучення до культури – задо-
вольняє потребу туриста у духовному розвитку 
завдяки відвідуванню музеїв, вивченню пам’яток 
історії, культури, архітектури;

– реабілітаційна анімація – задовольняє потребу 
туриста у психологічному розвантаженні від повсяк-
денної втоми шляхом контакту з природою, участі 
морських прогулянках, екскурсіях тощо [7].

Правильно й ефективно організована анімація 
не залишає гостя без уваги, він безперестанно 
зайнятий тим, що приносить йому позитивні емо-
ції, задоволення, формує чудовий настрій і викли-
кає бажання знову отримати подібні враження.

Анімаційна діяльність активно розвивається у 
системі світового туристичного та готельного біз-
несу, слугуючи засобом конкурентної боротьби 
між подібними за рівнем сервісу, зірковістю, інф-
раструктурою та ціновою політикою готелями і 
туристськими комплексами. Закордонний досвід 
організації анімаційного обслуговування курорт-
них готелів Туреччини, Єгипту, Болгарії та інших 
туристичних країн підкреслює значення курортної 
анімації під час формування попиту на туристичні 
послуги. Тобто за інших рівних умов турист схиль-
ний вибрати готель для відпочинку, де надаються 
такі анімаційні послуги. Турист із середнім рівнем 
достатку готовий платити і більше, замовляючи 
тур із відпочинком у готелі з анімацією, оскільки у 
такому готелі буде краще розвинена інфраструк-
тура, а з дітьми займатимуться аніматори.

Великі готелі на морських курортах часто 
наймають цілі команди аніматорів. Одні з них від-
повідають за розваги гостей біля басейну, інші – за 
організацію вечірнього дозвілля, треті – за про-
грами активного відпочинку у фітнес-центрах та 
спортивну анімацію, четверті – за дитячі розваги 
[6, с. 31]. Поступово професія аніматора стає 
затребуваною й у невеликих готелях.

В українському туризмі система анімаційного 
обслуговування перебуває на етапі становлення 
та пристосування до сучасних умов туристичного 
ринку. Останнім часом українські туроператори 
почали включати до програм своїх турів деякі ані-
маційні програми, такі, наприклад, як гуцульська 
забава, майстер-клас із ліжникарства, українська 
коляда тощо, хоча це стосується передовсім турів 
і дестинацій Українських Карпат та Закарпаття.
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Що ж стосується Причорноморського регі-
ону України, то, на жаль, місцеві курортні готелі 
неефективно, на думку автора, використовують 
цей напрям організації дозвілля в обслуговуванні 
туристів (або й не використовують його взагалі). 
Як приклад готелю з розвиненою анімаційною 
програмою можна назвати готель «Аквапарк 
Затока» (смт Затока), де працює професійна 
команда аніматорів (animation team) та розвинута 
необхідна інфраструктура (ігрові майданчики, 
аквапарк, кінотеатр, наявне необхідне споря-
дження). Частково анімаційний сервіс (надаються 
окремі анімаційні послуги, наприклад екскурсії, 
більярд, дитяча анімація) представлений у готелі 
«Одеса» (місто Коблево), готелі «Анна Марія» 
(селище Курортне) та деяких інших. Зрозуміло, 
що навіть такий «частковий» сервіс є вагомою 
конкурентною перевагою перед тими готелями та 
туркомплексами, де анімаційні послуги не нада-
ються взагалі.

Для стимулювання туристичних потоків у 
курортні готелі та туристичні комплекси Причор-
номорського регіону необхідно на основі комп-
лексного професійного підходу розвивати ані-
маційне обслуговування, формувати необхідну 
інфраструктуру, підбирати анімаційну команду з 
досвідом роботи та використовувати регіональні 
особливості й переваги під час розроблення ані-
маційних програм.

Такими регіональними перевагами можуть стати:
– наявність зручних піщаних пляжів для прове-

дення спортивних анімаційних програм, організа-
ції квест-атракцій для дітей та дорослих;

– природні туристичні ресурси для організації 
екскурсійної діяльності (екскурсії в Одесу, на ост-
рів Березань, морські прогулянки);

– виробничі потужності регіону (наприклад, 
винний завод у Коблево, де проводяться екскурсії 
на виробництво та дегустація вин);

– дозвіллєва інфраструктура регіону (зоопарк у 
Миколаєві, аквапарк у Коблево) та ін.

Для впровадження системи анімаційного 
обслуговування в межах курортного готелю (чи 
туристичного комплексу) необхідно володіти чітко 
продуманим механізмом реалізації такого обслу-
говування, який пропонується на рис. 1.

Анімаційні послуги залучають туристів, гостей 
готелів і туристичних комплексів до активних ціле-
спрямованих дій шляхом особистих контактів з 
аніматорами. Слід відзначити, що така взаємодія 
здійснюється відповідно до наперед розробленої 
програми, причому турист сам може вибирати ті 
заходи, які для нього є цікавими та які здатні при-
нести йому позитивні емоції. Один із головних 
принципів анімаційної діяльності – добровільність.

Для ефективної реалізації анімаційної діяль-
ності необхідні три складника:

– концепція готельної анімаційної діяльності, 
яка включає як типові анімаційні програми, так і 
авторські, регіональні, унікальні з можливістю їх 
адаптації до реальних груп та особистостей;

– матеріально-технічна база й інвентар для 
спортивно-оздоровчих і розважальних занять;

– анімаційна команда, яка здатна втілити кон-
цепцію, програми і методики в дійсність, а також 
допоміжний персонал.

Системоутворюючу роль у цих складниках ані-
маційної діяльності повинен виконувати головний 
аніматор (головний анімаційний менеджер), котрий 
управляє штатом аніматорів та координує роботу 
допоміжного персоналу (у взаємодії з технічним 
директором чи начальником господарської служби), 
а також працівниками інших служб, які залучаються 
до анімаційного обслуговування туристів (рис. 2).

Ефективна організація роботи анімаційної 
служби готелю/туркомплексу покликана забез-
печити оптимальну взаємодію всієї анімаційної 
команди та всіх її структурних елементів. Органі-
зація анімаційної діяльності як складова частина 
технологічного процесу вимагає жорсткого дотри-
мання професійної самостійності всіх фахівців та 
одночасно всебічного розвитку їх активності й іні-
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Рис. 1. Механізм реалізації анімаційних послуг
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ціативи в рамках конкретних завдань своїх 
структурних підрозділів [2].

Анімаційну діяльність слід організову-
вати на основі вивчення попиту шляхом 
опитування, анкетування гостей (туристів) 
з урахуванням досвіду обслуговування 
гостей в аналогічних готелях і туркомплек-
сах, а також успішного світового досвіду.

Служби анімації відіграють величезну 
роль у формуванні іміджу будь-якого 
готелю чи туристичного комплексу. Саме 
аніматори створюють неповторний образ 
своєму закладу, зав’язують дружні сто-
сунки з туристами, запрошуючи їх повер-
нутися сюди знову. Анімаційна команда 
формує дружню, гостинну та комфортну атмос-
феру в готелі, задовольняючи потреби туристів у 
духовному та фізичному розвиткові, емоційному 
збагаченні завдяки позитивним емоціям. 

Висновки з проведеного дослідження. При-
чорноморський регіон України є надзвичайно при-
вабливим із погляду розвитку туристичних послуг, 
особливо за умов пандемії та обмежень щодо виїз-
ного туризму. Вагомим чинником розвитку курорт-
них готелів та туристичних комплексів Українського 
Причорномор’я може стати анімаційна діяльність, 
яка здатна підвищити їхню туристичну привабли-
вість, конкурентоспроможність, стимулюючи, таким 
чином, попит на їхні послуги та підвищуючи ефек-
тивність їхньої господарської діяльності. Анімаційна 
діяльність має комплексний характер завдяки спеці-
альним анімаційним програмам, які охоплюють різні 
види та форми анімації й організації дозвілля, спри-
яючи створенню умов для приємного спілкування, 
особистих і спільних розваг та позитивних емоцій.

Перспективними для подальших досліджень 
є питання економічної ефективності анімаційних 
програм у курортних готелях та туристичних комп-
лексах, розвиток системи регіональних, традицій-
них анімаційних програм, дослідження технологіч-
них, економічних, правових аспектів розроблення 
анімаційних програм.
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У статті здійснено огляд виникнення та 
використання понять «підприємництво», 
«корпоративне підприємництво» та «інтра-
пренерство», досліджено змістовне напо-
внення та взаємозв'язок означених понять. 
Визначено, що концепції інтрапренерства, 
корпоративної венчурної діяльності, стра-
тегічного підприємництва та корпоратив-
ного підприємництва застосовуються для 
характеристики різноманітних організацій-
них феноменів, що вказують на здійснення 
процесу підприємництва на рівні окремої 
організації. Встановлено, що підприємницька 
орієнтація співробітників виражається у 
прояві ініціативи, розпізнаванні та організа-
ції соціальних, економічних механізмів ство-
рення нової ціннісної пропозиції, прийняття 
ризику та можливих невдач. Запропоновано 
застосувати поняття «корпоративне під-
приємництво», оскільки воно акумулює у собі 
всі можливі прояви підприємницької поведінки 
працівників у межах бізнес-організацій.
Ключові слова: підприємництво, корпора-
тивне підприємництво, стратегічне під-
приємництво, інтрапренерство, внутрішнє 
підприємництво, корпоративна венчурна 
діяльність.

В статье сделан обзор возникновения и 
использования понятий «предприниматель-

ство», «интрапренерство» и «корпоратив-
ное предпринимательство», исследованы 
сущностное наполнение и взаимосвязь 
указанных понятий. Определено, что кон-
цепции интрапренерства, корпоративной 
венчурной деятельности, стратегического 
предпринимательства и корпоративного 
предпринимательства применяются для 
характеристики различных организаци-
онных феноменов, которые указывают 
на осуществление процесса предпринима-
тельства внутри отдельной организации. 
Установлено, что предпринимательская 
ориентация сотрудников выражается в 
проявлении инициативы, распознавании и 
организации социальных, экономических 
механизмов создания нового ценностного 
предложения, принятия риска и возможных 
неудач. Предложено применять понятие 
«корпоративное предпринимательство», 
поскольку оно аккумулирует в себе все воз-
можные проявления предпринимательского 
поведения работников в пределах бизнес-
организаций.
Ключевые слова: предпринимательство, 
корпоративное предпринимательство, 
стратегическое предпринимательство, 
интрапренерство, внутреннее предпри-
нимательство, корпоративная венчурная 
деятельность.

The article presents the author’s observations on the occurrence and application of concepts «corporate entrepreneurship» and «intrapreneurship», the 
content of mentioned terms is investigated. It is demonstrated that these concepts are used to characterize different organizational phenomena, which reveal 
the execution of the process of entrepreneurship at the level of business enterprise. It is emphasized that the process of entrepreneurship inside organiza-
tions means the exploitation of new opportunities by individuals independent of the resources they currently control. Entrepreneurship is explained as the 
dynamic process of creating incremental wealth and stimulating the surrounding environment though new combinations of existing or novel resources. The 
common features and differences of independent entrepreneurship and corporate entrepreneurship are provided. The article clarifies that entrepreneurial 
orientation of the personnel can be indicated through the existence of three behavioral attributes: initiative taking, organizing social and economic mecha-
nisms to turn resources into value propositions and wealth, acceptance of the risk and possible failure. The identification and exploitation of the creativity 
and innovation capability of internal organizational members is considered as essential mean of the activation of human potential, which leads to increase 
in internal process effectiveness and creation of new businesses. Concepts «intrapreneurship», «corporate venturing», «strategic entrepreneurship» and 
«corporate entrepreneurship» are used to define entrepreneurial process inside organization. It is highlighted that the aim of the research is to illustrate the 
correlation between the concepts «entrepreneurship», «intrapreneurship», «corporate entrepreneurship». The different approaches to corporate entrepre-
neurship are presented: strategy oriented approaches, approaches oriented on organizing, culture and personality-oriented approaches. It is proposed to 
use term «corporate entrepreneurship», as it accumulates all possible manifestations of entrepreneurial behavior of the personnel inside organizations.
Key words: entrepreneurship, corporate entrepreneurship, strategic entrepreneurship, intrapreneurship, internal entrepreneurship, corporate venturing.

Постановка проблеми. Зміни у практиці управ-
ління багатьох зарубіжних та, останнім часом, 
українських підприємств зумовлює входження в 
обіг таких понять, як «інтрапренерство» та «кор-
поративне підприємництво». Дані терміни позна-
чають нові концепції управління, що засновуються 
на заохоченні співробітників до висунення власних 
ідей з удосконалення внутрішніх процесів, а також 
стосовно розроблення та впровадження нових 
технологій, продуктів, послуг. Такі співробітники, 
будучи пов'язаними з материнською компанією, 
насправді наділяються широкими повноважен-
нями та автономією стосовно реалізації інновацій-
них проєктів та можуть діяти у способи, які при-
таманні радше незалежним підприємцям, аніж 

працівникам існуючих підприємств. Широкий набір 
форм та методів реалізації творчого потенціалу 
співробітників зумовлює існування термінологічної 
однозначності у поясненні таких організаційних 
феноменів. Використання понять «інтрапренер-
ство» та «корпоративне підприємництво» часто 
не суперечать один одному, хоча думки науков-
ців стосовно їх співвідношення розходяться. Дана 
ситуація актуалізує необхідність здійснення теоре-
тичного осмислення змісту зазначених понять та 
доцільності їх використання під час опису конкрет-
них організаційних явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань генерації та реалізації інно-
ваційних проєктів внутрішніми підприємцями при-
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свячено роботи таких дослідників: Р. Пітерсона та 
Д. Бергера [1], Н. Макраї [2], Р. Кантер [3], Г. Піншо 
[4], М. Морріса, Д. Куратко та Дж. Ковіна [5], 
П. Друкера [6], М. Эбнера, Г. Франка, К. Корунки та 
М. Люгера [7], Ю. Грудзевич [8] та ін. Високо оціню-
ючи дані напрацювання у сфері інтрапренерства 
та корпоративного підприємництва, варто відзна-
чити необхідність уточнення співвідношення озна-
чених організаційних феноменів.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є огляд підходів різних науковців до пояснення 
змісту підприємництва, інтрапренерства та корпо-
ративного підприємництва, а також надання про-
позиції стосовно їх співвідношення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перші ідеї про привнесення підприємниць-
ких ідей у великі стабільні компанії з'являлися 
у 70-х роках ХХ ст. Р. Пітерсон (R. Peterson) та 
Д. Бергер (D. Berger) у статті Entrepreneurship in 
Organizations: Evidence from the Popular Music 
Industry (1971 р.) [1] досліджували особливості 
управління компаніями, які функціонують в умовах 
частої та стрімкої зміни зовнішнього середовища: 
технологічного, економічного, конкурентного, 
ринку праці та ресурсів за умов фрагментації рин-
ків та нових вимог споживачів, змін у законодав-
чому та регуляторному полі, а також стрімкої гло-
балізації та взаємозалежності як економік різних 
країн, так і окремих галузей.

Н. Макраї (N. Macrae) виклав результати свого 
дослідження у статті The Coming Entrepreneurial 
Revolution (1976 р.) [2] та означив рух у напрямі 
«підприємницької революції», яка значно змінює 
методи управління бізнесом та означає зник-
нення великих бізнес-корпорацій (big business 
corporations) у звичній для нас формі. Топ-
менеджмент був уже не спроможний забезпечити 
підвищення ефективності діяльності організацій 
суто за рахунок принципів наукового менедж-
менту, розроблених Ф. Тейлором, та адміністра-
тивних принципів А. Файоля. Такі принципи дають 
змогу підвищувати внутрішню продуктивність та 
ефективність організацій за відносно стабільних 
зовнішніх умов. Уже 70–80-ті роки ХХ ст. показали, 
що дестабілізація товарних та фінансових ринків, 
міжнародна конкуренція висувають необхідність 
у гнучкості організацій, швидкості реагування на 
запити споживачів, адаптивних та мотивованих 
працівників, а також продукції з коротшими життє-
вими циклами. Це змусило менеджерів застосо-
вувати абсолютно відмінні принципи: співробітни-
цтва, орієнтації на креативні підходи до вирішення 
проблем, активного обміну інформацією.

Поняття «інтрапренерство» виникло у США 
у 80-х роках ХХ ст., уже через декілька десятків 
років у крупних корпораціях з'явилася посада 
інтрапренера, тобто співробітника, який займа-
ється підвищенням ефективності господарської 

діяльності, головним чином, через використання 
творчого потенціалу співробітників та надання їм 
доступу до власних ресурсів компанії [9].

Нові ідеї та принципи управління знайшли 
розвиток у роботах Р. Кантер (R.M. Kanter). 
Зокрема, книга The Change Masters. Innovation 
and Entrepreneurship in the American Corporation 
(1983 р.) [3] акцентує увагу на способах, мето-
дах, принципах, які б стимулювали створення й 
упровадження більшої кількості інновацій та вияв 
ініціативи працівників великих підприємств. Важ-
ливою різницею інноваційних та стагнуючих ком-
паній було відзначено те, що у перших ефективно 
використовуються можливості та повноваження 
для вирішення поточних проблем та перешкод 
організації шляхом упровадження як масштаб-
них інновацій різного роду (продуктів, послуг, тех-
нологічних процесів, маркетингових стратегій та 
організаційних практик) так і мікроінновацій, які у 
цілому формують здатність компанії бути сенси-
тивними та адаптивними до нових вимог зовніш-
нього середовища. Організації, які створюють 
внутрішній контекст на базі прогресивних практик 
управління людським капіталом, демонструють 
довгострокову прибутковість та зростання інших 
фінансових показників діяльності.

Р. Кантер у The Change Masters застосовує 
поняття «корпоративний підприємець» (corporate 
entrepreneur) [3, с. 21] та чітко встановлює 
взаємозв'язок інновацій та корпоративного під-
приємця. Інновації – термін, який застосовується 
у декількох розуміннях: 1) нові винаходи, які від-
різняються своєю оригінальністю та привносять 
щось нове для організації; 2) упровадження чогось 
нового для організації, що не обов'язково є абсо-
лютно новим для неї, та тотожне поняттю «зміни» 
[3, с. 395]. Уважаємо за можливе повністю пого-
дитися з таким трактуванням концепції «іннова-
цій» та додати сучасне прикладне визначення, яке 
викладене у Керівництві Осло 2018 р. (четверта 
редакція): «Бізнес-інновація – новий чи вдоско-
налений продукт або бізнес-процес (або комбіна-
ція зазначеного), які було впроваджено на ринок 
або в діяльність підприємства та значно відрізня-
ються від попередніх продуктів та бізнес-проце-
сів» [10, с. 33]. Поняття «підприємець», на думку 
Р. Кантер, описує людей, які знаходяться попе-
реду інновацій (the people behind the innovation), 
тобто це ті, хто «підбирає» нові ідеї, завойовує 
підтримку та впроваджує інновації з метою отри-
мання ефекту для організації [3, с. 395]. Таке 
розуміння підприємця розширює стандартний 
підхід, за якого підприємець асоціюється лише з 
особою, яка створює власне підприємство. Корпо-
ративний підприємець (внутрішній підприємець, 
інтрапренер) володіє усіма характеристиками, що 
асоціюється з незалежним підприємцем (антре-
пренером), але діє в межах великих організацій 
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та змінює її шляхом упровадження інновацій, які 
різняться мас штабом та сферою застосування. 
Таким є первинне розуміння корпоративного під-
приємця, причому воно у більш пізніх роботах 
інших науковців розвивається саме у такому 
напрямі, поглиблюється та обґрунтовується через 
сучасні оновленні концепції та принципи.

У 1985 р. було опубліковано книгу Гіффорда 
Піншо (Gifford Pinchot) Intrapreneuring: Why You 
Don't Have to Leave the Corporation to Become an 
Entrepreneur [4], де використано та обґрунтовано 
поняття «інтрапренерство» (intrapreneurship), яке 
є скороченням від внутрішньокорпоративного 
підприємництва (intracorporate entrepreneurship). 
Даний термін складається з intra – «всередині», 
відповідно, intracorporate – внутрішньокорпора-
тивний», а також entrepreneurship – «підприємни-
цтво». Гіффордф Піншо (Gifford Pinchot) визначає 
інтрапренерство як революційну систему акселе-
рації інновацій усередині великих фірм шляхом 
кращого використання їхнього підприємницького 
таланту. У подальшому використання терміна 
«інтрапренерство» було популяризовано. Дослід-
ник пояснював значення інновацій та внутрішніх 
підприємців виразом large firms must innovate or 
die, вважаючи, що лише інновації можуть забез-
печити конкурентоспроможність великих госпо-
дарських одиниць. Міжнародна конкуренція – 
ключовий чинник життєдіяльності американських 
організацій, тому конкурентна перевага може бути 
сформована за високої продуктивності іннова-
цій, що нівелюватиме зростання виробничої про-
дуктивності бізнес-організацій, які орієнтовані на 
залучення низько оплачуваної праці та дешевої 
сировини. Дана книга надає рекомендації для 
людей, які працюють усередині організацій, як 
розвивати нові ідеї в межах даних підприємств у 
реальні нові бізнесові напрями.

Деякі дослідники вважають, що залишатися 
підприємцем у великій організації неможливо, 
тому поєднання слів підприємець та корпорація 
є взаємовиключним. Практика доводить, що роз-
виток підприємницьких навичок персоналу може 
окупити вкладені на це ресурси та створити для 
організації можливість бути інноваційною, а отже, 
конкурентоспроможною у довгостроковій перспек-
тиві. Існуючі структури та процеси, безумовно, 
піддаються перетворенню відповідно до потреб 
нових учасників – корпоративних підприємців. 
Надзвичайно важливими виявляється здатність 
організації до навчання та створення нової підпри-
ємницької філософії топ-менеджменту [5].

Стандартні показники ефективності та про-
дуктивності організацій не відповідають потребам 
високотурбулентного зовнішнього середовища, 
де високі позитивні значення загальноприйнятих 
критеріїв успіху підприємства не гарантують його 
довгострокового функціонування. Гнучкість, креа-

тивність проактивна поведінка та здатність навча-
тися створюють базис для конкурентної боротьби 
на ринках. Саме бажання реалізувати всередині 
великого бізнесу переваги, що традиційно асоцію-
ються з малими організаційними формами (зрос-
тання, гнучкість, інноваційність), призвело до появи 
концепції корпоративного підприємництва. Перші 
ідеї про впровадження підприємницьких механізмів 
усередину існуючих підприємств стали відповіддю 
на питання збереження та розвитку конкуренто-
спроможності великих підприємств [11, с. 13].

Термін «інтрапренерство» іноді піддають кри-
тиці, вважаючи, що у такому разі внутрішній підпри-
ємець розглядається як певне унікальне явище, 
похідне від зовнішнього, незалежного підпри-
ємця (антрепренера), але абсолютно відмінне від 
останнього. Такої думки притримуються М. Морріс 
(M. Morris), Д. Куратко (D. Kuratko) та Дж. Ковін 
(J. Covin) [5, с. 37], які розуміють підприємництво 
як процес створення цінності через унікальні ком-
бінації ресурсів для використання ринкових мож-
ливостей [5, с. 35]. Таке розуміння підприємництва 
є досить широким та не бере до уваги контекст, за 
якого здійснюватиметься процес створення нової 
цінності – це може бути заснування стартапу або 
впровадження інноваційних ідей у контексті існую-
чого підприємства. Дослідники [5, с. 36, 38] сфор-
мували перелік спільних характеристик та відмін-
ностей означених понять (табл. 1).

Спільними рисами визнано: ідентифікація 
нових можливостей; наявність унікальної бізнес-
концепції у формі нових продуктів, послуг, проце-
сів; лідер (підприємець) разом із командою втілю-
ють нову концепцію в реальність; лідер повинен 
бути здатним поєднувати конфліктуючі функції 
менеджера та підприємця; використання «вікна 
можливостей» для капіталізації бізнес-ідеї; ство-
рення цінності та орієнтація на потреби спожи-
вача; подолання опору та перешкод завдяки здат-
ності генерувати інноваційні рішення; прийняття 
ризику та формулювання стратегій управління 
ризиком; формулювання оригінальних стратегій 
управління ресурсами; діяльність в умовах неви-
значеності; необхідність формулювання стратегій 
виходу з бізнесу.

Отже, спільність «підприємництва» та «кор-
поративного підприємництва» зумовлена тим, 
що два поняття, по суті, визначають один і той 
самий процес застосування концепцій та методів 
менеджменту, що радикально збільшує віддачу 
від витрачених ресурсів, створює нові ринки та 
нових покупців [6, с. 42], але перебіг даного про-
цесу відбувається в абсолютно різних контекстах, 
які накладають особливі обмеження як на неза-
лежного підприємця, так і на корпоративного під-
приємця. Нову цінність можуть забезпечити саме 
інновації, тому П. Друкер визначає саме іннова-
ційну діяльність як інструмент, за допомогою якого 
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підприємець може використовувати нові мож-
ливості. Цілеспрямований пошук нових джерел 
інновацій та ідентифікація нових можливостей у 
змінному, турбулентному середовищі мають бути 
спрямованими на забезпечення ефективності та 
результативності інноваційної діяльності [6]. Інно-
ваційність виступає як іманентна характеристика 
підприємництва незалежно від контексту, у якому 
воно здійснюється.

Часто поняття «корпоративний підприємець» 
та «інтрапренер» визнаються тотожними за своїм 
сутнісним змістом та використовуються взаємо-
замінно. При цьому варто зауважити, що поняття 
«корпоративне підприємництво» та «інтрапренер-
ство» не є абсолютно синонімічними термінами, 
хоча й означають діяльність внутрішнього під-
приємця, що обмежена організаційними межами, 
цілями, ресурсами та забезпечує проведення змін 
різного роду всередині підприємства, що найчас-
тіше досягається за рахунок упровадження інно-
вацій. Уважаємо, що корпоративне підприємни-
цтво та інтрапренерство співвідносяться як ціле та 
частина. Існують різні підходи до пояснення змісту 
корпоративного підприємництва та організаційних 
феноменів, які асоціюються з ним (табл. 2).

З огляду на існування множини поглядів сто-
совно сутності та форм внутрішнього підприємни-
цтва пропонується використовувати термін «корпо-
ративне підприємництво» як такий, що акумулює 
у собі всі різновиди організаційних феноменів, 
пов'язаних з упровадженням інновацій різного роду 
всередині підприємств. Варто навести підходи 
до пояснення корпоративного підприємництва. 
М. Эбнер, Г. Франк, К. Корунка, М. Люгер пропону-
ють групування існуючих думок на такі підходи:

– підходи, орієнтовані на стратегії (інтерпретують 
підприємництво як засіб посилення інноваційності);

– підходи, орієнтовані на організування;
– підходи, орієнтовані на культуру;
– особистісно-орієнтовані підходи (внутрішнє 

підприємництво або інтрапренерство) [7, с. 22–27].
Звідси можна зробити висновок, що поняття 

«інтрапренерство» найчастіше використовують, 
коли дослідження фокусуються саме на аспек-
тах культури організації та особистісних якостях 
працівників підприємства: їхніх соціальних ком-
петенціях, рівні мотивації, прагненні досягнень та 
автономії на робочому місці, а також цілеорієнта-
ції на досягнення намічених цілей. Дослідження 
у даному напрямі наукових пошуків, як правило, 

Таблиця 1
Відмінні характеристики незалежного та корпоративного підприємництва,  

визначені М. Моррісом (M. Morris), Д. Куратко (D. Kuratko) та Дж. Ковіном (J. Covin)
Незалежне підприємництво 
(start-up entrepreneurship) Корпоративне підприємництво (corporate entrepreneurship)

Підприємець приймає усі ризики на себе 
повною мірою
Підприємець є власником інноваційної ідеї
Підприємець володіє бізнесом повністю або 
частково (за неодноосібного володіння частка 
його корпоративних прав дає змогу впливати 
на усі рішення)
Потенційна винагорода підприємця 
теоретично є необмеженою
Велика ціна невдачі
Надзвичайно чутливий до зовнішнього впливу
Підприємець характеризується високим 
ступенем незалежності, хоча його успіх 
обов'язково підкріплюється професійною 
командою
Гнучкість та легкість зміни напряму діяльності, 
можливість експериментувати
Швидкість у прийнятті рішень
Відсутність захисту, підприємець несе повну 
відповідальність за результати діяльності 
власного підприємства
Складність отримання цінної поради, 
невелике коло професіоналів, з якими можна 
порадитися
Обмеженість у масштабах діяльності (власні 
ресурси зазвичай є надзвичайно обмеженими, 
отримання кредитів лімітоване через 
високий ризик, знайти венчурного капіталіста 
видається складним завданням)
Надзвичайно лімітовані ресурси як за 
кількістю, так і за якістю 

Організація несе всі ризики, крім ризику, пов'язаного з кар'єрою 
Організація є власником бізнес-ідеї, їй належать права 
інтелектуальної власності на результати інноваційної діяльності
Корпоративний підприємець може не мати частки у статутному 
капіталу організації або мати незначну частку
Встановлюються чіткі обмеження на фінансову винагороду 
корпоративного підприємця
Більше можливостей для невдач завдяки організаційній 
підтримці
Корпоративний підприємець певною мірою ізольований від 
впливу зовнішнього середовища
Висока взаємозалежність корпоративного підприємця з іншими 
співробітниками організації, корпоративний підприємець 
повинен мати високий ступінь довіри менеджерів та команди
Правила, процедури та бюрократія перешкоджають маневрувати 
корпоративному підприємцю
Довгий процес отримання дозволу та прийняття будь-якого 
рішення
Корпоративний підприємець є співробітником певної організації, 
його права як працівника захищені трудовим законодавством
Організація акумулює у собі значний інтелектуальний капітал, 
корпоративний підприємець може отримати професійну 
підтримку у різних сферах
Можливість до швидкого нарощення масштабів діяльності 
завдяки ресурсам організації
Корпоративний підприємець має доступ до значних 
організаційних ресурсів: фінансування, проведення науково-
дослідних розробок, виробниче обладнання, відділи збуту, 
бренд, налагоджені канали розподілу продукції, можливості 
проведення глибоких ринкових досліджень, напрацьована база 
споживачів

Джерело: згруповано автором на основі [5, с. 38]
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містять з'ясування особливостей організаційної 
культури, що стимулює працівників до генерації 
та впровадження власних нових ідей продуктів та 
послуг. Для підприємств важливо ідентифікувати 
таких внутрішніх підприємців та створити умови 
для розроблення їхніх ідей. Джерелом інтрапрене-
рів є працівники нижніх рівнів ієрархії (операційних 
підрозділів або ринково орієнтованих підрозділів), 
які безпосередньо задіяні у процесі виробництва 
продукції, надання послуг або контактують із 
зовнішніми стейкхолдерами підприємства: спо-
живачами та постачальниками. Володіння необ-
хідними знаннями, навичками та кваліфікацією, 
а також цінною інформацією стосовно проблем, 
які існують в операційній діяльності підприємства, 
робить інтрапренерів потужним драйвером удоско-
налення поточної діяльності. При цьому внутрішні 
підприємці потребують особливих організацій-
них структур, механізмів фінансування та проце-
дур для впровадження інновацій. Поширеною є 
думка, що для активізації інтрапренерів зовсім не 
є потрібними спеціальні організаційні структури: 
підприємницька діяльність ніби розпорошена на 
різних рівнях бізнес-організації, вона є «невиму-
шеною», несанкціонованою. Дана теза не може 
претендувати на єдине правильне розуміння про-
цесу інтрапренерства, адже, наприклад, Ю.І. Гру-
дзевич у своєму дослідженні [8, с. 36, 147–156]  
доводить необхідність створення окремої інтра-
пренерської одиниці, що має тимчасовий або 
постійний характер та зорієнтована на впровад-
ження інноваційного проєкту.

Структурні та процесні аспекти найчастіше 
розглядаються у сфері досліджень корпоратив-
ної венчурної діяльності. Інновації потребують 
фінансування за рахунок особливого ризикового 
капіталу (венчурного капіталу), а також створення 
організаційних структур, захищених від бюрокра-
тичного тиску, з гнучкими, швидкими процесами 
прийняття рішень (створення венчурних команд, 
венчурних підрозділів, бізнес-інкубаторів та аксе-
лераторів, компаній типу спін-офф та спін-аут).

Стратегічне підприємництво, як правило, не 
призводить до створення нових бізнесів, але 
через упровадження інновацій у сферах стратегії, 
пропозиції товарів, цільових ринків, внутрішньої 
організації (структури, процеси, здатності), бізнес-
моделі призводить до нових комбінацій ресурсів, 
тобто створення нової цінності для всіх стейкхол-
дерів бізнес-організації. Ініціативи з упровадження 
інновацій у сферах стратегії, внутрішньої органі-
зації, бізнес-моделі плануються та реалізуються 
співробітниками самого підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідивши різноманіття у розумінні сутності кор-
поративного підприємництва та організаційних 
явищ, які асоціюються з ним, доходимо висновку, 
що залежно від сфери, в якій відбувається впро-
вадження підприємницьких ініціатив, виокремлю-
ють корпоративну венчурну діяльність, інтрапре-
нерство та стратегічне підприємництво.

Ідентифіковано необхідність у подальшому 
глибинному вивченні типів корпоративного під-
приємництва за специфікою побудови організа-

Таблиця 2
Підходи різних науковців до співвідношення понять  
корпоративного підприємництва та інтрапренерства

Автори Співвідношення корпоративного підприємництва та інтрапренерства
J. Covin, 
M. Miles

Інтрапренерство як організаційний феномен корпоративного підприємництва (як складник 
корпоративного підприємництва)

J. Stopford, 
C. Baden-Fuller

Інтрапренерство як організаційний феномен корпоративного підприємництва (як складник 
корпоративного підприємництва). Відбувається ототожнення корпоративної венчурної 
діяльності з інтрапренерством

N. Thornberry Інтрапренерство як організаційний феномен корпоративного підприємництва (як складник 
корпоративного підприємництва)

D. Kuratko, 
M. Morris Не уточнюють співвідношення корпоративного підприємництва та інтрапренерства

M. Bierwerth, 
C. Schwens, 

R. Isidor, R. Kabst
Не уточнюють співвідношення корпоративного підприємництва та інтрапренерства

E. McFadzean, 
A. O’Loughlin, E. 

Shaw
Корпоративне підприємництво може використовуватися взаємозаміно з інтрапренерством

R. Santos, 
M. Spann

Корпоративне підприємництво ототожнюється з інтрапренерством, що виявляється  
у дефініції корпоративного підприємництва

L. Höglund Корпоративне підприємництво ототожнюється з інтрапренерством, що виявляється  
у дефініції корпоративного підприємництва

P. Sharma, 
J. Chrisman

Корпоративне підприємництво ототожнюється з інтрапренерством, що виявляється  
у дефініції корпоративного підприємництва

Джерело: складено автором на основі [13–17; 12, c. 352; 18–20]



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

124 Випуск 54. 2020

ційної структури, типом інновацій, необхідними 
ресурсами, фінансуванням, системою винагороди 
та результатами, які генерує кожен тип. Удоско-
налена типологія зможе використовуватися під 
час визначення факту імплементації та стиму-
лювання того чи іншого типу корпоративного під-
приємництва, а отже, і встановлення параметрів 
організаційного дизайну, які створюватимуть спри-
ятливі умови для ефективного та результативного 
впровадження інновацій. Реалізація підприєм-
ницьких ініціатив працівників підприємства може 
відбуватися, як зазначено вище, у трьох основних 
формах, але вибір форми для даного підприєм-
ства залежить від визначеної стратегії, доступних 
ресурсів (за критеріями якості та кількості), можли-
востей проведення змін в організаційній структурі 
та внутрішніх процесах, існуючої кадрової полі-
тики та гнучкості організаційної культури, намірів 
топ-менеджменту стосовно нових бізнесів.

Результатом корпоративного підприємництва 
як цілеспрямованої діяльності є досягнення еко-
номічного ефекту у вигляді додаткових грошових 
потоків, економії ресурсів, швидкого реагування 
на нові запити зовнішнього середовища, що зага-
лом результує у забезпеченні довгострокової кон-
курентоспроможності та стійкої інноваційної пози-
ції підприємства.
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Новий технологічний прогрес, досягнутий 
протягом останнього десятиліття, дав 
змогу науковій спільноті досліджувати та 
застосовувати нейрофізіологічні заходи не 
лише для наукових цілей, а й для вивчення 
поведінки людини в реальних та повсяк-
денних життєвих ситуаціях. Метою цієї 
статті є розуміння того, як і чи можна 
ефективно використовувати нейронаукові 
технології, щоб краще зрозуміти поведінку 
людини в реальному контексті прийняття 
рішень. Підприємствам потрібно повністю 
зрозуміти процеси прийняття рішень спо-
живачами, щоб вони процвітали в сучасних 
конкурентних бізнес-середовищах, які зараз 
є занадто раціоналізовані. В епоху глобаліза-
ції та системної кризи конкурентоспромож-
ність є єдиним критерієм ефективності 
та попиту на продукцію. Конкурентоспро-
можність підприємств є важливим аспек-
том ринкового середовища, вона описує 
здатність підприємства адаптуватися до 
складних ринкових умов і займати лідируючу 
позицію та утримувати її на місці протягом 
тривалого періоду. 
Ключові слова: поведінкова економіка, 
конкурентоспроможність, підприємство, 
нейромаркетинг, поведінка споживачів, ірра-
ціоналізм.

Новый технологический прогресс, 
достигнутый в течение последнего деся-

тилетия, позволил научному сообществу 
исследовать и применять нейрофизио-
логические мероприятия не только для 
научных целей, но и для изучения пове-
дения человека в реальных и повседнев-
ных жизненных ситуациях. Целью этой 
статьи является понимание того, как 
и можно ли эффективно использовать 
нейронаучные технологии, чтобы лучше 
понять поведение человека в реальном 
контексте принятия решений. Предприя-
тиям нужно полностью понять процессы 
принятия решений потребителями, 
чтобы они процветали в современных 
конкурентных бизнес-средах, которые 
сейчас слишком рационализированы. В 
эпоху глобализации и системного кризиса 
конкурентоспособность является един-
ственным критерием эффективности и 
спроса на продукцию. Конкурентоспособ-
ность предприятий является важным 
аспектом рыночной среды, она описы-
вает способность предприятия адапти-
роваться к сложным рыночным условиям 
и занимать лидирующую позицию и удер-
живать ее на месте в течение длитель-
ного периода.
Ключевые слова: поведенческая экономика, 
конкурентоспособность, предприятие, ней-
ромаркетинг, поведение потребителей, 
иррационализм.

New technologіcal advances over the last decade have allowed the scіentіfіc communіty to research and apply neurophysіologіcal measures not only 
for scіentіfіc purposes but also to study human behavіor іn real and everyday lіfe sіtuatіons. The purpose of thіs artіcle іs to understand how and whether 
neuroscіence technologіes can be used effectіvely to better understand human behavіor іn the real context of decіsіon makіng. Busіnesses need to fully 
understand consumer decіsіon-makіng processes so that they thrіve іn today's competіtіve busіness envіronment, whіch іs now too streamlіned. Іn an era 
of globalіzatіon and systemіc crіsіs, competіtіveness іs the only crіterіon for effіcіency and demand for products. The competіtіveness of enterprіses іs an 
іmportant aspect of the market envіronment, іt descrіbes the abіlіty of the enterprіse to adapt to dіffіcult market condіtіons and to take a leadіng posіtіon 
and keep іt іn place for a long perіod. Behavіoral economіcs helps to understand how psychologіcal, socіal, and emotіonal factors often contradіct and 
outweіgh economіc іncentіves when people make decіsіons. What really excіtes us, and apparently a lot of other people, іs how the prіncіples of behavіoral 
economіcs are startіng, more and more, to be used іn practіce – to drіve posіtіve behavіor change that addresses real challenges. All over the world, 
behavіoral scіentіsts are comіng out of the lab and helpіng governments, companіes, and non-profіts wіth theіr іssues. And whіle іt’s gettіng more and more 
common today, іt hasn’t really been that long sіnce іt started. Behavіoral economіcs can help us dіscover ways to lіmіt the organіzatіonal іmpact of bіas and 
cognіtіve constraіnts - or use them ethіcally to help іncrease the value of the enterprіse. Thіs artіcle examіnes consumer behavіor іn terms of behavіoral 
economіcs and neuromarketіng to better understand consumer needs and gaіn competіtіve advantage. Neuromarketіng as a practіcal sectіon of behavіoral 
economіcs can transform the marketіng process of enterprіses and іs used іn several ways, sіgnіfіcantly іncreasіng the lіkelіhood of market success of the 
fіrm, beіng іts іmportant competіtіve advantage.
Key words: behavіoral economіcs, competіtіveness, enterprіse, neuromarketіng, consumer behavіor, іrratіonalіsm.

Постановка проблеми. Після світової фінан-
сово-економічної кризи 2008 р. в середовищі 
економістів усе частіше піднімається питання 
про те, що багато положень економічної теорії, 
яка не змогла передбачити катастрофічні для 
світової економіки події, потребують перегляду. 
Альтернативне бачення складних сучасних про-
блем запропонувала поведінкова економіка. 
В основу нового бачення, пропонованого пове-
дінковою економікою, лягли емпіричні дослід-
ження поведінки людини в економічному серед-
овищі, які дали змогу представити опис цієї 
поведінки складнішими і змістовними моделями, 

ніж ті, які пропонувала неокласика. Нейромар-
кетинг як практичний розділ поведінкової еконо-
міки дає змогу трансформувати маркетинговий 
процес підприємств і використовується в бага-
тьох напрямах, значно підвищуючи ймовірність 
ринкового успіху фірми, будучи її важливою кон-
курентною перевагою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню історії виникнення поведінкової еко-
номіки присвячено роботи Еріка Енгнера, Стей-
нара Холдена, а також Коліна Камерера. У 2017 р. 
українською мовою вийшла книга Річарда Талера, 
в якій він досить докладно розглядає ці питання. 
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Серед вітчизняних досліджень можна відзна-
чити роботи А.В. Беляніна, Р.І. Капелюшникова, 
Ф.Т. Алєскєрова, В.А. Ключарева, а також А.Н. Шес-
такової. Розробленням методології та досліджен-
нями у сфері нейромаркетингу займаються такі 
науковці, як Д. Залтман, М. Лідстром, Ерік дю 
Плеса, Д. Тревк, Д. Хіл, М. Гладвел, А. Трайндл. 
Вітчизняні науковці, які досліджують ці питання, – 
О.Д. Бойко, А.А. Копейко, Е.Ю. Кан та ін. Однак 
ще ціла низка важливих питань вимагає вивчення. 
Насамперед це відноситься до прикладних аспек-
тів застосування доробок поведінкової економіки 
та нейромаркетингових засобів дослідження для 
підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Постановка завдання. Головною метою статті 
є дослідження особливостей застосування доро-
бок із поведінкової економіки та нейромаркетинго-
вих засобів для підвищення конкурентоспромож-
ності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній економічній науці відбувається про-
цес не тільки розширення предметного поля, а й 
«радикального олюднення», тобто людина вхо-
дить в економічну картину світу як початок нових 
координат сучасного знання.

 У зв'язку із цим з'явилися нові напрями еко-
номічної науки, у тому числі теорія поведінкових 
фінансів, теорія ігор, теорія перспектив, теорія 
обмеженої раціональності, які в сукупності станов-
лять поведінкову економіку. 

Поведінкова економіка (behavіoral economіcs) – 
відносно нова наука, що знаходиться на стику двох 
наук – економіки і психології, що дає змогу виявити 
психологічну основу і динаміку ухвалення рішень 
економічними агентами. Експерти, досліджуючи 
поведінкову економіку, намагаються зрозуміти, 
як емоції, психологічні явища і групова динаміка 
впливають на прийняття економічних рішень. 

На відміну від неокласичної теорії (повна раці-
ональність економічних агентів) поведінкова еко-
номіка виходить із того, що індивіди можуть при-
ймати нераціональні рішення, невірно виявляти 
свої переваги в силу психологічних чинників, 
здійснювати різні когнітивні і поведінкові помилки 
[1, с. 10]. Свій розвиток поведінкові фінанси отри-
мали порівняно недавно: перші емпіричні дослід-
ження з'явилися на початку 1980-х років, а перші 
теоретичні роботи, які роблять спробу пояснити 
їх, – лише до середини 1990-х років (Д. Канеман, 
А. Тверскі, Р. Шиллер та ін.). Можна також назвати 
численні роботи Ч. Кіндлбергера, який був пере-
конаним противником опори економічного ана-
лізу на занадто вузькі, на його думку, раціональні 
моделі поведінки. Правомірність ідей Ч. Кіндлбер-
гера підтвердили крах фондового ринку в 1987 р., 
фінансова криза в країнах Південно-Східної Азії в 
1997–1998 рр., а також «зліт і смерть» «міхура» 
Інтернет-економіки в 2007–2008 рр. 

Сьогодні популярними серед економістів і 
фінансистів стають «поведінкові» пояснення 
фінансових криз, в яких особлива увага приділя-
ється «людському чиннику», точніше, людським 
помилкам. Поведінкова економіка, як відомо, 
акцентує увагу на трьох типах «обмежень», що 
впливають на поведінку людини: «обмежена сила 
волі», «обмежений егоїзм», обмежені когнітивні 
здібності [2, с. 25]. 

Обмежені когнітивні здібності не дають змоги 
людині побачити весь спектр можливих рішень, 
отже, він може «прогледіти» оптимальний варіант. 
Яскравий приклад, що особливо часто згадується 
після кризи кінця 2000-х років, – ринок цінних папе-
рів. Неокласична теорія припускає, що ефектив-
ність цього ринку пов'язана з наявністю на ньому 
широкого спектру цінних паперів. 

Поведінкова економіка, навпаки, вказує на 
нездатність інвестора розібратися в надмірному 
розмаїтті можливостей для вкладення коштів. 
Саме когнітивні процеси, точніше, когнітивні 
помилки (ірраціональний каганець, автоматичні 
думки), засновані на суб'єктивному, некритичному 
сприйнятті і оцінці об'єктивної реальності поро-
джують неадекватні емоції і відповідну поведінку, 
а не навпаки [3, с. 128]. 

Експансія теорій економіки, а також їх інтеграція 
зі сферами психології і нейробіології й зумовили 
виникнення таких дисциплін, як поведінкова еко-
номіка і нейромаркетинг. Поведінкова економіка як 
точка перетину декількох наукових дисциплін про-
єктує нові принципи вивчення процесу прийняття 
рішень, кардинально змінюючи характер усього 
відтворювального процесу [4, с. 760]. Під час побу-
дови своєї системи категорій, комбінуючи поняття 
фундаментальних нейронаук, експериментальної 
економіки, когнітивного і соціального розділів пси-
хології, поведінкова економіка розглядає людину з 
різних боків: 

– як економічний суб'єкт, який прагне задоволь-
нити власні потреби; 

– як об'єкт, якому властивий великий спектр 
почуттів і емоцій; 

– як організм, здатний до розумової діяльності, 
що забезпечує своє функціонування за рахунок 
імпульсів, руху нейронів.

Поведінкова економіка стала першою сходин-
кою до перегляду поглядів економістів на спожи-
вача. Порівняльний аналіз поведінкової еконо-
міки виявив значні розбіжності між раціональним 
і реальною людиною [5, с. 38]. Так, раціональна 
людина:

• Знає всі альтернативи.
– Чи здатна до їх раціонального ранжирування.
– Уподобання характеризуються постійністю.
– Строго послідовна у своїх діях.
Реальна людина: 
– Альтернатив занадто багато. 
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– Ранжування – важкий процес. 
– Уподобання змінюються. 
– Вибір найчастіше є імпульсивним, емоційним.
До недавнього часу протиріччя в поведінці еко-

номічно активного людини ставилися до питань 
індивідуального споживання, тому не бралися до 
уваги на макроекономічному рівні. Якщо тради-
ційні методи вивчення процесу прийняття рішень 
відштовхувалися від прагнення споживачів до 
максимізації корисності, то дослідження амери-
канських учених-психологів, Канемана і Тверскі 
почалися з вивчення інших чинників, що вплива-
ють на прийняття поведінкових рішень окремим 
індивідом. Згодом саме на основі вивчення інди-
відуального споживання вченими були виявлені 
поширені масові відхилення від раціональних 
норм, які були викладені в теорії перспектив Кане-
мана – Тверскі.

Теорія перспектив ґрунтується на чотирьох 
парадоксах споживчої поведінки [6, с. 61]: 1. Ефект 
точки відліку (або ефект контексту), згідно з яким від-
ношення до грошей визначається не самою сумою, 
а тим, із чим ця сума порівнюється. 2. Ефект асиме-
трії функції суб'єктивної цінності, зумовлений тим, 
що люди здебільшого сприймають утрати в рази 
болючіше, ніж радіють кількісно аналогічним вигра-
шам. 3. Ефект ілюзії неповоротних утрат полягає 
у зниженні чутливості до втрат. Іншими словами, 
для людини, яка витратила велику суму грошей, 
середні і маленькі суми не здаються значними. Цим 
пояснюється часте надання компаніями додатко-
вих послуг, товарів, вартість яких значно менше 
основних. 4. Четвертий парадокс ґрунтується на 
складності сприйняття людиною такого поняття, 
як «ймовірність». Як правило, оцінювання ймо-
вірності подій відбувається необ'єктивно: високі 
ймовірності покупцями дуже часто занижуються, а 
низькі, навпаки, завищуються. Унаслідок цього ког-
нітивного спотворення одні люди відвідують казино 
і беруть участь у лотереях, а інші уникають будь-
яких додаткових ризиків.

Теорія перспектив покоїться на трьох принципах:
– фіксування точки відліку: результати гри оці-

нюються відносно нейтральної вихідної точки, 
якою, як правило, виступає зафіксований статус-
кво (результати, які знаходяться вище точки від-
ліку, інтерпретуються як виграші, а ті, що нижче, – 
як програші);

– зниження чутливості моделі: з ростом багат-
ства зменшується його гранична цінність і чут-
ливість до суб'єктивного сприйняття різниці між 
сусідніми значеннями за шкалою багатства;

– неприйняття втрат: існує природна асиметрія 
між суб'єктивним сприйняттям придбань і втрат, 
втрати завжди здаються більшими, ніж придбання 
[7, с. 30].

Нейромаркетинг як практичний розділ поведін-
кової економіки дає змогу трансформувати марке-

тинговий процес підприємств і використовується 
в декількох напрямах, значно підвищуючи ймовір-
ність ринкового успіху фірми, будучи її важливою 
конкурентною перевагою. Згідно з дослідженнями 
психологів і нейробіологів Гарвардського універси-
тету, понад 90% розумової діяльності людини про-
тікають на підсвідомому рівні, не контрольованому 
безпосередньо. Деяким висновком із цього твер-
дження може послужити висловлювання американ-
ської вченої-антрополога Маргарет Мід: «Що люди 
думають, роблять і говорять – це три абсолютно 
різні речі». Такі найбільш поширені традиційні 
інструменти маркетингових досліджень, як анкету-
вання, опитування та інтерв'ю, не цілком коректні, 
хоча до недавнього часу їх застосування вважа-
лося цілком ефективним. Технології нейромарке-
тингових досліджень дають змогу реєструвати неу-
свідомлені сенсорні, когнітивні й емоційні реакції 
людини. Виходячи з прийнятих параметрів – увага, 
інтерес, запам'ятовування, емоція і дія – визнача-
ються відношення споживача до запропонованих 
альтернатив і його достовірні переваги.

Загальна мета використання методів нейро-
маркетинга полягає у тому, щоб зрозуміти 
взаємозв'язок між маркетинговою діяльністю і 
відповідною реакцією споживачів. Очікується, що 
таким чином поряд із суб'єктивними методами 
самооцінки можна оцінити об'єктивну перспек-
тиву діяльності мозку. Різні методи, доступні у цій 
галузі, варіюються від мови тіла, лицьового коду-
вання, емфатичного дизайну, відстеження очей, 
фМРТ, ЕЕГ, МЕГ до методу гальванічної провід-
ності шкіри і частоти серцевих скорочень, при 
цьому найбільш просунутими є ЕЕГ (електроенце-
фалографія) та фМРТ (функціональна магнітно-
резонансна томографія) для візуалізації роботи 
мозку [8, с. 232]. Ці технічні прийоми, як очікується, 
запропонують внутрішній погляд на чорний ящик, 
який є. Основна причина використання цих більш 
усталених методів полягає у тому, що дані можуть 
бути отримані без усвідомленого маніпулювання 
респондентами, і водночас вони можуть реєстру-
вати несвідомі процеси, що відбуваються в орга-
нізмі людини.

Нейромаркетинг об'єднує нейробіологію і мар-
кетинг. Учені з'ясували, що за роботу людського 
мозку відповідають три системи:

– неокортекс – за комплексне мислення, логіку 
і розвиток письмових навичок;

– лімбічна система – за навчання, бере участь 
в процесі формування короткостроковій і довго-
строковій пам'яті, а також управляє емоціями;

– ретикулярний (рептильний) мозок – за 
інстинкти.

Коли задіяний неокортекс (ми активно дума-
ємо), споживається до 25% енергії всього орга-
нізму, це дуже багато. Саме тому більшість рішень 
мозок приймає інстинктивно (задіюючи лімбічну 
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систему і ретикулярний мозок), у такому разі 
витрачається всього близько 10% енергії.

Якби люди підходили до покупок раціонально, 
похід у магазин тривав кілька діб: потрібно пере-
глянути всі пропозиції й обчислити найвигідніші. 
На ділі ж вибір на користь того чи іншого продукту 
відбувається за секунди: на підсвідомому рівні, під 
впливом емоцій.

За несвідомою реакцією можна визначити 
емоції, які людина відчуває у відповідь на подраз-
ники: зображення, запахи, звуки, дотики. Напри-
клад, запах ванілі або здоби у деяких людей може 
включати в мозку центр задоволення, тоді як різкі 
і неприємні звуки викликають страх, активізуючи 
ретикулярний мозок, відповідальний за інстинкт 
самозбереження [9, с. 15].

За допомогою спеціальних приладів (МРТ, ЕЕГ 
та ін.) учені можуть відстежити і виміряти актив-
ність у зонах мозку, які відповідають за емоції, 
увагу і пам'ять під час демонстрації товарів, відео-
роликів, сайтів і логотипів.

Під час проведення опитувань респонденти 
можуть брехати, намагаючись виглядати краще 
або боячись образити критикою. Нейромаркетинг 
ж – це спосіб виявити приховані мотиви і переваги 
споживачів. Розуміння поведінки клієнтів і можли-
вість передбачити їхню реакцію дають змог ком-
паніям розробляти більш ефективні маркетингові 
стратегії.

Нейромаркетинг дає змогу зрозуміти:
– що мотивує покупців робити нераціональні і 

непрактичні покупки;
– чому одні бренди стають культовими, а інші 

залишаються без роботи;
– які чинники можуть підвищити продажі доро-

гих товарів;
– як дизайн товару або сайту впливає на 

бажання споживачів ними користуватися [10].
Висновки з проведеного дослідження. Сьо-

годні поведінкова економіка є одним із напрямів 
економічної думки, що найбільш бурхливо розви-
ваються. Спочатку поведінкова економіка намага-
лася відповісти на питання, наскільки відповідає 
поведінка людини під час ухвалення рішення в 
умовах невизначеності неокласичної моделі, яка 
передбачала логічну і послідовну максимізуючу 
поведінку, основним мотивом якої було задово-
лення власних потреб.

Численні експерименти, проведені у цьому 
напрямі, зуміли показати обмеженість неокласич-
ної моделі поведінки людини. Поступово висновки, 
зроблені першими «поведінковими економістами» 
(behavіoral economіsts), стали застосовуватися 
для перегляду деяких положень класичної еко-
номіки. Розуміння складних коренів прийняття 
рішень впливає на споживчу стратегію, а також на 
те, як компанії стимулюють працівників. Такі про-
грами варіюються від розвитку зовнішніх продук-

тів та бізнесу, маркетингу, продажів та інновацій 
до внутрішніх людських ресурсів та управління 
талантами.

Замість того щоб припустити, що люди будуть 
реагувати «раціональними» способами, поведін-
кова економіка пропонує враховувати складність 
людської поведінки. Зрештою, коли ми створюємо 
моделі, продукти чи стимули, важливо враховувати 
реальну людину, яка стоїть за кінцевим результа-
том, а не надмірно спрощений однобічний погляд 
того, хто приймає рішення, часто зображений під 
час таких процесів.

Термін «нейромаркетинг» став фактично вико-
ристовуватися тільки в 90-ті роки минулого сто-
ліття. Теорія і практика нейромаркетинга тільки 
починає розвиватися. В останні роки бурхливо 
розвивається сфера нейромаркетинга, що вико-
ристовує дослідження мозку в управлінському 
контексті, набуває все більшої популярності як 
у науковій літературі, так і в практичному світі. 
Нейромаркетинг – це та галузь знань, де наука 
про мозок і маркетинг зустрічаються, це медичні 
знання, технології і маркетинг. Нейромаркетинг 
включає пряме використання зображень мозку, 
сканування та інші технології вимірювання мозко-
вої активності для вимірювання реакції суб'єкта 
на конкретні продукти, упаковку, рекламу або інші 
маркетингові елементи.

Вивчення фундаментальних основ нейромарке-
тинга дає змогу зробити висновок про актуальність 
та інноваційність даного напряму дослідження. 
У деяких випадках реакції мозку, вимірювані мето-
дами нейромаркетинга, можуть не сприйматися 
суб'єктом свідомо, отже, ці дані можуть бути більш 
показовими, ніж самозвіт в опитуваннях, у фокус-
групах. У даному дослідженні ми спробували оці-
нити вплив інструментів нейромаркетинга на тра-
диційні маркетингові дослідження для поліпшення 
розуміння поведінки споживачів.

Ми з'ясували, що більш широке використання 
методів нейромаркетинга для оцінки переваг клієн-
тів і процесів прийняття рішень уважається пере-
вагою для клієнтів і маркетологів одночасно. ЕЕГ, 
МРТ і МЕГ входять у число найбільш підходящих 
технологій у сфері нейробіології. Однак критики 
підкреслюють обмеження свободи волі споживача 
і його обмежену здатність приймати індивідуальні 
рішення у своїй купівельній поведінці через упро-
вадження нейромаркетинга.

Результати численних досліджень показують, 
що нейромаркетинг має більший вплив на купі-
вельну поведінку покупців, рекламу, ціноутво-
рення, розподіл продуктів, брендинг і прийняття 
рішень як маркетингових ресурсів.

Отже, нейромаркетинг можна розглядати як 
чудове продовження досліджень людської пове-
дінки і мозку як чорного ящика, що може внести 
позитивний внесок у його практичну застосовність.
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У статті наведено характеристику 
поняття «ринок м’яса та м’ясної про-
дукції» та визначено його основні склад-
ники. Проаналізовано основні тенденції 
вищеназваного ринку, насамперед обсяги 
виробництва м’яса за видами та його 
динаміку за 2015–2019 рр. Наведено 
структуру експорту та імпорту для 
визначення спрямованості ринку. Також 
для розуміння причин тенденцій ринку 
м’яса та м’ясної продукції проведено 
аналіз величини поголів’я сільськогос-
подарських тварин та аналіз купівель-
ної спроможності населення. Для більш 
детального вивчення вибрано сегмент, 
спрямований на виробництво ковбасних 
виробів. Основними напрямами дослід-
ження є: структура та динаміка вироб-
ництва, величина експорту та імпорту, 
а також сукупний попит на товари деше-
вих та дорогих сегментів. Результатом 
даного дослідження стало визначення 
основних чинників, які впливають на 
економічну ефективність підприємств 
м’ясопереробної галузі України.
Ключові слова: ринок м’яса, ринок 
м’ясопродуктів, експорт, імпорт, аналіз. 

В данной статье дана характеристика 
понятия «рынок мяса и мясной продукции» 
и определены его основные составляющие. 
Проанализированы основные тенденции 
вышеназванного рынка, прежде всего объ-
емы производства мяса по видам и его 
динамику за 2015–2019 гг. Описана струк-
тура экспорта и импорта для определения 
направленности рынка. Также для понима-
ния причин тенденций рынка мяса и мясной 
продукции проведен анализ количества 
поголовья сельскохозяйственных живот-
ных и анализ покупательной способности 
населения. Для более детального изучения 
был выбран сегмент, направленный на про-
изводство колбасных изделий. Основными 
направлениями исследования являются 
структура и динамика производства, объ-
емы экспорта и импорта, а также сово-
купный спрос на товары дешевых и доро-
гих сегментов. Результатом данного 
исследования стало определение основных 
факторов, влияющих на экономическую 
эффективность предприятий мясопере-
рабатывающей отрасли Украины.
Ключевые слова: рынок мяса, рынок 
мясопродуктов, экспорт, импорт, анализ.

This article describes the concept of «meat and meat products market» and identifies its main components. An analysis of the meat and meat 
products market for 2015-2019 was performed. The analysis of the above-mentioned market showed that in Ukraine there is a tendency to reduce 
the number of cattle and pigs and increase the number of chicken. At the same time, there is an increase in the average weight of one carcass 
of cattle and pigs, and as a result, in some periods, meat production in kind increased. The analysis of export-import relations in this market is 
carried out. The assessment of export-import relations in the meat market showed an increase in exports of beef and pork at a higher rate than 
the growth rate of production and an increase in meat imports of these species. The structure of meat exports and imports is also given to deter-
mine the direction of the market. An analysis of the size of the livestock market and an analysis of the purchasing power of the population was 
also conducted to understand the reasons for the trends in the meat and meat products market. The assessment of the purchasing power of the 
population showed negative dynamics in reducing food expenditures. For a more detailed study, a segment aimed at the production of sausages 
was chosen. The analysis of the sausage products market showed a tendency to reorient sausage producers to produce cheaper products.  
Also, the assessment of export-import relations in the sausage market showed an increase in exports. The main areas of research are: the struc-
ture and dynamics of production, the size of exports and imports, as well as aggregate demand for goods of cheap and expensive segments.  
The result of this study was to determine the main factors influencing the economic efficiency of meat processing enterprises in Ukraine.  
To improve the activity and economic efficiency of sausage enterprises, it is necessary to develop measures at the macro and micro levels that 
will increase the production of cattle and pigs and will be aimed at increasing the purchasing power of consumers of sausages. There is also a 
need for more careful and thorough selection of suppliers in order to reduce the purchase price of meat.
Key words: meat market, meat products market, export, import, analysis.

Постановка проблеми. М’ясопереробні під-
приємства є одними з основних у харчовій галузі 
нашої країни, адже їхня продукція займає сут-
тєву частку у раціоні людини. Від розвитку цієї 
галузі залежить забезпечення населення України 
необхідними продуктами харчування, що виро-
бляються із м’яса. В умовах сучасної мінливості 
економіки України та кризових явищ, які відбува-
ються безпосередньо у м’ясній галузі, необхідно 
провести аналіз ринку м’яса та м’ясної продук-
ції та визначити основні чинники, котрі вплива-
ють на економічну ефективність підприємств 
м’ясопереробної галузі. Завдяки цим чинникам 
можна буде пристосовуватися до змін в еконо-
міці та не допускати банкрутства підприємства. 
Закриття кожного м’ясопереробного підприєм-
ства або скорочення обсягів виробництва ста-
вить під загрозу продовольчу безпеку не тільки 

України, а й багатьох країн світу, адже сьогодні 
виробництво яловичини та м’яса курей має вира-
жену експортну спрямованість. 

Аби не допустити продовольчої кризи, необхідно 
досить ретельно вивчати діяльність ринку м’яса та 
м’ясопереробної продукції як виробника одного з 
найважливіших продуктів раціону населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню розвитку підприємств м’ясопереробної 
галузі приділяли увагу такі вчені: П.Р. Пуцентейло 
[5], О.І. Драган [6], І.А. Маркіна [7]. П.Р. Пуцентейло 
та О.І. Драган у своїх працях приділяли увагу питан-
ням конкурентоспроможності підприємств м’ясної 
промисловості України. І.А. Маркіна досліджувала 
сучасні аспекти існування даних підприємств. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз ринку м’яса та м’ясопродуктів та визна-
чення пріоритетних напрямів розвитку. Завдання 
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полягає у всебічному аналізі цієї галузі для визна-
чення основних чинників, що впливають на еконо-
мічну ефективність діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Споживання продукції підприємств 
м’ясопереробної галузі займає суттєву частку у 
раціоні людини. Від розвитку цієї галузі залежить 
забезпечення населення України необхідними про-
дуктами харчування, що виробляються із м’яса. 
Основним ресурсом, який забезпечує стабільний 
розвиток цієї галузі, є наявність необхідної кіль-
кості худоби. Але у сучасних умовах цей показник 
зазнає щорічного скорочення. Для визначення 
основних чинників, які впливають на виробниц-
тво м’яса та в подальшому на економічну ефек-
тивність м’ясопереробних підприємств, необхідно 
провести аналіз цього сегменту ринка, а саме 
визначити спрямованість розвитку виробництва та 
реалізації продукції м'ясопереробної галузі.

Ринок функціонує через сформовану інфра-
структуру, яка охоплює поряд із сільським госпо-
дарством ланки первинної обробки і промислової 
переробки, оптову ланку, роздрібну ланку і без-
посередньо споживачів кінцевої продукції галузі. 
Саме тому ринок м’ясної продукції охоплює орга-
нізаційно-економічні форми взаємовідносин між 
суб’єктами господарювання різних сфер галузі тва-
ринництва, забезпечуючи рух продукції на всіх ста-
діях відтворювального процесу – від вирощування 
і відгодівлі тварин (отримання м’ясної сировини) до 
виготовлення готових продуктів і реалізації їх кін-
цевому споживачу. Отже, поняття «ринок м’яса» 
охоплює функціонування його відповідних контр-
агентів (сільськогосподарських, заготівельних, 
переробних і торговельних організацій), між якими 
об’єктивно виникають виробничі зв’язки й успішно 
вирішуються економічні взаємовідносини [5].

Поняття «ринок м’яса та м’ясопродуктів» вклю-
чає у себе виробничі відносини багатьох контр-
агентів (сільськогосподарські, заготівельні, пере-
робні підприємства та торговельні фірми) [9]. 
Складниками ринку продукції м’ясопереробного 
підкомплексу АПК є ринки м’яса, м’ясних напів-
фабрикатів, ковбасних виробів та м’ясних кон-
сервів. На ринку м’яса і м’ясопродуктів в Укра-
їні діє понад 150 м’ясопереробних підприємств 
(м’ясокомбінатів), понад 3 тис приватних цехів, 
кілька десятків птахофабрик. Основними конкурен-
тами фірми ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» є 

ПАТ «Богодухівський м’ясокомбінат», ТзОВ «М’яс - 
ний Альянс» і ТзОВ «Агропродукт» [3, с. 110].

Але зараз в Україні наявна тенденція до ско-
рочення поголів’я худоби, тому для подолання 
цієї кризи необхідно проаналізувати сучас-
ний стан виробництва та реалізації продукції 
м'ясопереробної галузі для виявлення причини 
негативних явищ.

Після проведеного аналізу обсягів споживання 
м’яса та м‘ясопродуктів за 2017–2019 рр. вияв-
лено дві тенденції:

1) середньомісячна кількість спожитого м’яса з 
кожним роком знижується. У 2017 р. на місяць спожи-
вали 4,08 кг м’яса, у 2018 р. – 4,04 кг, у 2019 р. – 3,8 кг;

2) у загальній структурі спожитого м’яса най-
більшу частку займає м’ясо птиці. Так, у 2017 р. 
цей показник становив 49,7%, у 2018 р. – 51,9%, а 
в 2019 р. – 54,3% [4]. 

Така ж тенденція до скорочення спостеріга-
ється щодо поголів’я сільськогосподарських тва-
рин, які є так званою сировиною для отримання 
м’яса, а в подальшому м’ясної продукції. Більш 
детально статистичну інформацію стосовно даної 
проблеми відображено в табл. 1.

Проаналізувавши представлені вище дані, 
можна побачити тенденцію до щорічного скоро-
чення поголів’я корів та свиней у середньому на 
4,2% та 5,1% на рік відповідно.

При цьому поголів’я птиці відображає тенден-
цію сталого зростання після 2016 р. в середньому 
на 2,8% на рік.

Такі дані свідчать про перехід сільськогоспо-
дарських підприємств на утримання більш при-
буткової птиці замість корів та свиней, утримання 
яких із кожним роком стає усе дорожчим.

Якщо описувати загальну структуру виробни-
цтва м’яса в Україні, то тут спостерігається досить 
однакова тенденція протягом останніх років. 
Результати представлено в табл. 2.

Ринок м’яса в Україні є доволі мінливим. 
Так, виробництво яловичини у 2016 р. стано-
вило 76,1 тис т на рік, що на 7,6% більше, ніж у 
2015 р. У 2017 р. виробництво яловичини продо-
вжило збільшуватися та становило 78,8 тис т. При 
цьому в 2018 р. відбулося незначне зменшення 
виробництва м’яса яловичини порівняно з 2017 р. 
та становило 1,3%, або 1 тис т. У 2019 р. вироб-
ництво яловичини становило 61,8 тис т, що на 
20% менше, ніж у 2018 р.

Таблиця 1
Поголів’я сільськогосподарських тварин в Україні у 2015–2019 рр. 

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

Корови, тис голів 2 166,6 2 108,9 2 017,8 1 919,4 1 823
Свині, тис голів 7 079 6 669,1 6 109,9 6 025,3 5 731,1
Птиця, млн голів 204 201,7 204,8 211,7 219,4

Джерело: складено автором за даними [1]
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Виробництво свинини має схожу тенденцію до 
виробництва ВРХ. Так, у 2016 р. було вироблено 
на 1,2% більше, ніж у 2015 р. Але в 2017 р. ста-
лося зменшення обсягів виробництва м’яса сви-
ней на 2,3 тис т порівняно з 2016 р. У 2018 р. відбу-
лося незначне збільшення виробництва свинини, 
а в 2019 р. – знову зниження на 4%.

Виробництво курятини загалом показує сталу тен-
денцію зростання виробництва кожного року. Так, у 
2016 р. виробництво курятини збільшилося на 5,7%, 
з 866,3 тис т до 915,9 тис т, а вже у 2017 р. зросло 
на 5,8%. У 2018 р. приріст становив 8,7%, а в 2019 р. 
було вироблено майже на одному рівні з 2018 р.

Аналіз поголів’я сільськогосподарських тва-
рин та кількості виробленого м’яса показав, що за 
зменшення поголів’я ВРХ та свиней обсяги вироб-

ництва м’яса збільшуються. Така ситуація стала 
можливою через збільшення середньої маси 
тварини, яку відправляють на переробку. Так, у 
2019 р. середня маса однієї голови ВРХ порівняно 
з 2018 р. стала більше на 1,3%, або на 6 кг [1].

Більш детальну інформацію стосовно серед-
ньої ваги однієї голови сільськогосподарських тва-
рин наведено в табл. 3.

Дуже важливий аспект та чинник, який впливає 
на ринок виробництва м’яса та м’ясопродуктів, –  
це експорт/імпорт продуктів тваринництва.  
У табл. 4 та 5 відображено основні експортно-
імпортні операції по м’ясній галузі.

Аналіз експортно-імпортної статистики пока-
зав, що обсяги експорту та імпорту збільшуються 
щорічно, але при цьому за період із 2015 по 

Таблиця 2
 Статистика виробництва м’яса в Україні у 2015–2019 рр. 

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

Виробництво яловичини, тис т 70,7 76,1 78,8 77,8 61,8
Виробництво свинини, тис т 271,2 276,2 273,9 284 272,4
Виробництво м'яса курей, тис т 866,3 915,9 969 1 052,6 1 053
Сало, тис т 6,3 8,4 6,6 4,6 4,4
Субпродукти, тис т 138 147 156 150,4 134,1

Джерело: складено автором за даними [1]

Таблиця 3 
Середня вага однієї голови тварин у 2015–2019 рр. 

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

Велика рогата худоба, кг 448 447 452 464 470
Свині, кг 112 111 109 111 113
Птиця, кг 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3

Джерело: складено автором за даними [1] 

Таблиця 4
Обсяги експорту м’яса у 2015–2019 рр. 

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

ВРХ, жива вага та м’ясо, тис т 45,2 51,8 68,1 63,7 63,4
Свині, жива вага та м’ясо, тис т 27,2 5,9 7,9 2,7 3,2
Птиця, жива вага та м’ясо, тис т 161,3 240,1 271,4 328,9 375,1
Всього, тис т 233,7 297,8 347,4 395,3 441,7

Джерело: складено автором за даними [8]

Таблиця 5
Обсяги імпорту м’яса у 2015–2019 рр. 

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

ВРХ, жива вага та м’ясо, тис т 1,5 2,9 1,9 2,5 2,3
Свині, жива вага та м’ясо, тис т 4,6 3,1 6,2 30,2 22,8
Птиця, жива вага та м’ясо, тис т 64,8 86,4 121,3 133,9 124,6
Всього, тис т 70,9 92,4 129,4 166,6 149,7

Джерело: складено автором за даними [8]
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2019 р. було експортовано м’яса та живих тварин 
у 2,8 рази більше, ніж імпортовано, що свідчить 
про зростаючий дефіцит м’яса, яке доступне для 
переробних підприємств та потреб населення, 
враховуючи, що щорічний приріст виробництва 
м’яса становить у середньому 4–5%, а приріст 
експорту – у середньому 17% на рік [8].

Аналіз ринку виробництва м’яса показав, що 
в Україні з кожним роком сільськогосподарські 
підприємства все більше переорієнтовуються на 
утримання більш дешевих курей, при цьому за 
рахунок збільшення середньої ваги однієї голови 
ВРХ та свиней виробництво м’яса у натураль-
ному виразі зростає. Також виявлено тенденцію 
до щорічного збільшення експорту м’яса, в серед-
ньому на 17% на рік, за середнього збільшення 
виробництва м’яса на 4–5% на рік, що є дуже нега-
тивною тенденцією за фактичного дефіциту м’яса 
в Україні.

Досить значною ланкою ринку м’яса та 
м’ясопродуктів є ринок ковбасних виробів. Сьо-
годні на вітчизняному ринку працює близько 
300 підприємств, більшість із них знаходиться на 
території Харківської, Київської, Дніпропетров-
ської, Миколаївської, Рівненської, Вінницької та 
Львівської областей.

Згідно з останніми дослідженнями, майже 50% 
ринку займають великі компанії, серед яких – 
«Ятрань», «Алан», «Глобинський м'ясокомбінат», 
«М’ясна гільдія». Майже 20% ринку охоплюють 
регіональні виробники та близько 30% – дрібні 
виробники, яких, за оцінкою, на ринку більше 
тисячі [2]. 

Експортно-імпортні відносини стосовно ковбас-
них виробів мають чітку тенденцію до зростання 
починаючи з 2016 р. Так, у 2017 р. порівняно з 

2016 р. Україною було продано за кордон у 3,5 рази 
більше ковбасних виробів, ніж у 2015 р. У 2018 р. 
експортували у 1,5 рази більше, а в 2019 р. вже на 
10% більше. Темпи зростання імпорту ковбасних 
виробів є більш стрімкими. Так, у 2016 р. ковбас 
імпортували на 8% більше, у 2017 р. – вже на 30% 
більше, ніж у 2016 р. У 2018 р. було імпортовано 
692 т, що на 33% більше, ніж у попередньому році, 
а в 2019 р. імпортовано вже 1 998 т, що у 2,9 рази 
більше, ніж у 2018 р. Хоча імпорт ковбасних виро-
бів щороку зростає, його кількість занадто мала, 
аби робити якісь висновки щодо його впливу на 
вітчизняні підприємства [8].

Більш детально статистику експорту/імпорту 
ковбасних виробів представлено в табл. 6.

На основі статистичних даних був проведений 
аналіз виробництва ковбасних виробів та його 
структури. Після проведення аналізу зроблено 
такі висновки. Так, загальне виробництво ковбас у 
2016 р. становило 471,1 тис т, що на 1,6% більше, 
ніж у 2015 р. У 2017 р. порівняно з 2016 р. було 
виготовлено вже на 5,9% більше, у наступні роки 
темпи зростання виробництва ковбасних виробів 
дещо знизилися. Так, у 2018 р. було вироблено 
всього на 0,4 тис т більше, ніж у 2017 р., у 2019 р. 
сталося падіння виробництва ковбасних виробів 
на 39,5 тис т.

При цьому, якщо аналізувати структуру виробни-
цтва ковбас, то тут наявна тенденція до переходу 
від виробництва більш дорогих копчених та в’ялених 
ковбас до варених та ковбас, виготовлених із субпро-
дуктів. Якщо у 2015 р. частка дешевих ковбас стано-
вила 83,6% від загального обсягу виробництва, то в 
2018 р. – 84,4%, а в 2019 р. – 84,7% [1].

Більш детально статистику виробництва ков-
басних виробів представлено в табл. 7.

Таблиця 6
Обсяги експорту/імпорту ковбасних виробів за 2015–2019 рр.

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

Експорт, т 359 83 286 438 483
Імпорт, т 365 396 517 692 1 998

Джерело: складено автором за даними [8]

Таблиця 7
Обсяги виробництва ковбасних виробів за 2015–2019 рр.

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

Вироби ковбасні з печінки, тис т 7,2 6,2 6 5,6 4,9
Вироби ковбасні з м’яса, субпродуктів, крові 
(окрім печінки) тис т 228,8 232,9 247,1 247,2 229,7

Вироби ковбасні з м’яса варені та сосиски, тис т 151,2 155,7 168,6 167,5 155,2
Вироби ковбасні копчені, в’ялені, тис т 67,8 67,6 68,9 68,6 62,1
Інші, тис т 8,5 8,7 8,5 10,6 8,1
Всього, тис т 463,5 471,1 499,1 499,5 460

Джерело: складено автором за даними [1]
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Переорієнтація підприємств на виробництво 
більш дешевої продукції відбулася через дві осно-
вні обставини:

– збільшення закупівельних цін на м’ясо;
– зниження купівельної спроможності спожива-

чів ковбасних виробів.
Для підтвердження даного висновку проведено 

аналіз цих двох факторів.
Проведений аналіз купівельної спроможності 

населення показав, що починаючи з 2016 р. 
зростають витрати домогосподарств на неспо-
живчі товари та зменшуються витрати на осно-
вні споживчі товари і послуги. Якщо розглядати 
структуру споживчих витрат, то там наявна така 
тенденція: витрати на продукти харчування з кож-
ним роком зменшуються, а витрати на алкогольні 
напої, тютюнові вироби та непродовольчі товари 
в середньому збільшуються. Дані тенденції гово-
рять про те, що населення почало економити на 
продуктах харчування та купувати більш дешеві 
задля підтримання свого рівня життя в інших 
сферах [1].

Більш детально інформацію стосовно купівель-
ної спроможності подано в табл. 8.

Інформацію стосовно середніх цін, за якими 
купувалося м’ясо тварин переробними підприєм-
ствами, наведено в табл. 9.

Із 2016 по 2018 р. відбувалося підвищення 
середніх закупівельних цін на м’ясо підприєм-
ствами, тільки у 2019 році сталося незначне 
падіння – на 2% [1]. 

Завдяки проведеному аналізу можна зробити 
висновок, що ці два фактори є основними, які 
впливають на виробництво ковбасних виробів, а 
надалі на їх реалізацію та економічну ефектив-
ність діяльності підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз ринку м’яса та м’ясопродуктів за 
2015–2019 рр. показав, що в Україні наявна стала 
тенденція до зменшення поголів’я ВРХ та свиней 
і збільшення поголів’я курятини. При цьому має 
місце збільшення середньої ваги однієї туші ВРХ 
та свиней, як результат, у деякі періоди вироб-
ництво м’яса у натуральному виразі зростало. 

Таблиця 8
Купівельна спроможність населення за 2015–2019 рр.

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018

Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку 
на одне домогосподарство, грн 4 952,0 5 720,4 7 139,4 8 308,6

Структура сукупних витрат домогосподарств відсотків
Споживчі сукупні витрати 92,9 93,2 92,9 92,0
продукти харчування та безалкогольні напої 53,1 49,8 47,9 47,7
алкогольні напої, тютюнові вироби 3,3 2,9 3,1 3,4
непродовольчі товари та послуги 36,5 40,5 41,9 40,9
в тому числі  
одяг і взуття 5,7 5,6 5,5 5,4
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 11,7 16,0 17,0 15,2
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла 2,0 1,7 2,0 2,1

охорона здоров'я 3,7 4,2 3,8 4,0
транспорт 3,7 3,6 3,7 3,7
зв'язок 2,4 2,3 2,4 2,6
відпочинок і культура 1,5 1,4 1,6 1,8
освіта 1,1 1,0 1,1 1,0
ресторани та готелі 2,0 2,2 2,3 2,4
різні товари і послуги 2,7 2,5 2,5 2,7
Неспоживчі сукупні витрати 7,1 6,8 7,1 8,0

 Джерело: складено автором за даними [1]

Таблиця 9
Середні закупівельні ціни на м’ясо для переробних підприємств за 2015–2019 рр. 

Найменування Рік
2015 2016 2017 2018 2019

Велика рогата худоба, тис грн/т 21,3 21,3 27,7 30,7 28,7
Свині, тис грн/т 24,3 24,2 33,9 37,9 36,7
Кури, тис грн/т 18,4 14,6 18,4 21,6 22,9
Середня ціна, тис грн/т 21,3 20,03 26,7 30,1 29,4

Джерело: складено автором за даними [1]
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Оцінка експортно-імпортних відносин на ринку 
м’яса показала збільшення експорту м’яса ВРХ 
та свинини вищими темпами за темп зростання 
виробництва та збільшення імпорту м’яса даних 
видів тварин. Аналіз ринку ковбасних виробів 
показав тенденцію до переорієнтації ковбасних 
виробників на випуск більш дешевої продукції. 
Також оцінка експортно-імпортних відносин на 
ринку ковбас показала збільшення обсягів екс-
портованої продукції.

Для поліпшення діяльності та економічної 
ефективності ковбасних підприємств необхідно на 
макро- та макрорівні розробляти заходи, що спри-
ятимуть зростанню обсягів виробництва ВРХ та 
свиней та будуть спрямовані на підвищення купі-
вельної спроможності споживачів ковбасних виро-
бів. Також необхідним є більш ретельний та доско-
налий відбір постачальників із метою зниження 
закупівельних цін на м’ясо.
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У статті розглянуто стан та результати 
ефективності діяльності підприємств про-
мисловості. Здійснено аналіз розподілу під-
приємств на великі, середні, малі у 2019 р. 
Визначено питому вагу зайнятих працівни-
ків на цих підприємствах. Проаналізовано 
індекси промислової продукції основних про-
мислових груп за січень-травень 2020 р. 
Розглянуто індикатори ділової впевненості 
в промисловості та в переробній промис-
ловості протягом 2015–2019 рр., трьох 
місяців 2020 р.; фінансові результати до 
оподаткування великих та середніх підпри-
ємств за видами економічної діяльності за 
січень-березень 2020 р., які свідчать про 
наявність від’ємного фінансового резуль-
тату (сальдо) до оподаткування. Найменша 
кількість збиткових підприємств серед 
тих, які здійснюють фінансову та страхову 
діяльність, найбільша – тимчасове розмі-
щування й організація харчування. Проана-
лізовано фінансові результати за видами 
економічної діяльності промисловості за 
січень-березень 2020 р., які свідчать, що 
підприємства, котрі одержали прибуток, 
належать до добувної промисловості і роз-
роблення кар'єрів; виробництва основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтич-
них препаратів; виробництва комп'ютерів, 
електронної та оптичної продукції. Усі інші 
підприємства одержали збиток.
Ключові слова: стан, результат, ефек-
тивність діяльності, підприємства промис-
ловості.

В статье рассмотрены состояние и резуль-
таты эффективности деятельности 

предприятий промышленности. Осущест-
влен анализ распределения предприятий 
на крупные, средние, малые в 2019 г. Опре-
делен удельный вес занятых работников 
на этих предприятиях. Проанализированы 
индексы промышленной продукции основ-
ных промышленных групп за январь-май 
2020 г. Рассмотрены индикаторы деловой 
уверенности в промышленности и перера-
батывающей промышленности в течение 
2015–2019 гг., трех месяцев 2020 г.; финан-
совые результаты до налогообложения 
крупных и средних предприятий по видам 
экономической деятельности за январь-
март 2020 г., которые свидетельствуют 
о наличии отрицательного финансового 
результата (сальдо) до налогообложения. 
Наименьшее количество убыточных пред-
приятий среди тех, кто осуществляет 
финансовую и страховую деятельность, 
наибольшее – временное размещение и 
организация питания. Проанализированы 
финансовые результаты по видам экономи-
ческой деятельности промышленности за 
январь-март 2020 г., которые свидетель-
ствуют, что предприятия, которые полу-
чили прибыль, относятся к добывающей 
промышленности и разработке карьеров; 
производству основных фармацевтических 
продуктов и фармацевтических препара-
тов; производству компьютеров, электрон-
ной и оптической продукции. Все остальные 
предприятия получили убыток.
Ключевые слова: состояние, результат, 
эффективность деятельности, предпри-
ятия промышленности.

The state and results of efficiency of industrial enterprises are considered in the article. An analysis of the division of enterprises into large, medium 
and small in 2019. Accordingly, large enterprises account for 0.1%, medium – 4.7%, small – 95.2%. The share of workers employed at these enter-
prises is also determined. 25.3% of employees are employed at large enterprises, 46.8% at medium-sized enterprises, and 27.9% at small ones.  
The indicators of industrial production of the main industrial groups for January-May 2020 are analyzed. indices of industrial production by major 
industrial groups have not changed compared to May and April this year. After the official transition of quarantine to the next stage, the economic 
activity of enterprises has not changed. Indicators of business confidence in the industry and the processing industry during 2015-2019, three months 
of 2020 are considered; financial results before taxation of large and medium-sized enterprises by types of economic activity for January-March 
2020, which indicate the presence of a negative financial result (balance sheet) before taxation. The smallest number of unprofitable enterprises 
among those engaged in financial and insurance activities, the largest – temporary accommodation and meals. A positive financial result (balance) 
before tax is observed in the field of information and telecommunications, financial and insurance activities, professional, scientific and techni-
cal activities. Positive financial result (balance) before tax is observed in the field of information and telecommunications, financial and insurance 
activities, professional, scientific and technical activities. Therefore, it is advisable for unprofitable enterprises to audit their activities, to consider the 
possibility of changing the format of activities. If it has virtually no economic efficiency in the future, then analyze the possibility of diversification of 
activities, and in the worst case, its termination in order to minimize losses. The financial results by types of economic activity of industry for January-
March 2020 are analyzed, which show that the enterprises that have made a profit belong to the mining industry and quarrying; production of basic 
pharmaceutical products and pharmaceuticals; production of computers, electronic and optical products. All other enterprises suffered losses.
Key words: condition, result, performance efficiency, industrial enterprises.

Постановка проблеми. В умовах пандемії, 
що призводить до глобальної та локальної кризи 
2020 р., великого значення набувають стан та 
результати ефективності діяльності підприємств 
промисловості, які є основою формування вало-
вого національного продукту та, як результат, 
дохідної частини бюджету держави. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженню проблем стану та результатів 
ефективності діяльності підприємств промисло-

вості присвячено наукові праці багатьох учених. 
Зокрема, І.В. Гонтарева, А.О. Чередник [1] пропо-
нують методичний підхід до оцінки ефективності 
розвитку промислових підприємств. В.М. Нижник 
та М.В. Ніколайчук [2] досліджують тенденції та 
роблять оцінку чинників підвищення ефективності 
функціонування підприємств машинобудування.

Н.Г. Пігуль, Є.І. Пігуль [3] аналізують сучасний 
стан та перспективи розвитку машинобудівного 
комплексу України.
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Р.М. Стрільчук, І.В. Кривов’язюк, Б.І. Кривов’язюк 
[4] розглядають питання економічної діагностики 
діяльності промислового підприємства та про-
понують відповідну методику, яка ґрунтується на 
проведенні коефіцієнтного аналізу.

Поряд із тим потребують подальшого дослід-
ження питання стану та результатів ефективності 
діяльності підприємств промисловості в умовах 
сучасних реалій, які пов’язані з пандемією та виник-
ненням низки обмежень у діяльності підприємств.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз стану та результатів ефективності діяльності 
підприємств промисловості в умовах пандемії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В умовах пандемії, що охопила переважну біль-
шість країн світу, доцільно проаналізувати стан 
та результати ефективності діяльності підпри-
ємств промисловості у поточному році, щоб мати 
чітке уявлення стосовно цього та мати підґрунтя 
для розроблення відповідних заходів щодо поліп-
шення їхнього фінансово-економічного стану.

Спочатку доцільно здійснити аналіз щодо 
розподілу підприємств на великі, середні, малі у 

2019 р. (рис. 1). Відповідно великі підприємства 
становлять 0,1%, середні – 4,7%, малі – 95,2%. 
Мікропідприємства становлять 82,3% від малих 
підприємств.

Наступним кроком є аналіз питомої ваги зайня-
тих працівників на підприємствах із розподілом на 
великі, середні, малі у 2019 р. (рис. 2).

На великих підприємствах зайнято 25,3% пра-
цівників, на середніх – 46,8%, на малих – 27,9%. 
На мікропідприємствах зайнято 14,3% працівників 
із малих підприємств.

Далі здійснимо аналіз індексів промисло-
вої продукції основними промисловими групами 
(ОПГ) за січень-травень 2020 р. (рис. 3).

На основі даних, які наведено на рис. 3, можемо 
побачити, що індекси промислової продукції за 
ОПГ практично не змінилися у порівнянні травня 
з квітнем поточного року, тобто після офіційного 
переходу карантину на наступний етап економічна 
активність підприємств практично не змінилася. 
Якщо порівнювати індекси промислової продук-
ції за ОПГ у травні поточного та минулого років, 
спостерігається суттєве зниження: загалом за 

 

великі підприємства у % до 
загальної кількості підприємств 
відповідного виду діяльності

середні підприємства у % до 
загальної кількості підприємств 
відповідного виду діяльності

малі підприємства у % до загальної 
кількості підприємств відповідного 
виду діяльності

Рис. 1. Розподіл підприємств на великі, середні, малі у 2019 р.

Джерело: сформовано авторами на основі [5]

Рис. 2. Питома вага зайнятих працівників на підприємствах  
із розподілом на великі, середні, малі у 2019 р.

Джерело: сформовано авторами на основі [5]

 

великі підприємства у % до 
загальної кількості зайнятих 
працівників відповідного виду 
діяльності

середні підприємства у % до 
загальної кількості зайнятих 
працівників відповідного виду 
діяльності

малі підприємства у % до загальної 
кількості зайнятих працівників 
відповідного виду діяльності
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промисловістю – на 12,2%; за добувною та пере-
робною промисловістю – на 13,6%; за добувною 
промисловістю і розробленням кар'єрів – на 8,9%.

На наступному етапі дослідження розглянемо 
індикатори ділової впевненості (рис. 4). Протягом 
2016–2018 рр. спостерігалося суттєве зростання, 
у 2019 р. незначний спад, тоді як у 2020 р. відбу-
лося значне падіння, більше ніж на 20 п.

Розглянемо індикатори ділової впевненості в 
промисловості більш детально (рис. 5).

Як бачимо з рис. 5, на початку 2020 р. від-
булося значне падіння очікуваних змін обсягу 
виробництва продукції та поточного обсягу 
замовлень на виробництво продукції (попиту). 
Тільки поточний обсяг запасів готової продукції 
коливався в певному діапазоні та значних змін 
не зазнав. У подальшій діяльності підприємствам 
доцільно корегувати обсяги запасів готової про-
дукції згідно з динамікою зміни попиту на певні 
групи товарів.

На рис. 6 наведено індикатори ділової впевне-
ності в переробній промисловості.

Стосовно поточного обсягу замовлень на вироб-
ництво продукції (попиту) та очікуваних змін обсягу 
виробництва продукції, то вони мають аналогічну 
тенденцію (різке падіння у 2020 р.), як представ-
лено на рис. 5. Поточний обсяг запасів готової про-
дукції коливався в певному діапазоні, мав пози-
тивне значення з другої половини 2015 р. по 2019 р. 
включно, але на початку 2020 р. має від’ємне зна-
чення, що свідчить про появу негативної тенденції, 
з якою стикнулася економіка у цілому.

Суттєве значення для ефективного функціо-
нування підприємств промисловості мають їхні 
фінансові результати за видами економічної 
діяльності (табл. 1).

Дані, які представлено у табл. 1, свідчать 
про наявність від’ємного фінансового резуль-
тату (сальдо) до оподаткування, що становить 
-4 902,6 млн грн. При цьому 59,2% підприємств 
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Рис. 3. Індекси промислової продукції за основними промисловими групами (ОПГ)  
за січень-травень 2020 р.

Джерело: сформовано авторами на основі [5]
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Джерело: сформовано авторами на основі [5]
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Рис. 6. Індикатори ділової впевненості в переробній промисловості 

Джерело: сформовано авторами на основі [5]

Таблиця 1
Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств  

за видами економічної діяльності за січень-березень 2020 р., млн грн
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Усього -4902,6 59,2 199943,1 40,8 204845,7
сільське, лісове та рибне господарство -158,7 58,6 244,5 41,4 403,2
промисловість -66115,4 56,4 43214,0 43,6 109329,4
будівництво -701,1 62,9 627,3 37,1 1328,4
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів -10952,8 64,5 17212,3 35,5 28165,1

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність -27747,5 46,4 12804,9 53,6 40552,4

тимчасове розміщування й організація харчування -2226,2 28,3 310,5 71,7 2536,7
інформація та телекомунікації 326,3 66,7 4567,5 33,3 4241,2
фінансова та страхова діяльність 112530,3 83,9 115677,7 16,1 3147,4
операції з нерухомим майном -9309,3 42,9 1304,7 57,1 10614,0
професійна, наукова та технічна діяльність 1538,2 61,7 3350,7 38,3 1812,5
діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування -956,2 58,0 383,5 42,0 1339,7

освіта -34,2 66,7 0,5 33,3 34,7
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги -470,1 50,5 225,3 49,5 695,4
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -623,6 44,4 18,4 55,6 642,0
надання інших видів послуг -2,3 50,0 1,3 50,0 3,6
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Таблиця 2
Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств  

за видами економічної діяльності промисловості за січень-березень 2020 р., млн грн

Види економічної діяльності промисловості
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Промисловість -66115,4 56,4 43214,0 43,6 109329,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 5886,6 51,9 18426,0 48,1 12539,4
Переробна промисловість -61444,7 58,8 15944,7 41,2 77389,4
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів -7510,8 63,5 6087,7 36,5 13598,5
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів -320,3 61,0 145,7 39,0 466,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна 
діяльність -1406,1 58,6 837,8 41,4 2243,9

виробництво коксу та продуктів нафто перероблення -683,5 57,1 779,9 42,9 1463,4
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції -19622,7 54,2 822,6 45,8 20445,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 888,2 72,1 1178,5 27,9 290,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції -6751,1 56,4 715,8 43,6 7466,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім машин і устаткування -13690,1 52,9 2765,1 47,1 16455,2

машинобудування -11752,1 53,3 2176,6 46,7 13928,7
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 23,0 70,4 134,6 29,6 111,6
виробництво електричного устаткування -2359,8 54,7 273,7 45,3 2633,5
виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 
угруповань -5329,4 57,0 1343,3 43,0 6672,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів -4085,9 43,0 425,0 57,0 4510,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування -596,2 61,5 435,0 38,5 1031,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря -9991,9 51,6 8479,5 48,4 18471,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами -565,4 37,0 363,8 63,0 929,2

одержали прибуток, а 40,8% − збиток. Фінансовий 
результат підприємств, які одержали прибуток, 
становить 199 943,1 млн грн, а тих, які одержали 
збиток, – 204 845,7 млн грн.

Найменша кількість збиткових підприємств 
серед тих, які здійснюють фінансову та страхову 
діяльність, найбільша − тимчасове розміщування й 
організацію харчування. Це пов’язано з практично 
припиненням діяльності останніх підприємств на 
період карантину та суттєвими обмеженнями щодо 
подальшої діяльності в період поступового виходу 
з карантину. Позитивний фінансовий результат 
(сальдо) до оподаткування спостерігається тальки 
у сфері інформації та телекомунікації, фінансовій 
та страховій діяльності, професійній, науковій та 
технічній діяльності. Тому збитковим підприєм-
ствам доцільно здійснити аудит своєї діяльності, 
розглянути можливості зміни формату здійснення 

діяльності. Якщо це не має практично ніякої еко-
номічної ефективності в майбутньому, то проана-
лізувати можливість диверсифікації видів діяль-
ності, а в найгіршому разі – її припинення з метою 
мінімізації збитків.

Окрім того, велике значення для ефектив-
ного функціонування підприємств промисловості 
мають їхні фінансові результати за видами еконо-
мічної діяльності промисловості (табл. 2).

На основі аналізу даних, представлених у табл. 2,  
можна зробити висновок, що підприємства, які 
одержали прибуток, належать до добувної промис-
ловості і розроблення кар'єрів; виробництва основ-
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів; виробництва комп'ютерів, електронної 
та оптичної продукції. На жаль, усі інші підприєм-
ства одержали збиток, що потребує розроблення та 
реалізації антикризових програм на них.
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Висновки з проведеного дослідження. Під-
тверджено, що у 2020 р. значно погіршилися 
стан та результати ефективності діяльності під-
приємств промисловості, що зумовлено падін-
ням платоспроможного попиту на більшість видів 
продукції й, як наслідок, зниженням ефективності 
використання обігового капіталу. Окрім того, спо-
стерігається значне падіння індикаторів ділової 
впевненості, що за відсутності формування гнуч-
кої системи реагування на підприємствах при-
зведе до їх масового банкрутства. Аналіз фінансо-
вих результатів підтверджує наявність негативної 
тенденції та вимагає негайного корегування пла-
нів діяльності підприємств в умовах, що склалися.
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У статті наведено чинники та визначено 
їхній вплив на загальну результативність 
діяльності підприємств кондитерської про-
мисловості вибіркової сукупності. У резуль-
таті побудовано матрицю впливу чинників 
на загальну результативність діяльності 
підприємств кондитерської промисловості 
вибіркової сукупності. Для більш детального 
аналізу впливу чинників на результатив-
ність діяльності підприємств кондитер-
ської промисловості вибіркової сукупності 
використано таксономічний метод порів-
няльного аналізу. Для цього представлено 
методичний підхід до проведення таксоно-
мічного аналізу впливу чинників на результа-
тивність діяльності підприємств кондитер-
ської промисловості вибіркової сукупності. 
У результаті виявленого впливу чинників 
побудовано матрицю застосування конку-
рентної стратегії на результативність 
діяльності підприємств кондитерської про-
мисловості. На основі отриманих результа-
тів розрахунку рівня коефіцієнту таксономії 
та матриці впливу побудовано рейтинг 
впливу конкурентних стратегій на резуль-
тативність діяльності підприємств конди-
терської промисловості.
Ключові слова: конкурентна стратегія, 
результативність, класифікація конку-
рентної стратегії, результативність під-
приємств кондитерської промисловості, 
проекції результативності діяльності під-
приємств. 

В статье приведены факторы и опреде-
лено их влияние на общую результатив-

ность деятельности предприятий кон-
дитерской промышленности выборочной 
совокупности. В результате построена 
матрица влияния факторов на общую 
результативность деятельности пред-
приятий кондитерской промышленно-
сти выборочной совокупности. Для более 
детального анализа влияния факторов на 
результативность деятельности пред-
приятий кондитерской промышленности 
выборочной совокупности использован 
таксономический метод сравнительного 
анализа. Для этого представлен мето-
дический подход к проведению таксоно-
мического анализа влияния факторов на 
результативность деятельности пред-
приятий кондитерской промышленности 
выборочной совокупности. В результате 
выявленного влияния факторов постро-
ена матрица применения конкурентной 
стратегии на результативность дея-
тельности предприятий кондитерской 
промышленности. На основе полученных 
результатов расчета уровня коэффи-
циента таксономии и матрицы влияния 
построен рейтинг влияния конкурентных 
стратегий на результативность дея-
тельности предприятий кондитерской 
промышленности.
Ключевые слова: конкурентная страте-
гия, результативность, классификация 
конкурентной стратегии, результатив-
ность предприятий кондитерской промыш-
ленности, проекции результативности 
деятельности предприятий.

To achieve competitive goals, the company must determine market positions, available resources, source of competitive advantages and the nature 
of market actions, i.e. to form a set of competitive strategies. Competitive strategy is one of the company's strategies, which is aimed at both com-
petitors and consumers within the approaches, and determines how the company can achieve its strategic goals in a competitive market. That is 
why understanding the types of competitive strategy in the processes of enterprise management is especially relevant. Improving the effectiveness 
of competitive strategy is one of the decisive factors in the company's exit from the economic and technological crisis, and also plays a key role in 
solving problems of sustainable economic growth and creating conditions for improving solvency, i.e. improving efficiency. To create a mechanism for 
developing an effective competitive strategy, we will analyze the impact of factors on the overall performance of the confectionery industry. The article 
presents the factors and determines their impact on the overall performance of the confectionery industry's sample. As a result, a matrix of the fac-
tors' influence on the overall performance of the confectionery industry's sample is constructed. For a more detailed analysis, a comparison of "refer-
ence efficiency" and that obtained as a result of the influence of one or the other factor was presented. "Reference performance" is the performance 
most desirable for all four performance forecasts. A taxonomic method of comparative analysis was used for a more detailed analysis of the factors' 
influence on the performance of the confectionery industry's sample. To do this, the article presents a methodological approach to taxonomic analysis 
of the factors' impact on the performance of the confectionery industry's sample. As a result of the revealed influence of factors the matrix of competi-
tive strategy's application on efficiency of the confectionery enterprises activity is constructed in the article. Based on the results of the taxonomy 
coefficient level calculation and the impact matrix, a rating of the competitive strategies' impact on the confectionery industry effectiveness is built.
Key words: competition, competitive strategy, effectiveness, classification of competitive strategy, productivity of the confectionery industry, projection of 
the effectiveness of enterprises.

Постановка проблеми. Боротьба за спожи-
вача на ринку кондитерських виробів та уповіль-
нення темпів зростання доходів спонукають під-
приємства шукати нові можливості подальшого 
розвитку. Такими шляхами є розроблення конку-
рентної стратегії, використання якої буде спри-
яти зміцненню конкурентних позицій, підвищенню 
конкурентоспроможності та отриманню конку-
рентних переваг підприємствами у довгостроковій 

перспективі. Саме тому для виробників стає акту-
альним рейтинг впливу конкурентних стратегій на 
результативність діяльності підприємств конди-
терської промисловості для більш точного й аргу-
ментованого вибору тієї чи іншої стратегії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження проблем впливу 
конкурентних стратегії на загальну результатив-
ність діяльності підприємств, у тому числі і конди-
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терської промисловості, зробили такі зарубіжні та 
вітчизняні вчені: Г.Л. Азоєв [1; 2], А.П. Челєнков [2], 
І. Ансофф [3], А.Дж. Стрікленд [4], A.A. Томпсон 
[4], А.Ю. Юданов [5], М. Портер [6], Б. Альстред 
[7], Г. Мінцберг [7], Дж. Лемпіл [7] та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
побудова рейтингу впливу конкурентних стратегій 
на результативність діяльності підприємств конди-
терської промисловості на основі розрахунку рівня 
коефіцієнта таксономії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підвищення дієвості конкурентної стратегії є 
одним із вирішальних чинників під час виходу 
підприємства з економічної і технологічної кризи, 
а також відіграє визначальну роль у вирішенні 
проблем досягнення стійкого економічного зрос-
тання і створення умов для підвищення плато-
спроможності, тобто поліпшення результативності 
діяльності. Проведемо аналіз впливу чинників на 
загальну результативність підприємств кондитер-
ської промисловості. Для такого аналізу сформо-
вано вибіркову сукупність підприємств, яка склада-
ється з 12 підприємств – лідерів галузі з публічною 
звітністю [8]: ПАТ «ВКФ «Рошен», ПрАТ «ХБФ», 
ПрАТ «АВК», ПрАТ «ВО Конті», ПАТ «Монделіс 
Україна», ПАТ «Львівська кондитерська фабрика 
«Світоч», ПрАТ «Домінік», ЧП «ВТК Лукас», 
ПрАТ «Житомирські ласощі», ПрАТ «Лагода», 
ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика», 
ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика». 

Згідно з дослідженнями [9; 10], виявлено, що 
кожна конкурентна стратегія чинить певний вплив 
на показники результативності діяльності підпри-
ємства. На основі виділених чотирьох проекцій 
результативності – ринкової, фінансової, витрат-
ної та неекономічної – авторами було представ-
лено класифікацію конкурентних стратегій підпри-
ємства залежно від очікуваних результатів [10]. 
Рейтинг конкурентних стратегій буде побудовано з 
аналізом впливу на результативність підприємств 
кондитерської промисловості.

Аналіз впливу чинників проведено за чотирма 
проекціями: ринковою, фінансовою, витратною та 
неекономічною [9]. Кожен чинник впливає на різні 
проекції результативності. Для наочності побуду-
ємо на рис. 1 матрицю впливу чинників на проекції 
результативності діяльності підприємств конди-
терської промисловості вибіркової сукупності.

Для більш повного аналізу проведено порів-
няння «еталонної результативності» та отрима-
ної в результаті впливу того чи іншого чинника. За 
«еталонну результативність» прийнято результа-
тивність, що є найбільш бажаною за всіма чотирма 
проекціями результативності. Для того щоб побу-
дувати багатокутник результативності, використа-
ємо бальну шкалу від 0 до 2, яка має таку лінгвіс-
тичну інтерпретацію по кожній проекції: 

– 0 балів означає, що змін не відбулося (темп 
приросту показника дорівнює 0) або показники 
погіршилися (темп приросту показника від’ємний);

– 1 бал ‒ мають місце незначні зміни (0–1%);
– 2 бали ‒ відбулося поліпшення (темп при-

росту показника понад 10%). 
Тобто площа багатокутника «еталонної резуль-

тативності» становить 8 кв. од.
У результаті з використанням MS Excel побудо-

вано пелюсткові діаграми для оцінки впливу чин-
ників на загальну результативність діяльності під-
приємств кондитерської промисловості вибіркової 
сукупності. Для побудови пелюсткових діаграм 
застосовано чотири осі ‒ проекції результатив-
ності: ринкову, фінансову, витратну, нефінансову. 
Оскільки під час виконанні дослідження було побу-
довано 396 багатокутників результативності, у цій 
роботі наведено лише висновки про вплив кож-
ного чинника без наведення зображень рисунків. 

Отже, проаналізовано вплив таких чинників на 
загальну результативність діяльності підприємств 
кондитерської промисловості вибіркової сукуп-
ності, тобто виявлено, як зміниться результатив-
ність підприємства після впливу чинників:

– чинник 1 – зростання обсягу виробництва (інші 
проекції результативності не змінні то тим чи іншим 
причинам). У результаті можна зробити висновок, 
що по чотирьох підприємствах не відбулося поліп-
шення (ПАТ «ВКФ «Рошен», ПрАТ «ХБФ», ЧП «ВТК 
Лукас», ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика»). 
Найбільша зміна загальної результативності – в два 
рази (площі багатокутника) – присутня на трьох під-
приємствах кондитерської промисловості вибіркової 
сукупності: ПрАТ «АВК», ПАТ «Монделіс Україна», 
ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика». На двох 
підприємствах (ПрАТ «ВО Конті», ПАТ «Львівська 
кондитерська фабрика «Світоч», ПрАТ «Житомир-
ські ласощі») відбулося покращення в 1,5 рази, а для 
двох (ПрАТ «Домінік», ПрАТ «Лагода») ‒ на 33,33%;

Проекції 
результативності

Фактор 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ринкова
Фінансова
Витратна 
Неекономічна

Рис. 1. Матриця впливу чинників на загальну результативність діяльності  
підприємств кондитерської промисловості вибіркової сукупності
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– чинник 2 – збільшення показників продук-
тивності та збільшення доходності 1 т продукції, 
що веде до збільшення чистого доходу, прибутку 
та рентабельності (інші проекції результатив-
ності незмінні з тих чи інших причин). Можна зро-
бити висновок, що лише по чотирьох підприєм-
ствах вибіркової сукупності (ПАТ «ВКФ «Рошен», 
ПрАТ «АВК», ПрАТ «ВО Конті», ПАТ «Монделіс 
Україна») відбулося поліпшення загальної резуль-
тативності. Найбільша зміна загальної результа-
тивності – в три рази (площі багатокутника) – при-
сутня на ПрАТ «АВК»; 

– чинник 3 – зменшення матеріаломісткості, що 
не призвело до зміни собівартості та інших проек-
цій результативності. Можна зробити висновок, що 
чинник змінив загальну результативність для шести 
підприємств: ПАТ «ВКФ «Рошен», ПрАТ «АВК», 
ПАТ «Монделіс Україна», ПАТ «Львівська кон-
дитерська фабрика «Світоч», ПрАТ «Роменська 
кондитерська фабрика», ПАТ «Запорізька кон-
дитерська фабрика». Найбільша зміна загальної 
результативності – в три рази – спостерігається для 
ПАТ «Монделіс Україна», найменша ‒ на 33,33% – 
для ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика»;

– чинник 4 – уведення інновацій та поліпшення 
якості – змінив загальну результативність лише 
для трьох підприємств: ПрАТ «АВК», ПрАТ «Жито-
мирські ласощі», ПрАТ «Лагода». Найбільша зміна 
загальної результативності – в два рази – спостері-
гається для ПрАТ «АВК», найменша ‒ на 33,33% – 
для ПрАТ «Житомирські ласощі», ПрАТ «Лагода»;

– чинник 5 – зростання обсягу виробництва, що 
призведе до зростання частки ринку та чистого 
доходу, прибутку і рентабельності (незалежно 
від зміни продуктивності праці). Можна зробити 
висновок, що майже по всіх підприємствах вибір-
кової сукупності, крім ПрАТ «ХБФ» ПАТ «Запо-
різька кондитерська фабрика», відбулося поліп-
шення загальної результативності. Найбільша 
зміна загальної результативності – у шість разів – 
присутня на ПрАТ «АВК», найменша ‒ на 33,33% – 
для ПрАТ «Домінік», ПрАТ «Лагода»;

– чинник 6 – збільшення частки ринку, а також 
зменшення собівартості за незмінних інших про-
екцій. Можна зробити висновок, що чинник 6 змі-
нив загальну результативність для більшості під-
приємств вибіркової сукупності: ПАТ «ВКФ 
«Рошен», ПрАТ «АВК», ПрАТ «ВО Конті», 
ПАТ «Монделіс Україна», ПрАТ «Роменська кон-
дитерська фабрика», ПАТ «Запорізька конди-
терська фабрика», ПрАТ «Житомирські ласощі», 
ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». 
Найбільша зміна загальної результативності – в 
три рази – спостерігається на трьох підприєм-
ствах (ПрАТ «АВК», ПАТ «Монделіс Україна», 
ПрАТ «Роменська кондитерська фабрика»), най-
менша ‒ на 33,33% – для ПАТ «Запорізька конди-
терська фабрика».

– чинник 7 – збільшення частки ринку за раху-
нок уведення інновацій та поліпшення якості за 
зменшення ємності ринку (незмінні фінансова та 
витратна проекції) – змінив загальну результа-
тивність для шести підприємств вибіркової сукуп-
ності: ПАТ «ВКФ «Рошен», ПрАТ «АВК», ПрАТ «ВО 
Конті», ПАТ «Монделіс Україна», ПрАТ «Житомир-
ські ласощі», ПрАТ «Лагода». Найбільша зміна 
загальної результативності – в чотири рази – при-
сутня на ПрАТ «АВК», найменша ‒ на 33,33% – 
для ПрАТ «Житомирські ласощі», ПрАТ «Лагода»;

– фактор чинник – зменшення собівартості, що 
призведе до збільшення прибутку та рентабель-
ності – змінив загальну результативність для шести 
підприємств: ПАТ «ВКФ «Рошен», ПрАТ «АВК», 
ПАТ «Монделіс Україна», ПАТ «Львівська кон-
дитерська фабрика «Світоч», ПрАТ «Роменська 
кондитерська фабрика», ПАТ «Запорізька кон-
дитерська фабрика». Найбільша зміна загальної 
результативності – у дев’ять разів – спостеріга-
ється для ПрАТ «АВК», найменша ‒ на 33,33% – 
для ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика»;

– чинник 9 – через збільшення прибутку збіль-
шено кошти на введення інновації – чинить вплив 
на загальну результативність діяльності підпри-
ємств кондитерської промисловості вибіркової 
сукупності по шести підприємствах: ПАТ «ВКФ 
«Рошен», ПрАТ «АВК», ПрАТ «ВО Конті», 
ПАТ «Монделіс Україна», ПрАТ «Житомирські 
ласощі», ПрАТ «Лагода. Найбільша зміна загаль-
ної результативності – в чотири рази – присутня 
на ПрАТ «АВК», найменша ‒ на 33,33% – для 
ПрАТ «Житомирські ласощі», ПрАТ «Лагода»;

– чинник 10 – уведення інновацій, що при-
звело до зменшення собівартості та матеріа-
ломісткості – змінив загальну результативність 
для восьми підприємств вибіркової сукупності: 
ПАТ «ВКФ «Рошен», ПрАТ «АВК», ПАТ «Мон-
деліс Україна», ПАТ «Львівська кондитерська 
фабрика «Світоч», ПрАТ «Житомирські ласощі», 
ПрАТ «Лагода», ПрАТ «Роменська кондитер-
ська фабрика», ПАТ «Запорізька кондитерська 
фабрика». Найбільша зміна загальної результа-
тивності – у шість разів – присутня на ПрАТ «АВК», 
найменша ‒ на 33,33% – для ПрАТ «Роменська 
кондитерська фабрика», ПАТ «Запорізька конди-
терська фабрика», ПрАТ «Житомирські ласощі»;

– чинник 11 – збільшення частки ринку, збіль-
шення чистого доходу, прибутку, за рахунок вве-
дення нових технологій – змінив загальну резуль-
тативність для більшості підприємств, окрім 
ПрАТ «ХБФ», ЧП «ВТК Лукас», ПАТ «Запорізька 
кондитерська фабрика». Найбільша зміна загаль-
ної результативності – у вісім разів – спостеріга-
ється для ПрАТ «АВК», найменша ‒ на 33,33% – 
для ПрАТ «Домінік».

Отже, проаналізувавши результати, отриманні 
в MS Excel, можна констатувати, що найбільший 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

146 Випуск 54. 2020

вплив чинників на загальну результативність 
діяльності підприємств кондитерської промисло-
вості вибіркової сукупності спостерігається для 
ПрАТ «АВК». Для ПрАТ «ХБФ» та ЧП «Лукас» 
повністю підсудній вплив. Такий результат було 
отримано через уже реалізовані конкурентні стра-
тегії на підприємстві, адже по деяких проекціях 
на підприємствах спостерігається поліпшення за 
наявної стратегії.

Для більш детального аналізу впливу чинників на 
результативність діяльності підприємств кондитер-
ської промисловості вибіркової сукупності викорис-
таємо таксономічний метод порівняльного аналізу.

Таксономія (від грец. Τάξις – лад, порядок і 
νόμος – закон) – вчення про принципи та практики 
класифікації та систематизації складних сфер дій-

сності, що мають, як правило, ієрархічну будову 
[11]. Коріння таксономії як науки зародилися в 
XVІІІ ст. Прабатьком таксономії вважається Карл 
Ліннеусз (1707–1778), творець систематики рос-
лин і тварин. Розвиток кількісних (математичних) 
методів, що застосовуються в біологічних дослід-
женнях у другій половині XІX ст., надихнув теорією 
еволюції Чарльза Дарвіна. 

Розглянемо більш детально зміст методу. 
Методичний підхід до проведення таксономічного 
аналізу впливу на результативність діяльності під-
приємств кондитерської промисловості вибіркової 
сукупності представлено на рис. 2.

В основу методу покладено визначення так 
званої таксономічної відстані, тобто відстані між 
точками багатовимірного простору, розмірність 
якого визначається кількістю ознак, що характери-
зують об'єкт, котрий вивчається. Визначення цих 
відстаней дає можливість визначити місце роз-
ташування кожної конкретної точки щодо інших і, 
таким чином, структурувати всю сукупність точок.

Безсумнівною перевагою таксономічного методу, 
який дозволяє його широке застосування, є процес 
так званої стандартизації показників, у результаті 
якого властивості об'єкта, описані різними якісними 
і кількісними показниками, перетворюються на 
єдину стандартизовану систему вимірювання.

Крок 1 ‒ Формування матриці спостережень. 
Під час побудови таксономічного показника 

застосовується матриця даних або складена зі 
стандартизованих реалізацій ознак. Стандарти-
зація дає змогу позбавитися від одиниць виміру, 
як натуральної, так і вартісної. Одночасно відбу-
вається вирівнювання дисперсії (кожна дисперсія 
стає рівна одиниці), а також значення ознак (усі 
середні арифметичні дорівнюють нулю), що неба-
жано, оскільки через це кожна ознака однаковою 
мірою впливає на результати аналізу.

Для початку аналізу cформуємо матрицю спосте-
режень. Вихідними даними для матриці будуть зміни 
загальних показників результативності діяльності 
підприємств кондитерської промисловості вибірко-
вої сукупності за кожним із чинників (і-тий рядок) і 
кожним підприємством вибірки (j-тий стовбець).

Сформована матриця спостережень (А), 
матиме такий вигляд:

Крок 1 ‒ Формування 
матриці спостережень

Крок 2 ‒ Стандартизація 
матриці спостережень

Крок 3 ‒ Формування 
вектора-еталону

Крок 4 ‒ Визначення відстані 
між спостереженнями та вектором-еталоном

Крок 5 ‒ Визначення таксономічного 
коефіцієнта розвитку

Рис. 2. Методичний підхід  
до проведення таксономічного аналізу  

впливу чинників на результативність діяльності 
підприємств кондитерської промисловості 

вибіркової сукупності

1,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,33 1,00 1,50 1,33 2,00 1,00
4,00 1,00 9,00 1,00 6,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,33
2,00 1,00 6,00 4,00 4,00 1,50 1,33 1,00 2,00 1,33 2,00 1,00
2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,00 1,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,33 1,00 1,00

А= 1,50 1,00 2,00 1,00 3,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,33
2,00 1,00 6,00 1,00 3,00 1,50 1,00 1,00 1,33 1,33 3,00 1,33
2,00 1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,33 1,00 1,00
2,00 1,00 3,00 1,50 3,00 1,50 1,00 1,00 1,50 1,00 3,00 1,33
1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,33 1,00 1,00
2,00 1,00 8,00 4,00 4,00 1,50 1,33 1,00 2,67 1,78 2,00 1,00
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Крок 2 ‒ Стандартизація матриці спостережень.
Далі проведемо стандартизування значень 

елементів матриці спостережень (А). Для цього 
визначаємо середнє значення за кожним показни-
ком. У результаті отримаємо такий вектор:

Х сер = (1,95, 1,00, 4,45, 2,00, 2,91, 1,32, 1,09, 
1,00, 1,52, 1,25, 1,91, 1,12).

Об'єднання показників, наведених у матриці 
А, в один загальний неможливо без попередніх 
процедур перетворення (приведення) до однієї 

вимірювальної базі. Для цього, згідно з правилами 
методу таксономії, проводиться стандартизація 
ознак, за якої значення показника замінюється 
коефіцієнтом, що характеризує відношення від-
хилення кожної конкретної ознаки від середнього 
значення ознаки. Математично дане перетво-
рення має вигляд (формула 1):

Zij = Xij / Xсер                        (1)
Cтандартизована матриця спостережень (Z), 

матиме вигляд:

Крок 3 ‒ формування вектора-еталону. Побудова 
вектора-еталону полягає у визначенні елементів 
матриці спостережень та їх стандартизації, після 
чого проводиться диференціація ознак. При цьому 
всі змінні поділяються на стимулятори та дестиму-
лятори. В основу такого поділу покладено характер-
ний вплив кожного з показників на рівень розвитку 
об’єкта, який вивчається. Ознаки, котрі впливають 
позитивно на загальний рівень розвитку, називають 
стимуляторами, ознаки, які впливають негативно, 
називають дестимуляторами. Такий поділ є основої 
для побудови вектора-еталону. Оскільки всі чинники, 
які досліджуються, позитивно впливають на загальні 
показники результативності діяльності підприємств 
кондитерської промисловості вибіркової сукупності, 
то елементи вектора-еталона будуть стимуляторами 
і матимуть значення, сформовані за формулою 2:

Хоі = max Zi                        (2)
Тобто координатами вектора-еталона будуть 

максимальні значення стандартизованої матриця 
спостережень по кожному зі стовбців, тобто по 
кожному підприємству кондитерської промисло-
вості вибіркової сукупності. 

У результаті формули 2 отримано такий вектор-
еталон:

Хо = (2,05; 1,00; 2,02; 2,00; 2,06; 1,14;  
1,22; 1,00; 1,76; 1,42;1,57; 1,19)

Крок 4 ‒ визначення відстані між спостережен-
нями та вектором-еталоном. Наступним кроком 
виступає процедура формування матриці відста-
ней, на підставі якої, згодом, визначається місце 
розташування кожного конкретного об'єкта в усій 
сукупності досліджуваних об'єктів. Відстань за 
кожною ознакою об'єкта визначається як різниця 

0,51 1,00 0,45 0,75 0,69 1,14 1,22 1,00 0,99 1,06 1,05 0,89
2,05 1,00 2,02 0,50 2,06 1,14 0,92 1,00 0,66 0,80 1,57 1,19
1,02 1,00 1,35 2,00 1,38 1,14 1,22 1,00 1,32 1,06 1,05 0,89
1,02 1,00 0,67 1,00 0,69 0,76 0,92 1,00 0,66 0,80 0,52 0,89
1,02 1,00 0,90 1,50 0,69 0,76 0,92 1,00 1,32 1,06 0,52 0,89

Z= 0,77 1,00 0,45 0,50 1,03 1,14 0,92 1,00 0,66 0,80 1,05 1,19
1,02 1,00 1,35 0,50 1,03 1,14 0,92 1,00 0,88 1,06 1,57 1,19
1,02 1,00 0,90 1,00 0,69 0,76 0,92 1,00 0,88 1,06 0,52 0,89
1,02 1,00 0,67 0,75 1,03 1,14 0,92 1,00 0,99 0,80 1,57 1,19
0,51 1,00 0,45 0,50 0,34 0,76 0,92 1,00 0,88 1,06 0,52 0,89
1,02 1,00 1,80 2,00 1,38 1,14 1,22 1,00 1,76 1,42 1,05 0,89

між стандартизованим значенням цієї ознаки і 
стандартизованим значенням цього показника по 
сусідньому або еталонному об'єкту (вибір об'єкта 
здійснюється виходячи із цілей дослідження).

Результати розрахунку відстаней між окремими 
спостереженнями і вектором-еталоном наведено 
в табл. 1.

Таблиця 1
Результати розрахунку відстаней між окремими 

спостереженнями і вектором-еталоном
Чинник Cio
Чинник 1 3,0594
Чинник 2 1,9847
Чинник 3 1,6296
Чинник 4 2,9615
Чинник 5 2,4880
Чинник 6 3,0630
Чинник 7 2,4099
Чинник 8 2,7424
Чинник 9 2,5611

Чинник 10 3,5147
Чинник 11 1,3903

Сума 27,8046

Крок 5 ‒ визначення таксономічного коефіці-
єнту. Елементи таблиці відстаней служать осно-
вою для проведення заключних розрахунків із 
визначення таксономічного показника, який може 
бути визначений за формулою 3:

Кі = 1 – di                          (3)
Для цього визначимо середні відстані:  

Co = 27,8046 / 12 = 2,3171. So = 8,0265. Відстань: 
Со = 2,3171+ 2*8,0265 = 18,3701.
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Результати розрахунку зведеного показника 
рівня розвитку di наведено в табл. 2, рівня коефі-
цієнту таксономії – у табл. 3.

У результаті таксономічного аналізу впливу чин-
ників на результативність діяльності підприємств 
кондитерської промисловості вибіркової сукупності 
можна зробити висновок, що він приймає високе 
значення, що говорить про значний вплив чинників. 
Згідно з результатами розрахунку рівня коефіцієнту 

таксономії, можна констатувати, що найбільший 
вплив на загальну результативність діяльності під-
приємств кондитерської промисловості вибіркової 
сукупності здійснюють чинники 11 та 2.

Згідно з ранніми дослідженнями авторів [9; 10], 
можна стверджувати, що вибір тої чи іншої конку-
рентної стратегії чинить вплив на результативність 
діяльності. У результаті виявленого впливу чинни-
ків побудуємо табл. 4 впливу застосування конку-

Таблиця 2 
Результати розрахунку зведеного показника 

рівня розвитку
Чинник di
Чинник 1 0,1665
Чинник 2 0,0887
Чинник 3 0,1612
Чинник 4 0,1667
Чинник 5 0,1080
Чинник 6 0,1913
Чинник 7 0,1493
Чинник 8 0,1354
Чинник 9 0,1312

Чинник 10 0,1394
Чинник 11 0,0757

Таблиця 3
Результати розрахунку  

рівня коефіцієнту таксономії
Чинник Кi
Чинник 1 0,8335
Чинник 2 0,9113
Чинник 3 0,8388
Чинник 4 0,8333
Чинник 5 0,8920
Чинник 6 0,8087
Чинник 7 0,8507
Чинник 8 0,8646
Чинник 9 0,8688

Чинник 10 0,8606
Чинник 11 0,9243

Таблиця 4 
Вплив застосування конкурентної стратегії  

на результативність діяльності підприємств кондитерської промисловості

Стратегія
Проекції результативності діяльності 

підприємств кондитерської промисловості
Ринкова Фінансова Витратна Неекономічна

Класифікація конкурентних стратегій Г.Л. Азоєва [1; 2], А.П. Челєнкова [2]
Стратегія зниження собівартості продукції
Стратегія диференціації продукції
Стратегія сегментування ринку
Стратегія реалізація нововведень
Стратегія негайного реагування на потреби

Класифікація конкурентних стратегій І. Ансоффа [3]
Стратегія максимізації части ринку (історична)
Стратегія диференціації товарів/послуг
Стратегія диференціації ринку (ринкової ніші)

Класифікація конкурентних стратегій М. Портера [6]
Найменші сукупні витрати
Диференціація
Зосередження

Класифікація конкурентних стратегій А.А. Томпсона [4], А.Дж Стрікленда [4]
Стратегія лідерства за витратами
Стратегія оптимальних витрат
Стратегія широкої диференціації
Сфокусована стратегія на базі низьких витрат
Сфокусована стратегія на базі диференціації продукту

Класифікація конкурентних стратегій А.Ю. Юданова [5]
Віолентна
Патієнтна
Комутантна 
Експлерента
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рентної стратегії на результативність діяльності 
підприємств кондитерської промисловості. Тобто 
кожний проаналізований чинник – це результат 
реалізації певної конкурентної стратегії [11]. 

Згідно з отриманими результатами розрахунку 
рівня коефіцієнта таксономії, побудуємо рейтинг 
впливу конкурентних стратегій на результатив-
ність діяльності підприємств кондитерської про-
мисловості (табл. 5).

Висновки з проведеного дослідження. Згідно 
з отриманими результатами, побудований рейтинг 
впливу конкурентних стратегій на загальну результа-
тивність діяльності підприємств кондитерської про-
мисловості показує, що найбільший вплив чинить 
стратегія широкої диференціації (А.А. Томпсона, 
А.Дж. Стрікленда [4]), а найменший ‒ стратегія мак-
симізації частки ринку (історична) (І. Ансоффа [3]). 
Результати впливу чинників на результативність 
діяльності підприємств кондитерської промисло-
вості вибіркової сукупності рекомендовано викорис-
товувати під час розроблення конкурентної стратегії.
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Таблиця 5
Рейтинг впливу конкурентних стратегій на загальну результативність  

діяльності підприємств кондитерської промисловості

Місце
Значення рівня 

коефіцієнта 
таксономії

Стратегії
Вплив на проекцію 
результативності 

діяльності 

11 0,8087 Стратегія максимізації части ринку (історична)  
(І. Ансоффа [3]) Ринкова, витратна

10 0,8333 Стратегія реалізація нововведень (Г.Л. Азоєва [1; 2],  
А.П. Челєнкова [2]) Неекономічна

9 0,8335

Стратегія сегментування ринку (Г.Л. Азоєва [1; 2],  
А.П. Челєнкова [2]), стратегія диференціації ринку (ринкової 

ніші) (І. Ансоффа [3]), Експлерента  
(А.Ю. Юданова [5]), сфокусована стратегія на базі 
диференціації продукту стратегій (А.А. Томпсона,  

А.Дж. Стрікленда [4]), зосередження (М. Портера [6])

Ринкова

8 0,8388
Стратегія зниження собівартості продукції (Г.Л. Азоєва [1; 2], 

А.П. Челєнкова [2]), стратегія лідерства за витратами  
(А.А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда [4])

Витратна

7 0,8507 Патієнтна (А.Ю. Юданова [5]) Ринкова, неекономічна

6 0,8606 Стратегія оптимальних витрат  
(А.А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда [4]) Витратна, неекономічна

5 0,8646 Найменші сукупні витрати (М. Портера [6]) Фінансова, витратна
4 0,8688 Диференціація (М. Портера [6]), віолентна (А. Ю. Юданова [5]) Фінансова, неекономічна

3 0,892

Стратегія негайного реагування на потреби (Г.Л. Азоєва, 
А.П. Челєнкова [2]), сфокусована стратегія на базі низьких 
витрат (А.А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда [4]), комутантна 

(А.Ю. Юданова [5])

Ринкова, фінансова

2 0,9113
Стратегія диференціації продукції  

(Г.Л. Азоєва, А.П. Челєнкова [2]), стратегія диференціації 
товарів/послуг (І. Ансоффа [3])

Фінансова

1 0,9243 Стратегія широкої диференціації  
(А.А. Томпсона, А.Дж. Стрікленда [4])

Ринкова, фінансова, 
неекономічна
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впливу на результативність. Східна Європа: економіка, 
бізнес та управління. 2018. Вип. 6(17). С. 217–233.

11. Тарасевич А.П. Аналіз та оцінка фінансово-
економічного стану кондитерських підприємств Укра-
їни на основі метрик відстані та подібності. Вісник 
Донецького національного університету. Серія В 
«Економіка і право». 2015. Вип. 1. С. 345–352.
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У статті описано прикладну проблему оці-
нювання ефективності керівництва та 
сформульовану наукову проблему розро-
блення методу оцінювання ефективності 
керівництва підприємствами в ринковому 
середовищі. Авторами побудовано метод 
експрес-тесту керівництва (ЕТК-метод) 
та виявлено проблеми оцінювання ефек-
тивності керівної системи менеджменту. 
Запропонований ЕТК-метод відрізняється 
від існуючих гнучкістю, адаптивністю до 
середовища невизначеності, використан-
ням фінансових і нефінансових показників, 
комплексністю з погляду проявів функції 
керівництва, можливістю застосування 
менеджментом підприємств різних за роз-
мірами, галузевою специфікою та відповідає 
критеріям економічної доцільності. У пред-
ставленому дослідженні застосування ЕТК-
методу оцінювання ефективності керівни-
цтва підприємством базується на побудові 
піраміди ефективності керівництва та 
чіткій етапності. Авторами запропоновано 
інтегральний показник оцінювання ефек-
тивності керівництва підприємством – 
ЕТК-індекс ефективності, який покладено 
в основу трансформації керівництва відпо-
відно до поставлених цілей. 
Ключові слова: ефективність керівни-
цтва, ЕТК-метод оцінювання ефективності 
керівництва, ЕТК-індекс ефективності, 
об’єктно-структуроване керівництво 
(ОСК), соціально-психологічне керівництво 
(СПК), модель Харрінгтона, крива транс-
формації ефективності керівництва, діа-
гностика системи менеджменту.

В статье описана прикладная проблема 
оценки эффективности руководства и 
сформулирована научная проблема раз-
работки метода оценки эффективности 
руководства предприятиями в рыночной 
среде. Авторами построен метод экспресс-
теста руководства (ЕТК-метод) и выяв-
лены проблемы оценки эффективности 
руководящей системы менеджмента. Пред-
ложенный ЕТК-метод отличается от суще-
ствующих гибкостью, адаптивностью к 
среде неопределенности, использованием 
финансовых и нефинансовых показателей, 
комплексностью с точки зрения проявле-
ний функции руководства, возможностью 
применения менеджментом предприятий, 
различных по размерам, отраслевой спец-
ифике, и соответствует критериям 
экономической целесообразности. В пред-
ставленном исследовании применение ЕТК-
метода оценки эффективности управления 
предприятием базируется на построении 
пирамиды эффективности руководства и 
четкой этапности. Авторами предложен 
интегральный показатель оценки эффек-
тивности управления предприятием – ЕТК-
индекс эффективности, который положен 
в основу трансформации руководства в 
соответствии с поставленными целями.
Ключевые слова: эффективность руковод-
ства, ЕТК-метод оценки эффективности 
руководства, ЕТК-индекс эффективности, 
объектно-структурированное руководство 
(ОСК), социально-психологическое руковод-
ство (СПК), модель Харрингтона, кривая 
трансформации эффективности руковод-
ства, диагностика системы менеджмента.

Applied problem of evaluating the efficiency of management have been described and the scientific problem of developing a method for evaluating the effi-
ciency of management of enterprises in a market environment have been formulated in the article. The structure of the efficiency of enterprise management 
and four projections of the manifestation of management efficiency have been described. A hierarchical approach to the study of management efficiency 
through the efficiency pyramid have been developed during research, which reflects the integration of partial indicators of business process efficiency – 
object-structured management (OSM) and efficiency of personnel management – socio-psychological management (SPM) into a single efficiency indicator. 
The scientific result of the research was the develed. Management express test method (MET-method) and identified problems in assessing the efficiency 
of the management system. The proposed MET method differs from the existing ones by flexibility, adaptability to the uncertainty environment, adopt of 
financial and non-financial indicators, complexity in terms of management function, possibility of application by management of enterprises of different sizes, 
industry specifics and economic feasibility criteria. The analytical tools for the application of the MET – method with the transition from partial indicators of 
efficiency in the areas of management to the integrated indicator have been substantiated in the article. Authors propose an integrated indicator for assessing 
the efficiency of enterprise management – MET efficiency index, which takes into account the level of efficiency of business process management and per-
sonnel management in one indicator. The list of partial performance indicators that describe certain aspects of management in the enterprise was described 
in the article. Basing on the developed MET – method the authors propose a curve for the transformation of management efficiency. The application of the 
efficiency transformation curve to assess the efficiency of management by the MET – method makes it possible to adapt the tools developed by the authors 
to assess the efficiency of management to the needs of enterprises of different sizes, industries and applied approaches to business process management.
Key words: management efficiency, MET-method for evaluating management efficiency, MET-efficiency index, object-structured management (OSM), 
socio-psychological management (SPM), Harrington`s model, management efficiency transformation curve, management system diagnostics.

Постановка проблеми. Дослідження кризових 
явищ в економіці дає змогу висунути гіпотезу щодо 
об’єктивності їх виникнення на певному етапі 
циклу розвитку незалежно від рівня – глобального, 
національного чи локального. 

Настання кризи з погляду управління підпри-
ємством спричиняє ситуацію, за якої підприєм-

ство піддається зміні впливу чинників зовнішнього 
і внутрішнього середовища. Проте наслідки від 
кризи для різних підприємств є неоднаковими. 
Історія підприємництва переконливо свідчить, що 
кризи для одних підприємств є моментом краху, 
для інших – періодом утрати позицій або переходу 
до занепаду, ще для інших – моментом переходу 
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до нового етапу розвитку, з новими передумовами, 
цілями та стратегіями. Ми вважаємо, що крите-
рієм розподілу підприємств в економічні системі 
за цими трьома сценаріями є ефективність про-
цесу керівництва підприємством, оскільки саме 
керівництво є об’єднувальною функцією системи 
менеджменту, яка формує, розподіляє та вико-
ристовує всі наявні ресурси для досягнення опти-
мальної комбінації довгострокового та коротко-
строкового ефекту. Отже, виникає необхідність 
у застосуванні інструментів оцінювання ефек-
тивності керівництва, які з прикладного погляду 
давали б власникам підприємства, менеджерам 
усіх рівнів розуміння ефективності бізнес-процесу 
керівництва [4] підприємством. 

Саме потреба у розробленні методу оцінювання 
ефективності керівництва підприємством, яке вра-
ховуватиме різні аспекти функціонування підпри-
ємств та їх результати і даватиме можливість при-
мати коректуючи рішення в межах оперативного 
періоду часу, визначила актуальність дослідження. 
Науковою новизною проведеного дослідження є 
обґрунтування ЕТК-методу на основі застосування 
ієрархічного підходу до структури показника, аналі-
тичне обґрунтування структури ЕТК-індексу ефек-
тивності керівництва та систематизація показників 
ефективності бізнес-процесів на основі ОСК- і СПК-
проекцій керівництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність керівництва, методи її оцінювання 
та практичні рекомендації його проведення зна-
йшли своє відображення у працях українських 
та закордонних учених, які досліджували мето-
дичні інструменти та моделі управління підпри-
ємств (Р. Каплан, Д. Нортон, П.Р. Нівен, П. Друкер, 
Ф. Хедоурі, О.Є. Кузьмін, М. Альберт, М. Мескон, 
О. Дмитрієва, I.А. Бутенко), суть і методи інжині-
рингу бізнес-процесів (Дж. Харрінгтон, К. Есселінг), 
проблематику ефективності управління підприєм-
ствами (О.Ю. Щеглова, О.І. Судакова, М.В. Лаже, 
С.К. Рамазанов, Г.О. Надьон, О.П. Степаненко, 
Л.А. Тимашова, Г.В. Осовська, І.В. Осьмірко), 
інструменти діагностики ефективності підпри-
ємств (В.І. Борщ, О.Г. Мельник, Г.Г. Савіна, Т.І. Скі-
біна, І.В. Сіменко, О.С. Новожилов), методи оціню-
вання ефективності керівництва (Н.Ю. Подольчак, 
С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько).

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення та обґрунтування методу оцінювання 
ефективності керівництва, який даватиме можли-
вість керівникам різних рівнів управління підпри-
ємством отримати релевантну інформацію про 
рівень ефективності керівництва та оперативний 
вплив на бізнес-процеси підприємства з метою її 
зростання в перспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Напрям кількісного оцінювання управління в науці 
про менеджмент існує довгий час. Його метою є 

підвищення ефективності та якості роботи управ-
лінців та управлінської системи загалом. У сучас-
них тенденціях розвитку менеджменту напрям 
кількісного вимірювання управлінської праці є 
знову актуальним через пряму кореляцією між 
ефективністю керівництва та стійкістю підприєм-
ства, фінансовими результатами, рівнем досяг-
нення цілей підприємства та задоволеністю пра-
цівників роботою [4; 6; 11; 13]. З іншого боку, слабка 
ефективність керівництва призведе до незадо-
вільного або посереднього соціально-психологіч-
ного клімату, слабкої ефективності використання 
ресурсів компанії, невідповідних дій у зовнішнього 
середовищі, зменшення інноваційної діяльності, 
що, своєю чергою, призведе до скорочення конку-
рентоздатності підприємства як на ринку власного 
товару, так і на рину праці та до скорочення фінан-
сових результатів.

Оцінювання рівня ефективності підприємства 
як суб’єкта господарювання загалом або ефектив-
ності процесів керівництва зокрема характеризу-
ється низкою проблем. До проблем оцінювання 
ефективності системи керівництва відносять 
питання якості оцінювання, висвітлені І.В. Сіменко 
[1], методологічні та організаційні проблеми, 
досліджені О.С. Новожиловим [2], та проблеми 
застосування аналітичних інструментів у прове-
денні такого дослідження [3]. На нашу думку, до 
описаних науковцями проблем варто додати проб-
леми актуальності результатів оцінювання для 
прийняття управлінських рішень та регулювання 
бізнес-процесів на підприємстві. 

До проблем оцінювання ефективності керівни-
цтва, які мають ключове значення як у науковому, 
так і прикладному аспекті, слід віднести:

по-перше, проблему відбору показників, які в 
комплексі або у вигляді інтегрального показника 
дають змогу оцінити ефективність керівництва 
підприємством;

по-друге, можливість оцінювати внесок окре-
мих процесів, рішень або дій в ефективність 
замість оцінки ефективності постфактум за 
результатами періоду. Важливим є застосування 
на всіх рівнях управління таких інструментів оці-
нювання ефективності керівництва, які є проти-
вагою інструментам констатації фактів. На нашу 
думку, застосування інструментів і методів роз-
рахунку ефективності керівництва або діяльності 
підприємства загалом як результату вмілого керів-
ництва у вигляді постфактних показників дає змогу 
певною мірою впливати на приріст ефективності 
керівництва в майбутньому, але все ж можливості 
цього впливу є обмеженими, адже в новому пері-
оді можуть з’явитися нові чинники як внутрішнього, 
так і зовнішнього середовища, отже, управлінські 
дії будуть орієнтовані саме на них, а не на попе-
редні. Такий процес реагування на вже минулі 
виклики зумовлює відсутність упевненості в тому, 
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що рішення, розроблені на основі оцінки ефектив-
ності попереднього періоду, принесуть підприєм-
ству приріст у новому;

по-третє, це системність оцінювання. Загалом 
за інших рівних умов безпосереднім результатом 
керівництва є зміни в управлінських бізнес-про-
цесах, які через вплив керуючої системи на керо-
вану призводять до змін в інших бізнес-процесах 
підприємства [4], а це, своєю чергою, генерує 
додану вартість (споживчу цінність) продуктів або 
послуг підприємства для кінцевого споживача, що 
в результаті генерує фінансові результати компа-
нії. Вплив керівництва на фінансові результати 
діяльності підприємства можна відобразити такою 
послідовністю (1):

керівництво → вплив на керовану систему 
менеджменту → формування споживчої цінності 
(задоволення клієнта) → фінансові результати (1)

Кожен з етапів у послідовності (1) можна опи-
сати фінансовими показниками. Керівники під-
приємства приймають рішення щодо здійснення 
адміністративних витрат на забезпечення процесу 
керівництва, витрат на маркетинг для взаємодії 
підприємства із зовнішнім середовищем (ринком), 
витрат на дослідження та розробки (у т.ч. інновації, 
придбані підприємством) (далі – витрати керівни-
цтва), які в підсумку створюють більше споживчої 
цінності для клієнта, а отже, збільшуватиметься 
реалізація продукції (зростатиме дохід). Коли клі-
єнт розуміє, що тепер сукупність характеристик, 
функцій та переваг продукту підприємства є для 
нього більш цінною для задоволення його потреб, 
він буде готовий платити більшу ціну за нові харак-
теристики продукту, з більшою націнкою в кожній 
одиниці, зростатиме прибуток. Відповідно, кіль-
кісні показники формування фінансових резуль-
татів через зростання споживчої цінності продукту 
підприємства за рахунок ефективного керівництва 
є результативністю взаємозв’язку в послідовності 
(1). Тому послідовність (1) може бути представ-
лена залежно від фінансових показників витрат 
керівництва, доходу та прибутку (2):

Вк → Д→ Пр,                       (2)
де Вк – сукупність накладних витрат підпри-

ємства, сума та структура яких напряму визнача-
ється на основі управлінських рішень та методів 
менеджменту (бюджети, кошториси тощо), до яких 
належать адміністративні витрати, витрати на збут 
та витрати на дослідження та розробки;

Д – дохід підприємства;
Пр – прибуток підприємства.
Отже, ефективним доцільно вважати таке 

керівництво, за якого темп приросту прибутку 
(ТПР) є більшим за темп приросту доходу (ТД), 
а останній є більшим за темп приросту витрат на 
реалізацію функції керівництва (ТВК), і викону-
ється нерівність (3):

ТП > ТД > ТВК                         (3)
Керуючись залежністю (2), зазначимо, що 

фінансові результати є допустимим індикатором 
вимірювання ефективності керівництва, проте 
базування методу оцінювання ефективності керів-
ництва виключно на фінансових показниках зву-
жує розуміння впливу функції керівництва і може 
призводити до викривлення інформації для при-
йняття управлінських рішень. Також застосування 
лише фінансових показників є передумовою 
виникнення другої проблеми – оцінювання ефек-
тивності постфактум.

Вирішення означених вище проблем має вирі-
шальне значення для проведення оцінювання ефек-
тивності керівництва та формування релевантних 
результатів для керівної системи менеджменту.

Усе більше підприємств зосереджують увагу 
на застосуванні технології управління бізнес-про-
цесами, які описують та формалізують сукупність 
сталих операцій у керуючій та керованій систе-
мах менеджменту. Бізнес-процеси – це система 
безперервних, взаємопов’язаних, відповідним 
чином упорядкованих і керованих дій (процедур, 
операцій, виконуваних функцій), яка, своєю чер-
гою, є елементом механізму формування дода-
ної вартості (споживчої цінності) через перетво-
рення організаційних ресурсів, зосереджених на 
досягненні однієї комплексної цілі, спрямованих 
на забезпечення продуктивності та ефективності 
підприємства у цілому і забезпеченні донесення 
доданої вартості (споживчої цінності) до цільо-
вого ринку через бізнес-модель підприємства [4]. 
Одним із чотирьох складників бізнес-процесів є 
управлінські бізнес-процеси, які описують сталі 
операції і процедури керуючої системи менедж-
менту [5]. Оцінка їх ефективності в сукупності з 
оцінюванням ефективності роботи виконавців 
та їхнім впливу на керовану систему формують 
вихідну базу для комплексного оцінювання керів-
ництва підприємством.

Завданням представленого дослідження є 
розроблення гнучкого методу оцінювання ефек-
тивності керівництва підприємством, який вра-
ховуватиме зміни фінансових та нефінансових 
показників (перевага Tableau de bord) [6], вклю-
чатиме індикатори, які характеризують чинники 
зовнішнього середовища підприємства (перевага 
BSC) [7–10], даватиме можливість оперативної 
оцінки та не вимагатиме значних організаційних та 
фінансових витрат на реалізацію.

За результатами дослідження традиційних 
методів оцінювання ефективності керівництва 
[11–13] нами виявлено такі проблеми: 

1. Результати керівництва можуть проявля-
тися через результати функціонування керованої 
системи та підприємства загалом.

2. Ефективність керівництва складається не 
тільки з фінансового аспекту результатів, а може 
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проявлятися також і через організаційні, соціальні, 
економічні, ринкові, екологічні результати тощо.

3. Результатом керівництва не є продукти чи 
послуги, тому ефективність керівництва складно 
виміряти однозначно лише кількісними показни-
ками.

4. Керівництво знаходиться під впливом значної 
кількості чинників як внутрішнього, так і зовнішнього 
середовища підприємства, а тому ефективність 
підприємства є результатом не тільки ефективності 
керівництва, а й впливу як зовнішніх чинників, так і 
непередбачуваних обставин.

5. Керівництво – сукупність дій та рішень певного 
числа менеджерів, відповідно, їх особиста ефектив-
ність на всіх рівнях управління є індикатором, який 
впливає на загальний рівень ефективності.

6. Використання лише фінансових показників 
із фінансової звітності дає змогу тільки констату-
вати приріст або скорочення ефективності керів-
ництва без можливості впливати на перебіг про-
цесу управління.

Разом із цим метод оцінювання ефективності 
керівництва, який відповідатиме поставленому 
науковому завданню, має бути [14]:

– гнучким;
– адаптивним до прийнятої на підприємстві 

політики управлінського обліку;
– адаптивним до зміни стратегічних цілей під-

приємства;
– гнучким до зміни виробничого циклу на під-

приємстві;
– адаптованим до особливостей галузі, в якій 

працює підприємство;
– ураховувати особливості функціонування біз-

нес-процесів на підприємстві.

Таким чином, метод оцінювання ефективності 
керівництва має бути гнучким у практичному вико-
ристанні, не забирати значних ресурсів для свого 
застосування, давати об’єктивну інформацію про 
стан керуючої системи підприємства та бути адап-
тованим до потреб підприємств залежно від роз-
міру, сфери діяльності, географії здійснення опе-
рацій тощо.

Варто врахувати також, що ефективність керів-
ництва підприємством може бути оцінена з чоти-
рьох різних перспектив (рис. 1) [14].

Тому запропонований авторами метод передба-
чатиме оцінювання внутрішньої та зовнішньої ефек-
тивності керівництва за такими перспективами:

1. Рівень використання ресурсів – оцінювання 
ефективності використання ресурсів управлін-
ською системою, зокрема витрат керівництва.

2. Рівень досягнення цілей (передусім нефі-
нансових) – оцінювання ефективності впливу 
керуючої системи на керовану через оцінювання 
виконання планів із маркетингу, навчання персо-
налу і розвитку та розвитку корпоративної куль-
тури, впровадження інновацій тощо.

3. Рівень використання ринкових можливос-
тей – оцінювання ефективності роботи із цільо-
вою аудиторією, зростання показників приросту 
продажів, середнього чеку, повернення клієнтів 
(повторні покупки), приріст ключових показників 
організації порівняно з ринковими.

4. Порівняльна ефективність з аналогічними 
або конкурентними компаніями – порівняння 
показників конкурентоздатності продукції, серед-
ньої націнки на одинцю продукції тощо.

Для вирішення поставленого наукового зав-
дання в результаті досліджень було обґрунтовано 

Внутрішня 
ефективність

Зовнішня 
ефективність

Рівень використання ресурсів Рівень досягнення цілей

Рівень використання 
ринкових можливостей

Порівняльна ефективність 
з аналогічними або 

конкурентними компаніями

Рис. 1. Форми представлення ефективності керівництва підприємством
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метод експрес-тесту керівництва (ЕТК-метод). 
У його основу покладені як кількісні, так і якісні 
показники, які характеризують поточну ситуацію, 
та можуть бути розраховані в оперативні терміни 
(залежно від масштабів підприємства, галузі, 
рівня організації управлінського та бухгалтер-
ського обліку). 

Під час розроблення ЕТК-методу ми опира-
лися на підходи і принципи, описані науковцями 
Н.Ю. Подольчаком, О.Ю. Щегловою, О.І. Судако-
вою, М.В. Лаже [15; 16], та засади комплексного 
підходу, дослідженого у працях С.Т. Плісецької, 
Т.Ю. Коритько, Г.В. Козаченко [11; 17].

Розроблений ЕТК-метод базується на комплек-
сному врахуванні аспектів прояву процесів керівни-
цтва та розрахунку інтегрального показника, який 
ураховує часткові показники ефективності бізнес-
процесів за різними напрямами керівництва. 

Для цілей застосування ЕТК-методу керівництво 
як об’єднуючу функцію менеджменту нами розподі-
лено на об’єктно-структуроване керівництво (ОСК) 
та соціально-психологічне керівництво (СПК).

ОСК – це процеси, які мають на меті управління 
складниками керівної системи управління різного 
рівня укрупнення, управління логістикою, фінан-
сами, маркетингом, центрами витрат та прибутків 
без урахування аспекту управління персоналом та 
сукупності процесів, які фокусуються на персонал 
підприємства.

Соціально-психологічне керівництво (СПК) – це 
сукупність процесів керівництва, які орієнтовані на 
розвиток людського чинника в керівній та керо-
ваній системах управління та які забезпечують 
створення комфортних умов праці, середовища 
розвитку персоналу, в якому працівники вико-
ристовуватимуть власний потенціал у досягненні 
цілей підприємства.

Дві групи процесів є взаємопов’язаними 
між собою, оскільки жоден процес об’єктно-
структурованого управління не може бути реалізо-
ваний без утручання працівника. І навпаки, люд-
ський капітал підприємства не буде ефективним 
без належного рівня організації процесів. Отже, 
ми зможемо під час оцінювання виокремити вплив 
соціально-психологічних аспектів керівництва на 
ефективність від впливу рівня організації проце-
сів у системі менеджменту підприємства на цю ж 
ефективність.

Для комплексного оцінювання ефективності 
керівництва необхідно оцінити різні прояви управ-
лінської діяльності на підприємстві та врахувати 
часткові показники, які дають інформацію про 
рівень ефективності окремих складників управлін-
ської системи. Для визначення загальної ефектив-
ності керівництва доцільним є введення інтеграль-
ного показника ефективності, який формується 
з ієрархічною моделлю врахування часткових 
показників. Концептуальна модель застосування 
ЕТК-методу оцінювання ефективності керівництва 
підприємством базується на побудові піраміди 
ефективності керівництва (рис. 2).

Етапи та їх змістове наповнення застосування 
ЕТК-методу в оцінюванні ефективності керівни-
цтва наведено на рис. 3.

На етапі 1 розраховуються базові показники 
ефективності бізнес-процесів підприємства за 
двома проекціями – ОСК і СПК. Перелік показників 
для оцінювання кожної проекції може бути зміне-
ним та сформованим підприємством самостійно 
виходячи із цілей оцінювання, інтересів стейкхол-
дерів, галузі та розміру підприємств. 

Для оцінювання ефективності ОСК та СПК ми 
рекомендуємо використовувати показники, наве-
дені в табл. 1 і 2.

ЕТК – індекс 
ефективності

Індекси ефективності 
об’єктно-структурованого 
керівнитва та соціально-

психологічного керівництва

Часткові показники ефективності 
окремих бізнес-процесів

Рис. 2. Піраміда ефективності керівництва підприємством 
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а * *+ b

ETК

ОСК СПК

c1*x1+c2*x2+c3*x3…cі*xі 
d1*y1+d2*y2+d3*y3…dk*yk

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Розрахунок часткових показників ефективності 
ОСК (x1…. xn) та СПК (у1…. уk)

Рис. 3. Етапи застосування ЕТК-методу оцінювання ефективності керівництва

Таблиця 1
Показники оцінювання ефективності об’єктно-структурованого керівництва

Показник Розрахунок Вимірювання
Продуктивність 
адміністративних витрат Дохід/ Вадм Коефіцієнт 1…. n

Рівень залучення підрозділів 
до підготовки стратегії

Кількість структурних підрозділів за функціональними 
напрямами/загальна кількість функціональних напрямів 
підприємства

Коефіцієнт 0….1

Рентабельність реалізації 
продукції [6] Прибуток/Дохід Коефіцієнт 0….1

Внутрішня ефективність 
інновацій

Кількість інноваційних проєктів у звітному періоді періоді/ 
Кількість інноваційних проєктів у минулому періоді* Коефіцієнт 0…. n

Зовнішня ефективність 
інновацій

Кількість інноваційних заходів нашого підприємства /
Кількість інноваційних заходів лідера за інноваціями Коефіцієнт 0…. n

Відсоток упізнаваності 
бренду

Опитування: частка опитаних, які дають характеристику 
продуктам та компанії, яка працює під цим брендом, до 
загальної кількості опитаних

Коефіцієнт 0….1

Гармонійність операційної 
діяльності Год= 1 – Відсоток простоїв виробництва

Коефіцієнт 0….1 
(рівень відповідності 

стандарту)

*До інноваційних проєктів відносимо техніко-технологічні інновації, продуктові інновації, маркетингові інновації, інновації в 
навчанні і розвитку персоналу, інновації в методах управління.

Джерело: авторська розробка 

Для оцінювання ефективності фінансового стану 
підприємства ми використовували показники фінан-
сової діагностики, розроблені О.Г. Мельник [6].

На другому етапі (рис. 3) ЕТК-методу прово-
димо розрахунок ефективності ОСК та СПК із 
використанням формул 4 і 5:

I c xОСК i i
i

n

� �
�
�

1

                         (4)

I d yСПК k k
k

n

� �
�
�

1

,                       (5)

де xi – значення індикаторів ефективності біз-
нес-процесів базового рівня, які відносяться до 
ОСК;

ci – вагомість індикаторів ефективності бізнес-
процесів базового рівня, які відносяться до ОСК;

i – перелік індикаторів ефективності бізнес-про-
цесів базового рівня для розрахунку ефективності 
ОСК;

dk – вагомість індикаторів ефективності бізнес-
процесів базового рівня, які відносяться до СПК;
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yk – значення індикаторів ефективності бізнес-
процесів базового рівня, які відносяться до СПК;

k – перелік індикаторів ефективності бізнес-
процесів базового рівня для розрахунку ефектив-
ності ОСК.

Оскільки для оцінювання кожної з двох проекцій 
буде відібрано кількісні та якісні, фінансові та не 
фінансові показники, необхідно вирішити проблему 
узгодження таких показників між собою та можли-
вості використання їх у розрахунку інтегрального 
показника. Із цією метою застосуємо модель Хар-
рінгтона, яка дасть змогу привести всі індикатори 
до єдиного вимірника з подальшим використанням 
їх для розрахунку за формулами (4) та (5). 

Особливого значення набуває розрахунок 
вагомості кожного показника, яка залежатиме від 
низки чинників: галузі, виду діяльності (напри-
клад, виготовлення товарів або надання послуг), 
основного ресурсу у формуванні прибутку окре-
мої галузі (капітал, технології, люди, інформація) 
тощо. Отже, вагомість окремих показників та окре-
мих груп чинників (ОСК та СПК) буде змінюватися. 

Завершальним етапом застосування ЕТК-
методу (рис. 3, етап 3) є розрахунок ЕТК-індексу 
ефективності – підсумкового інтегрального показ-
ника ефективності керівництва підприємством. 
ЕТК-індекс розраховується за формулою (6): 

І а I b IЕТК ОСК СПК� � � � ,                    (6)
де ІОСК – індекс ефективності об’єктно-

структурованого керівництва, од. виміру;

ІСПК – індекс ефективності соціально-психоло-
гічного керівництва, од. виміру;

a, b – коефіцієнти значущості (паритету) 
ефективності бізнес-процесів (ОСК) та люд-
ського чинника (СПК) в ефективності підприєм-
ства, які визначаються оцінювачами виходячи зі 
сфери діяльності, розміру підприємства, страте-
гічних і тактичних цілей. Під час вибору коефі-
цієнтів розподілу ефективності a та b слід ура-
ховувати специфіку підприємства та джерела 
генерування ефективності. Визначальною є 
залежність а +b <= 1.

Використання в розрахунку ЕТК-індексу кое-
фіцієнтів a та b за авторським підходом є інстру-
ментом балансування впливу проекції на розвиток 
процесів і проекції на розвиток персоналу. Звідси 
випливає, що всі підприємства ми поділяємо на 
дві великі групи: 

– орієнтовані на процеси (наприклад, промис-
лові підприємства) – підприємства, в яких резуль-
тативність та ефективність формуються через 
уміле управління бізнес-процесами виробництва, 
операційної діяльності, логістики тощо. Фактор 
персоналу є менш значимим;

– орієнтовані на персонал (наприклад, 
ІТ-індустрія, біоінженерія, освіта) – підприємства, 
в яких результативність та ефективність форму-
ються через забезпечення максимального роз-
витку фактору персоналу, тобто створення ком-
фортних умов праці, умов професійного росту та 
кар’єрного росту, утримання персоналу, управ-

Таблиця 2
Показники оцінювання ефективності соціально-психологічного керівництва
Показник Розрахунок Вимірювання

Рівень розвитку корпоративної 
культури

Експертне оцінювання відсотка відповідності поточного стану 
корпоративної культури стандарту корпоративної культури, 
який прийнятий керівництвом

Коефіцієнт 0….1

Ефективність набору 
персоналу

Загальна кількість персоналу, найнятого у звітному періоді – 
кількість звільнених в перший рік роботи)/загальна кількість 
персоналу, найнятого у звітному періоді

Коефіцієнт 0….1

Частота конфліктів у колективі Кількість осіб, залучених до конфліктів/ Середньоспискова 
чисельність працівників підприємства Коефіцієнт 0….1

Рівень партисипативності  
в керівництві 

Частка працівників, залучених до прийняття рішень / 
Середньоспискова чисельність працівників підприємства Коефіцієнт 0….1

Рівень задоволення працівників 
роботою в організації

Розрахунок середнього відсотка задоволення всіх працівників 
за даними опитування* Коефіцієнт 0….1

Коефіцієнт плинності кадрів К.п.кадрів = ((Кількість звільнених – Кількість неминуче 
звільнених) / Чисельність персоналу) х 100% Коефіцієнт 0….1

* Проводимо анонімне опитування з можливістю оцінити рівень задоволення працівника окремими аспектами його роботи на 
підприємстві. До рекомендованих авторами аспектів відносимо: цікавість виконання завдань, задоволення програмами про-
фесійного розвитку, задоволення кліматом у колективі, задоволення відносинами з керівником, задоволення заробітною пла-
тою, соціальні гарантії працівникам, рівень соціальної відповідальності підприємства. Кожен аспект оцінюються працівником 
окремо за шкалою від 1 до 13. Далі по кожному аспекту визначається відсоток задоволеності через множення виставлених 
пунктів на 7, 692% за кожен пункт. 
Розрахунок середнього відсотку за кожним аспектом роботи працівника на підприємстві дає змогу підприємству зрозуміти най-
слабші та найсильніші сторони їхньої корпоративної соціальної відповідальності перед працівниками. Розрахунок середнього 
відсотку загалом на підприємстві за всіма працівниками дає змогу оцінити задоволеність працівників роботою загалом та 
провести розрахунок ефективності СПК.

Джерело: авторська розробка
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ління мотивацією персоналу тощо. Чинник опера-
ційної діяльності є менш значимим.

Вибір значень коефіцієнтів a та b залежить від 
того, який складник управління є пріоритетним 
для підприємства на певному етапі його життєвого 
циклу, а трансформація керівництва може бути 
нанесена на шкалу розподілу відповідно з коорди-
натами a та b (рис. 4).

Кут нахилу кривих трансформації (sn) та їх точок 
перетину з осями a і b для кожного конкретного 
підприємства можуть бути різними. Ці параметри 
залежать від цільової спрямованості керівництва 
підприємством та відповідають за паритет керів-
ництва, орієнтованого на персонал, і керівництва, 
орієнтовного на процеси.

Розміщення кривої трансформації відносно 
центру координат залежить від виконання на під-
приємстві нерівності (3). У разі якщо нерівність (3) 
для кожного конкретного підприємства не викону-
ватиметься у тій чи іншій формі, крива трансфор-

мації завжди проходитиме ближче до центру коор-
динат ніж Smax та відповідатиме кривим S1, S2, які 
будуть знаходитися в межах [S0 – Smax). 

Керуючись нерівністю (3) впливу керівництва на 
фінансові результати діяльності підприємства, роз-
глянемо детальніше чотири можливі варіанти ситу-
ацій зі значеннями коефіцієнтів a та b (табл. 3).

Рішення щодо вибору значень коефіцієнтів a та 
b як у перспективі їх співвідношення (ОСК:СПК), 
так і перспективі сумарного значення (табл. 3) при-
ймає вище керівництво підприємства або влас-
ники – ініціатор та/або суб’єкт оцінювання. Таким 
чином, ЕТК-індекс інтегрує зовнішню та внутрішню 
ефективність керівництва (рис. 1) через значення 
коефіцієнтів a та b, які вибираються із запропоно-
ваної шкали (табл. 3) та відображають результа-
тивність взаємозв’язку компонентів послідовності 
(1) для конкретного підприємства.

Метод ЕТК є універсальним для застосування 
та потребує додаткової адаптації залежно, як уже 

b 

a 

1 

1 

s1 

s2

s max 

Рис. 4. Візуалізація кривої трансформації ефективності керівництва

Таблиця 3
Шкала значень коефіцієнтів a та b під час використання ЕТК-методу  

оцінювання ефективності керівництва

Нерівність фінансової ефективності керівництва
Шкала 

значень 
(a+b)=

Відповідність кривій 
трансформації 

ефективності керівництва
ТП > ТД > ТВК 1 Smax

ТП > ТД < ТВК [0,9;1)
S1, S2 → [S0 – Smax)ТП < ТД > ТВК [0,7; 0,9)

ТП < ТД < ТВК [0,5; 0,7)
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було зазначено, від цілей оцінювання, інтересів 
стейкхолдерів, галузі та розміру підприємств. Для 
прикладного застосування ЕТК-методу оцінювання 
ефективності керівництва підприємством варто 
враховувати низку особливостей, серед яких:

1. Визначення меж оцінювання ефективності 
керівництва (що вважатиметься 100%-м результа-
том?). Тут можливі чотири підходи: вимірювання 
рівня досягнення планових показників, вимірю-
вання рівня досягненого результату на одиницю 
витрат ресурсів, порівняння ефективності сис-
теми менеджменту конкуруючих фірм (еталонним 
(100%) результатом у даному разі буде найбільш 
ефективна система менеджменту конкуруючої 
компанії), оцінювання рівня використання рин-
кових можливостей та виконання стратегічних 
завдань.

2. Інформаційне забезпечення процесу оці-
нювання. Метод оцінювання ефективності керів-
ництва має бути комплексним та враховувати 
різноманітні аспекти керівництва (керівництво, 
орієнтоване на людину, керівництво, орієнтоване 
на процеси).

3. Проблема узгодження індикаторів різного 
роду. Індикатори, які характеризують процеси 
керівництва, можуть бути відносними або абсо-
лютними, у т. ч. мати різні шкали вимірювання. 
Відповідно, виникає необхідність їх узгодження 
між собою для розрахунку єдиного інтегрального 
показника ефективності керівництва в компанії. 

Усі показники ЕТК-методу будуть об’єднані в 
дві групи: показники, які відображають соціально-
психологічний аспект управління, та показники, які 
відображають об’єктно-технічний аспект управ-
ління. Перша група включає спектр показників, які 
оцінюють якість підбору персоналу, рівень задо-
волення працівників та управлінського персоналу 
роботою, рівень конфліктів в управлінській системі 
тощо. До показників об`єктно-технічного управ-
ління відносимо: ефективність бізнес-процесів 
управління, рівень виконання планів, витрати на 
управління, співвідношення персоналу керуючої 
та керованої систем менеджменту підприємства.

До переваг розробленого ЕТК-методу оціню-
вання ефективності керівництва можна віднести:

– комплексний підхід з урахуванням чинників 
фінансового та нефінансового характеру, які опи-
сують різні боки процесу керівництва;

– можливість розрахунку в режимі поточного 
часу;

– основа для прийняття оперативних та поточ-
них управлінських рішень;

– можливість використання користувачами 
внутрішнього та зовнішнього середовища;

– збереження конфіденційності інформації 
(агрегований показник не дає можливості зрозу-
міти реальний стан окремих аспектів керівництва 
підприємством);

– можливість оцінювання об’єкти керівництва 
різного масштабу в разі потреби (відділ, депар-
тамент, завод, напрям діяльності, підприємство 
загалом);

– гнучкість у використанні (набір показників 
може бути змінений керівником залежно від спе-
цифіки роботи компанії, цілей оцінювання тощо зі 
збереженням об’єктивності оцінки ефективності  
(зі збереженням методики), але за умови 
об’єктивної оцінки вагомості кожного показника).

На нашу думку, ЕТК-метод може бути засто-
сований у практичній діяльності як інструмент 
об’єктивного оцінювання ефективності керівни-
цтва підприємством із можливістю впливу на її 
стан та змін ситуації на підприємстві на основі 
даних, отриманих під час розрахунку ефектив-
ності за цим методом. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Питання об’єктивного оцінювання системи 
менеджменту підприємства є важливим та акту-
альним, оскільки саме його вирішення дасть змогу 
керівникам, власникам та іншим стейкхолдерам 
підприємства зрозуміти перспективи його роз-
витку і можливі необхідні зміни. Дослідження існу-
ючих систем менеджменту та оцінки діяльності 
бізнесу дало змогу виявити наявні недоліки в кож-
ній із них та врахувати їх під час розроблення ЕТК-
методу. У підсумку передбачаємо, що викорис-
тання методу дасть можливість об’єктивно оцінити 
ефективність керівництва компанії та, що важли-
віше, дасть керівникам інструмент управління, 
на основі якого можливе виявлення проблемних 
станів у структурі керуючої та керованої систем 
менеджменту, а також їх вирішення до моменту 
впливу на конкурентоздатність компанії та фінан-
сові результати.

Сучасний рівень розвитку програмного забезпе-
чення з обліку та систематизації даних про діяль-
ність підприємства дає можливість говорити про 
мінімальні затрати часу та організаційних ресурсів 
(передусім людських) на прикладне застосування 
ЕТК-методу в оцінюванні ефективності керівни-
цтва на підприємствах в Україні.
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У статті розглянуто географічну та 
товарну структуру зовнішньої торгівлі 
товарами Причорноморського регіону. 
Визначено перспективи розвитку зовнішньої 
торгівлі товарами в Причорноморському 
регіоні шляхом здійснення диверсифікації 
товарної структури регіонального екс-
порту, збалансування структури експорту 
та імпорту в розрізі країн – торговельних 
партнерів регіону, спрямування політики 
імпортозаміщення на посилення орієнтації 
певних категорій промислових виробництв. 
Визначено необхідність функціонування 
ефективного інституційного середовища 
зовнішньої торгівлі товарами в Причорно-
морському регіоні шляхом створення екс-
портно-кредитних агентств, нотифікацій-
них центрів із питань зовнішньої торгівлі, 
Національного комітету зі спрощення про-
цедур торгівлі, торговельних представни-
цтва за кордоном, GPA-офісів. Особливий 
наголос зроблено на вдосконаленні портово-
логістичної системи зовнішньої торгівлі 
товарами Причорноморського регіону.
Ключові слова: зовнішня торгівля това-
рами, Причорноморський регіон, товарна та 
географічна структура зовнішньої торгівлі, 
диверсифікація товарної структури екс-
порту, збалансування структури експорту 
та імпорту товарів, інституційне серед-
овище зовнішньої торгівлі товарами регіону, 
портово-логістична система регіону.

В статье рассмотрена географическая 
и товарная структура внешней тор-

говли товарами Причерноморского реги-
она. Определены перспективы развития 
внешней торговли товарами в Причерно-
морском регионе путем диверсифика-
ции товарной структуры регионального 
экспорта, сбалансирования структуры 
экспорта и импорта в разрезе стран – 
торговых партнеров региона, направ-
ления политики импортозамещения 
на усиление ориентации определенных 
категорий промышленных производств. 
Определена необходимость функциони-
рования эффективной институциональ-
ной среды внешней торговли товарами 
в Причерноморском регионе путем соз-
дания экспортно-кредитных агентств, 
нотификационных центров по вопросам 
внешней торговли, Национального коми-
тета по упрощению процедур торговли, 
торговых представительства за рубе-
жом, GPA-офисов. Особый акцент сделан 
на совершенствовании портово-логисти-
ческой системы внешней торговли това-
рами Причерноморского региона.
Ключевые слова: внешняя торговля 
товарами, Причерноморский регион, 
товарная и географическая структура 
внешней торговли, диверсификация 
товарной структуры экспорта, сба-
лансирование структуры экспорта и 
импорта товаров, институциональная 
среда внешней торговли товарами реги-
она, портово-логистическая система 
региона.

The paper deals with the foreign trade in goods’ geographical and commodity structure of the Black Sea region. Prospects for the development of foreign 
trade in goods in the Black Sea region are given by diversifying the commodity structure of regional exports. This will minimize the risks associated with a 
reduction in export earnings in the event of deterioration in world product markets. To implement this task, it is necessary to form a list (register) of strategic 
exporters. The register should include those industrial enterprises that have the highest level of current (actual) or future (potential) competitive advantages 
(availability and high efficiency of capacity and resources), determined by the results of an objective comprehensive assessment of the competitiveness of 
regional producers. The next prospect to development of foreign trade in goods in the Black Sea region is the balancing the structure of exports and imports 
in terms of trading partners of the region. In these structures should not be dominated by the shares of individual countries in order to avoid political and 
foreign economic risks. In the paper the direction of import substitution to strengthen the orientation of certain categories of industrial production is given. 
The need for an effective institutional environment for foreign trade in goods in the regions of Ukraine is emphasizes, through the creation of export credit 
agencies, notification centers for foreign trade, the National Committee for Trade Facilitation, trade missions abroad, GPA - offices. Particular emphasis is 
placed on improving the port and logistics system of foreign trade in goods of the Black Sea region, such as: development of the port industry on the basis 
of public-private partnership, such as the transfer of port property to concession; combating corruption in the port and road sectors and easing regulatory 
barriers that restrict private rail and liner shipping; reduction of port fees, which can increase the use of production capacity and revive economic activity; 
increasing the speed of unloading and loading ships; increasing the depth of the bottom in the ports of the region (up to 21.5 m); increased world demand 
has increased grain exports in the Black Sea region, leading to needs for much more port facilities’ for grain and oilseeds processing.
Key words: foreign trade in goods, Black Sea region, commodity and geographical structure of foreign trade in goods, diversification of commodity struc-
ture of exports, balancing the structure of exports and imports of goods, institutional environment of foreign trade in goods of the region, port and logistics 
system of the region.

Постановка проблеми. В умовах сучасних еко-
номічних перетворень, жорсткої міжнародної конку-
ренції на світових ринках товарів важливим інстру-
ментом реалізації зовнішньоекономічної політики 

Причорноморського регіону є зовнішня торгівля. 
Вона спрямована на збалансування виробничих 
можливостей регіону та переваг споживачів, дає 
змогу одержати дефіцитні товари, послуги, а також 
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реалізувати надлишок окремих товарів, послуг, 
що не поглинаються внутрішнім ринком. Розвиток 
зовнішньої торгівлі компенсує недостатнє забез-
печення регіону відповідними ресурсами, сприяє 
захисту його торговельних інтересів та стабіль-
ному зростанню валового регіонального продукту. 
Однак проблемами підвищення рівня ефективності 
зовнішньої торгівлі товарами є відсутність дієвої 
зовнішньоторговельної інфраструктури, сировин-
ний характер експорту, залежність економіки від 
монопольних імпортних ринків постачання енерго-
носіїв та матеріальних ресурсів. У цьому контек-
сті доцільним є визначення перспектив розвитку 
зовнішньої торгівлі товарами Причорноморського 
регіону з урахуванням специфіки сучасних еконо-
мічних умов [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням зовнішньої торгівлі товарами регі-
онів України, зокрема Причорноморського регі-
ону, займалися такі українські вчені-економісти, як 
І.Й. Круп’як, І.З. Сторонянська, Л.С. Кутідзе та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку 
зовнішньої торгівлі товарами в Причорномор-
ському регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особливий наголос у розвитку економіки в регіонах 

будь-якої країни робиться на зовнішньоторговель-
ній діяльності. Причорноморський регіон (до складу 
якого входить Одеська, Миколаївська та Херсон-
ська області) – високорозвинутий індустріальний 
регіон держави, промисловість якого грає значну 
роль у структурі народногосподарського комплексу 
України. Але у формуванні обсягів зовнішньої тор-
гівлі товарами України регіон не займає провідні 
позиції. Так, за даними Державної служби статис-
тики (рис. 1), питома вага Причорноморського регі-
ону становить лише 8,6% від загального експорту 
країни, тоді як тільки м. Київ має частку у 21,7%. 
Виходячи із цього, можна стверджувати, що екс-
портний потенціал регіонів України розміщений і 
експлуатується нерівномірно.

Аналізуючи дані щодо обсягів, географічної та 
товарної структури зовнішньої торгівлі в Причорно-
морському регіоні, можна виявити такі тенденції:

1. З 1996 до 2002 р. збільшення обсягів екс-
порту та імпорту було незначним (рис. 2). З 2004 р. 
починається стрімке зростання обсягів зовнішньої 
торгівлі товарами. У 2008 р. спостерігаються 
найвищі обсяги експорту-імпорту в регіоні. Але 
з 2009 р. відбувається різке зменшення обсягів 
зовнішньої торгівлі, що було пов’язане зі світовою 
економічною кризою. З 2010 по 2014 р. простежу-
ється чергове збільшення обсягів зовнішньої тор-
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Джерело: складено автором за [2] 
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гівлі, причому обсяги імпорту зростають швидше, 
ніж експорту. 

Починаючи з 2014 р. донині в регіоні відбу-
вається падіння обсягів експорту-імпорту това-
рів, що пов’язано зі станом економіки України у 
цілому, анексією Криму та окупацією деяких тери-
торій Донецької та Луганської областей. Сальдо 
зовнішньої торгівлі в Причорноморському регіоні 
протягом 1996–2013 рр. завжди було від’ємним. 
І тільки починаючи з 2014 р. воно є позитивним. 
Так, у 2015 р. сальдо становило 1 869,9 млн дол., у 
2018 р. – 1 426,1 млн дол., у 2019 р. – 504 млн дол.

2. Важливою тенденцією стала переорієн-
тація експорту товарів із країн Європи (зокрема, 
країн ЄС) на країни Азії. Так, за даними рис. 
3 можна побачити, що експорт в країни Азії про-

тягом 2007–2019 рр. зріс більше ніж у два рази, 
з 600,3 млн дол. у 2007 р. до 1 684,15 млн дол. 
у 2019 р., тоді як експорт у країни ЄС скоротився 
з 535,7 млн дол. у 2007 р. до 470,5 млн дол. у 
2019 р. Така ж ситуація простежується і з країнами 
СНД. Найвищі обсяги експорту товарів у цю групу 
країн були в 2008 р. – 1 286,4 млн дол. Протягом 
2009–2018 рр. обсяги експорту значно зменши-
лися, так, у 2018 р. експорт товарів Причорно-
морського регіону в країни СНД становить лише 
829,7 млн дол.

3. Аналіз товарної структури експорту При-
чорноморського регіону в 2016–2019 рр. показує 
(табл. 1), що: 

– головною статтею експорту були «Продукти 
рослинного походження» (зокрема, зернові куль-

 

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

роки

м
л
н
.д
о
л
.

Експорт Імпорт сальдо

Рис. 2. Обсяги експорту-імпорту та сальдо зовнішньої торгівлі товарами  
Причорноморського регіону за 1996–2019 рр., млн дол. 

Джерело: складено автором за [3–5]

 

0
200

400
600

800
1000

1200
1400

1600
1800

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

роки

м
лн

.д
ол

.

Країни СНД Країни ЄС  Азія Африка  Америка Австралія та Океанія

Рис. 3. Географічна структура експорту товарів із Причорноморського регіону  
до регіонів світу в 1996–2019 рр., млн дол. 

Джерело: складено автором за [3–5]



165

  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

тури). Більше того, експорт за цією товарною гру-
пою має тенденцію до підвищення. Якщо у 2016 р. 
в Одеській області він становив 48% від загаль-
ного обсягу експорту, то в 2019 р. вже 53,3%. Від-
повідно в Миколаївській області – 56,9% та 62,5%, 
у Херсонській – 39,3% та 42,7%. Необхідно зазна-
чити, що таке зростання є одним із чинників фор-
мування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами в регіоні;

– продукція хімічної та пов'язаних із нею галу-
зей промисловості втратила свої лідируючі позиції 
в товарній структурі експорту Одеської області. 
Так, у 2016 р. питома вага цієї групи товарів у 
загальному обсязі експорту становила 11,9%, а в 
2019 р. – тільки 2,7%. Таке суттєве падіння обся-
гів експорту пов’язано з тим, що головним підпри-
ємством у галузі є ПАТ «Одеський припортовий 
завод», який потерпає від фінансових трудно-
щів (борг 193 млн дол. за поставлений упродовж 
2013–2014 рр. газ). У 2017 р. робота цього держав-
ного підприємства була призупинена, що стало 
основною причиною падіння обсягів реалізації 
хімічної продукції на 90% (порівняно з 2016 р.), 
обсягів експорту хімічної продукції – на 64% [6];

– відбулося значне збільшення питомої ваги 
в експорті товарної позиції «Засоби наземного 
транспорту, летальні апарати та плавучі засоби» 
в Одеській та Херсонських областях: в Одеській 
області – з 0,3% у 2016 р. до 6,6% у 2019 р., у Хер-
сонській – з 1,7% до 8,4% від загального обсягу 
експорту.

Досліджуючи перспективи розвитку зовнішньої 
торгівлі товарами (рис. 4), необхідно зауважити, 
що такі істотні зміни повинні відбуватися на дер-
жавному рівні. На жаль, Причорноморський регіон 
не в змозі самостійно на регіональному рівні, без 

державної допомоги, провести настільки масш-
табні реформи у зовнішньоторговельній сфері. 

Щодо здійснення диверсифікації товарної 
структури регіонального експорту, необхідно 
зазначити, що вона може реалізовуватися у двох 
напрямах [8]:

– інноваційному;
– інерційному.
Інноваційна диверсифікація експорту передба-

чає сприяння розвитку інноваційного бізнесу, клас-
теризацію конкурентоспроможних виробництв, 
орієнтованих на випуск готової високотехнологіч-
ної продукції, здатної конкурувати із зарубіжними 
фірмами. Так, збільшення інвестицій в обробну 
промисловість на базі інноваційних технологій 
дасть змогу посилити систему регіональних кон-
курентних переваг і якісно поліпшити параметри 
спеціалізації Причорноморського регіону. 

Наприклад, саме оптимістичний сценарій роз-
витку Одеської області на 2021–2027 рр. ґрунту-
ється на інноваційному розвитку економіки регі-
ону, розширенні існуючих ринків збуту, виході на 
нові міжнародні ринки та готовності суб’єктів гос-
подарювання до конкуренції. Забезпечення такого 
стану можливе тільки за умови всебічної модерні-
зації та структурної трансформації промисловості, 
впровадження технологічних нововведень та 
виходу на ринок із новою наукоємною, конкурен-
тоспроможною продукцією [9]. Обсяги експорту за 
таким сценарієм поступово зростають і його струк-
тура починає змінюватися на користь експорту 
готової продукції, а не сировини. Однак за песи-
містичним сценарієм розвитку Одеська область і 
надалі здійснюватиме експорт сировини та напів-
фабрикатів, а не готового продукту, внаслідок чого 
не використовуватиме весь можливий економіч-

Таблиця 1 
Структура експорту за основними категоріями товарів Причорноморського регіону  

у 2016–2019 рр. (у % до загального обсягу експорту області)

Категорія товарів Одеська область Миколаївська 
область

Херсонська 
область

2016 2018 2019 2016 2018 2019 2016 2018 2019
Живі тварини 0,6 0,8 1,2 1,5 0,8 0,9 5,1 5,4 2,7
Продукти рослинного походження 48 46,8 53,3 56,9 61,1 62,5 39,3 39,9 42,7
Жири та олії тваринного  
або рослинного походження 21 14,6 13,1 2,0 2,5 2,1 7,9 4,7 5,9

Готові харчові продукти 7,3 9,9 8 4,3 4,3 3,4 16,0 14,5 13,6
Продукція хімічної та пов'язаних з нею 
галузей промисловості 11,9 1,5 2,7 22,4 26,1 24,4 0,1 0,2 0,4

Недорогоцінні метали та вироби з них 3,2 6,8 4,5 0,5 0,2 0,1 13,0 12,0 5,3
Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання 4,2 4,9 5,4 9,5 2,3 4,7 7,5 7,3 8,5

Засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби 0,3 10,9 6,6 0,5 0,2 0,2 1,7 5,6 8,4

Деревина і вироби з деревини 0,9 1,1 1,5 1,1 1,1 0,4 6,7 6,6 6,2
Маса з деревини або iнших 
волокнистих целюлозних матеріалів 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0 0,8 1,4 1,6

Джерело: складено автором за [3–5]
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ний потенціал, а промислові підприємства надава-
тимуть перевагу імпортному обладнанню та сиро-
вині для промислового виробництва.

Інерційна диверсифікація експорту передба-
чає залучення до експортного товарообігу таких 
товарів, що спроможні скорегувати існуючу спеці-
алізацію за рахунок розширення товарної номен-
клатури, зміни виробничих програм на користь 
найбільш затребуваних на світовому ринку това-
рів. Успішна реалізація завдань інерційної дивер-
сифікації можлива за наявності ефективно функці-
онуючої системи державної підтримки експортної 
діяльності: фінансової, податкової, митно-тариф-
ної, організаційної, маркетингової та інформа-
ційно-консультаційної.

Щодо збалансування структури експорту та 
імпорту в розрізі країн – торгових партнерів При-
чорноморського регіону, то, як було зазначено, 
протягом останніх років регіон змінив свою зовніш-
ньоторговельну орієнтацію з країн СНД та ЄС на 
країни Азії. На нашу думку, перспектива розши-
рення географії зовнішньої торгівлі товарами має 
бути зорієнтована на зміцнення позицій на рин-
ках Азії, а також на глибше входження в ринки 
країн Північної і Південної Америки та Австралії. 
Для цього необхідно проводити постійний моніто-
ринг кон’юнктури на світовому товарному ринку 
загалом і ринках окремих макрорегіонів, а також 
продовжувати політику активного налагодження 
зовнішньоекономічних зв’язків, зокрема на рівні 
підприємств.

Дуже привабливі у цьому плані країни Перської 
затоки, одні з найбагатших по ВВП на душу насе-
лення й одні з найбільших нетто-імпортерів продо-

вольства. З одного боку, на цьому ринку зростає 
чисельність населення, з іншого – активно збіль-
шується ВВП, тому сума грошей, яку пересічний 
споживач регіону буде витрачати на продукти хар-
чування, теж буде рости. На нашу думку, ринок 
товарів АПК країн Перської затоки є в майбут-
ньому дуже привабливим для експортерів із При-
чорноморського регіону.

Однак пошук нових ринків збуту у третіх країнах не 
повинен відбуватися за рахунок зменшення уваги з 
боку вітчизняних виробників та експортерів до ємного 
та структурованого ринку ЄС. Обсяги та структура 
попиту саме на ринку ЄС повинні стати основою 
структурних зрушень у регіональній економіці, а зго-
дом – основою географічної та товарної диверсифі-
кації експорту регіону, у т. ч. до третіх країн.

Щодо політики імпортозаміщення, то необ-
хідно зауважити, що значний потенціал імпорто-
заміщення має саме в аграрній галузі, зокрема в 
продукції рослинництва. На нашу думку, Одеська 
область має необхідний виробничий потенціал 
для імпортозаміщення, наприклад товарної пози-
ції «Готові харчові продукти», зокрема «алкогольні 
та безалкогольні напої, оцет». У грудні 2019 р. 
Верховна Рада відмінила контроль виробництва 
та зовнішньої торгівлі через Державне підприєм-
ство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості 
«Укрспирт». Цей крок дасть змогу приватним під-
приємствам здійснювати самостійно експорт про-
дукції спиртової галузі, що дає надії сподіватися 
на збільшення обсягів експорту з Одеської області 
за рахунок зменшення імпорту. 

Отже, політика щодо розвитку внутрішнього 
ринку і стимулювання імпортозаміщення повинна 
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Рис. 4. Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі товарами в Причорноморському регіоні

Джерело: складено автором за [7]
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бути системною і забезпечувати збалансований 
розвиток промисловості з поступовим зниженням 
обсягів сировинних видів продукції та збільшен-
ням обсягу випуску якісної і високотехнологічної 
продукції, розширенням асортименту, що при-
зведе до зменшення залежності від імпорту [10].

Щодо створення ефективного інституційного 
середовища зовнішньої торгівлі товарами в Укра-
їні, то до нього повинні входити такі інституції [11]:

– експортно-кредитне агентство (ЕКА);
– нотифікаційний центр із питань зовнішньої 

торгівлі;
– Національний комітет зі спрощення процедур 

торгівлі;
– торговельні представництва за кордоном;
– GPA-офіс.
Одним з основних способів, що використову-

ється у світовій практиці, є створення експортно-
кредитного агентства (ЕКА) як окремого інституту 
стимулювання експорту. Безпосередній процес 
створення було розпочато лише у 2018 р. Поста-
новою КМУ від 07.02.2018 було утворено ЕКА [12]. 
Але сьогодні воно фактично не функціонує.

Згідно із Законом, на ЕКА в Україні покладено 
функції захисту українських експортерів від ризику 
неплатежів та фінансових утрат, пов'язаних із 
виконанням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), шляхом страхування, перестраху-
вання та гарантування; упровадження сучасних 
фінансових технологій у зовнішній торгівлі та 
механізмів підтримки експорту шляхом страху-
вання, перестрахування та гарантування; розви-
ток експорту товарів (робіт, послуг) українського 
походження, підвищення конкурентоспроможності 
товарів (робіт, послуг) українського походження на 
світових ринках; участь у реалізації програм част-
кової компенсації відсоткової ставки за експорт-
ними кредитами; співпраця з міжнародними та іно-
земними фінансовими організаціями, у тому числі 
для акумуляції міжнародної фінансової допомоги, 
для забезпечення зростання експорту та еконо-
міки України.

В.В. Галасюк (тодішній голова Комітету Верхо-
вної Ради України з питань промислової політики 
та підприємництва) на підставі економіко-матема-
тичного моделювання, проведеного з використан-

ням GTAP на базі Державного науково-дослідного 
інституту інформатизації та моделювання еконо-
міки, зазначив, що запуск роботи ЕКА в Україні 
забезпечить зростання ВВП України додатково на 
0,91 відсоткові пункти [13]. При цьому динаміка 
зростання експорту та виробництва значно різни-
тиметься залежно від товарних груп (табл. 2).

Отже, ЕКА є безальтернативним механізмом 
державної підтримки й просування експорту про-
дукції з високим рівнем обробки в більшості країн 
світу. Введення ЕКА в законодавче поле Укра-
їни сформувало передумови здійснення якісної 
реструктуризації та нарощення обсягів вітчизня-
ного експорту, промислового виробництва та еко-
номіки загалом.

Створення в Україні нотифікаційного центру з 
питань зовнішньої торгівлі дасть змогу посилити 
дотримання принципу прозорості, який полягає у 
можливості залучення вітчизняних експертів до 
обговорення питань подальшого розвитку міжна-
родної торгівлі, розширення доступу товарів на 
світові ринки, активного застосування механізмів 
СОТ для реалізації торговельних інтересів націо-
нальних виробників, формування та презентації 
позиції країни із цих питань. Адже система про-
зорості СОТ дає змогу зацікавленим виробникам 
та експортерам ознайомлюватися з найактуальні-
шою інформацією про зміни в законодавстві інших 
країн – членів СОТ, оперативно реагувати на нові 
виклики чи можливості, які відкриваються після 
таких змін [10].

Розвиток мережі торгових представництв Укра-
їни за кордоном (ТП) має бути заснований насам-
перед на професіоналізмі кадрового складу та 
наявності економічно обґрунтованої стратегії 
діяльності кожного окремого ТП. Світовий досвід 
переконливо свідчить, що саме через торгові 
представництва ефективно вирішується широке 
коло питань двостороннього торговельно-еконо-
мічного співробітництва.

Створення Національного комітету зі спро-
щення процедур торгівлі передбачене Угодою 
СОТ про спрощення процедур торгівлі з метою 
забезпечення інституційної основи її імплемента-
ції на національному рівні відповідно до взятих 
зобов’язань.

Таблиця 2 
Прогнозні результати зростання виробничої та експортної діяльності в Україні за товарними 

групами в умовах запуску роботи ЕКА

Товарні групи Зростання експорту, % Зростання внутрішнього 
виробництва, у %

Продукція харчової промисловості 3,57 1,37
Транспортні засоби та механічне обладнання 14,89 9,3
Фармацевтична продукція 15,97 8,99
Електричне обладнання 24,67 9,11
Інша промислова продукція 21,34 11,75

Джерело: складено за [13]
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Аналогічним має бути значення GPA-офісу (або 
офісу з просування експорту України) стосовно 
Угоди СОТ про державні закупівлі (Government 
Procurement Agreement – GPA). Його основна 
ціль – допомагати українському бізнесу ставати 
успішним на закордонних ринках шляхом:

– розвитку експортних компетенцій україн-
ського бізнесу;

– промоції українських товарів та послуг за кор-
доном;

– допомоги в налагодженні співробітництва та 
партнерства між українським та закордонним біз-
несом.

Щодо вдосконалення транспортно-логістичної 
системи зовнішньої торгівлі товарами, то необ-
хідно зазначити, що розвиток портової галузі в 
Причорноморському регіоні забезпечує його еко-
номічний і зовнішньоторговельний розвиток. 

Морські порти Причорноморського регіону разом 
з їхньою береговою інфраструктурою та мережею 
обслуговуючих транспортно-логістичних центрів 
необхідно розглядати як новітню форму територі-
альної організації транспортного комплексу регіону 
й усієї України – Причорноморську регіональну пор-
тово-логістичну систему. Її опорними центрами є 
портово-логістичні центри, що формуються на базі 
найбільших державних морських портів: Одеського, 
Чорноморського, Південного та Миколаївського [7]. 
У 2018 р. потужність портів Причорноморського 
регіону становила 88,8% від загального обсягу 
переробки вантажів в Україні. Щодо динаміки збіль-
шення обсягів переробки вантажів, то порти саме 

Причорноморського регіону в 2018 р. демонстру-
ють найбільші темпи зростання: МП «Південний» – 
+31,6% порівняно з 2017 р., МП «Одеса» – + 16,1%, 
МП «Чорноморськ» – +15,9%, МП «Миколаїв» – 
+21,6% (рис. 5).

Кон’юнктура ринку останніх років призвела 
до зміни структури вантажообігу морських портів 
України: позиції лідера з переробки замість про-
дукції гірничо-металургійного комплексу зайняла 
продукція агропромислового комплексу, зокрема 
зернових культур та олії. Як можна побачити з 
даних табл. 3, ключовими вантажами в останні 
роки стали товари агропромислового комплексу. 
Провідну роль тут грають саме порти Одеської 
та Миколаївської областей. Так, у 2018 р. порти 
«Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» сумарно 
здійснили перевалку зерна в обсязі 24 млн т, або 
59,5% від загального обсягу переробки зерна в 
портах України [14]. Причому всі ці обсяги йшли 
на експорт. 

Оскільки в товарній структурі експорту Причор-
номорського регіону провідними категоріями това-
рів є, зокрема, зернові культури та олії, то доціль-
ніше збільшувати обсяги перевалки експортних 
вантажів цих категорії товарів. Очікується, що 
потенціал експорту зернових культур зросте із 
46 млн т у 2018 р. до майже 67 млн т у 2030 р. [14].

Таким чином, сьогодні для підвищення ефек-
тивності зовнішньої торгівлі товарами потрібні 
термінові заходи щодо вдосконалення портово-
логістичної системи в Причорноморському регіоні, 
оскільки галузь потерпає від неадекватної інфра-
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структури та високих витрат. Зокрема, необхідно 
здійснити таке:

– Розвиток портової галузі на основі державно-
приватного партнерства, наприклад передача 
майна портів у концесію, оскільки збільшення 
участі приватного сектору необхідно для досяг-
нення адекватного рівня інвестицій та ефектив-
ності. У 2020 р. Міністерством інфраструктури 
України розглядатиметься передача у концесію 
двох портів Одеської області «Одеса» та «Чор-
номорськ» [16]. На нашу думку, прийняття Верхо-
вною Радою України Закону «Про концесію» стане 
драйвером економічного зростання й розвитку 
саме переважно для Причорноморського регіону.

– Боротьба з корупцією у портовому та авто-
дорожньому секторах та пом'якшення регулятор-
них бар'єрів, які обмежують приватні залізничні та 
лінійні морські вантажоперевезення.

– Зниження портових зборів, що може збіль-
шити використання виробничих потужностей та 
пожвавити економічну діяльність. Сьогодні портові 
збори в порту «Південний» є одними з найбільших 
у світі. Так, під час заходу судна в порти Брази-
лії збори становлять 83 тис дол. США, а в порт 
«Південний» – 430 тис дол., що є вищім у чотири 
рази навіть порівняно з іншими чорноморськими 
портами [17]. Така висока вартість заходу судна 
в порт стримує економічне зростання і гальмує 
конкурентоспроможність бізнесу в Причорномор-
ському регіоні і для експортерів, і для імпортерів.

– Збільшення швидкості розвантаження та 
завантаження судів.

– Збільшення глибини дна в портах регіону (до 
21,5 м), оскільки використання суден із великою 
вантажопідйомністю потребує наявності портів із 
відповідною глибиною дна. Переважна більшість 
інвестиційних проєктів Адміністрації морських пор-
тів України в останні роки спрямовувалася саме на 
днопоглиблювані роботи. 

– Підвищення світового попиту збільшило 
експорт зерна в Причорноморському регіоні, що 
призводить до збільшення потреби у портових 
об'єктах для переробки зерна та олійних куль-
тур. Так, найбільші порти регіону мають загалом 
12 терміналів із переробки зерна (загалом в Укра-

їні 31 термінал). Більшість зернових трейдерів 
практично повністю досягли рівня максимальної 
потужності терміналів, тим самим показуючи, що 
вони в змозі повністю використовувати власні 
засоби. Звідси можна припустити, що у разі якщо 
ці зернові трейдери мають намір збільшити екс-
порт зерна, то вони, скоріше за все, шукатимуть 
нові можливості розвитку зернових терміналів, 
щоб повністю контролювати ланцюги постачання, 
ніж використовуватимуть самостійні термінали, які 
доступні для загального користування.

Отже, розвиток та вдосконалення портово-
логістичної інфраструктури є вкрай актуальним 
для розвитку та збільшення обсягів зовнішньої 
торгівлі товарами, а саме експорту, Причорномор-
ського регіону.

Висновки з проведеного дослідження. На 
підставі проведеного дослідження виявлено пер-
спективи розвитку зовнішньої торгівлі товарами 
в Причорноморському регіоні з урахуванням спе-
цифіки сучасних економічних умов. У статті про-
ведено змістовний аналіз кожного з перелічених 
шляхів розвитку та зазначено, що такі істотні зміни 
повинні відбуватися на державному рівні. Нині 
Причорноморській регіон не в змозі самостійно на 
регіональному рівні, без державної допомоги, про-
вести настільки масштабні реформи у зовнішньо-
торговельній сфері. 
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У статті висвітлено природу дуальної 
освіти, яка впродовж тривалого часу засто-
совується в країнах із розвиненою індустрі-
альною культурою та поважним ставлен-
ням до підприємництва. Підкреслено, що 
зростання її ролі відбувається на тлі погли-
блення процесів, викликаних Четвертою 
промисловою революцією. Вона створила 
феномен конкурентної боротьби за робочі 
місця між людьми та кіберфізичними сис-
темами, що набувають дедалі більшої попу-
лярності у гонитві бізнесу за прискоренням 
та здешевленням процесів створення вар-
тості, а також підвищенням якості виробів 
і послуг. Окреслено соціальні групи, які най-
більше від цього потерпатимуть. Дове-
дено, що серед інструментів буферізації 
негативних наслідків панування штучного 
інтелекту чинне місце посідає техноло-
гія дуалізації освіти. Наведено авторське 
бачення щодо її суб’єктів та завдань, які 
постають перед кожним із них. Система-
тизовано найймовірніші вигоди, які несе із 
собою імплементація дуальної освіти.
Ключові слова: економіка, індустріальна 
революція, конкуренція, професійні гіль-
дії, освіта, вища освіта, дуальна освіта, 
ефекти дуальної освіти.

В статье освещена природа дуального 
образования, которое на протяжении дли-

тельного времени используется в странах 
с развитой индустриальной культурой и 
уважительным отношением к предприни-
мательству. Подчеркнуто, что рост его 
роли происходит на фоне углубления про-
цессов, вызванных Четвертой промышлен-
ной революцией. Она создала феномен кон-
курентной борьбы за рабочие места между 
людьми и киберфизическими системами, 
которые приобретают все большую попу-
лярность в стремлении бизнеса ускорить 
и удешевить процессы создания стоимо-
сти, а также повысить качество изделий 
и услуг. Определены социальные группы, 
которые больше всего от этого постра-
дают. Доказано, что среди инструментов 
буферизации негативных последствий 
господства искусственного интеллекта 
надлежащее место занимает техноло-
гия дуального образования. Предложено 
авторское видение ее субъектов и задач, 
стоящих перед каждым из них. Система-
тизированы наиболее вероятные выгоды, 
которые несет с собой имплементация 
дуального образования.
Ключевые слова: экономика, индустри-
альная революция, конкуренция, профес-
сиональные гильдии, образование, выс-
шее образование, дуальное образование, 
эффекты дуального образования.

The nature of dual education, which has long been used in countries with a developed industrial culture and was in respect for entrepreneurship is clarified 
in article. It is emphasized that the growing role of dual education occur on the background of the processes caused by the fourth industrial revolution, which 
is favored by business and governments. It has been identified risks that accompany it. The main one is the phenomenon of competition for jobs between 
people and cyberphysical systems, which are gaining popularity in the pursuit of enterprises to accelerate and reduce the cost of value creation processes, 
improving the quality of goods. The social groups that suffer the most from this are the next outlined: employees engaged in routine operations; graduates 
of educational institutions without relevant practical skills; educational institutions that have failed to adapt educational and professional programs to the 
latest requirements and demands. It is proved that among the tools of buffering the negative consequences of the dominance of artificial intelligence, the 
technology of dualization of education occupies an important place. The substantiation concerning its definition, bases of introduction are resulted. The com-
position of the subjects of the dual education system, the relationship between them, as well as the tasks facing public authorities and local governments, 
employers, recipients of educational services, higher education institutions are outlined. The most expectable economic benefits of the implementation of 
dual education are systematized. They obviously coincide with expectations from the consequences of technological transformations, and therefore dual 
education does not contradict, but complements them. High-quality professional competencies acquired through dual education are able to protect a person 
from the risks of being in the labor market without the hope of employment, which corresponds to his idea of a decent professional and personal life. In this, 
in addition to economic, there is also an important social effect of the use of dual education.
Key words: economics, industrial revolution, competition, professional guilds, education, higher education, dual education, the effects of dual education.

Постановка проблеми. Зміни в органічній 
будові капіталу завжди спричиняли нові загрози та 
виклики, з одного боку, та шанси й можливості –  
з іншого. Не стала винятком і Четверта промис-
лова революція, яка продемонструвала світові 
такий феномен, як штучний інтелект, здатний 
скласти конкуренцію Homo sapiens, у тому числі 
в процесах створення вартості. Зацікавленість у 
цьому, навіть не приховуючи її, демонструють:

1. Власники бізнесу, які опікуються примножен-
ням коштів, інвестованих у започатковану справу. 
Кожного разу, коли перед ними відкривається 
перспектива зменшити витрати, прискорити вико-
нання замовлення або підвищити якість виконува-
них робіт через трансферт найманого працівника 

на технологічний пристрій, вони не занадто пере-
обтяжуються сумнівами. Здавалося б, Китай із 
його майже півторамільярдним населенням (робо-
чих рук вистачає на реалізацію будь-яких про-
єктів), але й тут, у Шанхаї, планують побудувати 
понад 100 заводів-«безпілотників», закладаючи у 
їх підґрунтя гнучкі та хмарні технології [1].

Із цієї причини маємо достатньо підстав очіку-
вати блискучих перспектив для розробників, виго-
товлювачів та співробітників сервісу нової техніки. 
Підприємства, на яких вони працюють, є імпле-
ментаторами здобутків технологічного прогресу. 
Сконцентрований тут людський капітал набуває 
ознак найголовнішої цінності на шляху до пере-
моги у боротьбі за прихильність споживачів. Осо-
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бистості, з яких він складається, не баряться з від-
повідними пропозиціями, дивуючи світ усе новими 
та новими винаходами 

2. Уряди країн. Вони переймаються посилен-
ням конкурентних позицій держав у планетарному 
змаганні за місце серед світових економічних ліде-
рів і пов’язують збереження завойованих позиції 
із запровадженням технологій, що забезпечують 
створення продуктів із високою доданою вартістю. 
Водночас можновладців не залишають у спокої 
соціальні наслідки стрімкого поширення інформа-
ційних систем на обладнання, яке використовують 
у ланцюгах формування цінності продукту. Тож 
виникає потреба захищати верстви населення, які 
опинилися у «групі ризику»:

співробітників організацій, які звільняються або 
можуть бути звільнені з роботи через технологічні 
інновації, і потребують перекваліфікації або поліп-
шення фахових навичок;

молоді громадяни, які вибирають актуальну спе-
ціальність для навчання у закладах вищої освіти 
(ЗВО) і вимушені будуть незабаром конкурувати 
на ринку праці із собі подібними, а у виробничому 
середовищі ще й із кіберфізичними системами;

колективи закладів вищої освіти (ЗВО), які мають 
якнайшвидше та у найкращий спосіб перебудувати 
навчальний процес, щоб однаковою мірою задо-
вольнити очікування отримувачів освітніх послуг та 
запити підприємств й організацій на висококваліфі-
кований персонал, здатний після укладання трудо-
вого або ще навчального контракту долучатися до 
утворювальної роботи, не вимагаючи, принаймні 
на старті, захмарних заробітних плат (це надмірна 
амбітність інколи впадає в очі). Несправдження 
надій перших та других здатне поставити під сум-
нів економічну безпеку ЗВО – аж до зникнення їх з 
освітньої мапи нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
виявив проведений аналіз чисельних публікацій, 
проблема, про яку йдеться, турбує не лише нас. 
Так, Брінйольфсон та Мак Афі (2014 р.) [2] ще 
шість років тому наголошували: людство перебу-
ває на порозі «великої рецесії» або «великої стаг-
нації». Але це не головне. У перспективі його очікує 
«велика трансформація». Вона вимагає онов-
лення освіти, яка б готувала людей до майбутньої 
економіки (а не до тієї, яка є сьогодні, а тим більше 
була вчора), що поєднуватиме небачені техноло-
гічні потужності з винахідливістю людини, поки що 
не доступною штучному інтелекту.

Учасники сесії «Регіональний соціально-еконо-
мічний вплив 4-ї промислової революції» [3], яка 
відбулася в жовтні 2019 р. в рамках Європейського 
тижня регіонів та міст, підбиваючи підсумки дис-
кусії, що відбулася, зазначили: Четверта промис-
лова революція стала реальністю. Нові техноло-
гічні рішення, операції та продукти змінюють наші 
звички та способи поведінки. Глибокі структурні 

зрушення відбуваються, природно, на ринках, де 
створюються нові технології 4.0, і в суспільстві. 
Включаючи, додаймо, і його освітній сегмент. 

На даний момент, зазначає К. Шваб, засновник 
та виконавчий голова Всесвітнього економічного 
форуму у швейцарському Давосі, «ми не можемо 
передбачити, який сценарій з’явиться... Однак 
я переконаний в одному: у майбутньому талант 
більше, ніж капітал, відбиватиме критичний фак-
тор виробництва. У своїй найбільш песимістич-
ній, дегуманізованій формі Четверта промислова 
революція здатна «роботизувати» людство і, отже, 
позбавити нас серця і душі. Але як доповнення до 
кращих складників людської природи – творчості, 
емпатії, керованості – воно також може підняти 
людство до нової колективної свідомості, заснова-
ної на спільному почутті долі» [4].

На існування різних чинників, через вплив яких 
працівники наражаються на ризик бути заміненими 
роботами, звертає увагу Е.К. Цервуді [5]. Серед 
них – низький рівень освіти та відсутність досвіду 
практичної роботи. Некваліфікована, рутинна 
праця має істотні шанси бути автоматизованою. 
З іншого боку, проблем меншає для співробітни-
ків, діяльність яких вимагає високих комунікатив-
них та пізнавальних навичок. Її, принаймні поки, 
не можна формалізувати, застосовуючи коди та 
алгоритми.

Постановка завдання. У підвалини нашого 
дослідження закладено гіпотезу про взаємозв’язок 
перспектив економічного піднесення країн із рів-
нем освіти їх громадян і констатація, що фахові 
компетенції високого ґатунку здатні убезпечити 
людину від ризиків опинитися на ринку праці без 
надії на працевлаштування, яке відповідає її уяв-
ленням про гідне професійне та особисте життя. 
У цьому контексті маємо з’ясувати походження, 
сутність та роль дуальної вищої освіти (ДО) у 
посиленні позицій випускників ЗВО у протистоянні 
кібернетичним конкурентам.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Професійна підготовка майбутніх фахівців відбу-
вається в університетах, інститутах та коледжах за 
ухваленими програмами впродовж чотирьох (бака-
лавріат) або без малого п’яти з половиною років 
(якщо людина прагне освітнього рівня «магістр»). 
Освітні заклади засновують їх з огляду на вимоги 
уповноважених державних органів. Але враховуючи 
першочерговість запровадження продуктів Інду-
стрії 4.0 на рівні підприємств, саме їх менеджмент 
формує поточний кадровий попит на особистості 
з потрібними компетенціями. Шлях від моменту 
його оприлюднення до пропозиції, що надходить, 
має бути якомога коротшим (без завдання шкоди 
якості). Стикаємося з діалектичним протиріччям:
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де Тф
оп , Тн

оп  – фактична та нормативна трива-
лість навчального процесу, відповідно роки;

То
б  – тривалість очікування бізнесом людського 

капіталу, якого він потребує, роки.
Одним із найбільш продуктивних варіантів його 

розв’язання є запровадження моделі дуальної 
освіти. Її історичні витоки сягають дванадцятого 
століття, коли майже в усіх країнах Європи утво-
рилися гільдії – ремісницькі та торгові асоціації, 
що відігравали важливу роль в економічному та 
політичному житті суспільства [6; 7]. Упродовж ХІХ 
ст. діяльність гільдій зазнавала підйомів та спадів, 
але зрештою їх життєздатність ґрунтовно підкріпив 
закон «Про регулювання ремесел» (1897 р.) [8]. За 
нормами документу ремісничі палати набули ста-
тусу інститутів публічного права, зобов’язувалися 
визначати стандарти професійного навчання, а 
також виконувати функції екзаменаційного центру 
підмайстрів та майстрів. 

На початку ХХ ст. у Німеччині, наприклад, про-
фесійно-технічні школи з характерними для них 
елементами «дуальної освіти» за популярністю 
у споживачів освітніх послуг починали доміну-
вати над іншими навчальними закладами країни, 
а палати промисловості та торгівлі запровадили 
екзамени для робітників промисловості. Після 
1937 р. він стає обов’язковим [9]. Як бачимо, з 
плином часу ідеї гільдій, попре все, жили та пере-
магали.

Чого не скажеш про Україну, яка за всі часи 
була переважно аграрною державою, у якій селяни 
дізналися про професійні об’єднання хіба що за 
часів більшовицької колективізації. І, як відомо, 
не булі від неї у захваті. Ті з них, хто вижив після 
голодоморів та інших форм фізичного знищення 
за спротив системі, опинилися на індустріальних 
гігантах, де тим більше про «цехові традиції» ніхто 
й гадки не мав. Не виключно, що з наведених при-
чин ми пожинаємо тепер подекуди гіркі сходи:

фахову невпевненість випускників на першому 
робочому місці;

виникнення у роботодавців додаткових витрат 
на адаптацію новачка до специфіки виробничих 
процесів та організації виробництва аж до ство-
рення корпоративних університетів, які можуть 
дозволити собі лише потужні фірми;

справедливі претензії щодо діяльності окремих 
ЗВО, випускники яких не знаходять застосування 
своїм відверто слабким здібностям, фактично 
відсиджуючись на студентській лаві без усвідом-
лення свого майбутнього призначення.

Ось чому на вітчизняних теренах усе почина-
ється з «білого аркуша» і потребує, перш за все, 
наукового обґрунтування. 

У закладах вищої освіти сучасної Німеччини 
система дуальної освіти почала запроваджува-
тися із 70-х років минулого століття у відповідь 
на запит промисловців щодо випускників із нави-

чками професійного спрямування. Пілотний про-
єкт поєднання навчального та робочого проце-
сів здійснили університети безумовного лідера 
індустрії та інновацій – землі Баден-Вюртемберг. 
Відпрацьована ними модель розповсюдилася і 
набула актуальності для більшості європейських 
країн та держав інших континентів (Китаю, Індоне-
зії, Еквадору тощо).

Вибір на користь подвійної системи навчання, 
вважають Т. Дайссингер та С. Хельвиг [8], а також 
[10–12 та ін.], зумовлюється, крім іншого, її здат-
ністю забезпечити ринок праці фахівцями, які 
гнучко пристосовуються до мінливих умов вироб-
ничого середовища й запровадження нових техно-
логій. А ще їм притаманна висока мобільність на 
ринку праці.

І як би дуальну освіту не називали (cooperative 
education (со-ор) [13], work-basedlearning [14], 
work-relatedlearning [15], work-integratedlearning 
[16], alternancetraining [17], Vocational education 
and training [18]), завжди йдеться про поєднання 
навчання у закладі вищої освіти та на робочому 
місці. Наведемо із цього приводу декілька при-
кладів:

«курс університетських програм, який 
об’єднує університети та робочі організації для 
створення нових можливостей навчання на 
робочому місці» [19]; 

«специфічна система навчання, яка має на 
меті систематичне поєднання переваг навчання 
у компанії та освіти у професійно-технічному учи-
лищі» [20].

Колектив авторів «Концепції підготовки фахів-
ців за дуальною формою здобуття освіти» [21], 
схваленої Кабінетом Міністрів України у вересні 
2018 р., наголосив, що, на його думку, йдеться 
про спосіб здобуття освіти, який передбачає поєд-
нання навчання осіб у закладах освіти (в інших 
суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на 
робочих місцях на підприємствах, в установах та 
організаціях для набуття певної кваліфікації, як 
правило, на основі договору.

Як бачимо, ці та інші дефініції концентру-
ють увагу на організаційно-правових аспектах 
явища, не занурюючись у його сутнісні аспекти. 
Тому нам більше імпонують погляди Гарнета, 
Костлі та Вокмена [22]: «Дуальна освіта – це про-
цес навчання, який фокусує критичне мислення 
університетського рівня на робочому процесі 
(з оплатою праці або безоплатно) з метою усві-
домлення, придбання та застосування індивіду-
альних і колективних знань, умінь і навичок для 
досягнення результатів, важливих для того, хто 
навчається, їх роботи та університету». Додаймо 
до нього лише деякі уточнення:

дуальна освіта – це процес формування 
фахових компетенцій у студентів, організований 
у межах чинного законодавчого поля закладом 
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вищої освіти та центрами економічної діяльності, 
який уможливлює застосування критичного акаде-
мічного мислення під час розв’язання практичних 
завдань на майбутньому робочому місці з метою 
прискорення адаптації випускників до вимог робо-
тодавця і посилення у такий спосіб їхньої конку-
рентної спроможності на ринку праці. 

Саме наведене визначення було використано 
нами у подальших наукових розвідках. Воно вигля-
дає корисним, оскільки, по-перше, визначає мету 
дуального навчання. По-друге, окреслює коло 
суб’єктів, зацікавлених у розквіті дуальної освіти. 
Їхній перелік та взаємини можна бачити на рис. 1. 
Запропонована схема побудована на засадах мар-
кетингової концепції з її специфічним утіленням 
у життя у сфері освітньої діяльності. Очевидно, 
що вона здійснюється на інституціональному під-
ґрунті з неминучим контролем держави за дотри-
манням відповідних законодавчих норм.

В Україні її уособлюють Верховна Рада – вищий 
законодавчий орган, а також органи виконавчої 
влади (Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і 
науки України та віднедавна Національне агент-
ство із забезпечення якості вищої освіти). Разом 
вони вибирають політико-економічний курс дер-
жави з відповідними наслідками для тенденцій 
ринку робочої сили, інвестиційного клімату, під-
приємницької активності. 

Профільне міністерство узгоджує дії усіх учас-
ників освітнього процесу, ухвалює, контролює й 
регулює дотримання правил та вимог до профе-
сійної підготовки. Спираючись на викладені вище 
міркування, абсолютно переконані, що органи 
державної влади мали б стати найактивнішими 
ініціаторами розбудови системи ДО, сприяти її 
запровадженню та підтримувати поточне функціо-
нування спеціальних програм:

а) здійснення науково-дослідних проєктів для 
забезпечення відповідності професійної підго-
товки світовим тенденціям, зокрема форм дуаль-
ного навчання, його методів, моделей, дидактич-
них прийомів із подальшою їх модернізацією;

б) заохочення до створення нових робочих 
місць (наприклад, через замовлення вітчизняним 
підприємствам виготовлення наукоємної продук-
ції, заміст її масового експорту з-за кордону);

в) підвищення рівня обізнаності громадян про 
інноваційні технології для вдосконалення сцена-
ріїв співпраці отримувачів освітніх послуг (чинних 
та майбутніх), дослідницьких організації та інду-
стріальних фірм.

На інституціональному рівні саме на часі зао-
хотити заклади вищої освіти (і не лише їх одних) 
та підприємства до щільних взаємин, залучати 
бізнес до освітнього процесу, як це відбувається 
у країнах, де дуальна форма навчання – звичайна 
річ [23]. Саме участь великої кількості зацікав-
лених сторін у них визначає загальне визнання 

дуальності та забезпечує їй належний рівень легі-
тимності на ринку праці, зобов’язує стейкхолдерів 
до незупинного поширення та модернізації конфі-
гурації та змісту співпраці. 

Наступний суб’єкт системи ДО – підприємство, 
яке майже безперервно генерує попит на люд-
ський капітал, – від топ-менеджерів до звичайних 
технічних працівників. Як правило, усі вони нео-
дмінні «тут та зараз», і потрібно докласти чималих 
зусиль, щоб переконати власників у необхідності 
передбачливої кадрової політики, послідовних 
зусиль на її реалізацію. Далеко не кожен усвідом-
лює, що саме початок роботи на підприємстві, 
суміщеної з навчанням, відрізняє дуальну форму 
освіти від класичного «розгризання граніту науки» 
з непередбачуваними для професійної кар’єри 
наслідками. Витратити коштів на придбання 
нового обладнання видається природним, а отри-
мати фахівця високого ґатунку прагнуть за без-
цінь. Хоча, здавалося б, кожному відомо: з деше-
вої рибки – погана юшка, а жадібний платить двічі.

З іншого боку, людина, яка добре ознайоми-
лася з організаційними, технічними та технологіч-
ними процесами, під опікою зацікавленого мен-
тора з багаторічним виробничим стажем написала 
випускну кваліфікаційну роботу на життєво важ-
ливу тему, налагодила конструктивні відносини 
з членами команди, здатна зробити не аби який 
внесок у піднесення організації. Залишається 
попіклуватися про те, щоб усі зацікавлені сторони 
були належним чином вмотивовані до співпраці та 
надійно захищені від ризиків невиконання взятих 
на себе зобов’язань. 

Третій суб’єкт системи дуальної освіти – сту-
дент-стажер. Таким, на нашу думку, має бути 
статус молодої людини, яка вибрала відповідну 
траєкторію опанування фаху. Головне, чого йому 
не вистачає у нинішніх реаліях – упевненості в 
майбутньому після отримання диплому. Дуальна 
освіта, як свідчить досвід успішних країн, формує 
знання та додає до них необхідні навички відпо-
відно до вибраної професії. 

У навчальний план закладається раціональна 
комбінація отримання академічних занять в уні-
верситетських аудиторіях із практичною роботою 
у форматі та з періодичністю, узгодженими сторо-
нами. Вони залежатимуть від професії, технологіч-
ної складності виробництва, умов, в яких відбува-
ється виробничий процес. Є, погодьтеся, суттєва 
різниця між виконанням обов’язків бухгалтера 
(бодай і головним), проєктувальника суден і керів-
ника зміни на стаціонарній буровій платформі, 
розташованій на континентальному шельфі при-
бережної країни.

Для претендента на робоче місце залишається 
якнайкраще проявити свої здібності та талант, 
адже після завершення навчання, у разі успіш-
ного складання екзаменів та позитивних відгуків 
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Регіональні торговельно-промислові палати, органи місцевого самоврядування

Інфраструктурна підтримка дуального освітнього процесу

Джерела 
попиту на людський капітал

Роботодавці:
підприємства реального 

та фінансового секторів економіки, 
державні установи, 

органи місцевого самоврядування

Джерела 
пропозиції людського капіталу

Заклади вищої освіти
з ліцензованими

та акредитованими освітньо-
професійними програмами

відповідних рівнів

Отримувачі освітніх послуг щодо
формування фахових компетенцій

Особи, які навчаються у ЗВО 
на певному рівні вищої освіти 

для здобуття відповідного ступеня 
і кваліфікації

Створення інституціонального підґрунтя та контроль 
над реалізацією освітнього процесу

Державні органи законодавчої та виконавчої влади

Рис. 1. Суб’єкти системи дуальної освіти

колег, а не лише викладачів, він матиме змогу від-
разу, без випробувального терміну долучитися до 
трудового процесу. Отже, студент абсолютно сві-
домо, без примусу ззовні, зацікавлений:

– додержуватися чинних приписів щодо охо-
рони та гігієни праці, виробничої санітарії, пожеж-
ної безпеки та внутрішнього регламенту роботи й 
відпочинку, які діють на підприємстві (вчасно при-
буває на роботу і залишає її разом із колегами, а 
не тоді, коли заманеться);

– своєчасно та на належному рівні, проявля-
ючи розумну ініціативу, виконувати індивідуальний 
навчальний план за графіком навчального процесу та 
виробничі завдання на відповідному робочому місці;

– регулярно, з використанням узгоджених кана-
лів зв’язку комунікувати з відповідальними осо-
бами кафедри, деканату, підприємства з питань, 
які постають під час навчання;

– з обережністю ставиться та послуговується за 
призначенням обладнанням й іншим майном під-
приємства, оскільки його втрата або пошкодження 
тягнуть за собою матеріальну відповідальність.

Як випливає з інформації, наведеної на рис. 1, 
у системі дуальної освіти ЗВО залишається дже-
релом задоволення попиту на людський капітал. 
І не лише із суто формальних причин: ніхто, крім 
нього, за чинним законодавством, не може доку-
ментально підтвердити факт отримання здобу-
вачем фаху відповідного рівня. За своїм покли-
канням заклад вищої освіти здійснює теоретичну 
підготовку студента за програмою, яка відповідає 

чинним вимогам до змісту та результатів його 
операційної діяльності, з одного боку, та вимо-
гам ринку праці до компетентностей майбутніх 
співробітників підприємств та установ – з іншого. 
Нарешті, він виконує функцію посередника в орга-
нізаційно-економічних відносинах у тріаді «робо-
тодавець – ЗВО – студент», налагоджуючи та 
постійно підтримуючи ефективний інформаційний 
трафік між сторонами.

Якщо говорити про регіональний рівень, то на 
ньому виглядає важливим створення, перш за все, 
інфраструктурних передумов започаткування та 
незупинного покращення дуальної освіти. Піклу-
ватися про це – одне з ключових, але часто-густо 
абсолютно не усвідомлених завдань органів місце-
вого самоврядування та регіональних торговельно-
промислових палат (ТПП). Про їх покликання свід-
чать відомості, які систематизовані у табл. 1.

Запропоноване визначення дуальної освіти 
відрізняється від інших ще й тим, що окреслює 
мету її імплементації. Звичайно, що лаконічний 
вислів, який розкриває зміст поняття, не може бути 
переобтяжений зайвою деталізацією. Виходячи із 
цього обмеження, ми зосередилися на «приско-
ренні адаптації випускників до вимог роботодавця 
і посилення у такий спосіб їхньої конкурентоспро-
можності на ринку праці». Воно виглядає важли-
вим, перш за все, з позиції закладу вищої освіти. 
Між тим коло позитивних наслідків запровадження 
ДО, є більш розлогим. Ми ж наведемо ті, які, з 
нашого погляду, є найважливішими (рис. 2).
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Як і будь-який інший економічно значущий про-
єкт, запровадження дуальної освіти повязано із 
видатками. Звідси постає питання їх окреслення 
та вимірювання в усіх ланцюгах створення вар-
тості людського капіталу. Уважаємо, що це – само-
стійне наукове завдання, як і вимірювання еко-
номічної ефективності запровадження дуальної 
освіти, розвязання яких визначає перспективи 
подальшої пошукової роботи авторів.

Висновки з проведеного дослідження. Вища 
школа відіграє дедалі більшу роль у розв’язанні 
нагальних економічних проблем, які супроводжу-
ють стрімке розповсюдження технологій, народже-
них Четвертою промисловою революцією. Форму-
ючи актуальні фахові компетенції у своїх студентів, 
професура посилює їхню конкурентну здатність. 
І тепер не лише з подібними їм власниками дипло-
мів на ринку праці, а й із кіберфізичними систе-
мами, що заполоняють виробничі простори бага-
тьох підприємств і навіть адміністративні офіси. 

Як засвідчує досвід індустріально розвинених 
країн, досягненню цієї мети сприяє запровадження 
дуальної освіти, технологією якої передбачено 
поєднання теоретичних занять у навчальному 
закладі з удосконаленням практичних навичок на 
реальному робочому місці. Вона нівелює проти-
річчя, яке виникає через неузгодженість норма-
тивної тривалості реалізації освітньо-професійних 
програм та очікуваннями бізнесу як скоріше залу-
чили кваліфіковані кадри на вакантні робочі місця. 

Дуальна освіта не матиме бажаного ефекту 
без зацікавленого ставлення до неї усіх стейкхол-
дерів – від органів державної влади та місцевого 
самоврядування до отримувачів освітніх послуг. 
Кожен із них має докласти відповідних зусиль та 
витратити ресурси на створення умов, в яких лише 
й можуть бути отримані вигоди від імплементації 
системи. У протилежному разі марно сподіватися 
на успіх, а розчарування дискредитують саму ідею 
ще на початку її втілення у життя.
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Визначено, що економічні агенти з високим 
потенціалом інноваційного лідерства часто 
на практиці мають невисокий рівень іннова-
ційного розвитку. Виконано оцінку актуаль-
ності реалізації положень Програми SRIA 
для Причорномоського регіону України. Осо-
бливостями інноваційної діяльності в мор-
ській галузі як основі господарської системи 
Причорномоського регіону є активне засто-
сування досвіду навчання та покрокових 
нововведень. Систематизовано напрями 
інноваційного розвитку структур морського 
бізнесу, основними з яких є впровадження 
інтелектуальних транспортних систем, 
цифрових екосистем, використання штуч-
ного інтелекту, інноваційних навчальних 
програм тощо. Досліджено елементи меха-
нізму інноваційного розвитку морської галузі. 
Систематизовано умови розвитку клас-
терів у сфері морського бізнесу. Для роз-
роблення механізму реалізації інноваційного 
потенціалу Причорноморського регіону на 
основі кластерної моделі необхідно викорис-
товувати комбінацію логіко-структурного 
та проєктного методів.
Ключові слова: інноваційний потенціал, 
інноваційний розвиток, інноваційна актив-
ність, Причорноморський регіон, структури 
морського бізнесу. 

Определено, что экономические агенты 
с высоким потенциалом инновационного 

лидерства часто на практике имеют 
невысокий уровень инновационного раз-
вития. Выполнена оценка актуальности 
реализации положений Программы SRIA 
для Причерноморского региона Украины. 
Особенностями инновационной деятель-
ности в морской отрасли как основы 
хозяйственной системы Причерномор-
ского региона являются активное при-
менение опыта обучения и пошаговые 
нововведения. Систематизированы 
направления инновационного развития 
структур морского бизнеса, основными 
из которых являются внедрение интел-
лектуальных транспортных систем, 
цифровых экосистем, использование 
искусственного интеллекта, инноваци-
онных учебных программ. Исследованы 
элементы механизма инновационного 
развития морской отрасли. Системати-
зированы условия развития кластеров в 
сфере морского бизнеса. Для разработки 
механизма реализации инновационного 
потенциала Причерноморского региона 
на основе кластерной модели необходимо 
использовать комбинацию логико-струк-
турного и проектного методов.
Ключевые слова: инновационный потен-
циал, инновационное развитие, инновацион-
ная активность, Причерноморский регион, 
структуры морского бизнеса.

The article is devoted to the studies on the issue of ensuring the innovative activity of maritime business structures in order to increase the level of 
their competitiveness and economic systems of higher levels. The purpose of the article is the analysis research of the preconditions for the develop-
ment of the innovative potential of maritime business structures as an important component of the economic system of the Black Sea region. The 
study is based on the use of general scientific and special scientific methods of scientific knowledge. The method of system analysis was used to 
study the preconditions for the development of the innovative potential of maritime business. The system-structural method was used to study basic 
measures to develop innovative potential of maritime business structures. It is determined that economic agents with high potential of innovative 
leadership often have a low level of innovative development in practice. The relevance of the implementation of the provisions of the Program of 
Strategic Research and Innovation Agenda for the Black Sea until 2030 for the Black Sea region of Ukraine has been assessed. The availability and 
development prospects of innovation infrastructure components of the Black Sea region are assessed. It is determined that innovation activity in the 
field of maritime business for a long time has been aimed at ensuring the formation of traditional competitive advantages, including cost and quality 
management systems, ensuring the complexity of services and more. The peculiarities of innovations in the maritime industry remain the experience 
in active application of training programs and step-by-step innovations. The directions of innovative development of maritime business structures as 
the basis of economic system of coastal regions are systematized. Among the main threads are the roll-out of intelligent transport systems, digital 
ecosystems, the use of artificial intelligence, blockchain technologies, innovative training programs and more. The elements of the mechanism of 
innovative development for the maritime industry have been defined. The conditions for the development of clusters in the maritime business area 
are systematized. To develop a mechanism of the innovative potential implementation of the Black Sea region based on the use of a cluster model to 
optimize the interaction of economic entities of different levels, it is essential to use the optimal combination of logical-structural and design methods.
Key words: innovative potential, innovative development, innovation activity, Black Sea region, maritime business structures.

Постановка проблеми. Інноваційний потен-
ціал економічного агента є передумовою забез-
печення його конкурентоспроможності. На жаль, 
достатньо часто економічні агенти, які мають усі 
підстави бути інноваційними лідерами, на практиці 
мають невисокий рівень інноваційного розвитку. 

Існує достатньо багато рейтингів для оцінки 
інноваційного рівня. Так, у Глобальному рей-
тингу інновацій за 2019 р. (Global Innovation Index 
2019) Україна в загальному рейтингу зайняла 47-е 
місце зі 129 країн. У 2018 р. наша країна займала  
43-тю позицію [1]. 

Відповідно до результатів щорічного дослід-
ження Bloomberg Innovation Index – 2020, Укра-
їна посіла 56-е місце із 60. Цей рейтинг визнача-
ється на підставі оцінки інтенсивності досліджень 
та розробок, виробництва інноваційних послуг та 
товарів, продуктивності праці, активності патент-
ної діяльності тощо. Україна отримала невисокі 
бали за сферу інтенсивної високотехнологічності 
та активність патентної діяльності [2]. Проблема 
забезпечення інноваційного розвитку є вкрай 
актуальною і на регіональному рівні. Прикладом, 
на жаль, є рівень інноваційної активності При-
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чорноморського регіону. До складу регіону вхо-
дять Одеська область із низьким рівнем, Херсон-
ська область із середнім рівнем та Миколаївська 
область із високим рівнем інноваційного розвитку. 
Прикрим фактом є те, що регіони, які мають пере-
думови для отримання статусу інноваційних ліде-
рів, не завжди реалізують відповідний потенціал. 
Уважаємо, що однією з причин такого стану є 
слабкий рівень використання загального потенці-
алу морського бізнесу Причорноморського регіону 
та його інноваційного складника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інноваційного розвитку регіональних 
господарських систем досліджували вчені різних 
країн, зокрема О. Амоша, В. Безугла, В. Геєць, 
З. Герасимчук, Я. Жаліло, В. Захарченко, А. Мокій, 
В. Соловйов, А. Феліпенко, Й. Шумпетер та ін. 
Однак актуальними залишаються проблеми оцінки 
чинників розвитку інноваційного потенціалу регіо-
нів, які за наявності передумов мають невисокий 
рівень інноваційного розвитку. Серед сприятливих 
інноваційному розвитку передумов є транспортна 
інфраструктура, зокрема морського транспорту. 
Визначення впливу рівня інноваційного потенці-
алу транспорту, зокрема морських транспортних 
структур, на розвиток економіки регіону вивчали 
О. Котлубай, М. Примачов, С. Боняр, Л. Ніколаєва, 
О. Парубець, В. Котлубай, Ю. Хаймінова та ін. 

Аналіз праць науковців дає змогу зробити 
висновок про наявність невикористаного іннова-
ційного потенціалу транспортної інфраструктури, 
що негативно впливає на рівень розвитку при-
морських території. Відповідно, є потреба оцінки 

передумов посилення впливу структур морського 
бізнесу на інноваційний рівень приморських регіо-
нів, зокрема Причорноморського. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз передумов розвитку інноваційного потен-
ціалу структур морського бізнесу як важливого 
складника господарської системи Причорномор-
ського регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рівень інноваційного потенціалу впливає на чис-
ленні показники функціонування економічних сис-
тем різних рівнів. Так, в Індексі глобальної конку-
рентоспроможності позиції України є невисокими 
внаслідок впливу численних чинників, зокрема й 
унаслідок низьких показників якості транспорт-
ної та портової інфраструктури. Показники якості 
визначаються і ступенем інноваційної активності 
транспортних підприємств (рис. 1).

У процесі розвитку інноваційного потенціалу 
необхідно враховувати внутрішні та зовнішні чин-
ники, які є сприятливими або загрозливими. Значні 
переваги дає співпраця зі структурами, що зацікав-
лені у вирішенні аналогічних проблем. Так, для роз-
витку інноваційного потенціалу Причорноморського 
регіону важливою є інтеграція у процес реалізації 
Програми стратегічних досліджень та інновацій у 
Чорному морі до 2030 р. (SRIA – Strategic Research 
and Innovation Agenda for the Black Sea ), яка була 
розроблена та представлена у 2018 р. до Європей-
ського дня моря. SRIA була розроблена відповідно 
до положень регіональної політики Європейського 
Союзу у Чорному морі на принципах використання 
переваг синергії. Експерти з Болгарії, Грузії, Руму-
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Рис. 1. Показники якості транспортної інфраструктури України,  
що враховувалися під час розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності

Джерело: складено на основі [3] 
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нії, Росії, Туреччини, Молдови та України у співпраці 
з морськими експертами провідних європейських 
країн, морськими інститутами та організаціями, 
за підтримки Європейської Комісії сформували 
спільне бачення щодо продуктивного, здорового, 
екологічно чистого, враховуючи особливі та уні-
кальні екосистемні особливості, Чорного моря. Про-
грама передбачає такі основні напрями [4]:

– вирішення актуальних проблем, пов’язаних 
із функціонуванням Чорноморського регіону, вико-
ристовуючи новітні наукові дослідження;

– стимулювання розвитку в Чорноморському 
регіоні синьої економіки; 

– розвиток інноваційної інфраструктури регіону;
– удосконалення методів освіти для підготовки 

трудових ресурсів, здатних працювати в морській 
галузі в умовах синьої економіки. 

У Програмі особлива увага приділяється забез-
печенню розвитку інноваційної інфраструктури 
регіону. Основними складниками інноваційної 
інфраструктури вважають об’єкти виробничо-тех-
нологічної структури та інформаційної системи, 
організації з підготовки та перепідготовки кадрів, 
зокрема у сфері НДДКР, фінансові структури, 
систему експертизи, сертифікації, стандартизації 
та акредитації, систему патентування, ліцензу-
вання і консалтингу з питань захисту, оцінки вар-
тості та використання інтелектуальної власності, 
оцінки комерціалізації наукових результатів [5]. 
Утворення інноваційної інфраструктури регіонів 
України, відповідно до законодавства, передусім 
передбачає створення наукових парків (Закон 
України «Про наукові парки»), технологічних 
парків (Закон України «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних парків»), 
інноваційних кластерів, бізнес-інкубаторів, тери-
торіальних технологічних парків (Закон України 
«Про інноваційну діяльність»).

У Причорноморському регіоні функціонують 
численні об’єкти різних елементів виробничо-тех-
нологічної структури, компанії у сфері інформа-
ційних технологій, навчальні заклади та наукові 
організації, фінансово-кредитні, страхові компанії 
тощо. Проблемами є неоднаковий рівень їхньої 
ефективності та доволі часто низький рівень їхньої 
взаємодій у сфері створення та реалізації іннова-
ційних продуктів. Зазначене зумовлює загальний 
низький рівень інноваційної активності Причорно-
морського регіону.

Для морського складника господарського ком-
плексу Причорноморського регіону позиції Про-
грами SRIA є вкрай актуальними. До сучасного 
морського бізнесу відноситься діяльність судно-
плавних компаній, підприємств портового сектору, 
сервісних підприємств, організацій, що беруть 
участь у розробленні нормативних документів, 
регулюванні, страхуванні, інспектуванні та фінан-
суванні різних видів морського бізнесу тощо.

Тривалий час морський транспорт уважався 
сферою діяльності, яка потребувала меншого 
обсягу впровадження інновацій порівняно з 
іншими сферами. Конкурентні стратегії біль-
шості морських бізнес-структур були засно-
вані на більш традиційних конкурентних пере-
вагах, якими є рівень цін, система управління 
витратами, система управління якістю, терміни 
доставки, гнучкість, комплексність послуг тощо. 
Інноваційна діяльність у галузі, своєю чергою, 
була спрямована на забезпечення формування 
наведених конкурентних переваг. Хоча вважа-
ємо, що світова практика функціонування успіш-
них компаній судноплавного бізнесу та портової 
діяльності доводить, що конкурентоспромож-
ними можуть бути лише ті економічні агенти, які 
постійно впроваджують технічні, організаційні та 
інші види інновацій. На жаль, не всі підприємства 
морського транспорту України, які є складовою 
частиною транспортної системи держави, можна 
вважати інноваційно активними, про що свідчать 
результати аналізу (рис. 2, 3). У 2016–2018 рр. 
лише 16,4% підприємств транспорту, складського 
господарства, поштової та кур’єрської діяльності 
було визнано інноваційно активними, з них лише 
3,9% зазначених підприємств упроваджували 
технологічні інновації.

Інновації в морській галузі тривалий час базу-
валися на досвіді навчання та покрокових ново-
введеннях (наприклад, нове судно, як правило, 
являло собою поліпшену версію попереднього 
успішного проєкту). 

Сьогодні морська галузь перебуває на етапі 
впровадження суттєвих змін, що зумовлені вимо-
гами підвищення ефективності функціонування, 
забезпечення безпеки та захисту навколишнього 
середовища, соціальної відповідальності тощо.

Останнім часом результати показують, що 
рівень інновацій у галузі почав змінюватися, коли 
екологічність стала одним із найважливіших конку-
рентних пріоритетів у галузі. Морський транспорт, 
передусім судноплавство, переходить на новий 
етап свого розвитку на базі використання цифро-
вих інновацій. 

Серед тенденцій інноваційного розвитку у 
сфері транспорту основними є впровадження інте-
лектуальних транспортних систем, автоматизації 
робототехнічних процесів, використання штучного 
інтелекту, технологій блокчейн, Інтернет речей [7]. 

Одним з основних напрямів інновацій міжна-
родного транспортного процесу є вдосконалення 
структури міжнародних транспортно-логістичних 
систем.

Застосування інноваційних технологій у про-
цесі транспортування передбачає розвиток муль-
тимодальних перевезень. 

В умовах розвиту цифрових технологій у сфері 
морського бізнесу активізувалися розробки інно-
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ваційних технологій кіберзахисту. Першим кроком 
у запобіганні кібератакам є виявлення загроз та 
вразливих місць, оцінка впливу ризику, пов'язаного 
з ними. Другим етапом є розроблення захисних 
заходів для максимальної нейтралізації ризиків. 

Не можна оминути увагою тенденцію розро-
блення технології експлуатації автономних суден. 
Упродовж останніх років компанії Rolls-Royce 
Marine та Nippon Yusen інформували про наміри 
експлуатації автономних суден [8]. 

Сьогодні починають активно використовува-
тися навчальні програми з віртуальної реаль-
ності для розвитку нових навичок, забезпечення 
здоров'я екіпажу на борту тощо. У морській освіті 
активно використовуються ефективні методи 
онлайн-навчання, що робить процес навчання 
більш доступним, швидким та економічно вигіднім. 
Дистанційне електронне навчання дає можливість 
морякам навчатися, поки вони продовжують свою 
роботу. Технології віртуального моделювання 
обладнання, 3D-анімовані відео про морську без-
пеку та віртуальна реальність (VR) дають змогу 
морякам довше залишатися в морі, продовжуючи 
розвиватися й удосконалювати потрібні для них 

навички. Багато інноваційних технологій уже зараз 
активно використовуються у процесі підготовки 
фахівців для морського транспорту навчальними 
закладами, що функціонують на території Причор-
номорського регіону. Серед таких закладів слід 
відзначити Національний університет «Одеська 
юридична академія», Національний університет 
«Одеська морська академія», Одеський націо-
нальній морський університет тощо [9]. 

Інновацією у морській сфері є цифрова серти-
фікація за допомогою додатку під назвою МyCert 
[10]. Додаток розроблений як цифрова екосис-
тема, яка з'єднує емітентів сертифікатів, власни-
ків та верифікаторів, забезпечуючи високий рівень 
довіри між усіма зацікавленими сторонами.

У світовій портовій діяльності інновації 
пов’язані зі структурною перебудовою та реоргані-
зацією систем управління. Україна не є винятком. 
Із прийняттям Закону України «Про морські порти 
України» було створено правові умови для роз-
межування державних і господарських функцій у 
портах, виведення з-під державного регулювання 
низки видів портової діяльності [11]. Не всі зав-
дання цього напряму інноваційного розвитку були 
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Рис. 2. Питома вага чисельності підприємств транспорту, складського господарства,  
поштової та кур’єрської діяльності у загальній чисельності підприємств України у 2016–2018 рр.

Джерело: складено на основі [6] 
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у загальній чисельності підприємств України у 2016–2018 рр.

Джерело: складено на основі [6] 



185

  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

швидко та в повному обсязі реалізовані до цього 
часу, що не дало змоги ефективно реалізувати 
інші інноваційні проєкти бізнес-структур морського 
бізнесу Причорноморського регіону. Інноваційна 
діяльність у портовій сфері має бути спрямована 
на подолання технологічного і технічного відста-
вання портової інфраструктури та бізнес-структур 
портової діяльності Причорноморського регіону й 
України у цілому.

Відставання у темпах інноваційної активності 
порівняно зі світовими та навіть регіональними 
лідерами сегментів ринку портових робіт та послуг 
робить національні підприємства портової діяль-
ності менш конкурентоспроможними. 

Проблемі визначення структури механізму 
інноваційного розвитку присвячено достатньо 
робіт. Зокрема, погоджуємося з О.М. Черепом 
щодо складу елементів зазначеного механізму 
[12]. Основними складовими частинами механізму 
інноваційного розвитку для морської галузі є:

– організаційна, що полягає у стимулюванні 
активізації інноваційної діяльності; 

– економічна, що передбачає забезпечення 
розвитку інноваційної діяльності; 

– фінансова, що має за мету забезпечити 
достатність фінансування інноваційної діяльності;

– мотиваційна, що створює систему стимулю-
вання інноваційного розвитку.

Для розвитку інноваційного потенціалу потрібні 
значні інвестиційні ресурси. За умови відсутності у 
необхідній кількості власних фінансових ресурсів, 
обмеженості можливостей залучення кредитних 
ресурсів, дефіциту інших ресурсів і компетентнос-
тей структурам морського бізнесу слід бути відкри-
тими до співпраці з іншими структурами галузі та/
або інших сфер діяльності. Традиційна пропозиція 
посилення співпраці між наукою та бізнесом також 
не втрачає своєї актуальності.

Співпраця може здійснюватися у різних формах. 
Найбільш обговорюваною формою сьогодні є клас-
тери як сполучення конкуренції та співробітництва. 
Кластерні механізми вважаються джерелами та 
чинниками економічного зростання регіонів.

Кластерний підхід активно використовують як 
основу формування політики інноваційного роз-
витку на загальнодержавному, регіональному та 
галузевому рівнях. У європейських країнах розви-
ток кластерів є передумовою підвищення конкурен-
тоспроможності економічних систем різних рівнів. 
Особливо активно така форма співпраці викорис-
товується у сфері транспортної діяльності. Для 
цього створено інституційні умови, зокрема роз-
роблено та прийнято низку документів, основними 
з яких є Білі книги з розвитку транспортної галузі 
(2001 р., 2006 р.), Зелена книга ЄС «До майбут-
ньої морської політики ЄС: європейське бачення 
для океанів та морів», Маніфест кластеризації ЄС 
(2007 р.), Європейський кластерний меморандум 

(2008 р.), Дорожня карта з формування Єдиного 
європейського транспортного простору на шляху 
до конкурентоспроможної та ресурсно-ефективної 
транспортної системи (2011 р.) [13].

Уважаємо актуальним завданням адаптацію 
європейського досвіду створення транспортно-
логістичних, зокрема морських, кластерів до умов 
Причорноморського регіону та України у цілому.

Кластер є основою ефективної взаємодії еконо-
мічних суб’єктів різних рівнів та сфер із метою під-
вищення рівня конкурентоспроможності його членів 
за рахунок комерційного і некомерційного співробіт-
ництва, активізації наукових досліджень та інновації, 
освіти, навчання і заходів підтримки [11; 14].

Для розроблення механізму реалізації іннова-
ційного потенціалу Причорноморського регіону на 
основі використання кластерної моделі оптиміза-
ції взаємодії економічних суб’єктів різних рівнів 
необхідно використовувати оптимальну комбіна-
цію логіко-структурного та проєктного методів. 
Такий підхід дасть змогу забезпечити оптимальний 
рівень релевантності, реалістичності, ефектив-
ності управлінських рішень із утілення в практичну 
сферу кластерної моделі інноваційного розвитку 
елементів господарської системи Причорномор’я 
за умов обмеженості наявних ресурсів. Форму-
ванню зазначеного підходу будуть присвячені 
подальші дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. 
Активне впровадження інновацій у різні сфери 
суспільного виробництва є передумовою забез-
печення економічної стабільності, реформування 
економіки та підвищення рівня добробуту сус-
пільства. На території Причорноморського регіону 
функціонують численні морські бізнес-структури 
різних форм власності, напрямів та масштабів 
діяльності. Інноваційні процеси характерні пере-
важно для крупних транспортних підприємств 
Причорноморського регіону, які мають фінансові 
передумови та інші чинники стимулювання інно-
ваційного розвитку. Тобто інноваційна діяльність 
у сфері морського бізнесу не характеризується 
системним характером. Як наслідок, транспорт-
ний сектор та вся господарська система Причор-
номорського регіону мають невисокий рівень інно-
ваційної активності.

Участь України, зокрема її Причорноморського 
регіону, у Програмі стратегічних досліджень та 
інновацій у Чорному морі до 2030 р. дасть змогу 
підвищити ефективність співпраці із зацікавле-
ними сторонами країн, що мають вихід до Чорного 
моря. Така співпраця дасть змогу забезпечити 
розвиток інноваційної інфраструктури, зокрема її 
морського складника, регіону та підвищити його 
інноваційний потенціал.

Для активізації інноваційної діяльності необ-
хідними є створення та розвиток сучасних форм 
інтегрованої діяльності численних учасників інно-
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ваційної сфери. Серед таких форм особливе 
місце посідають інноваційні кластери, які, на жаль, 
досить повільно розвиваються в Україні внаслідок 
відсутності дієвих інструментів правового регулю-
вання різних сфер та напрямів їх функціонування.
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Статтю присвячено визначенню векторів 
розвитку компонентів соціальної інфра-
структури в контексті започаткованих 
реформ трансформації регіонального про-
стору України. Доведено, що функціонування 
та розвиток соціальної інфраструктури 
регіонів України має відповідати соціальній 
політиці держави, що спрямована на фор-
мування здорового, активного та креатив-
ного покоління, поліпшення добробуту та 
підвищення якості життя населення. Вста-
новлено, що соціальна інфраструктура 
регіону включає такі складові елементи: 
культурологічну інфраструктуру, освітню 
інфраструктуру та медичну інфраструк-
туру, що забезпечують якісний розвиток 
людини. Дослідження розвитку складників 
соціальної інфраструктури здійснене за 
допомогою методу k-середніх та програми 
STATISTICA. Визначено, що складники соці-
альної інфраструктури на регіональному 
рівні характеризуються диверсифікованими 
властивостями. Запропоновано перспек-
тивні напрями розвитку складників соціаль-
ної інфраструктури регіону.
Ключові слова: соціальна інфраструк-
тура, освітня інфраструктура, куль-
турологічна інфраструктура, медична 
інфраструктура, людський потенціал, 
просторовий розвиток.

Статья посвящена определению векто-
ров развития компонентов социальной 

инфраструктуры в контексте начатых 
реформ трансформации регионального 
пространства Украины. Доказано, что 
функционирование и развитие социальной 
инфраструктуры регионов Украины должны 
соответствовать социальной политике 
государства, направленной на формирова-
ние здорового, активного и креативного 
поколения, улучшение благосостояния и 
повышение качества жизни населения. 
Установлено, что социальная инфраструк-
тура региона включает следующие состав-
ляющие элементы: культурологическую 
инфраструктуру, образовательную инфра-
структуру и медицинскую инфраструктуру, 
обеспечивающие качественное развитие 
человека. Исследование развития состав-
ляющих социальной инфраструктуры осу-
ществлено с помощью метода k-средних и 
программы STATISTICA. Определено, что 
составляющие социальной инфраструк-
туры на региональном уровне характеризу-
ются диверсифицированными свойствами. 
Предложены перспективные направле-
ния развития составляющих социальной 
инфраструктуры региона.
Ключевые слова: социальная инфра-
структура, образовательная инфраструк-
тура, культурологическая инфраструк-
тура, медицинская инфраструктура, 
человеческий потенциал, пространствен-
ное развитие.

The article is devoted to the definition of the vectors of development of social infrastructure components in the context of the initiated reforms of transfor-
mation of the regional space of Ukraine. It is noted that the qualitative development of the components of social infrastructure plays an important role in 
the formation of human potential, building economically and comprehensively balanced territorial communities and in the accumulation of social capital.  
It is determined that the quality development of social infrastructure contributes to the maximum approximation of objective needs to the resource capabili-
ties of a particular region, allows to ensure and maintain the availability of infrastructure services and helps to create a foundation for socio-economic rights 
and guarantees. It is proved that the functioning and development of social infrastructure of Ukrainian regions should correspond to the social policy of 
the state, which is aimed at forming a healthy, active and creative generation, improving welfare and improving the quality of life. It is established that the 
social infrastructure of the region includes the following components: cultural infrastructure, educational infrastructure and medical infrastructure that ensure 
quality human development. It is proved that the cultural, educational and medical infrastructure should coexist interdependently and manifest themselves 
during the functioning as a triune system of social infrastructure of the region. The study of the development of the components of social infrastructure was 
carried out using the method of k-means and the STATISTICA program. It is noted that the key vector of quality development of social infrastructure of the 
region is the educational and spiritual sphere, which is a source of human potential, causes a significant increase in the role of culture and education, sci-
ence and innovation in comprehensive human development. It is determined that the components of social infrastructure at the regional level are character-
ized by diversified properties. Perspective directions of development of components of social infrastructure of the region are offered.
Key words: social infrastructure, educational infrastructure, culturological infrastructure, medical infrastructure, human potential, spatial development.

Постановка проблеми. Якісний розвиток 
складників соціальної інфраструктури відіграє 
важливу роль у формуванні людського потенціалу, 
побудові економічно та всебічно збалансованих 
територіальних громад та нагромадженні соціаль-
ного капіталу. 

Це дає можливість об’єднати різні групи людей 
та розвивати локальне партнерство між поста-
чальниками інфраструктурних послуг та іншими 
стейкхолдерами соціальної інфраструктури, вклю-
чаючи територіальну громаду, та залучати до цих 
процесів потенціал інститутів громадянського сус-
пільства.

З огляду на зазначене вище, серед проблем 
регіонального розвитку України особливої акту-
альності набувають ті, що пов'язані з функціону-
ванням та розвитком якісної соціальної інфра-
структури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перевагам розвитку складників соціальної інфра-
структури та трансформації регіонального про-
стору в умовах децентралізованого управління 
приділили увагу у своїх наукових досліджен-
нях такі вітчизняні та закордонні дослідники, як 
М. Бутко [1], К. Вітковський [2], Дж. Крошел [3], 
В. Новіков [4], Т. Пепа [5], І. Прокопа [6], С. Туль-
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чинська [7], Л. Чернюк [5] та ін. Однак, незважаючи 
на вагомість наукового доробку вітчизняних та 
закордонних науковців, залишається багато про-
блем розвитку сфер соціальної інфраструктури 
регіонів України.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування векторів розвитку компонентів 
соціальної інфраструктури в контексті започатко-
ваних реформ трансформації регіонального про-
стору України.

Важливим завданням у межах даного дослід-
ження є вивчення особливостей функціонування 
освітнього, культурологічного та медичного складни-
ків соціальної інфраструктури на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах формування конкурентоспро-
можного регіонального простору неможливе без 
належного функціонування та розвитку соціальної 
інфраструктури, котра має охоплювати культур-
ний, оздоровчо-рекреаційний, духовно-інтелекту-
альний та знаннєво-освітній напрями життєдіяль-
ності держави.

Польський науковець Дж. Крошел визначає 
соціальну інфраструктуру як сукупність закладів 
та інституцій, що реалізовують послуги у сфері 
культури та спорту, освіти, охорони здоров'я, 
туризму та соціального забезпечення [3].

Якісний розвиток соціальної інфраструктури 
сприяє максимальному наближенню об’єктивних 
потреб до ресурсних можливостей певного регі-
ону, дає змог забезпечити і зберегти доступність 
інфраструктурних послуг та сприяє створенню 
фундаменту для дотримання соціально-економіч-
них прав і гарантій населення. Більше того, функ-
ціонування соціальної інфраструктури пов'язане 
із задоволенням різноманітних потреб населення: 
повсякденних, потенційних, періодичних і епізо-
дичних; з огляду на це, у регіонах гостро стоїть 
проблема комплексного розвитку її складових 
елементів [5, с. 13–14].

На наше переконання, функціонування та роз-
виток соціальної інфраструктури регіонів України 
має відповідати соціальній політиці держави, що 
спрямована на формування здорового, активного 
та креативного покоління, поліпшення добробуту 
та підвищення якості життя населення [8, с. 30].

Соціальна інфраструктура регіону, на нашу 
думку, включає такі складові елементи: культуро-
логічну інфраструктуру (театри, музеї, концертні 
організації, клубні заклади, бібліотеки та мис-
тецькі школи); освітню інфраструктуру (дошкільні, 
загальноосвітні та професійно-технічні освітні 
заклади, а також заклади вищої освіти) та медичну 
інфраструктуру (лікарські амбулаторно-поліклі-
нічні заклади, лікарняні заклади, медичний пер-
сонал, лікарняні ліжка), що забезпечують якісний 
розвиток людини. Важливо відзначити, що куль-
турологічна, освітня та медична інфраструктури 

мають співіснувати взаємозумовлено та проявля-
тися під час функціонування як триєдина система 
соціальної інфраструктури регіону.

Дослідження розвитку складників соціальної 
інфраструктури, здійснене за допомогою методу 
k-середніх та програми STATISTICA, дало змогу 
виділити сім груп регіонів України, однорідних 
за діапазоном характеристик. Ґрунтовний ана-
ліз показників дає можливість визначити специ-
фіку кожної групи, а також компоненти соціальної 
інфраструктури, що чинять найбільший вплив на 
диференціацію регіонів України в межах кожної з 
визначених груп (рис. 1).

Відповідно до проведеного дослідження серед-
ніх значень груп регіонів у межах складників соці-
альної інфраструктури, представлених на рис. 1, 
можна зазначити, що перша, друга та шоста групи 
мають найвище середнє значення. Перша та друга 
групи представлені по одному регіону – Львівський 
та Чернігівський відповідно. Шоста група включає 
дві області – Дніпропетровську та Харківську. Слід 
відзначити, що друга група має найвище середнє 
значення тільки у сфері культури, перша група –  
у сфері освіти, а шоста група – у медичній сфері. 

У сфері освіти найнижче середнє значення 
мають перша та четверта групи, а отже, у Черні-
гівській області (1 група), а також у Київській та 
Закарпатській (4 група) областях були створені 
найгірші умови розвитку освітнього складника 
соціальної інфраструктури. Однак регіони Укра-
їни, що становлять групу 4, також мають погані 
умови розвитку освітньої інфраструктури. Най-
гірша ситуація у сфері культури спостерігається у 
четвертій групі, котра включає дві області, – Київ-
ську та Закарпатську. Щодо медичного складника 
соціальної інфраструктури, то найгірший рівень 
розвитку має п’ята група, що складається із трьох 
областей: Херсонської, Миколаївської, Волин-
ської, та четверта група, що включає Київську та 
Закарпатську області. 

Складники соціальної інфраструктури на регіо-
нальному рівні характеризуються диверсифікова-
ними властивостями, що вимагає визначення клю-
чових перспективних напрямів її якісного розвитку. 

Варто зауважити, що ключовим вектором якіс-
ного розвитку соціальної інфраструктури регіону є 
освітньо-духовна сфера, котра являє собою дже-
рело формування людського потенціалу, зумов-
лює істотне зростання ролі культури та освіти, 
науки та інновацій у всебічний розвиток людини. 
Це, зі свого боку, вимагає від держави створення 
необхідних передумов для самореалізації кожного 
громадянина України, виховання творчого поко-
ління, що здатне ефективно працювати та навча-
тися протягом життя, а також зберігати та примно-
жувати культурні цінності [9, с. 5].

До головних напрямів модернізації освітньої 
інфраструктури слід віднести (рис. 2):
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– створення умов для отримання комплексної 
освіти дітьми та молоддю з особливими потре-
бами, хронічними хворобами та обмеженими мож-
ливостями на всіх етапах навчання;

– адаптацію необхідних ресурсів освітньої 
інфраструктури до стандартного пакета послуг у 
сфері виховання, освіти та опіки;

– відкриття профорієнтаційних центрів для 
молоді задля допомоги в професійному розвитку 
та профорієнтаційному виборі;

– розвиток локального партнерства у сфері 
освіти: сім'я, місцева громада, школа у співпраці з 
роботодавцями, закладами вищої освіти та іншими 
державними та недержавними установами;

– формування умов для розвитку підприєм-
ницьких компетенцій здобувачів загальносеред-
ньої освіти з перших років навчання в школах шля-
хом використання практичних і активних форм 
навчання, котрі формують компетенції із соціаль-
ного підприємництва;

– розроблення та впровадження програм під-
тримки освіти в частині розвитку спортивної й 
соціальної активності учнів.

До ключових напрямів модернізації культуро-
логічної інфраструктури слід віднести:

– окреслення в рамках Стратегії сталого розвитку 
регіону програм соціально-культурного розвитку;

– формування громадянської, національної та 
культурної свідомості населення регіону;

– забезпечення загальнодоступності спор-
тивно-оздоровчої інфраструктури, включаючи 
спортивні зали, басейни, спортивні майданчики 
тощо;

– координацію та адміністрування діяльності 
закладів культури комунального значення (будів-
ництво та обслуговування районних культурних 
центрів, бібліотек, музеїв та театрів);

– створення правових, організаційних та фінан-
сових умов захисту культурних пам’яток;

– організацію та реалізацію культурних заходів 
субрегіонального характеру;

– утримання та сприяння розвитку діяльності 
клубних закладів та муніципальних бібліотек;

– ревіталізацію та реконструкцію пам'яток куль-
тури.

До перспективних напрямів модернізації 
медичної інфраструктури слід віднести:

– адміністрування діяльності закладів охорони 
здоров’я комунального значення (будівництво та 
обслуговування районних лікарень);

– організацію та реалізацію різноманітних 
спортивних і фізкультурних заходів районного зна-
чення, що спрямовані до різних груп мешканців та 
мають навчальний компонент щодо важливості 
фізичної активності для здоров'я;

– упровадження освітніх програм та прове-
дення семінарів щодо надання домедичної допо-
моги для різних верств населення;

 
Рис. 1. Дослідження середніх значень груп регіонів України у 2017 р.  
у межах складників соціальної інфраструктури методом k-середніх

Джерело: розроблено авторкою за допомогою програми STATISTICA
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– створення та реалізацію соціальних проєк-
тів, що спрямовані на запобігання та профілактику 
хвороб.

Висновки з проведеного дослідження. Дослід - 
ження рівня розвитку складників соціальної інфра-
структури регіонів України дає змогу зробити висно-
вок, що стан її розвитку не можна визнати задовільним. 

Слабкою ланкою модернізації соціальної 
інфраструктури регіонів України в умовах децен-
тралізації владних повноважень є управлінський 
аспект стратегічного менеджменту. 

Стратегічні засади якісного розвитку склад-
ників соціальної інфраструктури регіонів України 
мають включати такі завдання, що сприяють роз-
витку людського потенціалу:

– формування умов для отримання інклюзив-
ної якісної освіти;

– забезпечення умов для формування та під-
тримки здорового населення;

– удосконалення сфери культури і мистецтв та 
збереження історико-культурної спадщини;

– поліпшення ефективності діяльності інститу-
тів громадянського суспільства;

– підвищення доступу громадськості до інфор-
мації.
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Забезпеченість прийнятними житловими 
умовами є важливим показником життє-
вого рівня населення в будь-якій країні. Вод-
ночас із покоління в покоління переходять 
питання житлових нормативів, яким має 
бути сучасне житло за площею, які в ньому 
мають бути зручності. Україна досі живе 
за житловими соціальними нормами забез-
печення житловою площею і кількістю кім-
нат, які були прописані ще у Постанові Ради 
міністрів УРСР і Української республікан-
ської ради професійних спілок від 11 грудня  
1984 р. Житлові соціальні нормативи, що 
використовуються під час постановки сімей 
на чергу на отримання власного житла і 
поліпшення житлових умов, і соціальні нор-
мативи користування житлово-комуналь-
ними послугами відрізняються. Значна час-
тина населення України проживає в умовах 
кількох людей на однокімнатну квартиру або 
взагалі без жодних зручностей у сільській 
місцевості. Метою статті є дослідження 
історії формування сучасних житлових соці-
альних нормативів, їх використання в даний 
період, а також порівняння з аналогічними 
стандартами в інших країнах.
Ключові слова: житлові умови населення, 
житлові соціальні нормативи, забезпечення 
кімнатами і житловою площею, обладнання 
житла зручностями, житлові умови як 
ознака бідності.

Обеспеченность приемлемыми жилищ-
ными условиями является важным пока-

зателем уровня жизни населения в любой 
стране. В то же время из поколения в поко-
ление переходят вопросы жилищных нор-
мативов, каким должно быть современное 
жилье по площади, какие в нем должны 
быть удобства. Украина до сих пор живет 
за жилищными социальными нормами обе-
спечения жилой площадью и количеством 
комнат, которые были прописаны еще в 
Постановлении Совета министров УССР 
и Украинского республиканского совета 
профессиональных союзов от 11 дека-
бря 1984 г. Жилищные социальные нор-
мативы, используемые при постановке 
семей на очередь на получение собствен-
ного жилья и улучшение жилищных усло-
вий, и социальные нормативы пользования 
жилищно-коммунальными услугами отли-
чаются. Значительная часть населения 
Украины проживает в условиях нескольких 
человек на однокомнатную квартиру или 
вообще без удобств в сельской местно-
сти. Целью статьи является исследова-
ние истории формирования современных 
жилищных социальных нормативов, их 
использования в данный период, а также 
сравнение с аналогичными стандартами в 
других странах.
Ключевые слова: жилищные условия насе-
ления, жилищные социальные нормативы, 
обеспечение комнатами и жилой площадью, 
оборудование жилья удобствами, жилищные 
условия как признак бедности.

Availability of acceptable housing conditions is an important indicator of the standard of living of the population in any country. At the same time, ques-
tions of housing standards pass from generation to generation, what should be modern housing by area, what amenities should be in it, given that a 
significant part of the population of Ukraine lives in conditions of several people in a one-room apartment or without any amenities in the countryside. 
The aim of the article is to study the history of the formation of modern housing social standards, their use in a given period, as well as a comparison 
with similar standards in other countries. Ukraine still lives behind the social housing standards for housing and the number of rooms that were pre-
scribed in the Decree of the Council of Ministers of the Ukrainian SSR and the Ukrainian Republican Council of Trade Unions of December 11, 1984. 
Social housing standards used when placing families on a waiting list for their own housing and the improvement of housing conditions, and social 
standards for the use of housing and communal services are different. The norm of 13.65 square meters per person appeared in Ukraine during the 
time of the Russian Empire, at least at the beginning of the twentieth century. In the sixth edition of the manual on the design and implementation 
of construction, which was written by Count Nikolai de Rochefort. 13.65 square meters is an area equal to three square fathoms. Insufficient cost 
of installing a bathroom or shower inside a home 95.5% of households consider a sign of poverty. At the same time, 94.6% of families consider the 
lack of a toilet with a shower inside the house to be a sign of poverty. Ukraine should try to provide the entire population with the minimum necessary 
living conditions, which include living space of more than 13.65 m2 per person, the number of rooms one less than according to EU-SILC standards, 
the availability of water supply and sewerage. At the same time, in the long run, households should have normal living conditions with characteristics 
such as the number of rooms according to the EU-SILC standard, the presence of a bath or shower.
Key words: housing conditions of the population, housing social standards, provision of rooms and living space, equipping housing with amenities, housing 
conditions as a sign of poverty.

Постановка проблеми. Забезпеченість прий-
нятними житловими умовами є важливим показ-
ником життєвого рівня населення в будь-якій кра-
їні. Житлова проблема існувала в усі часи, так 
само й сьогодні наявність житла і базових зручнос-
тей є мрією для значної частини населення світу 

та України зокрема. Специфіка житла як товару 
тривалого користування робить дуже актуальною 
проблему його доступності з погляд купівельної 
спроможності сімей і зумовлює необхідність ефек-
тивної державної житлової політики. Наявність 
можливості поліпшення житлових умов – важли-
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вий показник добробуту населення, передумова 
соціальної та економічної стабільності держави. 
Водночас із покоління в покоління переходить 
питання житлових нормативів, яким має бути 
сучасне житло за площею, які в ньому мають бути 
зручності. Значна частина населення України про-
живає в умовах кількох людей на однокімнатну 
квартиру або взагалі без жодних зручностей у 
сільській місцевості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Українські вчені та дослідники з інших країн чимало 
зробили для дослідження особливостей житла 
і житлових умов. Значний внесок у дослідження 
проблем житлових умов населення здійснили 
відомі вітчизняні та зарубіжні науковці В.М. Нові-
ков, О.П. Тищенко, Ю.М. Манцевич, В.С. Шишкін, 
Д. Конлі, Р.Е. Дваєр і П. Брейссе. Однак більшість 
їхніх праць присвячено дослідженню кількісних 
характеристик соціальної інфраструктури і житло-
вих умов зокрема. Так, роботи В.М. Новікова − нау-
ково-аналітичні дослідження, у тому числі на між-
регіональному та регіональному рівнях, у сфері 
функціонування та фінансування установ освіти, 
охорони здоров’я, культури, рекреації та туризму, 
житлово-комунального господарства. В.С. Шишкін 
значну частину свого наукового доробку присвя-
тив дослідженню сучасного стану житла і житло-
вих умов в Україні. 

За значної кількості праць залишається чимало 
невирішених проблем у даній галузі, серед яких – 
дослідження соціальних житлових нормативів в Укра-
їні та інших країнах, а також історії їх становлення.

Постановка завдання. Метою статті є дослід-
ження історії формування сучасних житлових 
соціальних нормативів, їх використання в даний 
період, а також порівняння з аналогічними стан-
дартами в інших країнах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Житлова проблема в Україні є однією з найваж-
ливіших та найгостріших. Середня забезпеченість 
населення житлом залишається на порівняно 
низькому рівні, якісні характеристики житла бага-
тьох родин не відповідають мінімальним стан-
дартам. Проблема посилюється старінням житла: 
темпи вибуття з експлуатації застарілого житло-
вого фонду випереджають темпи введення нового 
в 2,5 рази, що не забезпечує навіть простого від-
творення житлового фонду. У зв’язку з низьким рів-
нем доходів основної маси населення придбання 
нового житла за рахунок власних коштів для біль-
шості громадян є неможливим [1]. Забезпеченість 
прийнятними житловими умовами є важливим 
показником життєвого рівня населення в будь-якій 
країні. Слід додати, що проблема являє собою не 
тільки відсутність житла як такого у значної кіль-
кості населення, а й оснащення будинків і квар-
тир, які вже перебувають у власності. Умови про-
живання є важливим показником життєвого рівня 

населення в будь-якій країні. Важливу роль віді-
грає не лише наявність власного житла, а і його 
стан та якість. Нині в Україні наявність належного 
за розміром житла та житлові умови, що відповіда-
ють європейським стандартам, асоціюються не з 
необхідністю, а із заможністю. 

У статті 47 Конституції України прописано, 
що кожен має право на житло. Держава створює 
умови, за яких кожний громадянин матиме змогу 
побудувати житло, придбати його у власність або 
взяти в оренду. Громадянам, які потребують соці-
ального захисту, житло надається державою та 
органами місцевого самоврядування безоплатно 
або за доступну для них плату відповідно до 
закону [2]. Водночас не прописано, яким має бути 
це житло, які мінімальні норми площі й облад-
нання зручностями. 

Батьком сучасних норм житлової забезпече-
ності називають німецького натураліста і лікаря-
гігієніста Макса Йозефа Петтенкофера, який пра-
цював у XIX ст. Він вирахував мінімум житлового 
простору, необхідного людині для здорового життя. 
Як індикатор гуманних умов проживання вчений 
запропонував використовувати чистоту повітря, 
він визначав її за концентрацією вуглекислого газу 
в приміщенні. Провівши низку досліджень, Петтен-
кофер з'ясував, що гранично допустимий рівень 
концентрації CO2 досягається за 25 кубів житло-
вого простору на людину [3].

Соціальні норми забезпечення житловою пло-
щею і кількістю кімнат прописані в Постанові Ради 
міністрів УРСР і Української республіканської 
ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. 
№ 470 «Про затвердження правил обліку грома-
дян, які потребують поліпшення житлових умов, 
і надання їм житлових приміщень в УРСР». Жит-
лове приміщення, що надається громадянам для 
проживання, має бути благоустроєним відпо-
відно до умов даного населеного пункту, відпо-
відати встановленим санітарним і технічним 
вимогам. Під час надання житлових приміщень 
не допускається заселення однієї кімнати осо-
бами різної статі старшими за дев’ять років, 
окрім подружжя, а також особами, які хворіють 
на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у 
зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній 
кімнаті з членами сім'ї. Не допускається також 
заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, 
двома і більше сім'ями або двома і більше оди-
нокими особами, за винятком випадку, передба-
ченого абзацом шостим пункту 67 цих Правил 
(рис. 1). Особам похилого віку, а за висновком 
лікувально-профілактичного закладу також від-
повідним категоріям осіб з інвалідністю і хворим 
на їх прохання житлові приміщення надаються 
на нижніх поверхах або в будинках із ліфтами. 
Порядок видачі вказаних висновків установлю-
ється Міністерством охорони здоров'я УРСР.  
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Житлове приміщення надається громадянам у 
межах 13,65 кв. м житлової площі на одну особу, 
але не менше рівня середньої забезпеченості 
громадян житловою площею в даному населе-
ному пункті. При цьому враховується житлова 
площа у будинку (квартирі), що перебуває у при-
ватній власності громадян, якщо ними не вико-
ристані житлові чеки [4]. Україна досі живе за 
даними нормативами, які діють зі змінами, прийня-
тими з 1986 по 2019 р. (останні зміни стосувалися 
внутрішньо переміщених осіб).

Вищезазначені норми діють під час постановки 
сімей на чергу на отримання власного житла і 
поліпшення житлових умов. Водночас в Україні 
діють інші нормативи житлової площі, які є від-
мінними від прописаної вище площі 13,65 м2. 

Соціальні нормативи користування житлово-кому-
нальними послугами, соціальні норми житла 
встановлюються громадянам, які, відповідно до 
законодавства, мають пільгу або субсидію на 
оплату житлово-комунальних послуг. При цьому 
нормативи для пільг і субсидій різні. Для забезпе-
чення державних соціальних гарантій у сфері жит-
лово-комунального обслуговування, приведення 
існуючих норм споживання житлово-комуналь-
них послуг до їх фактичного обсягу споживання, 
дотримання принципу соціальної справедливості 
під час надання пільг і субсидій, відповідно до ста-
тей 5 і 9 Закону України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії», Кабі-
нет Міністрів України постановив, що соціальна 
норма житла для громадян, які мають право на 

• 1 кімнатаПодружжя

• 1 кімната
Двоє дітей 

до 9 років включно 
(незалежно від статі)

• 1 кімнатаДвоє дітей однієї статі 
старше 9 років

• 2 кімнатиДвоє дітей старше 9 років 
різної статі

• 1 кімната
Особа,  яка  хворіє  

на тяжкі форми деяких 
хронічних захворювань

Рис. 1. Норми кількості кімнат, прописані в Постанові Ради міністрів УРСР і Української республіканської 
ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. № 470 «Про затвердження правил обліку громадян,  

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в УРСР»

Таблиця 1
Соціальна норма житла для громадян, які мають право  

на пільги з оплати житлово-комунальних послуг

Норма на сім’ю 
з однієї особи

Норма на сім’ю 
з двох осіб

Норма на сім’ю 
з трьох осіб

Норма на сім’ю 
з чотирьох 

осіб

Соціальна 
норма 31,5 м2

21,0 м² особу
31,5 м2 52,5 м2 73,5 м2 94,5 м2+10,5 м²  

на сім’ю

Джерело: побудовано за даними [6]

Таблиця 2 
Соціальна норма житла для громадян, які мають право  

на субсидію з оплати житлово-комунальних послуг
Норма  

на сім’ю  
з однієї особи

Норма  
на сім’ю  

з двох осіб

Норма  
на сім’ю  

з трьох осіб

Норма  
на сім’ю з 

чотирьох осіб

Соціальна 
норма 48,87 м2

13,65 м² особу 
48,87 м2 62,52 м2 76,17 м2 89,82 м2+35,22 м² на 

домогосподарство

Джерело: побудовано за даними [6]
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пільги з оплати житлово-комунальних послуг, – 
21 м2 загальної площі на одну особу та додатково 
10,5 м2 на сім’ю (табл. 1) [5].

Соціальна норма житла для громадян, які 
мають право на субсидії з оплати житлово-кому-
нальних послуг – 13,65 м2 загальної площі на одну 
особу та додатково 35,22 м2 на сім’ю (табл. 2).

Норма 13,65 м2 фігурує й у Цивільному кодексі 
Української РСР (зі змінами і доповненнями, вне-
сеними указами ПВР Української РСР від 23.11.66). 
Вона регулює зміну умов договору внаслідок утво-
рення у наймача лишків житлової площі («Якщо 
в квартирі, в якій проживає наймач, звільнилася 
кімната, не ізольована від житлового приміщення, 
яке він займає, і суміжна з ним, ця кімната підля-
гає передачі в його користування. Норма житлової 
площі у цих випадках встановлюється в розмірі 
13,65 квадратних метра на одну людину») [7]. 

Норма 13,65 м2 на особу з’явилася в Укра-
їні ще за часів Російської імперії, в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. У шостому виданні посібника з про-
єктування і виконання будівництва, укладеного 
графом Миколою Івановичем де-Рошефором, 

13,65 м2 – це площа, яка дорівнює трьом квадрат-
ним саженям. Цілком ймовірно, ця норма і мігру-
вала пізніше в законодавство СРСР (рис. 2). 

У СРСР, до складу якого входила Україна, 
в 1919 р. вперше встановили санітарну норму 
житла, при цьому орієнтувалися саме на дослід-
ження вищезгаданого німецького вченого Макса 
Йозефа Петтенкофера. Поділивши рекомендова-
ний об’єм повітря на стандарт висоти стелі 3 м, 
отримали площу 8,25 м2 на людину. Те, що час-
тину простору в кімнаті займуть меблі, автори нор-
мативного акту не врахували. Через три роки, у 
1922-му, показник зріс до 9 м2. Держава не стала 
багатшою, просто до цього моменту був установ-
лений норматив мінімальної висоти стелі 2,8 м. 
Відповідно, санітарна норма була відкоригована 
в більший бік. Відповідно до наведеного норма-
тиву заселялися комуналки – колишні особняки і 
прибуткові будинки. Кімнати виділялися виходячи 
з 9 м2 на людину. Потім цей показник перекочу-
вав у закони та нормативні акти наступних років 
як мінімум житлової (не загальної) площі, достат-
ньої для комфортного проживання громадянина. 

 
Рис. 2. Норми для проєктування будівель, зазначені в шостому виданні посібника  

з проєктування і виконання будівництва, укладеного графом М.І. де-Рошефором [8]
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У 1950–1960-ті роки, під час буму будівництва хру-
щовок, стелі знизилися до 2,5 м2. Норматив підріс 
до 12 м2. Але до цього часу дослідження Петтен-
кофера застаріли, при ньому екологічна ситуація 
в містах була значно кращою. Ще у 70-х роках 
минулого століття радянські гігієністи вивели 
оновлений мінімум необхідного об’єму повітря – 
50-60 м3 на людину. Виходить, що за висоти стель 
2,5-2,7 м на кожного мешканця має припадати 
20-22 м2 житлової площі [9].

Окрім достатньої площі, важливим моментом 
є забезпечення житла базовими зручностями, 
оскільки житло виступає основоположною потре-
бою людини, важливим чинником та передумовою 
для задоволення інших потреб, що перебувають 
на вищих щаблях ієрархії [10]. Результати опиту-
вання молоді, проведеного Центром незалежних 
соціологічних досліджень «Омега» у 2016 р., пока-
зали, що наявність окремої квартири або будинку 
вважають необхідною умовою щасливого подруж-
нього життя 55,4% респондентів [11]. Дані 2007 р., 
отримані внаслідок консенсусного аналізу Дер-
жавною службою статистики, показують, що від-
сутність окремого житла (окремої квартири, інди-
відуального будинку) вважають ознакою бідності 
84,1% домогосподарств (табл. 3). Водночас 81,9% 
сімей уважають ознакою бідності відсутність водо-
гону в житлі і недостатність коштів для його про-
ведення, 78,4% – відсутність туалету зі зливом 
усередині житла і недостатність коштів для його 
встановлення. Відповідно, наявність підведеної 
води (не важливо – водогону чи з власної свердло-

вини) і туалету зі зливом усередині житла мають 
бути включені до базових зручностей, якими має 
бути забезпечена кожна родина. У проведеному 
опитуванні для визначення позбавлень вказано 
таку ознаку бідності, як наявність площі, що не 
перевищує 5 м2 і 7м2 на особу (першу вважали 
ознакою бідності 90,5% домогосподарств, а другу – 
79,5%), хоча затвердженою державною нормою є 
13,65 м2 на особу (до цієї норми в 2013 р. не дотя-
гували 13,2% сімей).

У 2018 р. в опитування було включено питання 
щодо відсутності у зв’язку з недостатністю коштів 
ванної або душової кабіни всередині житла, і 
95,5% домогосподарств уважають це ознакою бід-
ності (табл. 4). Водночас відсутність туалету зі зли-
вом усередині житла вважають ознакою бідності 
94,6% сімей (як видно з табл. 3, у 2007 р. – 78,4%). 
А наявність площі, що не перевищує 5 м2, вважа-
ють ознакою бідності вже 96,6% домогосподарств.

Якщо взяти найближчих сусідів України, то в 
них діють інші нормативи житлової площі. Так, у 
Польщі є нормативи прийнятної площі для оренди 
житла. «Розумна плата за будинок» базується на 
розмірі будинку:

– 35 м2 – одна особа (макс. до 45,50 м2)
– 40 м2 – дві особи (макс. до 52,00 м2);
– 45 м2 – три особи (макс. до 58,50 м2);
– 55 м2 – чотири особи (макс. до 71,50 м2);
– 65 м2 – п'ять осіб (макс. до 84,50 м2);
– 70 м2 – шість осіб (макс. до 91,00 м2);
– кожна додаткова особа – 5 м2 (15 м2 – особа з 

обмеженими можливостями в інвалідному візку) [12].

Таблиця 3
Частка домогосподарств, які вважали нижче перераховані  

позбавлення ознаками бідності, %, 2007 р.

Позбавлення в житлових умовах
Частка домогосподарств, 

які вважали дані депривації 
ознаками бідності, %

Відсутність:
житла у нормальному стані (наявне житло потребує капітального ремонту, сире, 
ветхе, старе) 95,9

окремого житла (окремої квартири, індивідуального будинку) 84,1
будь-якого окремого помешкання (включаючи кімнату в комунальній квартирі, 
гуртожитку, частину індивідуального будинку тощо) 92,7

водогону в житлі і недостатність коштів для його проведення 81,9
туалету зі зливом усередині житла і недостатність коштів для його встановлення 78,4
Недостатність коштів для:
підтримування достатньо теплої температури у своєму житлі (на придбання 
палива, обігрівача тощо) протягом опалювального сезону 94,2

своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків за житло та необхідні послуги з 
його утримання або оплати газу для приготування їжі 91,3

здійснення за потребою термінового ремонту житла (сантехніки, даху, 
електропроводки, заміна вибитого скла у вікні тощо) 92,1

Наявність житлової площі, що не перевищує:
– 5 м2 на особу 90,5
– 7,5 м2 на особу 79,5

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики «Оцінка домогосподарствами ознак бідності та позбав-
лення в сучасному українському суспільстві»
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У Росії діють різні норми житлової площі для 
постановки на житлову чергу для осіб, що меш-
кають у державному або муніципальному житлі. 
Її розмір – компетенція влади на місцях. Так, у 
Москві це 10 м2 для окремих квартир і 15 м2 – для 
комуналок, у Воронежі – 11 м2, у Ярославлі – 12 м2, 
в Омську – 15 м2, а в Новосибірську – 12 м2 на 
особу [3]. 

У Казахстані, згідно зі статтею 75 Закону «Про 
житлові відносини» від 16 квітня 1997 р. № 94, 
«житло з державного житлового фонду або житло, 
орендоване місцевим виконавчим органом у при-
ватному житловому фонді, надається в розмірі не 
менше 15 м2 і не більше 18 м2 корисної площі на 
особу, але не менше однокімнатної квартири або 
кімнати в гуртожитку» [13]. 

У Німеччині, відповідно до Закону про спри-
яння житловому будівництву, визначені такі 
норми: для однієї особи – від 45 до 50 м2 плюс 
15 м2 для кожної наступної особи; для двох осіб 
передбачено житлову площу не більше 60 м2, на 
трьох – до 75 м2. При цьому враховуються й осо-
бливості самого мешканця. Так, у разі інвалідності 
надається велика площа [13].

У Білорусі нормативи виглядають так: на одного 
мешканця в житловому будинку в Мінську необхідно 
10 м2, на одного мешканця в житловому будинку в 
інших населених пунктах країни – 15 м2, для меш-
канців гуртожитків – 6 м2 на одну особу [13]. 

В Узбекистані соціальна норма площі житла 
встановлюється житловим кодексом не нижче 
16 м2 загальної площі на одну особу, для осіб з інва-
лідністю на кріслах-колясках – не менше 23 м2 [13].

Дані стосовно перенаселеності житла збира-
ють у всіх країнах ЄС із 2008 р. Вони свідчать про 
суттєві відмінності в забезпеченні кімнатами сімей 

Західної та Східної Європи. Наприклад, у Великій 
Британії показник перенаселеності житла стано-
вить лише 3,4% (2017), у Франції – 7,7% (2017), у 
Румунії – 46,3% (2018), у Болгарії – 41,6% (2018) 
[14]. В Україні ж суспільно прийнятним уважається, 
що самотній людині чи молодій родині без дітей 
достатньо й однієї кімнати. При цьому в Україні за 
європейською методикою рівень перенаселеності 
в 2013 р. становив 63,4%, у Болгарії на той самий 
рік – 44,2%.

За стандартами Статистики Європейського 
Союзу щодо доходів та умов життя (EU-SILC – 
вибіркове опитування, яке координується Єврос-
татом на основі даних країн – членів Європей-
ського Союзу) вважається, що особа живе в 
перенаселеному житлі, якщо її помешкання 
не відповідає таким параметрам: одна кімната 
загального користування для домогосподарства; 
одна кімната для пари в домогосподарстві; одна 
кімната для кожної особи у віці 18 років і старше; 
одна кімната для двох осіб однієї статі у віці від 
12 до 17 років; одна кімната для кожної особи у 
віці 12-17 років, яка не включена до попередньої 
категорії; одна кімната для двох дітей віком до 
12 років. Тобто навіть домогосподарство, яке скла-
дається із самотньої людини, повинно за нормами 
мати не лише спальну кімнату, а й ще одну загаль-
ного використання. В Україні ж суспільно прийнят-
ним уважається, що самотній людині чи молодій 
родині без дітей достатньо й однієї кімнати. 

Слід відзначити, що Україна повинна намага-
тися забезпечити все населення мінімально необ-
хідними житловими умовами, до яких входять 
наявність житлової площі понад 13,65 м2 на особу, 
кількість кімнат на одну менше, ніж за нормами 
EU-SILC, а також наявність водогону та каналіза-

Таблиця 4
Частка домогосподарств, які вважали нижче перераховані  

позбавлення ознаками бідності, %, 2018 р.

Позбавлення в житлових умовах
Частка домогосподарств, 

які вважали дані депривації 
ознаками бідності, %

відсутність у зв'язку з недостатністю коштів:
житла у нормальному стані (протікає дах, вологі стіни/фундамент або гнилі 
віконні рами чи підлога) 99,3

водогону у житлі 96,3
ванної або душової кімнати всередині житла 95,4
туалету зі зливом всередині житла 94,6
недостатність коштів для:
своєчасної та в повному обсязі оплати рахунків за житло та необхідні послуги  
з його утримання або оплати газу для приготування їжі 98,2

підтримування достатньо теплої температури у своєму житлі (на придбання 
палива, обігрівача тощо) протягом опалювального сезону 98,5

своєчасної та в повному обсязі оплати орендних, іпотечних платежів, платежів  
за споживчими кредитами тощо 91,4

наявність житлової площі, що не перевищує 5 кв. м на особу 96,6

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики «Оцінка домогосподарствами ознак бідності та позбав-
лення в сучасному українському суспільстві»
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ції. Водночас у більш тривалій перспективі домо-
господарства повинні мати нормальні житлові 
умови з такими характеристиками, як наявність 
кількості кімнат відповідно до норми EU-SILC, а 
також ванни чи душу [15]. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз дає можливість сформулювати 
такі висновки:

1. Україна досі живе за житловими соціаль-
ними нормами забезпечення житловою площею 
і кількістю кімнат, які були прописані ще в Поста-
нові Ради міністрів УРСР і Української республі-
канської ради професійних спілок від 11 грудня 
1984 р. № 470 «Про затвердження правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, і надання їм житлових приміщень в УРСР».

2. Житлові соціальні нормативи, що викорис-
товуються під час постановки сімей на чергу на 
отримання власного житла і поліпшення житлових 
умов, і соціальні нормативи користування жит-
лово-комунальними послугами відрізняються.

3. Соціальна норма житла 13,65 м2, що вико-
ристовується в Україні, була обґрунтована ще на 
початку ХХ ст., коли були зовсім інші умови існу-
вання людини.

4. Житлові соціальні нормативи в країнах 
колишнього СРСР суттєво нижчі від аналогічних в 
розвинених країнах.
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У статті розроблено науково-методичний 
підхід до оцінювання ефективності дер-
жавного регулювання на засадах концепції 
граничної ефективності шляхом побудови 
моделі лінійного програмування, яка відрізня-
ється від існуючих орієнтацією на максимі-
зацію рівня суспільної довіри до фінансового 
сектору та врахуванням як вихідних змінних 
ієрархії цілей центральних банків. Такий під-
хід дає змогу кількісно оцінити недоотри-
ману банками України величину суспільної 
довіри внаслідок нераціональної (не зваженої) 
політики забезпечення стабільності фінан-
сової/банківської системи інституційних 
регуляторів на грошово-кредитному ринку. 
Додатково запропонований алгоритм оці-
нювання ефективності державного регулю-
вання може бути використаний для надання 
рекомендацій щодо регламентів, інстру-
ментів чи методів грошово-кредитної полі-
тики, які сприятимуть підвищенню довіри 
до фінансовий сектору економіки і, відпо-
відно, цінової стабільності, стійкості та 
надійності банківської системи, яких прагне 
досягти кожен центральний банк, урахову-
ючи обмежений обсяг фінансових ресурсів 
та інструментів.
Ключові слова: гранична ефективність, 
державне регулювання, грошово-кредитна 
політика,  суспільна довіра, фінансовий 
сектор.

В статье разработан научно-методи-
ческий подход к оценке эффективности 

государственного регулирования на основе 
концепции предельной эффективности 
путем построения модели линейного про-
граммирования, которая отличается от 
существующих ориентацией на максими-
зацию уровня общественного доверия к 
финансовому сектору и учетом в качестве 
переменных иерархии целей центральных 
банков. Такой подход позволяет количе-
ственно оценить недополученную банками 
Украины величину общественного доверия 
вследствие нерациональной (не взвешен-
ной) политики обеспечения стабильности 
финансовой/банковской системы инсти-
туциональных регуляторов на денежно-
кредитном рынке. Дополнительно предло-
женный алгоритм оценки эффективности 
государственного регулирования может 
быть использован для предоставления 
рекомендаций по разработке и внедрению 
регламентов, инструментов или методов 
денежно-кредитной политики, способству-
ющих повышению доверия к финансовому 
сектору экономики и, соответственно, 
ценовой стабильности, устойчивости и 
надежности банковской системы, которых 
стремится достичь каждый центральный 
банк, учитывая ограниченный объем финан-
совых ресурсов и инструментов.
Ключевые слова: предельная эффектив-
ность, государственное регулирование, 
денежно-кредитная политика, обществен-
ное доверие, финансовый сектор.

Such a long-standing issue of measurement monetary policy efficiency had remained unresolved in the monetary economics and central banking literature. 
Concepts and suggestions aimed at addressing this question have been influenced in part by conceptualizing of what constitutes an efficient monetary 
policy and in part by selecting of quantification methodologies and appraisal tools. Scientific and methodological approach to assessing the efficiency of gov-
ernment regulation in terms of monetary policy implementation have been developed. This approach is based on the concept of marginal efficiency by con-
structing a linear programming model that differs from the existing ones by focusing on maximizing the level of public trust in the financial sector and taking 
into account the hierarchy of goals of central banks as output variables. Thus, the index of monetary freedom developed by The Heritage Foundation and 
the level of monetization of the country's economy are used as output parameters of the model, which characterize the price stability, reliability and stability 
of the financial system. The input parameters of the model are represented by the constituent elements of the balance sheets of central banks, which record 
the assets and liabilities arising from the use of a set of instruments and methods of monetary policy. Accordingly, the input parameters of the model are 
securities, required reserves, funds and deposits in foreign currency and bank metals and refinancing loans. This approach allows to quantitatively evaluate 
the amount of public trust that Ukrainian banks have not received due to the irrational (not balanced) policy of ensuring the stability of the financial / banking 
system by institutional regulators in the financial market. Additionally, the proposed algorithm can be used to provide recommendations on the development 
and implementation of regulations, tools or methods of monetary policy that enhance trust in the financial sector of the economy, and, accordingly, price 
stability, stability and reliability of the banking system, which every central bank seeks to achieve , given the limited amount of financial resources and tools.
Key words: marginal efficiency, government regulation, monetary policy, public trust, financial sector.

Постановка проблеми. Розвиток фінансового 
сектору, забезпечений довірою до банківської сис-
теми, є важливою передумовою сталого еконо-
мічного та соціального зростання. Вищезазначені 
внески у створення міцної та надійної основи еко-
номічного розвитку значною мірою залежать від 

ефективності державного регулювання з погляду 
прийнятої стратегії грошово-кредитної політики. 
Оцінка ефективності грошово-кредитної політики 
є одним зі складних питань теоретичного дослід-
ження та практичної діяльності центральних бан-
ків. Досить часто це пов'язано з роз'єднаністю 
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дослідників теорії фінансів щодо показників та 
критеріїв ефективності грошово-кредитної полі-
тики. Виходячи із цього, особливої актуальності 
набуває розвиток методології показників, що 
дають змогу оцінити користь ефективного держав-
ного регулювання з погляду реалізації грошово-
кредитної політики до спостережуваних змін сус-
пільної довіри до фінансового сектору економіки. 
Фундаментальною основою при цьому є розгляд 
максимізації суспільної довіри до фінансового сек-
тору як необхідного (але недостатнього) кроку до 
досягнення цілей, які були поставлені централь-
ними банками у межах своїх мандатів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам дослідження ефективності держав-
них регуляторних норм, у тому числі в контек-
сті розроблення та реалізації грошово-кредит-
ної політики, присвячено праці закордонних та 
вітчизняних дослідників. Необхідно відзначити 
праці Karintseva & Benetyte [5], Jiang & Wang [4], 
Ihaddaden [3], Rasche & Williams [6], Cecchetti, 
S.G., Flores-Lagunes, A. & Krause [1]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення інструментарію оцінювання ефек-
тивності державного регулювання в контексті реа-
лізації грошово-кредитної політики за критерієм 
максимізації рівня суспільної довіри до фінансо-
вого сектору економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для вимірювання ефективності державного регу-
лювання пропонуємо науково-методичний підхід 
до оцінювання ефективності грошово-кредитної 
політики на засадах концепції граничної ефектив-
ності шляхом побудови моделі лінійного програму-
вання, яка відрізняється від існуючих орієнтацією 
на максимізацію рівня суспільної довіри до фінан-
сового сектору та врахуванням як вихідних змін-
них ієрархії цілей центральних банків (рис. 1).

На першому етапі алгоритму здійснюється 
формування інформаційної бази вхідних і вихідних 
параметрів моделі.

Для отримання надійного, релевантного та 
інтерпретаційного результату вхідні та вихідні 
змінні були вибрані відповідно до основної стра-
тегії та завдань центральних банків. Ураховуючи 
дисбаланси, що мали місце на світовому та наці-
ональних фінансових ринках протягом останніх 
десятиріч, центральні банки багатьох країн здій-
снили трансформацію власної стратегії діяльності 
та розширили ключові функції. Так, законодавчі 
норми більшості країн визначили та закріпили 
ієрархічну підпорядкованість цілей центрального 
банку. Додатковими цілями поряд пріоритетним 
досягненням та підтримкою цінової стабільності 
в країні стали: забезпечення стабільності банків-
ської або фінансової системи у цілому, досягнення 
повної зайнятості, додержання стійких темпів еко-
номічного зростання країни та/або підтримка еко-

номічної політики уряду, забезпечення ефектив-
ного функціонування платіжних систем. 

Виконання цілей, закріплених мандатами цен-
тральних банків, або наближення до відповідних 
кількісних критеріїв їх оцінки формує необхідний 
рівень суспільної довіри до центрального банку 
(інституційний рівень) та фінансового сектору еко-
номіки (системний рівень) у цілому, що є необхід-
ною умовою економічного зростання. Саме тому 
узагальнюючою характеристикою ефективності 
державного регулювання з погляду досягнення 
цілей, які були поставлені центральними банками 
у межах своїх мандатів, є максимізація суспільної 
довіри до фінансового сектору економіки.

Відповідно, вихідними параметрами моделі, які 
характеризують цінову стабільність, надійність та 
стійкість фінансової системи, виступають індекс 
монетарної свободи (у1) та рівень монетизації еко-
номіки країни (у2). 

Індекс монетарної свободи є складовою час-
тиною індексу економічної свободи, розробленого 
американським дослідницьким центром «Фонд 
спадщини» (The Heritage Foundation), що вико-
ристовується з метою оцінки ефективності дер-
жавного регулювання. Індекс монетарної свободи 
демонструє спроможність центрального банку 
контролювати інфляційні процеси та забезпечу-
вати стабільність цін. Індекс монетарної свободи 
складається з двох складників: середньозваже-
ного рівня інфляції за останні три роки та контролю 
цін. Середньозважений рівень інфляції протягом 
останніх трьох років виступає основним складни-
ком рівняння, що генерує базовий показник моне-
тарної свободи. Ступінь контролю цін оцінюється 
як штраф у розмірі до 20 балів, що віднімається 
від базової оцінки. Отже, індекс монетарної сво-
боди розраховується так [8]:

Monetary Freedomi = 
= 100 – α √Weighted Avg. Inflationi – PC penaltyi, (1)

при цьому 
Weighted Avg. Inflationi = θ1 Inflationit + 

θ2Inflationit–1 + θ3 Inflationit–2

де θ1, θ2, θ3 – коефіцієнти, сума значень яких 
дорівнює 1 та є експоненціально менша у послі-
довності (у цьому разі – значення 0,665, 0,245 та 
0,090, відповідно); 

Inflation – абсолютне значення річного рівня 
інфляції в країні i протягом періоду t, вираженого 
індексом споживчих цін;

Weighted Avg. Inflationi – середньозважений 
рівень інфляції за останні три роки в країні i;

α – коефіцієнт, який стабілізує дисперсію балів; 
PC penalty – присвоєне значення від 0 до 

20 балів виходячи зі ступеня контролю цін;
Monetary Freedomi – індекс монетарної свободи.
Ступінь контролю цін, як другий складник 

індексу монетарної свободи, формується на 
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основі інформації про становище та хід реформ 
у країні в досліджуваному році та другій половині 
попереднього календарного року.

Стабільність банківської системи можна оціню-
вати з погляду її здатності протистояти зовнішнім 

та внутрішнім шокам (стійкість системи), а також 
за умови відхилення банківської системи від рів-
новажного стану, здатності зберегти суспільну 
довіру до неї (надійність системи). Саме тому 
кількісним показником виміру стабільності бан-
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Вхідні параметри:
являють собою складники балансів центральних банків, 

які використовуються як показники позиції грошово-
кредитної політики

x1 - Цінні папери
x2 - Кошти обов’язкових резервів 
x3 - Кошти та депозити в іноземній валюті та 

банківських металах
x4 - Кредити рефінансування

Вихідні параметри:
вибрані відповідно до основної стратегії, цілей та 
завдань центральних банків, які визначені їхніми 

мандатами
у1 - Індекс монетарної свободи (the Heritage 

Foundation index on monetary freedom)
у2 - Рівень монетизації економіки країни

Нормалізація кожного 
вхідного параметра 
моделі шляхом  його 
ділення на розмір активів 
і-го центрального банку в 
періоді t з метою 
забезпечення 
однорідності даних та 
уникнення ефекту 
гетероскедастичності

ІІ. Вибір орієнтації моделі та 
постановка задачі лінійного 

програмування

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max(𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖)

Модифікація моделі орієнтована 
на вихідні параметри (output-

oriented)

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – ефективність державного 

регулювання з погляду реалізації 
грошово-кредитної політики;
𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 – коефіцієнт, який визначає, у
скільки разів центральний банк 
може збільшити вихідні параметри 
за умови використання вхідних у
технічно ефективній конфігурації.

ІІІ. Формування системи 
основних обмежень моделі

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖∗ −�𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0,𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1, … ,𝐾𝐾𝐾𝐾

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥ 0, 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, …𝑁𝑁𝑁𝑁

∑ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∙ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖∗ ≥ 0, 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1, … ,𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 – вагові коефіцієнти для і-го центрального банку (в 
процесі моделювання перебираються всі можливі 
комбінації λі, для яких існує розв’язок, щоб вибрати тільки 
ті значення 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖, за якого 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max);
і – порядковий номер центрального банку країни (і ϵ [1; N], 
N – кількість центральних банків, головною метою 
діяльності яких є забезпечення цінової стабільності та 
надійності банківської системи);  
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖∗ – відповідно значення k-го вхідного параметру в і-
ому та досліджуваному центральному банку (k ϵ [1; 3]);
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

∗ – відповідно значення m-го вихідного параметру в 
і-ому та досліджуваному центральному банку (m ϵ [1; 2]).  

ІV. Модифікація моделі відповідно до ефекту 
масштабу

CRS-модель 
(constant returns to 

scale) оцінює 
довгострокову 
ефективність 
державного 

регулювання. �λ𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1

VRS-модель (variable returns to scale)
оцінює короткострокову ефективність 

державного регулювання. За VRS-
моделлю до основної системи 

обмежень додається така умова:

V. Визначення резерву 
невикористаних потужностей

𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 1

𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 – узагальнююча характеристика 
недоотриманої величини суспільної 
довіри внаслідок нераціонального 
використання інструментів 
грошово-кредитної політики.

Рис. 1. Алгоритм оцінювання ефективності державного регулювання  
за критерієм максимізації рівня суспільної довіри до фінансового сектору
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ківської системи є рівень монетизації економіки, 
оскільки він характеризує ступінь забезпеченості 
економіки країни фінансовими ресурсами, відо-
бражає суспільну довіру до національної грошової 
одиниці, а також політики монетарної влади. Неви-
користання показників дотримання комерційними 
банками економічних нормативів та індикаторів 
фінансової стійкості, зокрема розроблених Між-
народним валютним фондом у рамках Програми 
оцінки стабільності фінансового сектору (Financial 
Sector Assessment Program), аргументується тим, 
що вони є наслідком регуляторних дій централь-
них банків, а не метою їхньої діяльності. Кількісно 
показник монетизації економіки розраховується 
як відношення грошового агрегату М2, до складу 
якого входять готівка, грошові кошти на рахунках 
підприємств і внески населення в банках, до ВВП у 
відсотках. Таким чином, диверсифікація фінансо-
вої системи, збільшення її розміру та ліквідності, 
тим самим визначаючи її стабільність, забезпечу-
ються зростанням рівня монетизації економіки. 

Коефіцієнти вхідних параметрів моделі 
представлені складовими елементами балан-
сів центральних банків, які фіксують активи та 
зобов'язання, що виникають унаслідок застосу-
вання комплексу інструментів та методів грошово-
кредитної політики. Відповідно, вхідними параме-
трами моделі виступають: цінні папери (x1), кошти 
обов’язкових резервів (x2), кошти та депозити в 
іноземній валюті та банківських металах (x3) та 
кредити рефінансування (x4).

Турбулентності та деформації, які були сформо-
вані внаслідок світової фінансової кризи, спровоку-
вали центральні банки багатьох країн до інструмен-
тів нетрадиційної, принаймні у сучасному контексті, 
грошово-кредитної політики, зокрема кількісного 
пом'якшення, кредитного пом'якшення та надання 
термінових кредитів із метою досягнення цілей гро-
шово-кредитної політики та вирішення проблем, 
пов'язаних зі стабільністю фінансової системи. 
А тому зміни як в абсолютному розмірі, так і у від-
носному складі балансів центральних банків почи-
наючи з 2008 р. стали показником позиції грошово-
кредитної політики [2].

Зіткнувшись із напругою та ризиками фінан-
сової кризи, центральні банки багатьох країн зро-
били одну або декілька наступних дій [9]:

– збільшення обсягів забезпечення ліквідності 
банківських систем, тобто задоволення підвищеного 
попиту банків на ліквідність, у тому числі змінюючи 
способи надання ліквідності, а в деяких випадках 
шляхом надання строкового кредитування;

– започаткування операцій прямого кредиту-
вання небанківського приватного сектору або при-
дбання активів приватного сектору;

– купівля середньо- та довгострокових цінних 
паперів державного сектору або цінних паперів, 
гарантованих державою у великих обсягах;

– формування чітких усних указівок щодо роз-
витку грошово-кредитної політики в майбутньому, 
включаючи вказівки щодо майбутнього викорис-
тання балансу центрального банку (у тому числі 
у розрізі резервів), якщо конкретні зміни відбу-
дуться.

Усі ці дії передбачають, хоча різною мірою, 
збільшення розміру балансу центрального банку 
та модифікації його складу. Єдиний інструмент 
грошово-кредитної політики, який не призводить 
до прямих змін розміру або/та складу балансу 
центрального банку, – короткострокова процентна 
ставка і, відповідно, не надає інформацію про 
позицію грошово-кредитної політики.

На другому етапі алгоритму вибирається орі-
єнтація моделі (визначення цільового значення 
функції) та постановка задачі лінійного програ-
мування. 

Оскільки головним завданням ефективного 
державного регулювання з погляду реалізації 
грошово-кредитної політики є максимізація рівня 
суспільної довіри до фінансового сектору еконо-
міки, вираженого у досягнутих цілях, модифікація 
моделі орієнтована на вихідні параметри (output-
oriented). Таким чином, ефективним державним 
регулюванням із нульовим резервом уважати-
мемо досягнення максимізації вихідних параме-
трів за заданих ресурсів. А тому для центральних 
банків із неефективним державним регулюванням 
із погляду реалізації грошово-кредитної політики 
будуть надані рекомендації щодо пропорцій-
ного збільшення вихідних параметрів у ϕ разів за 
незмінних значень вхідних параметрів. Для роз-
рахунку показника ефективності державного регу-
лювання з погляду реалізації грошово-кредитної 
політики центрального банку необхідно вирішити 
задачу лінійного програмування:

Esr
mp

i� � � �max � ,                         (2)
де Esr

mp
�  – ефективність державного регулю-

вання з погляду реалізації грошово-кредитної 
політики;

ϕi  – коефіцієнт, який визначає, у скільки разів 
центральний банк може збільшити вихідні пара-
метри за умови використання вхідних у технічно 
ефективній конфігурації.

На третьому етапі алгоритму здійснюється 
формування системи основних обмежень моделі.

Основні положення моделі полягають у таких 
припущеннях. Припускається, що N центральних 
банків використовують K вхідних параметрів, які 
вони використовують для виробництва (реаліза-
ції) M вихідних параметрів. Для i-го центрального 
банку ці дані виражено векторами xi та yi відпо-
відно. Матриці вхідних параметрів X (розмірністю 
K×N) та вихідних параметрів Y (розмірністю M×N) 
містять у собі дані про N центральних банків. 

У загальному вигляді функцію мети можна 
записати як:
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F maxN� �� � �� � �1 2, , ,             (3)
А система основних обмежень має такий вигляд:
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0� � * ,  m M� �1, ,       (4)
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�
�
1

0 1�  

� j j N� � �0 1, ,� ,
де λі – вагові коефіцієнти для і-го центрального 

банку (в процесі моделювання перебираються всі 
можливі комбінації λі, для яких існує розв’язок, для 
того щоб вибрати тільки ті значення ϕi , за якого 
Esr
mp

�  = max);
і – порядковий номер центрального банку  

(і ϵ [1; N], N – кількість банків, головною метою 
діяльності яких є забезпечення цінової стабіль-
ності та надійності банківської системи); 

xki , xki
*  – відповідно, значення k-го вхідного 

параметру в і-ому та досліджуваному централь-
ному банку (k ϵ [1; 3]);

ymi , ymi
*  – відповідно значення m-го вихідного 

параметру в і-ому та досліджуваному централь-
ному банку (m ϵ [1; 2]). 

Таким чином, критерієм ефективності держав-
ного регулювання з погляду реалізації грошово-
кредитної політики пропонується вважати мак-
симізацію рівня суспільної довіри до фінансової 
системи, оскільки вона на відміну від інших під-
ходів ураховує інтереси всього суспільства, забез-
печує розвиток фінансового сектору та, відпо-
відно, виступає важливою передумовою сталого 
економічного та соціального зростання. Рівень 
ефективності державного регулювання з погляду 
реалізації грошово-кредитної політики при цьому 
визначається не як єдиний інтегральний показник, 
а шляхом узагальнення (у відповідній математич-
ній конфігурації) значень релевантних параметрів 
(ієрархії цілей), які її формують. 

Система обмежень функції цілі для кожного i-го 
центрального банку має M+K+1 обмежень і для 
поставленої задачі з чотирма вхідними параме-
трами (х1, х2, х3 та х4) та двома вихідними параме-
трами (у1 та у2) набуває вигляду:

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧
−𝜑𝜑𝑖𝑖 ∙ 𝑦𝑦1𝑖𝑖 + (𝑦𝑦11 ∙ 𝜆𝜆1 + 𝑦𝑦12 ∙ 𝜆𝜆2 + ⋯+ 𝑦𝑦1𝑁𝑁 ∙ 𝜆𝜆𝑁𝑁) ≥ 0
−𝜑𝜑𝑖𝑖 ∙ 𝑦𝑦2𝑖𝑖 + (𝑦𝑦21 ∙ 𝜆𝜆1 + 𝑦𝑦22 ∙ 𝜆𝜆2 + ⋯+ 𝑦𝑦2𝑁𝑁 ∙ 𝜆𝜆𝑁𝑁) ≥ 0

𝑥𝑥1𝑖𝑖 − (𝑥𝑥11 ∙ 𝜆𝜆1 + 𝑥𝑥12 ∙ 𝜆𝜆2 + ⋯+ 𝑥𝑥1𝑁𝑁 ∙ 𝜆𝜆𝑁𝑁) ≥ 0
𝑥𝑥2𝑖𝑖 − (𝑥𝑥21 ∙ 𝜆𝜆1 + 𝑥𝑥22 ∙ 𝜆𝜆2 + ⋯+ 𝑥𝑥2𝑁𝑁 ∙ 𝜆𝜆𝑁𝑁) ≥ 0
𝑥𝑥3𝑖𝑖 − (𝑥𝑥31 ∙ 𝜆𝜆1 + 𝑥𝑥32 ∙ 𝜆𝜆2 + ⋯+ 𝑥𝑥3𝑁𝑁 ∙ 𝜆𝜆𝑁𝑁) ≥ 0
𝑥𝑥4𝑖𝑖 − (𝑥𝑥41 ∙ 𝜆𝜆1 + 𝑥𝑥42 ∙ 𝜆𝜆2 + ⋯+ 𝑥𝑥4𝑁𝑁 ∙ 𝜆𝜆𝑁𝑁) ≥ 0

𝜆𝜆𝑗𝑗 ≥ 0

    (5)

Знаходження розв’язку за допомогою методу 
лінійного програмування полягає у тому, що пере-
бираються всі можливі комбінації λj, для яких існує 
розв’язок, тобто φi, наступним етапом вибира-
ється тільки те значення φi, за якого функція мети 
досягає максимуму. Для поставленої задачі сис-

тема обмежень функції цілі має такий матричний 
вигляд: 
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          (6)

Таким чином, кожен вихідний параметр банку 
масштабується за однаковим фактором φі до тих 
пір, поки межа ефективності даного центрального 
банку не досягне визначеної межі ефективності за 
Фареллом. 

Визначена міра ефективності за допомогою 
output-oriented DEA визначає пропорцію (кількість 
відсотків), на яку керівництво центрального банку 
має збільшити результативні вихідні показники з 
метою досягнення найвищого рівня ефективності 
державного регулювання з нульовим резервом по 
відношенню до інших центральних банків, які існують 
реально або гіпотетично і функціонують оптимально. 
Значення Esr

mp
�  належать діапазону від одиниці до 

нескінченності, що відображає наближення кожного 
центрального банку до межі ефективності. Проте 
існують випадки, коли його значення менше за 1, що 
може свідчити про те, що навіть за ефективного вико-
ристання вхідних параметрів у рамках застосування 
різних інструментів грошово-кредитної політики 
сформований рівень суспільної довіри до фінансо-
вого сектору менший, аніж потенційно можливий. Це 
свідчить про те, що суспільна довіра до фінансового 
сектору може бути збільшена за рахунок зростання 
продуктивності діяльності без будь-яких змін у рівні 
використовуваних вхідних параметрів. 

На четвертому етапі алгоритму здійсню-
ється модифікація моделі відповідно до ефекту 
масштабу. 

Модель DEA дає змогу визначити як довгостро-
кову, так і короткострокову ефективність, тому 
наступним етапом є визначення ефективності від-
повідно до ефекту масштабу. Із цією метою розгля-
даються дві моделі: CRS-модель (constant returns 
to scale) та VRS-модель (variable returns to scale). 

 CRS-модель, або модель постійних доходів, 
залежно від зростання масштабів виробництва 
використовується під час оцінки довгострокової 
ефективності. Алгоритм реалізації моделі у цьому 
разі відповідає вирішенню завдання в загальному 
вигляді, що зазначено в (2) та (3). У цьому разі 
будь-які порівняння між різними за величиною 
центральними банками допускаються, оскільки 
розглядається постійна віддача від масштабу 
виробництва. Мається на увазі, що в довгостроко-
вому періоді величина центрального банку (розмір 
його капіталу або активів) не має значення, а тому 
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центральний банк може збільшувати будь-які ком-
бінації вхідних та вихідних змінних. 

VRS-модель або модель змінних доходів 
залежно від збільшення масштабів виробництва 
покликана визначати короткострокову ефектив-
ність. На противагу попередній моделі в даному 
разі припускають наявність оптимальної величини 
центрального банку, тобто центральний банк тео-
ретично може більш ефективно здійснювати свою 
діяльність, спрямовану на збільшення рівня сус-
пільної довіри, ніж малі чи середні за розміром 
центральні банки. Таким чином, output-oriented 
VRS-модель оцінює ефективність державного 
регулювання з погляду реалізації грошово-кредит-
ної політики порівняно з об'єктами, які можуть бути 
порівняні з ним за масштабом діяльності в коротко-
строковому періоді. Тому оцінка за моделлю визна-
чає локальну чисту технічну ефективність банку 
(pure technical efficiency). Під час оцінки банків за 
VRS-моделлю до задач (2 та 3) додається умова:

� �i 1                                (7)
У цьому разі, виходячи із задачі (2), та за необ-

хідності врахування умови 6 розрахована вели-
чина φ показує, у скільки разів центральний банк 
може збільшити суспільну довіру до фінансового 
сектору за умови використання вхідних параме-
трів у технічно ефективній конфігурації. 

На останньому етапі алгоритму здійснюється 
визначення резерву невикористаних потужностей.

Під резервом невикористаних потужностей ми 
розуміємо можливість центрального банку поліп-
шити ефективність державного регулювання. 
Проте резерв невикористаних потужностей та 
ефективність державного регулювання мають 
обернену залежність. А тому резерв невикорис-
таних потужностей центрального банку можна 
розглядати як утрачені можливості ефективності 
державного регулювання з погляду реалізації гро-
шово-кредитної політики. Таким чином, чим біль-
ший невикористаний резерв має центральний 
банк, тим більш неефективним він є.

Математично спосіб знаходження резерву 
матиме такий вираз:

�i sr
mpE� �� �� 1,                           (8)

де 1 – еталонне значення для будь-якого цен-
трального банку;

Esr
mp

� � – значення ефективності корпоративного 
управління досліджуваним банком;

θi – узагальнююча характеристика недоотрима-
ної величини суспільної довіри внаслідок нераціо-
нального використання інструментів грошово-кре-
дитної політики.

Отже, запропонований алгоритм оцінювання 
ефективності державного регулювання може бути 
використаний для виявлення резервів невикорис-
таних потужностей, а отже, для надання рекомен-
дацій щодо регламентів, інструментів чи методів 

грошово-кредитної політики, які сприятимуть під-
вищенню довіри до фінансовий сектору еконо-
міки і, відповідно, цінової стабільності, стійкості та 
надійності банківської системи, яких прагне досягти 
кожен центральний банк, ураховуючи обмежений 
обсяг фінансових ресурсів та інструментів.

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
виток фінансового сектору, забезпечений довірою 
до банківської системи, є важливою передумовою 
сталого економічного та соціального зростання. 
Вищезазначені внески у створення міцної та надій-
ної основи економічного зростання значною мірою 
залежать від ефективності державного регулювання 
з погляду стратегії грошово-кредитної політики, яка 
була прийнята. Вимірювання його ефективності є 
одним зі складних питань теорії та практики цен-
тральних банків. Існування великої кількості цілей 
грошово-кредитної політики, які, як правило, неодно-
рідні в різних країнах, труднощі в кількісному вимірі 
досягнень центрального банку, складність інстру-
ментів та механізмів, які центральні банки викорис-
товують для досягнення цілей, змушують до пошуку 
нових методик оцінювання. Для вимірювання ефек-
тивності державного регулювання в контексті цен-
трального банку було розроблено та застосовано 
непараметричний метод аналізу DEA, який набув 
широкого застосування під час вимірювання ефек-
тивності в банківській галузі. Для отримання надій-
ного, релевантного та інтерпретаційного результату 
вхідні та вихідні змінні були вибрані відповідно до 
основної стратегії та цілей більшості центральних 
банків. Коефіцієнти вхідних даних представлено 
компонентами балансових звітів центральних бан-
ків, які фіксують активи та зобов'язання, що виника-
ють у результаті використання набору інструментів 
та методів грошово-кредитної політики. Індекс моне-
тарної свободи та коефіцієнт монетизації еконо-
міки характеризують цінову стабільність, надійність 
та стабільність фінансової системи в кількісному 
вимірі і, отже, використовувалися як вихідні параме-
три моделі. Запропонований підхід до оцінювання 
ефективності грошово-кредитної політики може 
бути використаний для надання рекомендацій щодо 
регламентів та стимулів чи управлінських практик, 
які сприятимуть підвищенню довіри до фінансового 
сектору та цінової стабільності, яких прагне досягти 
кожен центральний банк, ураховуючи обмежений 
обсяг вкладень.
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У статті проаналізовано європейську 
та вітчизняну практики державного 
фінансування транспорту з визначен-
ням пріоритетності видатків на тран-
спорт у системі бюджетних видатків. 
Проведено групування країн – членів ЄС 
за такими двома ознаками, як частка 
видатків бюджету на транспорт у 
ВВП, середньорічний обсяг абсолют-
ного зростання (зменшення) видатків 
бюджету на транспорт у довгостроко-
вому періоді. Визначено, що видатки на 
транспорт належать до категорії пріо-
ритетних у країнах – членах ЄС, посту-
паючись лише видаткам на соціальний 
захист, охорону здоров'я, загальні дер-
жавні послуги, освіту та економічну 
діяльність без транспорту. Вітчиз-
няні реалії розподілу видатків Зведе-
ного бюджету України вказують на 
відмінність пріоритетів фінансування. 
Бюджетне фінансування транспортної 
інфраструктури в Україні поступається 
фінансуванню додатково за напрямами 
громадського порядку, безпеки та судо-
вої влади, а також оборони.
Ключові слова: видатки бюджету, тран-
спорт, транспортна інфраструктура 
держави, європейський досвід, Зведений 
бюджет України.

В статье проанализированы европей-
ская и отечественная практики государ-
ственного финансирования транспорта с 
определением приоритетности расходов 
на транспорт в системе бюджетных рас-
ходов. Проведено группирование стран – 
членов ЕС по таким двум признакам, как 
доля расходов бюджета на транспорт в 
ВВП, среднегодовой объем абсолютного 
роста (снижения) расходов бюджета 
на транспорт в долгосрочном периоде. 
Определено, что расходы на транспорт 
относятся к категории приоритетных в 
странах – членах ЕС, уступая лишь рас-
ходам на социальную защиту, здравоох-
ранение, общие государственные услуги, 
образование и экономическую деятель-
ность без транспорта. Отечественные 
реалии распределения расходов Сводного 
бюджета Украины указывают на разли-
чие приоритетов финансирования. Бюд-
жетное финансирование транспортной 
инфраструктуры в Украине уступает 
финансированию дополнительно за 
направлениями общественного порядка, 
безопасности и судебной власти, а 
также обороны.
Ключевые слова: расходы бюджета, 
транспорт, транспортная инфраструк-
тура государства, европейский опыт, 
Сводный бюджет Украины.

The article deals the current trends of government expenditure on transport in Ukraine and the 27 member countries of the European Union (EU). Transport 
infrastructure is an important factor for the proper functioning of the state, ensuring its investment attractiveness among external creditors, comfortable 
business and living population. One of the key tasks for the maintenance of transport infrastructure is the implementation of comprehensive government 
programs to financing to the development of the industry, based on the principles of systematization, efficiency and effectiveness, economic feasibility, suf-
ficient funding. Government expenditure on transport is a priority in the EU, second only to expenditure on social protection, health, general public services, 
education and economic activity. The Ukrainian realities of the distribution of expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine indicate a difference in 
priorities. Government expenditure on transport were lower than expenditures on social protection, education, national functions, health care, public order, 
security and the judiciary, defense, and economic activity. Budget financing of transport infrastructure in Ukraine is inferior to financing of public order, 
security and judiciary, defense. It is different from the practice of European countries. Grouping of the EU countries according to two criteria: the share of 
budget expenditures on transport in GDP, the average annual volume of absolute growth (decrease) of budget expenditures on transport in 2014-2018 
was performed. The share of government expenditure on transport in GDP in Ukraine corresponded to the level in countries such as Denmark, Germany, 
Spain, France, Italy, Lithuania, Malta, Portugal and the United Kingdom. The tendencies of government expenditure on transport are generalized. Despite 
the dynamic growth of expenditures on transport in Ukraine in the medium term, it was not possible to achieve a satisfactory state of transport infrastructure. 
The process of financial support of expenditures on transport within the budget and state programs is imperfect.
Key words: budget expenditures, transport, transport infrastructure of the state, European experience, Consolidated budget of Ukraine.

Постановка проблеми. Транспортна інфра-
структура є важливим чинником нормального функ-
ціонування держави, забезпечення її інвестиційної 
привабливості серед зовнішніх кредиторів, комфорт-
них умов ведення бізнесу та проживання населення. 
Одним із ключових завдань для утримання тран-
спортної інфраструктури є впровадження комплек-
сних державних програм фінансування розвитку 
галузі, що базуються на принципах системності, 
ефективності та результативності, економічної 
обґрунтованості, достатнього фінансування. Досвід 
упровадження попередніх програм характеризу-
ється так: «Фактично припинено роботи з будівни-
цтва автомобільних доріг, обсяги робіт із поточного 

середнього ремонту в десятки разів були меншими 
від нормативних, ямковість ліквідовували несвоє-
часно та не на всіх дорогах. Як наслідок, стан доріг 
погіршився до катастрофічного» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В українській фінансовій літературі проблематику 
фінансування транспорту досліджували А.В. Бази-
люк А.О. Безуглий, С.В. Бойко, В.Г. Виговський 
А.А. Возненко, В.В. Гошовська, Т.Г. Затонацька, 
О.І. Никифорук, Я.О. Овсянникова, О.М. Парубець 
Л.Ю. Чмирьова, Н.О. Федяй та ін. [2–9]. Попри 
наявний інтерес до окресленої проблематики, 
питання іноземного досвіду фінансування тран-
спорту та перспектив його імплементації у вітчиз-
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няних умовах не знайшли достатнього висвітлення 
(за винятком праць А.Є. Буряченко, В.С. Моро-
зова, О.І. Никифорука, О.Г. Харчук, І.В. Буце-
рога та ін. [6; 10–12]) та потребують додаткового 
дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз європейської та вітчизняної практики дер-
жавного фінансування транспорту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Видатки на транспорт, відповідно до Класифі-
кації функцій уряду (COFOG [13], розробленої в 
1999 р. Організацією економічного співробітни-
цтва та розвитку, належать до четвертої групи 
видатків із кодом 04.5 з такою внутрішньою 
структурою: 04.51 Автомобільний транспорт, 
04.52 Водний транспорт, 04.53 Залізничний тран-
спорт, 04.54 Авіаційний транспорт, 04.55 Трубо-
провідний та інші види транспорту. До складу дер-
жавних видатків на транспорт належать видатки 
на управління справами та службами експлуата-
ції, використання, будівництва та обслуговування 
систем та споруд усіх видів транспорту (за кодами 
04.51–04.55), будівництво та обслуговування 
автомобільних доріг, водних та повітряних тран-
спортних систем; збирання та розповсюдження 
загальної інформації, технічної документації та 
статистичних даних про експлуатацію транспорту 
та дорожньо-будівельну діяльність; гранти, позики 
чи субсидії на підтримку експлуатації, будівни-
цтва, обслуговування або модернізації об’єктів 
транспорту [13, с. 208–210].

Видатки бюджетів доцільно аналізувати за 
абсолютними та відносними показниками [14]. 
Видатки на транспорт усіх країн – членів ЄС у 
2018 р. становили 315 455 млн євро, що стано-
вить максимальне значення за останні три роки та 
є результатом тенденції до збільшення (+2,35% у 
2017 р. та +6,32% у 2018 р.).

Кумулятивний обсяг видатків на транспорт усіх 
28 країн – членів ЄС у 2014–2018 рр. становив 
1 491 998 млн євро, що поступався видаткам на соці-
альний захист (код COFOG – GF10 Social protection, 

обсяг бюджетних видатків – 14 239 554 млн євро), 
здоров'я (GF07 Health, 5 355 364 млн євро), загальні 
державні послуги (GF01 General public services, 
4 583 297 млн євро), освіту (GF09 Education, 
3 596 943 млн євро), економічна діяльність без тран-
спорту (GF0401-0404, 0406-0409 Economic affairs, 
1 676 117 млн євро). Водночас видатки на транспорт 
перевищували видатки за такими напрямами: 
житлово-комунальні послуги (GF06 Housing and 
community amenities, 448 280 млн євро), охорона 
навколишнього середовища (GF05 Environmental 
protection, 584 781 млн євро), відпочинок, культура 
та релігія (GF08 Recreation, culture and religion, 
798 609 млн євро), оборона (GF02 Defence, 
992 193 млн євро), громадський порядок та безпека 
(GF03 Public order and safety, 1 281 382 млн євро). 

За наведеними даними можна зробити висно-
вок, що видатки на транспорт належать до катего-
рії пріоритетних у країнах – членах ЄС, поступаю-
чись лише видаткам на соціальний захист, охорону 
здоров'я, загальні державні послуги, освіту та еко-
номічну діяльність без транспорту. Вітчизняні реа-
лії розподілу видатків Зведеного бюджету України 
вказують на відмінність пріоритетів фінансування. 
Частка видатків на транспорт коливалася від 3,5% 
до 5,6% із тенденцією до збільшення протягом 
2017–2018 рр. (табл. 1) та утримання досягнутого 
максимуму в 2019 р. С.В. Бойко, В.В. Гошовська, 
Н.В. Бойко за результатами проведених досліджень 
резюмують, що «негативно на стан доріг впливає не 
лише недостатній обсяг фінансування дорожнього 
господарства з державного та місцевих бюджетів, а 
й високий рівень його волатильності» [3, с. 27].

Видатки на транспорт були за обсягами фінан-
сування у 2014–2018 рр. меншими, ніж видатки 
на соціальний захист та соціальне забезпе-
чення, освіту, загальнодержавні функції, охорону 
здоров'я, громадський порядок, безпеку та судову 
владу, оборону, економічну діяльність. За даними 
пріоритетами варто відзначити, що бюджетне 
фінансування транспортної інфраструктури в 
Україні поступається фінансуванню громадського 

Таблиця 1
Структура видатків Зведеного бюджету України у 2014-2018 рр., %
Напрям видатків 2014 2015 2016 2017 2018

Загальнодержавні функції 14,7 17,3 16,1 15,7 15,3
Оборона 5,2 7,7 7,1 7,0 7,8
Громадський порядок, безпека та судова влада 8,6 8,1 8,6 8,4 9,4
Економічна діяльність 8,3 8,3 7,9 9,8 11,3
у тому числі транспорт 3,6 4,6 3,5 4,7 5,6
Охорона навколишнього природного середовища 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7
Житлово-комунальне господарство 3,4 2,3 2,1 2,6 2,4
Охорона здоров'я 10,9 10,4 9,0 9,7 9,3
Духовний та фізичний розвиток 2,7 2,4 2,0 23 2,3
Освіта 19,1 16,8 15,5 16,8 16,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 26,4 25,9 30,9 27,0 24,7

Джерело: складено за даними [15]
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порядку, безпеки та судової влади, а також обо-
рони, що становить відмінність від практики євро-
пейських держав.

Частка видатків на транспорт у ВВП – це клю-
човий відносний показник схильності держави до 
фінансування транспорту. За даними Євростату, 
середній рівень видатків на транспорт у європей-
ських країнах – 1,9–2,0% ВВП із високим рівнем 
варіації відносних показників (табл. 2). 

Якщо аналізувати відносні показники схиль-
ності європейських країн до фінансування тран-
спорту, вважаємо доцільним застосувати техно-
логію групування з графічним представленням 
одержаних результатів (рис. 1).

Перша групувальна ознака – частка видатків 
бюджету на транспорт у ВВП. Лідерами за част-
кою ВВП, що витрачаються на фінансування тран-
спорту, є Угорщина і Словаччина. Середній рівень 

бюджетного фінансування транспорту понад 3,0% 
ВВП характерний для Бельгії, Австрії, Естонії, Хор-
ватії, Румунії, Болгарії, Чехії, Люксембурга, Норве-
гії, Польщі. Середній рівень бюджетного фінансу-
вання транспорту близько 2,5% ВВП характерний 
для Греції, Латвії, Швеції, Швейцарії, Ісландії, 
Нідерландів, Фінляндії, Словенії. Видатки бюджету 
на транспорт на рівні до 2,0% ВВП характерні для 
Мальти, Німеччини, Ірландії, Іспанії, Франції, Іта-
лії, Литви, Португалії та Об'єднаного Королівства. 
Найнижчий показник у Кіпру (0,6–0,7% ВВП).

В Україні частка видатків на транспорт у ВВП 
у 2014 р. становила 1,18%, у 2015 р. – 1,56%, у 
2016 р. – 1,23%, у 2017 р. – 1,66%, у 2018 р. – 1,98%, 
у 2019 р. – 1,95% (рис. 2). На думку О.М. Пару-
бець та Д.О. Сугоняко, «сучасний стан економіки 
України та дефіцит коштів державного бюджету не 
дають змоги здійснювати масштабну фінансову 

Таблиця 2
Частка видатків на транспорт у ВВП у 2014–2018 рр., %

Країна 2014 2015 2016 2017 2018
Середньо-

річний темп 
приросту, %

ЄС – 28 країн (2013-2020) 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 0,0
Бельгія 3,1 2,8 2,6 2,7 2,8 -2,5
Болгарія 3,4 3,9 2,4 2,0 3,3 -0,7
Чехія 3,4 3,9 3,5 3,2 3,5 0,7
Данія 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 -3,6
Німеччина 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6
Естонія 3,0 3,2 2,7 3,2 2,6 -3,5
Ірландія 1,5 1,1 1,2 1,1 1,1 -7,5
Греція 2,5 3,1 3,0 2,2 1,8 -7,9
Іспанія 1,6 1,7 1,4 1,4 1,6 0,0
Франція 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 1,2
Хорватія 3,9 2,9 3,1 2,5 2,9 -7,1
Італія 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 -1,4
Кіпр 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 3,9
Латвія 2,7 2,3 2,4 2,4 2,7 0,0
Литва 1,2 1,5 1,8 1,6 1,6 7,5
Люксембург 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 -0,7
Угорщина 4,5 4,6 3,5 3,8 4,4 -0,6
Мальта 1,4 1,7 1,2 1,0 1,9 7,9
Нідерланди 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 -3,3
Австрія 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 -0,8
Польща 3,6 3,4 2,9 3,1 3,6 0,0
Португалія 2,4 1,9 1,8 1,8 1,8 -6,9
Румунія 3,9 3,4 3,3 2,6 2,3 -12,4
Словенія 2,5 2,9 1,9 2,2 2,5 0,0
Словаччина 4,7 6,0 4,4 3,8 4,0 -4,0
Фінляндія 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 -2,1
Швеція 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 0,0
Об'єднане Королівство 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 0,0
Ісландія 2,2 2,0 2,1 2,4 3,0 8,1
Норвегія 3,3 3,6 3,8 3,7 3,7 2,9
Швейцарія 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 0,0

Джерело: складено за даними [14]
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державну підтримку модернізації і розвитку тран-
спортного сектору» [8, с. 59].

Отже, можна стверджувати, що частка видатків 
на транспорт у ВВП в Україні відповідала рівню в 
таких європейських країнах, як Данія, Німеччина, 
Іспанія, Франція, Італія, Литва, Мальта, Португалія 
та Об'єднане Королівство.

Друга групувальна ознака – середньорічний 
обсяг абсолютного зростання (зменшення) видат-
ків бюджету на транспорт у довгостроковому пері-
оді. До європейських країн, що активно збільшу-
вали обсяги державного фінансування транспорту 
у 2014–2018 рр., належали Німеччина (серед-
ньорічне збільшення – 2 216 млн євро), Франція 

 
Рис. 1. Статистична карта видатків бюджету на транспорт у країнах – членах ЄС у 2014–2018 рр.

Джерело: побудовано за даними [14] із використанням додатку 3D Maps Excel
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Джерело: побудовано за даними [15]
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(+1 549 млн євро), Польща (+784 млн євро), Чехія 
(+472 млн євро), Іспанія (+462 млн євро). Проти-
лежні тенденції було діагностовано лише у п’яти 
країнах: Румунії (середньорічне зменшення – 
312 млн євро), Греції (-279 млн євро), Португалії 
(-148 млн євро), Хорватії (-43 млн євро), Данії 
(-7 млн євро).

Обсяг видатків Зведеного бюджету України на 
транспорт зменшився у 2016 р. на 250 млн євро, 
що становило 19,5% обсягу видатків на транспорт 
попереднього року. У 2017 р. видатки на тран-
спорт збільшилися на 612 млн євро, що дорівню-
вало чи перевищувало показники абсолютного 
приросту відповідних видатків у Швеції, Норвегії, 
Чехії, Данії, Естонії, Нідерландах, Австрії, Пор-
тугалії та інших країнах ЄС. У 2018 р. видатки 
на транспорт збільшилися на 541 млн євро, що 
дорівнювало чи перевищувало показники абсо-
лютного приросту відповідних видатків у Данії, 
Хорватії, Латвії, Литві, Нідерландах, Австрії, Сло-
ваччині, Швеції, Фінляндії та інших країнах ЄС. 
У 2019 р. позитивна динаміка продовжилася, 
проте інтенсивність зростання видатків Зведе-
ного бюджету України на транспорт скоротилася 
до 22,4%, що становило 490 млн євро та відпові-
дало діючій практиці більшості країн – членів ЄС. 
Водночас щорічні потреби у фінансуванні тран-
спортної інфраструктури України оцінюються у 
4,5 млрд євро [6, с. 46].

Висновки з проведеного дослідження. Ана-
ліз видатків на транспорт у контексті дослідження 
іноземної та вітчизняної практики дає змогу уза-
гальнити тенденції: попри динамічне зростання 
обсягів видатків на транспорт у середньостроко-
вому періоді, не вдалося досягти задовільного 
стану транспортної інфраструктури України; недо-
сконалим є процес фінансового забезпечення 
видатків на транспорт у межах бюджетних та дер-
жавних цільових програм.

Видатки на транспорт належать до катего-
рії пріоритетних у країнах – членах ЄС, посту-
паючись лише видаткам на соціальний захист, 
охорону здоров'я, загальні державні послуги, 
освіту та економічну діяльність без транспорту. 
Вітчизняні реалії розподілу видатків Зведеного 
бюджету України вказують на відмінність прі-
оритетів фінансування, оскільки видатки на 
транспорт були за обсягами фінансування у 
2014–2018 рр. меншими, ніж видатки на соціаль-
ний захист та соціальне забезпечення, освіту, 
загальнодержавні функції, охорону здоров'я, 
громадський порядок, безпеку та судову владу, 
оборону, економічну діяльність. Бюджетне 
фінансування транспортної інфраструктури в 
Україні поступається фінансуванню громад-
ського порядку, безпеки та судової влади, а 
також оборони, що становить відмінність від 
практики європейських держав.
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У статті здійснено огляд ринку цінних 
паперів в Україні, а також виявлення основ-
них проблем, які гальмують їх розвиток, 
запропоновано напрями їх подолання. Хоча 
постійно проводяться економічні зрушення, 
реформи, підвищується прожитковий 
мінімум та інші економічні показники соці-
ального розвитку, це все є недостатнім. 
Постійно існує необхідність у значних інвес-
тиціях для фінансування створення робочих 
місць, інфраструктурних проєктів, забезпе-
чення продовольчої та екологічної безпеки. 
Тому запропоновано ринок цінних паперів як 
можливість подолання економічної скрути, 
можливість забезпечення сталого розвитку 
і міцної економіки. Обґрунтовано необхід-
ність розвитку ринку цінних паперів в Укра-
їні, їх перспективність у розвитку економіки, 
забезпеченні підвищення енергоефектив-
ності, екологічності в країні, поліпшенні еко-
номічної ситуації, фінансової безпеки країни. 
Ринок цінних паперів розглядається як один 
з ефективних механізмів виходу з економіч-
них криз. 
Ключові слова: ринок цінних паперів, управ-
ління грошово-кредитною політикою, інвес-
тування, зелені облігації, фінансова безпека, 
інноваційне управління підприємствами.

В статье осуществлен обзор рынка цен-
ных бумаг в Украине, а также выявлены 

основные проблемы, которые тормозят 
его развитие, предложены направления их 
преодоления. Хотя постоянно проводятся 
экономические реформы, повышается про-
житочный минимум и другие экономические 
показатели социального развития, это 
все является недостаточным. Постоянно 
существует необходимость в значитель-
ных инвестициях для финансирования соз-
дания рабочих мест, инфраструктурных 
проектов, обеспечения продовольственной 
и экологической безопасности. Как возмож-
ность преодоления экономического кризиса, 
возможность обеспечения устойчивого 
развития и прочной экономики предложен 
рынок ценных бумаг. Обоснована необхо-
димость развития рынка ценных бумаг в 
Украине, их перспективность в развитии 
экономики, обеспечении повышения энерго-
эффективности, экологичности в стране, 
улучшении экономической ситуации, финан-
совой безопасности страны. Рынок ценных 
бумаг рассматривается как один из эффек-
тивных механизмов выхода из экономиче-
ских кризисов.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, 
управление денежно-кредитной полити-
кой, инвестирование, зеленые облигации, 
финансовая безопасность, инновационное 
управление предприятиями.

The article considers the review of the security market in Ukraine, as well as identifies the main problems that hinder development and suggests 
ways to overcome them. Although economic changes, reforms, living wages and other economic indicators of social development are constantly 
being carried out, all this is insufficient. There is a constant need for significant investments to finance job creation, infrastructure projects, food and 
environmental security. Therefore, the security market is proposed as an opportunity to overcome economic hardship, the ability to ensure sustain-
able development and a strong economy. The necessity of security market development in Ukraine, their prospects in economic development, ensur-
ing energy efficiency, environmental friendliness in the country, improving the economic situation, financial security of the country is substantiated 
and the securities market is considered as one of the effective mechanisms in overcoming economic crises. The security market can be a powerful 
source of financing the economy. Due to the lack of a unified policy of regulating the securities market, there is a problem that hinders the develop-
ment of the stock market and the economy, which does not allow out of the economic crisis. Lack of confidence in financial markets, low financial 
literacy of the population, instability of monetary policy, tax legislation – all these do not contribute to the formation and development of the security 
market in Ukraine. Today, environmental investment is relevant, it will have a positive impact on the management of the security market, which, on 
the one hand, will allow for economic development, modernization of production, its environmental friendliness, and on the other hand – will promote 
the reform of the economy as a whole, and also, the worldview of the population. The development of "green bonds", according to world experience, 
will contribute to the formation and future development of the securities market, increase energy efficiency, environmental friendliness in the country, 
improve the economic situation, financial security and be an effective mechanism for overcoming economic crises.
Key words: securities market, money-and-credit policy management, investment, green bond, financial security, innovative entity management.

Постановка проблеми. Сучасна економіка 
України за свою історію дуже часто поставала 
перед кризами, які негативно впливали і вплива-
ють на подальший розвиток: у 1994 р. – гіперін-
фляція, 1998, 2008 рр. – фінансова та економічна 
криза, 2014 р. – загострення економічної ситу-
ації через воєнні дії на Донбасі та втрату Криму, 
2020 р. – криза, яка спричинена коронавірусом 
SARS COVID-19. Економіка ще не встигла відно-
витися і зміцнитися, оскільки кожне випробування 
є досить болісним як для країни, так і населення, 
більшість якого постійно балансує на ліній бід-
ності. Хоча і постійно проводяться економічні 
зрушення, реформи, підвищується прожитковий 

мінімум та інші економічні показники соціального 
розвитку, це все є недостатнім. Постійно існує 
необхідність у значних інвестиціях для фінансу-
вання створення робочих місць, інфраструктурних 
проєктів, забезпечення продовольчої та екологіч-
ної безпеки, тому пропонуємо ринок цінних папе-
рів як можливість подолання економічної скрути 
та розглядаємо його як можливість забезпечення 
сталого розвитку і міцної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням ринку цінних паперів займалося 
багато вчених, зокрема М.В. Рубаха, О.Л. Руда, 
Т.К. Мещерякова, які розглядали становлення і 
сучасний стан. Однак залишилися істотні питання, 
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які потребують вирішення і висвітлення й які роз-
глянуто у даній статті.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
огляд ринку цінних паперів в Україні, а також вияв-
лення основних проблем, які гальмують його роз-
виток, та запропонування напрямів їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок цінних паперів України є важливим складни-
ком ефективності і процвітання економіки та показ-
ником розвитку як ринку капіталу, так і фінансової 
системи. Сучасний стан фондового ринку та його 
структура сформувалися внаслідок трансформа-
ції економічної системи, яка відбулася в Україні під 
впливом внутрішніх чинників її розвитку, а також 
зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках 
упродовж останніх років, а також зміни попиту і про-
позиції на міжнародній арені товарів та послуг [1].

У розвинених країнах за допомогою ринку цін-
них паперів забезпечується переміщення капіталу 
з менш рентабельних у більш рентабельні галузі. 
Причому здійснюється мобілізація тимчасово 
вільних коштів для задоволення потреб держави 
і здійснення інвестиційних проєктів, що особливо 
важливо в умовах виходу з кризи, яка спричинена 
коронавірусом SARS COVID-19. При цьому пере-
розподіл коштів здійснюється не на основі адміні-
стративних рішень, а з урахуванням найбільшої 
ефективності виробництва, дає змогу сформувати 
більш екологічну, інноваційну структуру економіки. 
Безперечно, у цих умовах зростає значення дер-
жави у регулюванні ринку цінних паперів, яка на 
основі стратегії розвитку розробляє законодавчу 
базу та встановлює «правила гри», забезпечує 
контроль, безпеку інвесторів, створює для них 
інформаційну систему. 

Для того щоб довести необхідність зосередити всі 
зусилля саме на розвитку ринку цінних паперів, роз-
глянемо функції, які він виконує. Різні джерела систе-
матизують їх по-різному. Переважно виділяють: 

1. перерозподільну функцію (сутність якої 
полягає у перерозподіленні грошей між різними 
сферами і галузями);

2. функцію хеджування (страхування фінансо-
вих ризиків);

3. цінову функцію (у тому числі складання рин-
кових цін);

4. комерційну функцію (одержання доходу від 
операцій на ринку);

5. інформаційну функцію (відомості про об'єкти 
торгівлі, які можуть істотно вплинути на попит і 
пропозицію на ринку);

6. регулюючу функцію (тобто «правила гри» 
ринку, вирішення спорів та ін., органи управління 
та контролю) [2].

Держава виступає емітентом і водночас інвес-
тором, що дає змогу проводити макроекономічну 
грошово-кредитну політику та концентрувати увагу 
учасників ринку на найбільш ефективних і важливих 

для країни напрямах розвитку (екологічне, іннова-
ційне, забезпечення продовольчої безпеки, охорони 
здоров’я, оновлення основного капіталу та ін.). 

За допомогою ринку цінних паперів здійснюється:
– регулювання нагромадження фінансових 

ресурсів;
– зменшення дефіциту державного та місце-

вого бюджетів;
– вирішуються проблеми, які спричинюють 

неплатежі та заборгованості;
– забезпечується вихід цінних паперів на сві-

тові фондові ринки.
Велике значення у регулюванні ринку цінних 

паперів відводиться Національному банку України 
та Міністерству фінансів. Між цими державними 
установами відсутня єдина політика, яка діє іноді 
всупереч інтересам країни і не сприяє розвитку 
ринку цінних паперів та економіки. Так, НБУ здій-
снює емісію цінних паперів і продає їх комерційним 
банкам, які отримують стабільні відсотки і незаці-
кавлені кредитувати реальний сектор економіки, 
що пов’язано з існуючим інвестиційно неприва-
бливим кліматом у країні. Водночас Мінфін про-
дає цінні папери (державні облігації) іноземним 
інвесторам під високі відсотки, «латаючи» дірки у 
бюджеті, не розробивши стратегічні напрями вкла-
дання капіталу, які здатні стрімко збільшити темпи 
виробництва, створити робочі місця, вирішувати 
соціальні проблеми. У результаті заборгованість 
держави стрімко зростає без надії швидко повер-
нути борги.

Усе це свідчить, що державна політика на ринку 
цінних паперів не тільки неефективна, а й небез-
печна в умовах виходу з кризи, у тому числі причи-
неної вірусом. Окрім того, у країні майже відсутній 
ринок муніципальних цінних паперів, що в майбут-
ньому буде стримувати реформування фінансової 
децентралізації у регіонах.

У країнах із розвиненою ринковою економікою 
функціонує понад 200 фондових бірж, і майже 
кожна з них має власну систему біржових індексів, 
що відображають рівень і динаміку цін на акції, які 
включені у лістинг. Результати фінансового аналізу 
провідних рейтингових агентств висвітлюються у 
ділових виданнях.

Найпоширенішими у фінансових колах є індекси, 
розроблені у США. Серед тих, що розраховуються 
у США, виокремлюють такі: індекс Доу-Джонса 
(Dow-Jones Average), Wilshire 5000-Equality Index, 
Standard & Poor’s 500 (S&P 500 Stock), індекси 
Національної асоціації дилерів по цінних паперах 
(NASDAQ Index) та Американської фондової біржі 
(AMEX Market Value Index) та ін.

Одним із найвідоміших є індекс Доу-Джонса. Це 
перший фондовий індикатор, який був розробле-
ний і застосований у 1884 р. Чарльзом Доу. Зведе-
ний індекс Доу-Джонса (відомий також як Індекс-65) 
розраховується на основі трьох спеціалізованих 
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(галузевих) індексів: промислового DJIA (до розра-
хункової бази включено курси акцій 30 корпорацій), 
транспортного (акції 20 залізничних, авіа- та авто-
транспортних корпорацій, застосовується з 1887 р.) 
та комунального (відображає динаміку за акціями 
15 компаній, що займаються газо– та електропос-
тачанням, застосовується з 1929 р.) [3].

В Україні вітчизняні індекси не розкривають 
становище не тільки на ринку цінних паперів, а й 
в економіці у цілому та ніяк не впливають на сві-
тові ринки. Це пов’язано з тим, що в Україні за 
роки незалежності здійснилася деіндустріалізація. 
Сировинна, аграрна економіка – це ознаки від-
сталості, що не дає змоги швидко розвиватися і 
забезпечувати високі життєві стандарти. 

Розвитку фондового ринку України, на нашу 
думку, сприятимуть скоординована державна 
політика, випуск муніципальних цінних паперів та 
створення інноваційно-інвестиційного банку, здат-
ного підтримати перспективні напрями розвитку 
економіки.

Подальший розвиток ринку цінних паперів в 
Україні сприятиме позитивному розвитку інвес-
тування, як внутрішнього, так і зовнішнього. Це є 
вкрай актуальним, оскільки релевантність інвес-
тування в Україні доведена багатьма вченими та 
економістами.

Низький рівень життя не сприяє інвестиційній 
діяльності, формуванню інвестиційної структури 
ринку, інфраструктури природоохоронної діяль-
ності, а також формуванню сучасного ринку цінних 
паперів. Підняття життєвого рівня можливе лише 
в умовах реформування всієї економіки, станов-
лення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. 
Дані заходи сприятимуть інноваційному управ-
лінню підприємствами, що особливо важливо в 
умовах криз. 

Так, існує думка, що сьогодні істотний вплив 
має не просто інвестування, а екологічне інвес-
тування. Інвестиційна діяльність передбачає не 
тільки отримання прибутку, а й вирішення соці-
альних проблем, зокрема охорона навколишнього 
середовища. На жаль, в охороні навколишнього 
середовища не завжди зацікавлені підприємства, 
тому що екологічні інвестиції сприяють іноді зрос-
танню витрат і зменшенню прибутку та рента-
бельності виробництва. У зв’язку із цим виникає 
потреба втручання держави [4].

Держава має забезпечувати інноваційно-тех-
нологічну безпеку. Але існує низка проблем, які 
створюють перешкоди. Серед них – сировинна 
та олігархічна економіка. Це стримує розвиток 
країни, знижує її інвестиційну привабливість та 
знижує ефективність реформування децентралі-
зації регіонів. Так, з одного боку, підприємства не 
завжди можуть випускати екологічну, інноваційну, 
безпечну продукцію. З іншого боку, населення не 
може її придбати через низьку купівельну спро-

можність. Уважаємо, що розвиток ринку цінних 
паперів дасть поштовх для розвитку грошово-кре-
дитної системи, створить можливість створення 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку дер-
жави, підприємств, забезпечення населення якіс-
ною, екологічною, інноваційною продукцією, що 
дасть змогу підвищити рівень життя і зростання 
ВВП, забезпечить незалежність і безпеку країни, 
тобто вирішити економічні і соціальні проблеми, 
допоможе вийти з кризового становища [5].

Серед чинників, які негативно впливають на 
становлення ринку цінних паперів в Україні, слід 
назвати повну відсутність довіри до фінансових 
ринків, низьку фінансову грамотність населення, 
недостатню інформованість про функціонування 
ринку, а також нестабільне фінансове положення і 
невпевненість громадян у тому, що через певний час 
держава буде здатна виконати свої зобов'язання. 
Населення уникає ринок цінних паперів, що унемож-
ливлює зусилля і стримує розвиток, тому необхідно 
об'єднати зусилля держави і учасників фінансового 
ринку. Істотну роль виконуватиме цілісна, послі-
довна державна грошово-кредитна політика [6].

Як уже згадувалося, проблеми екології прямо 
пропорційно впливають на бізнес, у тому числі на 
становлення і розвиток цінних паперів. 

У світі нині набирають популярність «зелені 
облігації» – боргові інструменти, які використову-
ються для залучення коштів на проєкти розвитку 
відновлювальної енергетики, енергоефективності 
та екологічно чистого транспорту. Уважається, що 
обсяг розміщення цих паперів цього року може 
досягти $200 млрд, а потенційний обсяг ринку, 
згідно з прогнозами, – $100 трлн. Так, у 2016 р. 
в Люксембурзі почала функціонувати перша між-
народна біржа зелених облігацій. Там обертається 
більше половини емітованих і верифікованих 
зелених облігацій 108 випусків у 19 валютах від 
22 емітентів із капіталізацією в $55 млрд. Це може 
бути одним із можливих прогресивних напрямів 
розвитку фондового ринку в Україні.

Кошти від продажу «зелених облігацій» можуть 
направлятися виключно на фінансування так зва-
них «зелених» проєктів, що сприятиме підвищенню 
енергоефективності і модернізації виробництва [7].

Згідно з результатами аналізу, проведе-
ного наприкінці року організацією Climate Bond 
Initiative, глобальні випуски «зелених облігацій» у 
2018 р. досягли $167,3 млрд, що на 3% більше, 
ніж у 2017 р. У 2018 р. також спостерігається зрос-
тання випусків, які спрямовані на цілі сталого роз-
витку (SDG), соціальних облігацій.

Фінансові корпорації забезпечили випуск «зеле-
них облігацій» на суму $49 млрд, або 29% від 
загального обсягу річних, порівняно з 14% у 2017 р. 
Industrial Bank Co, ING і ICBC становили майже тре-
тину всього сегменту, що свідчить про зростання 
ролі ринку «зелених» позик і «зелених» фінансів.
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США, Китай і Франція очолюють рейтинги країн 
із 47% світової емісії у 2018 р. Industrial Bank Co 
був другим за величиною глобальним емітентом 
і найбільшим із Китаю. Його випуск на загальну 
суму $9,6 млрд становить 31% від загальної суми 
Китаю. Франція була третім за величиною емітен-
том у світі. Два випуски її державних «зелених 
облігацій» становили $6 млрд, або 42% випусків 
країни за 2018 р. 

Це все говорить про те, що даний вид фінансо-
вих інструментів є актуальним для нашої країни, 
може позитивно вплинути на розквіт українського 
ринку цінних паперів. Необхідно враховувати сві-
товий досвід і тенденції. Серед країн, які приєд-
налися до випуску «зелених облігацій», – Бель-
гія, Ірландія, Литва, Польща. Це перспективний 
напрям, який дасть стрімкий поштовх до розвитку, 
підвищить надходження до державного бюджету, 
підвищить показник ВВП, поліпшить інвестиційну 
привабливість країни, допоможе у подоланні криз, 
а також покращить добробут населення, та забез-
печить фінансову безпеку країни [8; 9]. Держенер-
гоефективність та проєкт UNIDO «Підвищення 
енергоефективності та стимулювання викорис-
тання відновлюваних джерел енергії в агрохар-
чових та інших малих та середніх підприємствах 
України» розроблюють певні шляхи щодо фор-
мування ринку «зелених облігацій», але вважа-
ємо, що держава має розробити поняття сутності 
«зелених облігацій», чіткого процесу, принципів їх 
емісії, порядку звітування, а також стимулювати 
фінансові ринки до інноваційних екологічних про-
єктів і контролювати їхню діяльність. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, з проведеного дослідження можна зробити 
такі висновки:

1. Ринок цінних паперів може стати могутнім 
джерелом фінансування економіки. Через відсут-
ність єдиної політики регулювання ринку цінних 
паперів існує проблема того, що стримується роз-
виток фондового ринку та економіки, що не дає 
можливості виходу з економічної кризи. 

2. Сировинна, аграрна економіка не здатна 
швидко забезпечити високі життєві стандарти. 
Для розвитку ринку цінних паперів, виходу країни 
з кризи доцільним стане створення інноваційно-
інвестиційного банку, здатного підтримати пер-
спективні напрями розвитку економіки, забезпе-
чить інноваційне управління підприємствами. 

3. Відсутність довіри до фінансових ринків, 
низька фінансова грамотність населення, неста-
більність грошово-кредитної політики, податко-
вого законодавства не сприяють становленню та 
розвитку ринку цінних паперів в Україні. Необхідна 
цілісна грошово-кредитна політика і втручання 
держави у вирішення даної проблеми.

4. Оскільки сьогодні актуальним є екологічне 
інвестування, це позитивно відіб’ється на управ-

лінні ринку цінних паперів, що, з одного боку, дасть 
можливість для розвитку економіки, модернізації 
виробництва, його екологічності, а з іншого – спри-
ятиме реформуванню економіки у цілому, а також 
світогляду населення.

5. Розвиток «зелених облігацій», як свідчить сві-
товий досвід, сприятиме становленню і перспек-
тивному напряму розвитку ринку цінних паперів, 
забезпечить підвищення енергоефективності, еко-
логічності в країні, поліпшить економічну ситуацію, 
фінансову безпеку та буде ефективним механіз-
мом виходу з економічних криз.
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Науковими працівниками розглянуто знач-
ний обсяг теоретичних, методологічних 
та прикладних питань розвитку медичного 
страхування. Медичне страхування – вид 
страхування від ризику витрат, пов’язаних 
з отриманням страхувальником медичної 
допомоги. У більшості країн воно є фор-
мою соціального захисту майнових інте-
ресів населення в системі охорони здоров’я. 
Актуальна проблема розвитку медичного 
страхування на разі є не вирішеною і про-
довжує зростати. Указаний спектр питань 
має дискусійний характер і вимагає подаль-
шого вдосконалення в напрямі поліпшення 
обслуговування населення. У результаті 
дослідження нами діагностовано стан, 
проблеми та реальні перспективи розвитку 
медичного страхування в Україні. Діагнос-
товано основні види та напрями розвитку 
медичного страхування, що сприятимуть 
поліпшенню медичного обслуговування насе-
лення. Переведення медичної галузі України 
на ринкові засади – довготривалий меха-
нізм. Це динамічний процес організаційного 
й управлінського характеру, який потребує 
адаптації чинної системи охорони здоров’я 
до економічних, політичних і соціальних умов 
нашої держави, що постійно змінюються й 
удосконалюються.
Ключові слова: медичне страхування, 
фінансування, охорона здоров’я, ринок 
медичного страхування, страхові компанії, 
медична реформа. 

Научными работниками рассмотрен значи-
тельный объем теоретических, методоло-

гических и прикладных вопросов развития 
медицинского страхования. Медицинское 
страхование – вид страхования от риска 
расходов, связанных с получением стра-
хователем медицинской помощи. В боль-
шинстве стран оно является формой 
социальной защиты имущественных 
интересов населения в системе здравоох-
ранения. Актуальная проблема развития 
медицинского страхования в настоящее 
время является нерешенной и продолжает 
расти. Указанный спектр вопросов имеет 
дискуссионный характер и требует даль-
нейшего совершенствования в направле-
нии улучшения медицинского обслуживания 
населения. В результате исследования 
нами диагностировано состояние, про-
блемы и реальные перспективы развития 
медицинского страхования в Украине. 
Рассмотрены основные виды и направле-
ния развития медицинского страхования, 
которые будут способствовать улучше-
нию медицинского обслуживания населения. 
Перевод медицинской отрасли Украины на 
рыночные основы – длительный механизм. 
Это динамический процесс организацион-
ного и управленческого характера, кото-
рый требует адаптации действующей 
системы здравоохранения в экономических, 
политических и социальных условиях нашей 
страны, которые постоянно меняются и 
совершенствуются.
Ключевые слова: медицинское страхо-
вание, финансирование, здравоохранение, 
рынок медицинского страхования, страхо-
вые компании, медицинская реформа.

Researchers have considered a significant amount of theoretical, methodological and applied issues in the development of medical insurance. Medical 
insurance is a type of insurance against the risk of costs associated with receiving medical care by the insured. In most countries, it is a form of social 
protection of the property interests of the population in the health care system. The current problem of health insurance development is currently unre-
solved and continues to grow. This range of issues is debatable and requires further improvement to improve public services. As a result of the study, 
we studied the state, problems and real prospects for the development of medical insurance in Ukraine. The main types and directions of health insur-
ance development that will contribute to the improvement of medical care are considered. In our opinion, the main problem of imperfect medical care in 
Ukraine is the problem of untimely diagnosis of the disease due to lack of quality examination, because during the years of independence the medical 
system has become so corrupt, unable to provide proper medical care that mortality in Ukraine is much higher. Therefore, after the entry into force of 
health care reform, which does not address the issue of compulsory medical insurance, it is advisable to consider all possible health insurance systems, 
taking into account the experience of foreign countries, to analyze all bills developed to implement health insurance in Ukraine. The development of 
voluntary health insurance is an objective need that can raise the level of public health, ensure the flow of funds into the social sphere. The transfer of 
the medical industry of Ukraine to market principles is a long-term mechanism. It is a dynamic process of organizational and managerial nature, which 
requires the adaptation of the current health care system to the economic, political and social conditions of our state, which are constantly changing and 
improving. The new modern model of financing the health care system should include clear and transparent state guarantees for the provision of medical 
care, financial protection of citizens in case of illness, efficient allocation of financial resources and reduction of informal payments.
Key words: medical insurance, financing, healthcare, medical insurance market, insurance companies, medical reform, SWOT-analysis.

Постановка проблеми. Майбутнє України 
насамперед залежить від її громадян, здорових 
громадян. У прагненні стати європейською дер-
жавою нам потрібно забезпечити гідний рівень 
життя людини, що сьогодні не вдається. За кіль-
кістю смертей від раку Україна посідає друге місце 
в Європі (після Росії). Головною проблемою цього 
є проблема невчасної діагностики захворювання 
через відсутність можливості якісного огляду, 
адже за роки незалежності медична система стала 
настільки корумпованою, не здатною забезпечити 
належний медичний догляд, що рівень смертності 

в Україні значно вищий за рівень народжуваності. 
Тому після вступу в дію медичної реформи, в якій 
питання обов’язкового медичного страхування не 
розглядається, доцільно розглянути всі можливі 
системи медичного страхування, врахувавши 
досвід зарубіжних країн, проаналізувати всі зако-
нопроєкти, які розроблялися з метою доцільності 
впровадження медичного страхування в Україні. 

Необхідність державного соціального медич-
ного страхування в Україні зумовлює сучасний 
стан та порядок фінансування галузі охорони 
здоров’я, основною вадою якого є використання 
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єдиного вагомого джерела фінансування – 
бюджетних коштів. Дефіцит фінансових ресурсів 
накладає суттєві обмеження на розвиток інфра-
структури медичних закладів і на рівень якості 
медичної допомоги, тому розвиток добровільного 
медичного страхування є об’єктивною потребою, 
здатною підняти рівень охорони здоров’я насе-
лення, забезпечити надходження грошових коштів 
у соціальну сферу. Усе це підкреслює актуальність 
теми дослідження.

У рамках реформування української еконо-
міки питання медичного забезпечення вітчизня-
них громадян є одними з найбільш актуальних і 
обговорюваних. Важливість медичного забезпе-
чення полягає у соціальній, економічній і мораль-
ній відповідальності держави перед громадянами, 
оскільки здоров’я нації є базовою умовою еконо-
мічного розвитку країни і соціального благопо-
луччя суспільства. В умовах ринкових відносин 
медичне страхування є найважливішою складо-
вою частиною системи охорони здоров’я, покли-
каною усувати або пом’якшувати вплив низки 
непередбачених обставин, які виникають у житті 
людини і негативно відбиваються на його здоров’ї, 
шляхом повного або часткового відновлення пра-
цездатності. Сьогодні в Україні медичне страху-
вання користується низьким попитом та є мало-
доступним для населення [1, c. 36].

Нині діє добровільне медичне страхування – 
один із видів особистого страхування, який забез-
печує можливість повної або часткової виплати 
коштів за надання медичних і медико-профілак-
тичних послуг застрахованим особам у разі роз-
ладів здоров’я відповідно до умов укладеного 
договору та правил страхування. Добровільне 
медичне страхування є гарною мотивацією для 
співробітників, але більшість громадян України 
все одно не страхується.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-
ковими працівниками проаналізовано теоретичні, 
методологічні та прикладні аспекти проблеми стра-
хування, однак питання розвитку медичного страху-
вання досі залишається невирішеним та продовжує 
загострюватися. Вивченням питань упровадження 
обов’язкового медичного страхування займалися 
такі науковці: А. Череп, Л. Волохова, Л. Полятикіна, 
О. Сокирко, О. Сова, Т. Завора та ін.

Дане коло проблем має дискусійний характер 
та вимагає подальшого розроблення з метою вдо-
сконалення механізму функціонування медичного 
страхування в Україні.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
теоретичне та аналітичне визначення сучасного 
стану обов’язкового медичного страхування в 
Україні й пошук перспектив щодо впровадження 
медичного страхування на основі законопроєктів.

Відповідно до мети, визначено основні зав-
дання, які включають дослідження суті медичного 

страхування в Україні, оцінку сучасного стану 
медичного страхування в Україні та пошук шляхів 
упровадження та вдосконалення медичного стра-
хування в Україні. У зв’язку із цим вони потребують 
подальшого ґрунтовного дослідження для вияв-
лення дієвих шляхів у вирішенні існуючих проблем. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний стан системи охорони здоров’я в Укра-
їні не дає змоги повною мірою забезпечити право 
громадян на медичну допомогу на рівні, перед-
баченому міжнародними стандартами й законо-
давством країни. Зазначені вище чинники значно 
ускладнюють процес забезпечення фінансування 
медичної допомоги [2, с. 18]. Потребує змін чинна 
система фінансування закладів охорони здоров’я – 
переходу на принципи фінансування вартості кон-
кретної медичної послуги, наданої конкретному 
громадянину. 

Страхова медицина є реальною альтернативою 
бюджетному фінансуванню, яке вже не спроможне 
забезпечити конституційне право громадян на отри-
мання безоплатного медичного обслуговування. 
Розвиток медичного страхування є об’єктивною 
потребою, яка є необхідністю забезпечити надхо-
дження коштів до галузі охорони здоров’я.

Галузь охорони здоров’я майже повністю зале-
жить від державного бюджетного забезпечення. 
Розвиток та залучення інших джерел фінансу-
вання, наприклад страхових компаній, стриму-
ються недостатнім зацікавленням громадян та 
дещо негативним ставленням державних органів 
управління охороною здоров’я до суб’єктів під-
приємництва, що підтверджується величиною 
валових надходжень страхових платежів (премій, 
внесків) до страхових компаній у сфері охорони 
здоров’я [3, с. 1140–1141].

Фінансування системи охорони здоров’я буду-
ється на поєднанні різних елементів із перева-
гою тієї чи іншої форми. Велика частка медичних 
послуг фінансується через обов’язкові законо-
давчі форми медичного страхування або безпосе-
редньо державою через бюджет. Частково медичні 
послуги купуються населенням на добровільній 
основі. Це відбувається або на основі прямої 
сплати послуг охорони здоров’я, або через добро-
вільне медичне страхування [4, с. 82].

Вагомими проблемами низького рівня розвитку 
медичного страхування в Україні є: 

– неефективна структура та брак територі-
альної єдності системи обов’язкового медичного 
страхування; 

– паралельне функціонування системи обов’яз-
кового та добровільного медичного страхування; 
відсутність чіткого розмежування платних і безко-
штовних медичних послуг у вітчизняній законодав-
чій базі; 

– скорочення обсягу державного фінансування 
системи охорони здоров’я; 
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– неефективність використання виділених дер-
жавних фінансових ресурсів.

Початком реформування системи охорони 
здоров’я є запровадження сімейної медицини 
європейського зразка на базі існуючої первин-
ної ланки української системи охорони здоров’я 
(поліклініки, амбулаторії тощо). Також уряд схва-
лив Концепцію розвитку системи громадського 
здоров’я в Україні, яка розкриває основні засади 
для зміни фокусу системи охорони здоров’я від 
політики лікування до політики зміцнення та збе-
реження здоров’я людини [5].

Сьогодні в Україні розповсюдження реклами й 
інших інформаційних потоків, підвищення вимог 
споживачів до якості медичних послуг, застосування 
новітніх технологій у процесі діагностики та ліку-
вання захворювань стимулюють страхові компанії 
до пошуку і розроблення нових способів стратегіч-
ного управління, що, своєю чергою, підвищує рівень 
якості надання медичних послуг та конкурентоспро-
можності окремих страхових компаній [6].

Для визначення перспектив побудови ефективної 
системи медичного страхування в Україні ми дослі-
дили вплив внутрішнього та зовнішнього середо-
вища на розвиток ринку медичного страхування у 
цілому за допомогою SWOT-аналізу (табл. 1).

Аналізуючи перелічені вище проблеми, ми 
бачимо, що основна роль у вирішенні їх відво-
диться державі. 

В Україні найбільш дієвою буде комбінація стра-
тегії управління витратами на основі попиту з кон-
кретним обмеженим обсягом фінансових ресурсів 
та стимулювання населення до догляду за влас-
ним здоров’ям і профілактики захворювань.

На нашу думку, держава повинна подбати 
про наявність відповідного законодавства, яке 
б захищало інтереси всіх суб’єктів ринку медич-
ного страхування. За формою проведення стра-
хування поділяють на добровільне (страхування, 
що здійснюється на основі договору між страху-
вальником і страховиком) та обов’язкове (ґрун-
тується на засадах імперативності, виникає на 
основі закону незалежно від волі учасників стра-
хових правовідносин, їх фінансових можливос-
тей) [7, с. 19]. У ст. 6 та ст. 7 Закону України «Про 
страхування» зазначено, що медичне страху-
вання може здійснюватися як у добровільній, так 
і в обов’язковій формі [8].

Вирішенням проблеми існування системи 
обов’язкового медичного страхування є впро-
вадження бюджетно-страхової моделі, за якої 
система фінансування охорони здоров’я здій-
снюватиметься на трьох рівнях: державне фінан-
сування, обов’язкове медичне страхування та 
добровільне медичне страхування [9, с. 27]. 
Медична допомога фінансуватиметься за раху-
нок бюджетних коштів – перший рівень, базовий, 
життєзберігаючий. Другий рівень – основний, 
здоров’язберігаючий – це обов’язкове медичне 
страхування, яке оплачується страховими компа-
ніями, що мають відповідну ліцензію на здійснення 
відповідного виду медичного страхування. Третій 
рівень – сервісний, який фінансуватиметься за 
рахунок програм добровільного медичного страху-
вання та покриватиме все те, що не покривається 
двома попередніми рівнями. Вивчення зарубіж-
ного досвіду дає змогу припустити, що ідеальна 
модель для України – це бюджетно-страхова 

Таблиця 1
SWOT-аналіз ринку медичного страхування

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

В
Н

УТ
РІ

Ш
Н

Є
 С

ЕР
ЕД

О
В

И
Щ

Е Сильні 
сторони

Можливості Загрози
– введення обов’язкового медичного 
страхування та розвиток добровільного 
медичного страхування, розвиток страхового 
посередництва; 
– зростання обсягу страхових операцій, 
інтеграція до світового ринку страхування;
– зацікавленість іноземних інвесторів, 
партнерські відносини з медичними 
закладами; 
– формування бренду і репутації надійного 
страхового партнера, створення системи 
інвестування страхових резервів

– політична, економічна нестабільність, 
інфляційні перешкоди;
– зниження інвестиційної привабливості; 
– розвиток інвестиційної діяльності страховиків;
– відсутність динамічного зростаючого попиту 
на страхові послуги; 
– поступове витіснення з ринку національних 
страховиків; 
– конкуренція з боку іноземних страхових 
компаній; 
– гірша якість надання страхових послуг; 
– невідповідність європейським стандартам

Слабкі 
сторони

– удосконалення нормативно-правової бази 
медичного страхування; 
– недостатність фінансових інструментів для 
інвестування;
– низька конкурентоспроможність 
національних страховиків, створення 
конкурентного ринку;
– збільшення рівня капіталізації вітчизняних 
страхових компаній; 
– відсутність єдиної інформаційної бази; 
– нерозвинута регіональна мережа

– високий рівень збитковості медичного 
страхування;
– зростання страхового шахрайства на 
вітчизняному ринку; 
– втрата інтересу з боку інвесторів;
– зниження рівня фінансової безпеки; 
– втрата платоспроможного попиту з боку 
страхувальників; 
– збільшення частки «псевдострахування»;
– входження ринку в стан рецесії
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медицина. Тобто лікування СНІДу, туберкульозу, 
вроджених захворювань, дитячої онкології, невід-
кладну медичну допомогу, допомогу при поло-
гах, охорону материнства і дитинства, медичні 
послуги сімейних лікарів має фінансувати держав-
ний бюджет, інші послуги повинні фінансуватися 
за рахунок обов’язкового медичного соціального 
страхування.

Добровільне медичне страхування (ДМС) – 
інструмент гнучкий, що налаштовується під потреби 
конкретної людини. Ви самі зможете вибрати від-
повідну страхову програму, визначити необхідні 
медичні послуги і вибрати клініку, де вам надава-
тимуться ці послуги. Добровільне медичне страху-
вання – вид особистого страхування. Добровільне 
медичне страхування дає змогу отримати додат-
кове медичне обслуговування, що являє собою 
різноманітні додаткові програми, які не включені 
в гарантовану державою програму обов’язкового 
медичного страхування.

У будь-якому разі, надана людині за полісом 
медична допомога буде якісною, а розмір вартості 
добровільного медичного страхування знахо-
диться у прямій залежності від кількості та різно-
видів послуг, що входять у пакет. Основною ідеєю 
добровільного медичного страхування є разова 
сплата страхового внеску, що дає право протя-
гом терміну дії поліса отримувати високоякісне 
медичне обслуговування за вибраною вами про-
грамою без внесення додаткової плати.

Добровільне медичне страхування може бути 
як корпоративним, так і приватним. Добровільне 
медичне страхування на підприємствах дає змогу 
знизити зміну кадрів, підвищити лояльність пер-
соналу, підняти продуктивність праці. А у вели-
ких компаніях добровільне медичне страхування 
давно вже стало елементом соціального пакета 
компанії, позитивним штрихом до фірмового імі-
джу і частиною корпоративної культури.

Переваги добровільного медичного страхування:
1. Гарантована наявність коштів на медичну 

допомогу в разі серйозних захворювань. Оплачу-
вати ту чи іншу медичну послугу, надану в період 
дії поліса, буде страхова компанія.

2. Економія. Один із серйозних недоліків платної 
медицини полягає у тому, що клієнта можуть зму-
сити переплатити значну суму за непотрібні за його 
стану здоров’я лікувальні і діагностичні процедури. 
За добровільного медичного страхування це пере-
стає бути виключно проблемою пацієнта: страхова 
компанія також не зацікавлена в переплаті, тому 
фахівці страхової компанії відстежують доцільність 
призначених консультацій, діагностики та лікування.

3. Можливість вибору. Можна самостійно 
вибрати страхову компанію, орієнтуючись на її 
досвід, дії на ринку, репутацію та відгуки клієнтів.

4. Гнучкість і варіативність. Під час укладання 
договору клієнт може на свій розсуд вибрати з 

переліку страхової компанії найефективнішу для 
нього лікувальну базу. Також існує простір для 
вибору й у сфері обсягу страхування: людина 
може застрахуватися на 24 години на добу протя-
гом року, а може й на час відрядження.

5. Відсутність ризику зміни ціни послуг. Якщо 
в період дії страховки станеться перевищення цін 
на терапевтичні процедури і лікарські препарати, 
це не відіб’ється на власнику поліса добровіль-
ного медичного страхування. Для нього вартість 
послуг залишиться колишньою.

6. Якісне медичне обслуговування. Страхо-
вики уважно стежать за якістю медичних послуг, 
що надаються власникам полісів добровільного 
медичного страхування. Страховий поліс дає 
змогу протягом років обстежуватися й отримувати 
лікування в найкращих умовах.

Недоліки добровільного медичного страхування:
1. Висока вартість.
2. Немає можливості повернути страховий вне-

сок, якщо медична допомога не була затребувана.
Страхові компанії пропонують зазвичай 

декілька видів страхових програм:
1. Стаціонарна медична допомога гарантує 

необхідну діагностику та лікування у зв’язку із 
захворюванням або травмою, що послужила при-
чиною госпіталізації: проведення лабораторних і 
інструментальних досліджень, лікарські консуль-
тації, хірургічні та консервативні маніпуляції, фізі-
отерапевтичні процедури, перебування в клініці, 
догляд медичного персоналу, витрати на ліки та 
харчування під час перебування в клініці.

2. Швидка медична допомога: надання екс-
треної медичної допомоги за місцем виклику, 
транспортування медичним транспортом у ліку-
вальний заклад, медичний супровід під час тран-
спортування при станах, що загрожують життю 
або здоров’ю застрахованого.

3. Амбулаторно-поліклінічна допомога по 
полісу ДМС надається за стандартною схемою: 
консультації, лабораторні дослідження, апаратна 
діагностика (УЗД, рентген, ЕКГ тощо), лікування 
без оплати ліків, ін’єкції, крапельниці, фізіотера-
певтичні процедури в умовах поліклініки або ден-
ного стаціонару.

4. Послуги лікаря на дому забезпечать надання 
медичної допомоги та забір матеріалів для прове-
дення лабораторних аналізів на дому, якщо ви за 
станом здоров’я потребуєте постільного режиму.

5. Ексклюзивні програми включають у себе 
консультації по телефону з особистим лікарем і 
доставку ліків додому в цілодобовому режимі.

Якісне добровільне медичне страхування вклю-
чає у себе додаткові послуги цілодобової інфор-
маційно-сервісної служби компанії, яку прийнято 
називати «медичним пультом». Така служба по 
телефону надає медичну консультацію загального 
характеру щодо медичних процедур або застосу-
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вання лікарських препаратів, запише на прийом 
до лікаря, викличе на будинок лікаря або бригаду 
швидкої допомоги, а за необхідності організовує і 
госпіталізацію. Крім цього, до кожного застрахова-
ного закріплюють особистого менеджера від стра-
хової компанії, який вирішує організаційні питання 
з надання послуг та врегулювання претензій.

Окрім базових варіантів полісів добровільного 
медичного страхування, існують окремі програми 
реабілітаційно-відновлювальної допомоги, екс-
треної допомоги при ДТП, лікування в закордон-
них клініках, лікування для літніх людей, програми 
добровільного медичного страхування від ризику 
конкретних захворювань. Спеціальні програми 
добровільного медичного страхування діють для 
вагітних і дітей.

Окремий напрям добровільного медичного 
страхування пов’язаний із наданням послуг турис-
там, які виїжджають за кордон. Якщо мандрівникові 
потрібна медична допомога, страхова компанія 
сплатить витрати. Стандартні поліси для туристів 
не припускають великих витрат на медичні послуги 
і здебільшого розраховані на компенсацію витрат 
на отримання екстреної медичної допомоги при 
травмах, отруєннях, гострому інфекційному захво-
рюванні, загостренні хронічної хвороби, стомато-
логічну допомогу в гострих випадках.

Поліси добровільного медичного страхування 
відрізняються не тільки кількістю, а й якістю 
послуг. Зокрема, програма амбулаторно-поліклі-
нічної допомоги може поширюватися не тільки на 
діагностику і лікування гострих захворювань. Біль-
шість стандартних програм амбулаторно-поліклі-
нічної та стаціонарної допомоги не включає у себе 
дорогі види діагностики та процедури (наприклад, 
пластичну хірургію, лікування різних вроджених і 
спадкових захворювань).

Виплата страхового відшкодування здійсню-
ється страховиком шляхом перерахування коштів 
на рахунок медичного закладу за фактично надану 
медичну допомогу. Якщо застрахована особа за 
згодою зі страховиком оплатила вартість наданої 
медичної допомоги або придбала медикаменти за 
виписаними рецептами, їй повертається витра-
чена сума на підставі наданих документів.

Основними етапами реалізації впровадження 
програми обов’язкового і добровільного страху-
вання як єдиного комплексу є такі: 

– оптимізація тарифів з обов’язкового медич-
ного страхування на базі актуарних розрахунків з 
урахуванням різних чинників, які можуть вплинути 
на ймовірність настання страхових випадків; 

– обґрунтування оптимальної величини страхо-
вих внесків для непрацюючого населення, пенсіо-
нерів та дітей; 

– упровадження більш прогресивних мето-
дів відшкодування витрат медичних організацій з 
обов’язкового медичного страхування; 

– встановлення податкових пільг у системі роз-
витку добровільного та обов’язкового страхування 
як для страховиків, так і для страхувальників під 
час укладення довгострокових договорів; 

– підвищення страхових тарифів для тих гро-
мадян, які бажають користуватися системою дер-
жавного обов’язкового медичного страхування, і 
звільнення від сплати внесків осіб, які придбали 
поліс добровільного медичного страхування;

 – виключення можливості подвійної оплати 
послуг, що надаються за програмами добровіль-
ного й обов’язкового медичного страхування; 

– розроблення регламентів і єдиних стандар-
тів лікування та надання медичних послуг, визна-
чення кола відповідальності як медичних організа-
цій, так і медичного персоналу. 

Слід зазначити, що метою державного регулю-
вання страхового механізму є розроблення про-
грами мінімальних державних гарантій надання 
громадянам медичної допомоги. Програма пови-
нна бути чітко визначена і збалансована з фінан-
совими можливостями держави. Ураховуючи вище 
викладене, цілком зрозумілим є те, що для роз-
витку медичного страхування в Україні необхідно: 

– відпрацювання механізму фінансування про-
цесів медичного страхування, який має бути змі-
шаної форми, включаючи вільні кошти населення 
для недержавних страхових організацій;

– розширення послуг медичного страхування, 
які повинні охоплювати цикл: лікування хвороби, 
профілактика, санаторно-курортне лікування; 

– корегування окремих положень податкового 
законодавства з метою впровадження стимулів 
для галузі медичного страхування тощо. 

Звернення до клінік пов’язані з витратами 
на проведення діагностичних процедур, опла-
тою консультацій вузьких фахівців, витратами на 
медикаменти та лікувальні маніпуляції. Вартість 
лікування залежить від тяжкості захворювання 
пацієнта, а також від рівня медичного закладу. 
Оскільки здоров’я відноситься до наших головних 
активів, ми хочемо мати можливість обслуговува-
тися в найкращих клініках, де працюють високок-
валіфіковані спеціалісти. 

Висновки з проведеного дослідження. 
З метою подолання кризового періоду у вітчизня-
ній системі охорони здоров’я доцільно не лише змі-
нити механізм її фінансування, а й змінювати всю 
систему. Беручи до уваги необхідність системного 
підходу під час проведення реформ, уважаємо за 
доцільне модернізувати механізм медичного стра-
хування шляхом комплексного поєднання добро-
вільного та обов’язкового медичного страхування, 
тому в Україні важливо розглянути можливості 
реалізації інтегрованої схеми, що містить різні 
елементи цих двох систем. 

Необхідним є визначення базової програми 
добровільного медичного страхування шляхом 
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створення зрозумілого переліку медичних послуг, 
що надаються громадянам безкоштовно, щоб 
виключити дублювання оплати страхових послуг. 

Нова сучасна модель фінансування системи 
охорони здоров’я повинна передбачати чіткі й 
прозорі гарантії держави щодо надання медичної 
допомоги, фінансовий захист громадян у разі хво-
роби, ефективний розподіл фінансових ресурсів 
та скорочення неформальних платежів.
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У статті розглянуто витоки сучасної сис-
теми непрямих податків, зокрема акцизів в 
Україні. Визначено роль акцизного оподат-
кування у формуванні доходів Зведеного 
бюджету України впродовж 1991–2019 рр. 
Аналіз фіскальної ролі специфічного акциз-
ного оподаткування здійснено з розбивкою 
зазначеного періоду на певні етапи. Здій-
снено графічну інтерпретацію тенденцій 
зміни ролі акцизних податків у доходах Зве-
деного бюджету та валового внутрішнього 
продукту (ВВП) України. Акцентовано увагу 
на домінуючих чинниках, що впливають на 
зростання чи зниження абсолютної вели-
чини специфічних акцизних податків у Зве-
деному бюджеті України. Звернено увагу 
на формальний і неформальний складники 
інституційного середовища України та 
доведено необхідність і можливість їх узго-
дження. Окреслено перспективи подаль-
шого розвитку системи акцизного опо-
даткування у контексті змін Податкового 
кодексу України. Зроблено висновок, що для 
подальшого розвитку вітчизняної системи 
акцизного оподаткування важливим є фор-
мування стратегії, основними орієнтирами 
якої є: мінімізація ризиків зростання частки 
тіньового складника ринку підакцизних 
товарів, підвищення якості підакцизних 
товарів, виховання культури споживання 
у суспільстві, зниження поширеності шкід-
ливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм 
тощо).
Ключові слова: акцизний податок, акцизна 
політика, акцизне оподаткування, Зведений 
бюджет, інституційне середовище.

В статье рассмотрены истоки современ-
ной системы косвенных налогов, в част-

ности акцизов в Украине. Определена роль 
акцизного налогообложения в формиро-
вании доходов Сводного бюджета Укра-
ины на протяжении 1991–2019 гг. Анализ 
фискальной роли специфического акциз-
ного налогообложения осуществлен с раз-
бивкой указанного периода на определен-
ные этапы. Осуществлена графическая 
интерпретация тенденций изменения 
роли акцизных налогов в доходах свод-
ного бюджета и валового внутреннего 
продукта (ВВП) Украины. Акцентировано 
внимание на доминирующих факторах, 
влиявших на рост или снижение абсо-
лютной величины специфических акцизов 
в Сводном бюджете Украины. Обращено 
внимание на формальную и неформаль-
ную составляющие институциональной 
среды Украины и доказана необходимость 
и возможность их согласования. Опреде-
лены перспективы дальнейшего развития 
системы акцизного налогообложения в 
контексте изменений Налогового кодекса 
Украины. Сделан вывод о том, что для 
дальнейшего развития отечественной 
системы акцизного налогообложения 
важным является формирование стра-
тегии, основными ориентирами которой 
должны быть: минимизация рисков роста 
доли теневой составляющей рынка подак-
цизных товаров, повышение качества 
подакцизных товаров, воспитание куль-
туры потребления в обществе, снижение 
распространенности вредных привычек 
(курение, алкоголизм и др.).
Ключевые слова: акцизный налог, акцизная 
политика, акцизное налогообложение, свод-
ный бюджет, институциональная среда.

The purpose of this study is to analyze the stages of formation of the system of specific excise taxation in Ukraine and outline the directions of its further 
development. The article considers the origins of the modern system of indirect taxes and in particular excise duties in Ukraine. The role of excise taxa-
tion in the formation of the Consolidated Budget of Ukraine revenues during 1991-2019 is determined. The analysis of the role of specific excise taxation 
is carried out with a breakdown of this period into certain stages. Graphical interpretation of trends in the excise taxes role in the revenues of the con-
solidated budget and gross domestic product (GDP) of Ukraine. Emphasis is placed on the dominant factors that influenced the increase or decrease of 
the absolute value of excise duties in the Consolidated Budget of Ukraine. Excise tax during 1991-2019 in the system of consumption taxes performed 
interdependent functions – fiscal, regulatory, social, the relationship between which was in dynamic. It is shown that the fiscal function of the excise tax 
system in Ukraine remained dominant even during the years of positive economic dynamics. Factors that contributed to this trend gradual increase in 
excise tax rates due to Ukraine's European integration aspirations and the implementation of tax harmonization policy, instability of economic dynamics, 
currency fluctuations, increased currency risks in the process of budget formation and execution. Significant and rapid increase in excise taxes in some 
years, in particular on tobacco products and weakness / inefficiency of the administration system have become important factors in the shadowing of 
production and circulation of excisable goods, growth of contraband, counterfeit products, tax evasion schemes, and thus narrowing the tax base. Atten-
tion is paid to the formal and informal components of the institutional environment of Ukraine and the need and possibility of their coordination. It involves 
improving tax legislation, improving the efficiency of administration, fostering the culture of consumption of quality products, reducing the prevalence of 
harmful habits in society (smoking, alcoholism). Prospects for further development of the excise taxation system in the context of changes to the Tax 
Code of Ukraine are outlined. The development of effective strategic directions of excise policy requires the formation of an appropriate institutional 
environment. It is important to formulate the Strategy of Excise Policy in Ukraine and to develop real tactical measures for its practical implementation, 
which will promote the implementation of a balanced, consistent, transparent, responsible and stable excise policy.
Key words: excise tax, excise policy, excise taxation, consolidated budget, institutional environment.

Постановка проблеми. Важливою особли-
вістю акцизних податків є їхня здатність впливати 
на більш справедливий розподіл доходів у суспіль-
стві, адже заможне населення потенційно здатне 
нести додаткові витрати на придбання товарів не 
першої необхідності, які підлягають акцизному 

оподаткуванню. Євроінтеграційні прагнення Укра-
їни також потребують дотримання міжнародних 
угод щодо змін у сфері акцизного оподаткування 
в аспекті узгодження/гармонізації вітчизняного 
оподаткування з європейським. Акцизне оподат-
кування виконує фіскальну функцію наповнення 
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бюджету і водночас завдання обмеження спо-
живання окремих високорентабельних товарів, 
які впливають на стан здоров’я населення, що 
досягається через поступове збільшення частки 
акцизу у ціні підакцизних товарів. Необхідність 
узгодження фіскальної, регулюючої та соціальної 
функцій акцизного оподаткування, врахування дії 
формальних та неформальних інститутів на пев-
ному етапі розвитку суспільства актуалізує дослід-
ження еволюції його розвитку на території України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні засади акцизного оподаткування, 
обґрунтування його принципів, напрямів розвитку 
досліджуються у працях Н. Атаманчук [1], Ю. Іва-
нова та І. Майбурова [9], О. Фарадинського [12], 
І. Чугунова і М. Пасічного [15] та ін. Водночас 
потребує більш детального дослідження еволюція 
акцизного оподаткування в Україні, що сприятиме 
врахуванню позитивних і негативних чинників у 
процесі визначення напрямів його розвитку.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз етапів становлення системи специфічного 
акцизного оподаткування в Україні та окреслення 
напрямів його подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Акцизне оподаткування на теренах України запо-
чаткувалося у IX–Х ст. і поступово ускладнюва-
лося з розвитком держави. Законодавче закрі-
плення збору непрямих податків відбулося в 
«Руській правді» Ярослава Мудрого, які існували 
у формі мита (торгового, перевізного, судового) 
[12, с. 14–15]. В історичних письмових джерелах 
є згадка про «бражне» мито із солоду, хмелю та 
меду. Саме вони і вважаються першими підакциз-
ними товарами Київської Русі.

Акцизи були важливим джерелом доходу Укра-
їнської держави за часів Богдана Хмельницького. 
Шинки, які знаходилися на землях Війська Запо-
різького, давали від продажу алкоголю 1 120 крб 
річного доходу державної казни. Купці, які везли 
транзитом через територію України біле вино та 
горілку, сплачували податок на користь козацької 
старшини та церкви – 1 крб з куфи (куфовий збір). 
Окрім грошового акцизу, стягували цей податок і в 
натуральній формі [7, с. 208].

Із набуттям незалежності державна податкова 
політика України в частині формування та роз-
витку акцизного оподаткування змінювалася кар-
динально – від охоплення значної кількості під-
акцизних товарі (послуг) до значного зниження 
їх кількості. Система акцизного оподаткування 
в Україні стрімко еволюціонувала, змінювалися 
формальні правила, що дає змогу виокремити 
декілька етапів його розвитку, враховуючи зміну 
ролі акцизного оподаткування у виконанні ними 
фіскальної, регуляторної та соціальної функцій 
і зміни нормативно-правової бази. Розглянемо ці 
етапи детальніше.

І етап (1991–2002 рр.). У 1991–1992 рр. на 
території незалежної України діяло податкове 
законодавство колишнього Радянського Союзу, 
згідно з яким справлявся податок з обороту, що 
фактично охоплював і акцизи. Податок з обороту 
як основний вид непрямих податків і форма мобі-
лізації доходів у бюджет включався у ціну товарів 
та послуг і повністю перекладався на споживача. 
Під час вилучення податку з обороту оподаткову-
валася вся валова виручка від реалізації товарів і 
послуг. По суті, при цьому оподатковувалася ново-
створена вартість. Ставка податку з обороту коли-
валася у межах 2–10%. У СРСР податок з обороту 
сплачувався переважно з товарів масового спо-
живання. Так, на горілчані і тютюнові вироби він 
становив у ціні товару понад 80% [4].

Законом України «Про акцизний збір» (набрав 
чинності 11.01.1993, після прийняття Податкового 
кодексу України втратив чинність) було запрова-
джено акцизний збір, яким оподатковувався зна-
чний перелік високорентабельних та монопольних 
товарів: спирт питний та етиловий, лікеро-горіл-
чані вироби, вина та виноматеріали, пиво; легкові, 
пасажирські та вантажно-пасажирські автомобілі; 
тютюнові вироби; шоколад і шоколадні вироби, 
кава; ікра осетрових і лососевих риб, делікатесна 
продукція з м’яса та цінних видів риб; цукор; кольо-
рові телевізори, відеотехніка; шини для легкових, 
пасажирських, вантажно-пасажирських автомо-
білів; ювелірні вироби з дорогоцінних металів, 
включаючи вироби з діамантами, дорогоцінним і 
напівдорогоцінним камінням; високоякісні вироби 
з фарфору; вироби з кришталю; хутрові вироби та 
вичинені шкурки; натуральна шкіра та одяг із неї; 
килими і килимові вироби машинного виробництва; 
оцет харчовий (включено до підакцизних товарів 
з 1993 р.); радіоприймальні пристрої, що мають 
тракт радіомовлення, та магнітофони (включено 
до підакцизних товарів з 1993 р.); есенції харчові 
(включено до підакцизних товарів з 1993 р.). 

Упродовж 2000–2002 рр. відбулося скорочення 
кількості підакцизних товарів. Водночас розпоча-
лося економічне піднесення, підвищилася купі-
вельна спроможність громадян, також відбулася 
суттєва зміна системи акцизного оподаткування, 
що вплинуло на зростання його частки у ВВП. 
Сформовано шість умовних товарних груп, до яких 
було віднесено: тютюн, тютюнові вироби; спирт 
етиловий та алкогольні напої; транспортні засоби; 
пиво солодове; паливо (бензини, легкі, середні 
та важкі дистиляти); ювелірні вироби. Акцизні 
податки набули характеристик, притаманних опти-
мальному акцизному оподаткуванню. Деякі акцизи 
за домовленістю між країнами було відмінено  
(у 1993 р. в рамках ЄЕС скасовано акцизи на чай, 
сіль, цукор). Частина акцизних зборів, після зміни/
удосконалення/коригування національних подат-
кових законодавств і адаптації їх до міжнародного 
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економічного права ЄС (Закон Європейського 
внутрішнього ринку про акцизи від 21 листопада 
1992 р.) стягується за єдиними ставками. Таким 
чином, значне скорочення підакцизних товарів і 
використання акцизів в оподаткуванні є характер-
ною рисою європейської гармонізації податкових 
систем [9, с. 484].

Динаміку доходів від акцизного збору у Зведе-
ному бюджеті України та їх частку у ВВП упродовж 
1992–2002 рр. представлено на рис. 1.

Як видно з рис. 1, частка акцизного збору у 
ВВП у цей період була нестабільною, після зни-
ження майже в два рази в 1995 р. порівняно 
з 1994 р. з 1996 р. стрімко зросла, впродовж 
1997–2001 рр. – стабілізувалася, у 2002 р. знову 
значно зросла внаслідок покращення економічної 
кон’юнктури. У доходах Зведеного бюджету Укра-
їни за аналізований період питома вага акцизного 
збору коливалася у межах з 0,3 млрд дол. США 
(мінімальне значення, 1992 р.) до 0,8 млрд дол. 
США (максимальне значення, 2002 р.).

На ІІ етапі (2003–2010 рр.) надходження від 
акцизного збору до Зведеного бюджету України в 
абсолютному значенні зростали, у 2009 р. – зни-
зилися як наслідок фінансово-економічної кризи 
та змін у законодавстві. Водночас у 2010 р. знову 
зросли (рис. 2). Питома вага акцизного збору у 
ВВП змінювалася у дзеркальному відображенні:  
у 2008 р. знизилася до 1,3%, потім суттєво зросла – 
до 2,4% у 2009 р.

Зі складу підакцизних товарів у цей період було 
виключено ювелірні вироби. Окрім того, вперше в 
українській практиці впроваджено змішані ставки 
акцизного збору на тютюнові вироби, що поєднали 
оподаткування по специфічних та адвалорних 

ставках. Як заходи посилення державного кон-
тролю над обігом підакцизної продукції та повно-
тою сплати акцизного збору у 2003–2004 рр. серед 
переліку підакцизних товарів окремо виділено 
вина виноградні з умістом цукру понад 0,3% та 
високооктанові кисневмісні добавки до моторних 
бензинів [11, с. 115].

ІII етап (2011–2014 рр.): відбулися кардинальні 
зміни в законодавстві, набрав чинності Податко-
вий кодекс України, яким замість акцизного збору 
запроваджено акцизний податок, закріплено групи 
підакцизних товарів та ставки податку й їх посту-
пове зростання. До першої групи віднесено так 
звані традиційні акцизи – на алкоголь і тютюнові 
вироби. Доходи бюджету від цих товарних груп 
високі, коло їх виробників порівняно вузьке і біль-
шість товарних категорій чітко визначено. До дру-
гої групи належать акцизи на паливно-мастильні 
матеріали, які, крім суто фіскальної функції, вико-
нують ще й роль платежу за користування авто-
шляхами, а також способу корекції негативних 
наслідків для навколишнього середовища. Третя 
група включає акцизи на так звані люксові товари 
(предмети розкоші) і, як правило, не має цілеспря-
мованої фіскальної ролі. Більшою мірою цей вид 
акцизу покликаний відігравати перерозподільну 
функцію, оскільки основними споживачами пред-
метів розкоші є більш заможні громадяни. Окрім 
того, можливе також переслідування інших цілей, 
наприклад заохочення трудомістких виробництв 
шляхом стягування акцизів із продуктів капітало-
містких виробництв, що належать у деяких краї-
нах до люксових товарів (автомобілі, електроніка 
тощо), заохочення місцевих виробництв або ж 
поліпшення зовнішньоторговельного балансу шля-
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Рис. 1. Надходження акцизного збору до Зведеного бюджету України та його частка у ВВП у 1992–2002 рр. 

Джерело: побудовано автором за даними [5; 14]
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хом стягування акцизів разом із митними зборами 
з імпортних товарів [1, c. 74–75]. Динаміку надход-
жень акцизного податку за розглянутий період до 
Зведеного бюджету України та його частку у ВВП 
представлено на рис. 3.

Погіршення економічної ситуації з 2014 р. та 
початок військово-політичного конфлікту поста-
вили на порядок денний питання підтримки зба-
лансованості та стійкості бюджетної системи Укра-
їни, отже – розширення податкової бази і підняття 
ставок податків. Ураховуючи, що акцизний податок 
характеризується відносно нейтральним впливом 
на ділову активність суб’єктів господарювання, що 
особливо важливо за умов економічного спаду, 

податкова реформа торкнулася його безпосеред-
ньо, що спостерігається у наступні роки.

IV етап (з 2015 р. дотепер): період активного 
податкового реформування, чітке визначення під-
акцизних товарів, підвищення податкових ставок 
на них, зміни в адмініструванні. До підакцизних 
товарів на цьому етапі, згідно з ПКУ, належать: 
спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алко-
гольні напої, пиво (крім квасу живого бродіння); 
тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники 
тютюну; пальне, у тому числі товари (продукція), 
що використовуються як пальне для заправлення 
транспортних засобів, обладнання або пристроїв 
із двигунами внутрішнього згоряння із запалю-

 

267,3
345,1

441,5
544,2

720,7

948,1 913,3

1082,6

5,2 6,7 7,9 8,6 10,6 12,8 21,6 23,0

2,0 1,9
1,8

1,6

1,5 1,3

2,4

2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ВВП, млрд.грн. Акцизний збір, млрд.грн. Питома вага акцизного збору в ВВП, %

Рис. 2. Надходження акцизного збору до Зведеного бюджету України та його частка у ВВП у 2003–2010 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [6; 10]

Рис. 3. Надходження акцизного податку до Зведеного бюджету України  
та його частка у ВВП у 2011–2014 рр.

Джерело: побудовано автором за даними [6]
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ванням від стиснення, з двигунами внутрішнього 
згоряння з іскровим запалюванням, із двигунами 
внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним 
механізмом; автомобілі легкові, кузови до них, 
причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні 
засоби, призначені для перевезення 10 осіб i 
більше, транспортні засоби для перевезення 
вантажів; електрична енергія [8]. Встановлено 
ставки податку: адвалорні (процентні), специфічні  
(у твердій сумі з одиниці реалізованого товару/
продукції) та змішані. 

Надходження акцизного податку до Зведеного 
бюджету України максимального значення набули 
в 2016 р. внаслідок реалізації політики підвищення 
ставок на тютюнові вироби, після стали поступово 
знижуватися (рис. 4).

Поетапно підвищувалися ставки акцизних 
податків у розрізі груп/категорій оподатковуваних 
товарів. У зв’язку з девальвацією гривні значно 
зросли специфічні ставки на нафтопродукти і тран-
спортні засоби. Із 2015 р. введено оподаткування 
оптового постачання електричної енергії, уніфіко-
вано розмір специфічних ставок податку та міні-
мального податкового зобов’язання для всіх типів 
сигарет (із фільтром та без). Із 2017 р. акцизний 
податок із роздрібного продажу пального перене-
сено до основної ставки податку, який сплачується 
до бюджету виробниками чи імпортерами. Такі 
податкові зміни вплинули як на абсолютний роз-
мір надходжень від акцизних податків до бюджету, 
так і на їхню структуру.

У Податковому кодексі України в редакції від 
02.04.2020 вказано оновлені акцизні ставки під-
акцизних товарів. Упродовж 2012–2019 рр. акциз-
ний податок на сигарети без фільтра та цигарки 

за 1 тис шт. зріс на 2 207,92 грн, із 49,48 грн до 
2257,40 грн, найбільший темп росту становив у 
2018 р. – 464,8%. Акцизний податок на сигарети 
з фільтром за 1 тис шт. зріс на 2 146,76 грн, зі 
110,64 грн до 2257,40 грн, найбільший темп росту 
становив у 2018 р. – 464,8%. Тобто ставка акциз-
ного податку на пачку сигарет без фільтра зросла 
більш як у 45 разів, а на пачку сигарет із фільтром – 
більш як у 20 разів. Мінімальне акцизне податкове 
зобов'язання зі сплати акцизного податку на 
сигарети без фільтру та на сигарети з фільтром, 
грн за 1000 шт. за досліджуваний період, зросло 
на 2 949,16 грн та 2 835,45 грн відповідно, най-
більший темп росту становив у 2018 р. – 464,8%. 
Адвалорна ставка акцизного податку з тютюно-
вих виробів залишалася незмінною – 12%, окрім 
2012 р., коли на сигарети без фільтра вона стано-
вила 20%, а на сигарети з фільтром – 25%.

Разом із тим, згідно з розділом XX «Перехідні 
положення», підрозділом 5 «Особливості справ-
ляння акцизного податку та екологічного податку 
Податкового кодексу України», тимчасово з 1 січня 
2019 р. до 31 грудня 2024 р. (включно) встанов-
лено ставки акцизного податку на тютюнові 
вироби, тютюн та промислові замінники тютюну 
(табл. 1), які кардинально відрізняються від тих, 
що оговорені у ст. 215.3.2 ПКУ.

Як видно з табл. 1, упродовж 2019–2024 рр. 
заплановано зростання акцизного податку на сига-
рети без фільтра та цигарки і на сигарети з філь-
тром за 1 тис шт. на 1 187,59 грн, із 693,58 грн у 
2019 р. до 1 881,1 грн у 2024 р., мінімальне акцизне 
податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку 
на сигарети без фільтра та на сигарети з філь-
тром, грн за 1000 шт., – на 1 588,7 грн, з 927,84 грн 
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у 2019 р. до 2 516,54 грн у 2024 р. Тобто ставка 
акцизного податку на пачку сигарет з 01.01.2019 по 
01.01.2024 зросте в 2,7 рази. Адвалорна ставка 
акцизного податку з тютюнових виробів залиша-
лася незмінною – 12%, а темп росту становить у 
2019 р. 109%, а в 2020–2024 рр. – 120%.

Утрати бюджету від зменшення ставки акцизу 
у зв’язку з перехідним положенням ПКУ тільки на 
початок 2019 р. за мінімального акцизного подат-
кового зобов'язання зі сплати акцизного податку 
на сигарети без фільтру та з фільтром становлять 
503,31 грн за 1000 шт. Водночас темп росту змін 
ставок акцизного податку з тютюнових виробів із 
2020 р. впродовж наступних п’яти років станови-
тиме 120% щорічно.

Таким чином, у процесі розвитку системи спе-
цифічного акцизного оподаткування в Україні кіль-
кість груп підакцизних товарів суттєво зменшено. 
Водночас кожна з них є доволі складною в аспекті 
деталізації ставок, які динамічно змінюються та 
залежать від вартості, кількості товарів, мають 
різні одиниці вимірювання, залежать від курсу 
валюти тощо. Це доволі ускладнює процес адміні-
стрування акцизного податку, часто він є незрозу-
мілим для платника [13, с. 103].

У результаті реформи податкової політики, 
послідовності дій у напрямі спрощення адміністру-
вання акцизного податку, зниження рівня коруп-
ції має формуватися справедлива та ефективна 
податкова система, яка, своєю чергою, повинна 
забезпечити стабільність соціально-економічного 

розвитку держави та регіонів. Після прийняття 
Податкового кодексу України у грудні 2010 р. 
реформування системи непрямого оподаткування 
не припинилося. Сьогодні продовжується модер-
нізація та оптимізація системи оподаткування. 
З часу впровадження акцизів в Україні норма-
тивно-правова база з питань акцизного оподат-
кування зазнавала чимало змін. Це зумовлено як 
економічною, так і політичною ситуацією в країні, 
державною політикою регулювання виробництва 
та обігу окремих видів підакцизних товарів, а 
також адаптацією українського законодавства до 
вимог ЄС [3, с. 211].

Відповідно до зобов’язань, взятих у межах 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, від-
будеться наближення податкового законо-
давства України до законодавства ЄС: удо-
сконалення інструментів адміністрування 
акцизного податку; поступове наближення 
ставок акцизного податку на тютюнові вироби 
до рівня, передбаченого директивою ЄС, шля-
хом збільшення специфічних ставок акцизного 
податку та мінімального податкового акцизного 
зобов’язання на тютюнові вироби; гармонізація 
податкового законодавства з іншими вимогами 
директив ЄС щодо непрямого оподаткування 
в межах зобов’язань, визначених Угодою про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співто-
вариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони [2].

Таблиця 1 
Ставки і темпи зростання надходжень акцизного податку  

та мінімального акцизного податкового зобов’язання для тютюнових виробів у 2019–2024 рр.

Набрання 
чинності 

зміни ставки 
акцизного 
податку з 

тютюнових 
виробів

Акцизний 
податок на 
сигарети 

без фільтра, 
цигарки, грн. 
за 1тис. шт.

Акцизний 
податок на 
сигарети з 
фільтром, 

грн. за 1тис. 
шт.

Адвалорна 
ставка 

акцизного 
податку з 

тютюнових 
виробів, %

Мінімальне 
акцизне 

податкове 
зобов'язання 

із сплати 
акцизного 
податку на 

сигарети без 
фільтру, грн за 

1000 шт.

Мінімальне 
акцизне 

податкове 
зобов'язання 

із сплати 
акцизного 
податку на 
сигарети з 

фільтром, грн за 
1000 шт.

Темп 
росту, 

%

з 01.01.2019 
по 30.06.2019 693,58 693,58 12 927,84 927,84

з 01.07.2019 
по 31.12.2019 756,00 756,00 12 1011,35 1011,35 109,0

з 01.01.2020 
по 31.12.2020 907,20 907,20 12 1213,61 1213,61 120,0

з 01.01.2021 
по 31.12.2021 1088,64 1088,64 12 1456,33 1456,33 120,0

з 01.01.2022 
по 31.12.2022 1306,37 1306,37 12 1747,60 1747,60 120,0

з 01.01.2023 
по 31.12.2023 1567,64 1567,64 12 2097,12 2097,12 120,0

з 01.01.2024 
по 31.12.2024 1881,17 1881,17 12 2516,54 2516,54 120,0

Джерело: складено автором за [8]
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Суттєве та стрімке підвищення акцизних подат-
ків в окремі роки, зокрема на тютюнову продукцію, 
та слабкість/неефективність системи адміністру-
вання стали вагомими чинниками тінізації вироб-
ництва й обігу підакцизних товарів, зростання 
контрабандної, контрафактної продукції, форму-
вання схем ухилення від оподаткування, отже, 
звуження податкової бази та невиконання плано-
вих показників доходів бюджетів. Саме невідпо-
відність формального (законодавчі та нормативні 
акти щодо збільшення ставок акцизів, зміни в 
адмініструванні тощо) і неформального (традиції, 
неможливість відмовитися від споживання певних 
товарів, низька купівельна спроможність насе-
лення, низька культура споживання тощо) склад-
ників інституційного середовища України спричи-
няють окреслені негативні наслідки.

Дослідження еволюції акцизного оподатку-
вання в Україні свідчить, що важливо сформувати 
стратегію акцизного оподаткування в Україні та 
розробити реальні тактичні заходи щодо її реалі-
зації, які б ураховували формальний і неформаль-
ний складники інституційного середовища України 
та необхідність їх узгодження. Це передбачає удо-
сконалення податкового законодавства, підви-
щення ефективності адміністрування, виховання 
культури споживання якісної продукції, зміцнення 
інституту довіри до дій владних структур, зни-
ження поширеності шкідливих звичок у суспільстві 
(тютюнопаління, алкоголізм) і сприятиме реалі-
зації виваженої, послідовної та відповідальної 
акцизної політики.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, акциз як один із найбільш давніх 
податків є вагомим джерелом формування дохо-
дів бюджету внаслідок притаманних йому власти-
востей. Акцизний податок упродовж 1991–2019 рр. 
у системі податків на споживання в Україні викону-
вав взаємозумовлені функції: фіскальну, регулю-
ючу та певним чином соціальну, співвідношення 
між якими знаходилося у динамічному стані. 
Фіскальна функція системи акцизних податків в 
Україні залишалася домінантною навіть в роки 
позитивної економічної динаміки, що стало одним 
із визначальних чинників тінізації виробництва й 
обігу підакцизних товарів, зростання контрабанд-
ної, контрафактної продукції, формування схем 
ухилення від оподаткування, отже, звуження 
податкової бази. Чинниками, що сприяли збере-
женню цієї тенденції, є поетапне підвищення ста-
вок акцизного податку внаслідок євроінтеграційних 
прагнень України та реалізації політики податкової 
гармонізації, фінансово-економічні кризи, валютні 
коливання та підвищення валютних ризиків у про-
цесі формування та виконання бюджету.

Для подальшого розвитку системи акцизного 
оподаткування важливим є формування стратегії, 
основними орієнтирами якої є: мінімізація ризиків 

зростання частки тіньового складника ринку підак-
цизних товарів, підвищення їхньої якості, виховання 
культури споживання, зниження поширеності шкід-
ливих звичок у суспільстві (тютюнопаління, алкого-
лізм) тощо. Підвищення ставок акцизного податку 
потребує дотримання принципу послідовності та 
стабільності акцизної політики, що забезпечить під-
вищення як фіскальної, регулювальної, так і соці-
альної значущості податків, більшу прогнозованість 
діяльності економічних агентів. Розроблення дієвих 
стратегічних напрямів акцизної політики потребує 
більш тривалого адаптаційного періоду та форму-
вання сприятливого інституційного середовища, 
отже, вдосконалення податкового законодавства, 
підвищення ефективності адміністрування, вихо-
вання культури споживання тощо.

Перспективою подальшого реформування спе-
цифічних акцизів в Україні має бути формування 
більш ефективної системи такого оподаткування, 
використання економічно обґрунтованого рівня і 
структури ставок податку, забезпечення виконання 
акцизами не лише фіскальної функції, пов’язаної 
з обмеженням споживання окремих товарів, а й 
регулюючої та соціальної. Важливим є підвищення 
ефективності та результативності адміністрування 
акцизного оподаткування з урахуванням світового 
досвіду, що є перспективою подальших досліджень.
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У статті запропоновано концептуальний 
підхід, заснований на застосуванні тео-
рії множин, вимірних за Лебегом, або міри 
Лебега, для формування та управління 
гнучкістю об'єднань корпоративних струк-
тур бізнесу (ОКС) на основі визначення та 
регулювання вартості оборотних активів. 
Формування й управління оборотними акти-
вами у вигляді замкнутої структурної схеми 
управління і структура концептуальної 
математичної моделі формування гнучких 
об'єднань корпоративних структур бізнесу 
на основі управління оборотними акти-
вами представлені на рис. 1, 2. Практичне 
застосування розробленої моделі представ-
лено для формалізації консолідованого бух-
галтерського балансу у спрощеній формі. 
Визначено допустиму сферу змін оборотних 
активів (рис. 3) через площу міри Лебега μ 
для нормативних і гнучких областей. Нові 
вихідні дані для проєктування або управління 
гнучкою сферою діяльності ОКС із новим 
діапазоном зміни параметрів управління (φ2 ‒ 
φ1) = 2 представлено в табл. 4. Комплексний 
системний підхід забезпечує розроблення 
взаємопов'язаних управлінських рішень по 
всіх розділах балансу.
Ключові слова: корпоративна структура, 
міра Лебега, оборотні активи, матема-
тична модель, формалізація, бухгалтер-
ський баланс.

В статье предложен концептуальный 
подход, основанный на применении тео-

рии множеств, измеримых по Лебегу, 
или меры Лебега, для формирования и 
управления гибкостью объединений кор-
поративных структур бизнеса (ОКС) на 
основе определения и регулирования сто-
имости оборотных активов. Формирова-
ние и управление оборотными активами 
в виде замкнутой структурной схемы 
управления и структура концептуальной 
математической модели формирова-
ния гибких объединений корпоративных 
структур бизнеса на основе управления 
оборотными активами представлены на 
рис. 1, 2. Практическое применение разра-
ботанной модели представлено для фор-
мализации консолидированного бухгал-
терского баланса в упрощённой форме. 
Определена допустимая область изме-
нений оборотных активов (рис. 3) через 
площадь меры Лебега для нормативных и 
гибких областей. Новые исходные данные 
для проектирования или управления гиб-
кой области деятельности ОКС с новым 
диапазоном изменения параметров управ-
ления (φ2 ‒ φ1) = 2 представлены в табл. 
4. Комплексный системный подход обе-
спечивает разработку взаимосвязанных 
управленческих решений по всем разде-
лам баланса. 
Ключевые слова: корпоративная струк-
тура, мера Лебега, оборотные активы, 
математическая модель, формализация, 
бухгалтерский баланс.

The article proposes a conceptual approach based on the application of the theory of sets of Lebesgue-measurable or Lebesgue measures for 
the formation and management of flexibility of associations of corporate business structures (ACS) based on the definition and regulation of the 
value of current assets. However, integration requires a high degree of formalization of this approach. The formation and management of cur-
rent assets in the form of a closed structural management scheme is shown in Fig. 1. For the formation and further management of quantitative 
indicators of current assets, a mathematical formalization or mathematical model of business processes of the ACS is necessary. The conceptual 
mathematical model of the production and economic system of the ACS activity, which is used in this study for the formation of flexible ACS based 
on the management of current assets, is expressed in the form of inequalities and equalities of limited sets of model parameters. The structure 
of the conceptual mathematical model for the formation of flexible associations of corporate business structures based on the management of 
current assets is shown in Fig. 2. the Practical application of the developed model is presented for formalization of the consolidated balance 
sheet in a simplified form, which reflect the financial indicators of the ACS for a certain period of time. The balance items are expressed in terms 
of the parameters of the mathematical model. The acceptable area of changes in current assets is determined Fig.3 through the area of the Leb-
esgue measure μ [Ln φ, σ (y)], μ [Lg φ, σ (y)] for the normative and flexible domains in the coordinate axes y and σ, with the restrictions given in 
table.2 and table.3. New input data for the design or management of a flexible area of activity of the ACS with a new range of control parameters  
(φ2 ‒ φ1) = 2, are presented in table.4. the Developed approach to managing current assets based on the balance sheet mathematical model of 
the consolidated balance sheet of the ACS is a common part of the unified competitive strategy. The regulatory and flexible area of managing the 
value of current assets developed on the basis of this model is consistent with the main goal of financial and economic behavior of the subject. 
This approach creates a reliable state of shareholders ' capital for different periods of activity, starting from the formation of the initial to the final 
consolidated balance sheet of the ACS. An integrated system approach ensures the development of interrelated management decisions for all 
sections of the balance sheet. The formation of principal approaches to determining working capital based on the Lebesgue measure in the 
structure of the consolidated balance sheet of the ACS makes it possible to ensure a high level of ratio of income, limited risk and low error in 
determining the indicators of current assets. 
Key words: corporate structure, Lebesgue measure, current assets, mathematical model, formalization, balance sheet.
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Постановка проблеми. Властивість гнучкості 
під час функціонування економічних систем різ-
них типів є найважливішою умовою ефективного 
ведення бізнесу. Практична складність реалізації 
даної властивості для господарських об'єднань 
різних типів полягає у недостатніх дослідженнях 
даної проблеми. Більше того, публікації з даної 
теми лежать у сфері дослідження організаційних 
структур і виробничої-економічної та технічної 
гнучкості управління. За всієї важливості даних 
досліджень економічна наука володіє й іншими 
власними параметрами управління бізнес-систе-
мою об'єднаних корпоративних структур (далі – 
ОКС), які забезпечують гнучке управління госпо-
дарською діяльністю організації у цілому. У даній 
роботі способом гнучкого управління бізнес-систе-
мою об'єднання будь-якого типу виступає управ-
ління оборотними активами. Неможливо уявити 
формування і майбутнє управління, тим більш 
гнучке управління, без інтеграції бізнес-процесів 
і керуючої системи як єдиного цілого для забез-
печення гнучкості ОКС. Дослідженню гнучкого 
управління ОКС, в основі якого лежить управління 
оборотними активами, що об'єднують усі бізнес-
процеси, які відбуваються в організації, і керуючу 
систему, присвячено дану роботу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Автор [1, с. 1075] визначає, що гнучкість, своєчас-
ність і тактична швидкість розроблення й упрова-
дження заходів щодо вдосконалення управління 
оборотними активами полягають у тому, що осно-
вна частина управлінських рішень реалізується 
протягом нетривалого періоду часу. При цьому 
політика управління оборотними активами ‒ це 
комплекс заходів щодо поліпшення цілої низки 
фінансових показників і досягнення більш високих 
результатів господарської діяльності. Ефектив-
ність політики управління оборотними активами 
визначається значною кількістю чинників. При 
цьому головне завдання ефективного менедж-
менту – максимально використовувати сформо-
вану кон'юнктуру діючого ринку для розкриття 
внутрішнього потенціалу підприємства. У дослі-
дженні [2, с. 26] наголошується, що ділова актив-
ність організації як спектр видів господарської 
діяльності, спрямованих на просування і розвиток 
організації у всіх сферах діяльності, як основний 
критерій для аналізу використовується показник 
оборотності оборотного капіталу. Прискорення 
оборотності оборотних активів веде до зниження 
їх потреби, а збільшення – до їх зростання. Ефект 
зростання оборотності призводить до зростання 
прибутку. У монографії [3, с. 135–158] у результаті 
узагальнення теоретичних і прикладних аспектів 
управління оборотними активами запропоновано 
нові методологічні підходи. Дані методологічні 
підходи дають змогу визначити оптимальне спів-
відношення між кількістю виробництва продукції 

і споживанням ресурсів на всіх стадіях виробни-
чого процесу. Автор монографії виділяє переваги 
застосування логістичного підходу в управлінні 
оборотними активами. 

У дослідженні [4, с. 116] методом панель-
ної регресії проведено моделювання процесу 
взаємозв'язку управління оборотним капіталом і 
результативності компанії. Вивчено моделі з фік-
сованими і випадковими ефектами. Автором дове-
дено, що між довжиною фінансового циклу компа-
нії і результативністю її діяльності існує значущий 
зворотний взаємозв'язок. Виявлено зв'язки між 
періодами оборотності кредиторської та дебітор-
ської заборгованостей і результативністю діяль-
ності компанії. На думку автора, отримані резуль-
тати дослідження мають велику практичну цінність 
для управління і стратегічного розвитку компанії. 
У роботі [5, с. 42–43] наведено наукове обґрунту-
вання методики і рекомендацій з управління обо-
ротним капіталом під час визначення оптимальної 
кількості запасів матеріалів, що зберігається на 
складах. Автори модифікували відомі методи й 
отримали нові результати, які дають змогу змен-
шити показники операційного циклу компанії і 
збільшити оборотність оборотних активів у цілому. 

Автор [6, с. 72] стверджує, що на кожному кон-
кретному підприємстві величина оборотних коштів, 
їх склад і структура залежать від безлічі факто-
рів виробничого, організаційного та економічного 
характеру, тому тільки за деякого оптимального 
рівня оборотного капіталу прибуток даного під-
приємства стає максимальним. При цьому автор 
доводить, що рівень ефективності використання 
загальної величини та окремих видів оборотних 
коштів характеризується певною системою вартіс-
них, натуральних, якісних і кількісних показників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій пока-
зує, що увага вчених і практиків в економічній сфері 
діяльності пояснюється абсолютно ясним розумін-
ням виняткової ролі впливу управління оборотними 
активами на головні підсумки ведення ефективного 
бізнесу. Однак різноманітність підходів до визна-
чення оборотного капіталу, а також способів струк-
туризації та методів кількісної оцінки його склад-
ників негативно відбивається на точності оцінок, 
виборі моделей та інструментальних засобів для 
оптимального управління оборотним капіталом.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз управління гнучкими об'єднаннями корпо-
ративних структур бізнесу на основі управління 
оборотними активами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі управління індивідуумом господар-
ською структурою в умовах некерованого зовніш-
нього середовища господарювання і внутрішнього 
керованого середовища за рахунок матеріальної 
і нематеріальної взаємодії відбувається функціо-
нування ОКС як єдиного комплексу, тому оборотні 
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активи виступають інструментом пізнання і регу-
ляції практичної господарської діяльності людей. 
Категорія оборотних коштів використовується 
передусім для пояснення матеріальних і нема-
теріальних процесів та операцій. Тільки глибоке 
осмислення змін та розвитку зовнішніх і внут-
рішніх економічних процесів дає змогу розкрити 
сутність, зміст і форму даної категорії. Водночас, 
будучи співвідносною категорією, оборотні активи 
характеризують детермінацію зв'язків і розвитку 
економічних процесів ОКС. Саме співвідносним 
категоріям притаманні властивості відображення 
самоорганізації та системності господарської 
діяльності через зв'язки та розвиток корпоратив-
ної структури. Наведені міркування визначають 
вибір підходу, а також методу для дослідження 
і практичного управління категорією оборотних 
активів ОКС. Перераховані властивості катего-
рії оборотних активів ОКС із метою їх управління 
визначають системний підхід як найбільш ефек-
тивний у даних умовах поставленого завдання. 
Даний загальнотеоретичний підхід ґрунтується на 
законі про взаємний зв'язок і взаємозумовленості, 
тому сфера його застосування ефективна для 
дослідження явищ і процесів незалежно від їхньої 
природи. Для всього періоду розвитку складних 
соціально-економічних систем у ринковій еконо-
міці філософія їх управління зводилася до логіки 
системного підходу. Діючі і створювані загально-
системні принципи, гіпотези і аксіоми є головною 
сутністю системного підходу до управління найріз-
нішими об'єктами. Головні ознаки системного під-
ходу в економічній діяльності такі:

– управління оборотними активами ОКС прояв-
ляється у зв'язках з усіма різними видами діяль-
ності створення нової вартості;

– господарська структура ОКС є системою, в 
якій усе взаємопов'язано і взаємозумовлено; 

– стан простору параметрів та їхніх показників 
ОКС, які виражають кількісну оцінку господарської 
діяльності організації як результат внутрішньої і 
зовнішньої діяльності структурований і є систе-
мою вищого порядку;

– взаємодія із зовнішнім середовищем має 
ознаки та оцінки невизначеності і складно підда-
ється управлінню;

– досліджуваний об'єкт (оборотні активи ОКС) 
розглядається як підсистема 

господарської системи ОКС і не може бути 
автономною щодо всього середовища функціону-
вання господарської системи ОКС;

– облік принципових зв'язків об'єкта (оборотні 
активи ОКС) з усією господарською системою ОКС 
має бути враховано як головний пріоритет;

– взаємодія систем загальних і локальних цілей 
забезпечує цілісність усієї господарської системи ОКС;

– виникнення невідповідностей між загаль-
ними цілями ОКС і цілями учасників об'єднання 

є джерелами проблем, які потребують негайного 
вирішення.

Формування та управління оборотними акти-
вами на основі головних ознак системного під-
ходу в економічній діяльності у вигляді замкнутої 
підсистеми управління представлено на рис. 1. 
На рис. 1 кругообіг оборотних активів забезпечу-
ється різними джерелами фінансових коштів, які 
контролюються і управляються бухгалтерським 
балансом. Підсистема формування й управління 
оборотними активами входить у структуру концеп-
туальної моделі формування гнучких об'єднань 
корпоративних структур бізнесу на основі управ-
ління параметром входу ‒ оборотні активи орга-
нізації. Гнучкість діяльності ОКС багато в чому 
залежить від ефективності роботи підсистем на 
рис. 1. При цьому найважливішу роль відіграє 
оцінка постійного стану самого бухгалтерського 
балансу. Власне, формування вихідного бухгал-
терського балансу ОКС є визначальним етапом 
для подальшого управління всією господарською 
діяльністю. Особливе значення має оцінка про-
міжних станів бухгалтерського балансу з погляду 
похибки та об'єктивності. Для економіки будь-якої 
країни і для України зокрема формування гнучких 
об'єднаних корпоративних структур є найважли-
вішою метою створення сучасних бізнес-систем 
господарювання на національному та міжнарод-
ному ринках. Спосіб інтеграції формування біз-
нес-процесів і синтезу керуючої інформаційно-
аналітичної системи вирішує багато проблем, що 
виникають під час функціонування створюваної 
бізнес-системи в сучасному ринковому серед-
овищі. Коли проєкт бізнес-системи виконаний і 
показники проєкту ψ характеризують необоротні 
активи (основні фонди + нематеріальні активи + 
довгострокові інвестиції), їх зміна вимагає особли-
вого підходу. Тому показники проекту ψ необхідно 
вважати протягом певного періоду незмінними. 
Тоді поняття гнучкості ОКС передбачає, що ство-
рена бізнес-система володіє особливим адап-
тивним характером функціонування за рахунок 
управління показниками параметра і характеризує 
оборотні активи (товарно-матеріальні запаси + 
дебіторська заборгованість + грошові кошти), що 
є вхідним показником бізнес-системи. Структурна 
схема концептуальної моделі формування гнуч-
ких об'єднань корпоративних структур бізнесу на 
основі управління параметром входу ‒ оборотні 
активи організації, прийнята в даному дослідженні, 
запропонована на рис. 2. Головною особливістю 
структури концептуальної моделі формування 
гнучких ОКС бізнесу на основі управління пара-
метром входу, а саме оборотні активи організа-
ції є постійні зв'язки від параметра проєктування  
(ψ = constant) до параметрів входу (у) і виходу (σ). 
Сутність даних зав'язків полягає у створенні такої 
вартості основного технологічного обладнання, 
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промислової будівлі та комунікацій, яка дає змогу 
формувати гнучкі технологічні лінії для переходу 
випуску з одного виду продукції на інший за міні-
мальних витрат. Поняття гнучкості ОКС має певні 
межі адаптивного функціонування, які повинна 
мати створювана бізнес-система за допомогою 
створення вартості виробничо-технічних і фінан-
сових ресурсів. Вартість технічних ресурсів пови-
нна бути достатньою для створення спеціальних 
рішень варіації основного і допоміжного облад-
нання, а також наявність певних властивостей у 
виробничих технологічних лініях. При цьому осо-
бливе значення має наявність гнучких технологіч-
них процесів, які реалізуються на перерахованому 

обладнанні всіх видів. Фінансові ресурси мають 
іншу сутність. Дана сутність полягає у створенні 
додаткових грошових (готівкових, безготівкових) 
ресурсів, які використовуються тільки у спеціаль-
них випадках. Спеціальні випадки виникають, 
коли колишнє управління наявними фінансовими 
ресурсами є недостатнім і вимагає залучення 
додаткових фінансових ресурсів.

Гнучке управління оборотними активами 
передбачає, що витрачена вартість на технічні, 
технологічні, організаційні ресурси створила певні 
умови для гнучкого управління оборотними акти-
вами. Оборотні активи (ресурси) з погляду систем-
ного підходу (на рис. 2 параметр входу) забезпечу-

Рис. 1. Формування та управління оборотними активами у вигляді замкнутої підсистеми управління 

Джерело: авторська розробка
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ють гнучке управління через систему показників. 
У реальних економічних умовах ринку на етапі 
формування бізнес-систем ОКС обов'язково 
потрібна кількісна оцінка формування необхід-
них і додаткових оборотних ресурсів для гнучкого 
функціонування. В іншому разі ведення бізнесу 
за виникнення невизначених умов функціону-

вання стає проблематичним або навіть критич-
ним. У табл. 1 представлено статті консолідова-
ного бухгалтерського балансу, у спрощеній формі 
відображають фінансові показники ОКС на певний 
період часу. Статті балансу виражені через пара-
метри, коли показники параметрів формування 
проєкту постійні (вираз 1).

1. Актив 
бухгалтерського 

балансу

2. ψ ( ψ1, ψ2,… ψn) – область 
показників проєктування для 
забезпечення конкурентних 

переваг, n-мірна область, 
[вартість необоротних активів 

(основні фонди + нематеріальні 
фонди + довгострокові 

інвестиції)], 
ψ = constant
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Рис. 2. Структура концептуальної моделі формування гнучких об'єднань корпоративних структур бізнесу 
на основі управління параметром  входу ‒ оборотні активи організації

Джерело: авторська розробка
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ψ + у = σ + φ                           (1)
На підставі виразу (1) рівняння управління нор-

мативною та гнучкою ОКС 
визначене через оборотні активи бухгалтер-

ського балансу відносно у має вираз (2):
у = φ + σ ‒ ψ                           (2)

Виконаний проєкт сформованої нормативної 
і гнучкої ОКС вимагає визначення такого управ-
ління оборотними активами в нових умовах кон-
курентного середовища, коли значення ψ має 
бути постійним. Для цього потрібно визначити такі 
показники параметрів φ і σ, щоб обмеження табл. 
2 виконувалися. Усі показники мають вартісні зна-
чення. Дану систему вихідних числових даних 
для проєктування ОКС і управління нормативною 
діяльністю ОКС наведено в табл. 2.

Нова система за заданих вхідних показників 
визначає сферу допустимого управління оборот-
ними активами у, яка є функцією від показників па-
раметра виходу σ і визначається виразом (3):

у1 = σ1 – 2; у2 = σ2 – 1; σ1 > 0, σ2 > 0, у1 > 0, у2 > 0; 
σн ≤ σ ≤ σк ; 

ψ1 = ψ2 = 3 = constant                    (3)
На підставі заданих даних (3) потрібно знайти 

необхідні значення з допустимих областей показ-
ників параметра виходу – σ1 і σ2 і необхідні значен-
ня показників параметра управління оборотними 
активами з допустимих областей у1 і у2. Система 
(3) складається з двох виразів, що містять чотири 
невідомих: у1, у2, σ1, σ2. Тому можна виділити тіль-
ки область значень, наявних 4-х невідомих у1, у2, 
σ1, σ2. Заштрихована область на рис. 3 в осях у і 
σ за діючих обмежень показує допустиму область 
«L φ, σ (у)», визначену виразом (3). У зв'язку з тим, 

що система виразів (3) містить дві змінні управлін-
ня – σ і у, тоді міра Лебега в допустимій області «L 
φ, σ (у)» геометрично представлена допустимою 
площею прямокутника АВСД на рис. 3. Отже, міра 
Лебега допустимої області може бути інтерпрето-
вана як функція параметрів виходу й управління 
оборотними коштами через площу прямокутника 
АВСД, представленого на рис. 3. Площа прямокут-
ника і, отже, міра Лебега μ [L σ, φ (у)] у допустимій 
області [L σ, φ (у)] дорівнює добутку суміжних сторін 
прямокутника: ЅАВСД = АВ × АД. Визначення площі 
в загальному вигляді дано у виразі (4):

μ [L σ, φ (у)] = ЅАВСД = АВ × АД =
= [(σ2 – 1) – (σ1 – 2)] × (σ2 – 2)             (4)

остаточно вираз (4) має вираз (5):
μ [L σ, φ (у)] = σ2

2 – σ2 – σ1 σ2 + 2σ1 – 2       (5) 
Для знаходження у1 і у2 (управління оборотними 

активами) необхідно скористатися виразом (5) 
з урахуванням усіх обмежень і вибором значень 
σ з інтервалу (σк – σн). Визначимо μ [L φ, σ (у)] =  
= μ [Ln φ, σ (у)] як міру нормативної області управ-
ління бізнес-системою з виразами (4 і 5) з ураху-
ванням усіх необхідних змін. Із цього випливає 
висновок, що отримане управління у-скаляра від 
σ забезпечує керованість роботи бізнес-системи. 
У табл. 3 наведено значення управління у1 і у2 для 
різних значень міри Лебега. Значення міри Лебега, 
прийняті у цьому дослідженні: μ = 0,1; 1,0; 2,0. 
Рівняння (5) визначає безліч значень вартостей: 
необоротних активів, оборотних активів, власного 
капіталу, довгострокових і поточних зобов'язань, 
які задовольняють усім заданим обмеженням. 
Інтервал і величина завдання міри Лебега також 
обмежені чинними обмеженнями параметра про-
єкту σ н ≤ σ ≤ σк (табл. 3).

Таблиця 1
Складники проєкту бізнес-системи господарювання ОКС – вихідний бухгалтерський баланс

Актив бухгалтерського балансу Пасив бухгалтерського балансу
Необоротні активи – основні фонди + нематеріальні 
активи + довгострокові інвестиції) ‒ ψ; 
ψ >0 – показники проєкту не змінюються, ψ = constant

Власний капітал (акціонерний капітал + резервний 
капітал + нерозподілений прибуток) ‒ σ; 
σ > 0 – показники виходу;

Оборотні активи (товарно-матеріальні запаси + 
дебіторська заборгованість + грошові кошти) ‒ у; 
у > 0 ‒ вхідні показники 

Довгострокові та поточні зобов'язання (довгострокові 
кредити + короткострокові кредити + кредиторська 
заборгованість + інші поточні зобов'язання) ‒ φ; 
φ >0 – показники управління

Таблиця 2
Вихідні дані для проєктування й управління нормативною діяльністю ОКС-діапазон зміни 

параметрів управління (φ2 – φ1) = 1, (у зв'язку з комерційною таємницею  
усі значення округлено до цілих значень, млн грош. од.)

Рівняння
φ-параметри управління 

(довгострокові  
й поточні зобов'язання),  

млн грош. од.

ψ – параметр 
проєкту  

(необоротні активи),  
млн грош. од.

σ – вихідні 
показники 

(власний капітал), 
млн грош. од.

у – вхідний 
параметр (оборотні 

активи) у = f (σ), 
млн грош. од.

у1 = φ1 + σ1 ‒ ψ1 φ 1 = 1 ψ 1 = 3 σ н ≤ σ ≤ σ к
σ 2 > σ 1

σ >2

у1 = σ1 ‒ 2

у2 = φ2 + σ2 ‒ ψ2 φ 2 = 2 ψ 2 = 3 у2 = σ2 ‒ 1
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σ1 ‒ 2
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Б

Рис. 3. Допустима область μ [Lн φ, σ (у)], μ [Lг φ, σ (у)]  
у координатних осях у і σ, з обмеженнями виразу табл. 2 і табл. 3 

Джерело: авторська розробка

Під гнучким управлінням бізнес-системою (5) 
розуміється забезпечення заданого діапазону вихід-
них показників за зміни діапазону показників вхідних 
параметрів (оборотних активів). У результаті виник-
нення умов невизначеності ринкового середовища 
для збереження інтервалу зміни вихідного пара-
метра σн ≤ σ ≤ σк знадобилося змінити показники 
параметра управління φ. Новий вибраний діапазон 
показників параметра φ може змінюватися в інтер-
валі 0,5 ≤ φ ≤ 2,5. Інтервал варіації вихідного пара-
метра залишився без зміни, σн ≤ σ ≤ σк. Для управ-
ління бізнес-системою в області зміни параметра 
управління збільшений у два рази (умови невизна-
ченості) необхідно визначити нову область допус-
тимої зміни оборотних коштів. Нова область допус-

тимої зміни оборотних коштів, що складається з 
нормативної і нової областей, визначимо як область 
гнучкого управління через міру Лебега μ [Lг φ, σ (у)].  
На рис. 3 нормативна і нова область управління, яка 
забезпечує виконання заданих значення вихідних 
показників σн ≤ σ ≤ σк, визначена площею прямокут-
ника ЕМРБ. Рівняння, що визначають зміну оборот-
них коштів у наведено в табл. 4.

Представлений підхід до управління оборот-
ними коштами на основі балансової математичної 
моделі консолідованого бухгалтерського балансу 
ОКС є спільною частиною єдиної конкурентної стра-
тегії ДОКС. Нормативна і гнучка галузі управління 
величиною оборотних коштів, розроблені на основі 
даної моделі, узгоджуються з основною метою 
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фінансово-господарської поведінки суб'єкта. Даний 
підхід формує надійний стан капіталу акціонерів 
для різних періодів діяльності – від формування 
вихідного до кінцевого консолідованого бухгал-
терського балансу ОКС. Комплексний системний 
підхід забезпечує розроблення взаємопов'язаних 
управлінських рішень по всіх розділах балансу. 
Формування принципових підходів до визначення 
оборотних коштів на основі міри Лебега в структурі 
консолідованого бухгалтерського балансу ОКС дає 
можливість забезпечити високий рівень співвідно-
шення величин доходів і обмеженого ризику.

Висновки з проведеного дослідження. Упер-
ше розроблено схему формування та управління 
оборотними активами у вигляді замкнутої системи 
управління на рис. 1, 2, що має теоретичну цінність.

Визначено допустиму область μ [Lн φ, σ (у)] ‒ 
нормативного та μ [Lг φ, σ (у)] ‒ гнучкого управ-
ління в координатних осях у і σ з обмеженнями, 
представленими в табл. 2–4, на рис. 1–3 за ви-
никнення умов невизначеності, що має практичну 
значимість. 
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This article examines the field of municipal solid 
waste management and recycling of secondary 
raw materials by the example of Kyiv. Every year, 
the amount of MSW is growing, but the share 
that is recycled is not increasing. In general, this 
area is characterized by its landfill orientation, 
low level of waste recycling and general waste 
accumulation. The paper recycling enterprise, its 
main economic indicators are considered. The 
model reflecting the relations between the region 
and the enterprise, taking into account the impact 
of the enterprise’s production activity on the envi-
ronment, is developed. Strategies for changing 
the management parameters for the enterprise 
and the region are proposed. These strategies 
include credit and price change strategies for 
secondary raw materials for the enterprise, as 
well as strategies for changing the ecological tax 
for the region. The analyzed situation is consid-
ered taking into account the scenarios of the eco-
nomic situation in the country.
Key words: municipal solid waste, environmen-
tal tax, hierarchical management, cybernetic sys-
tem, economic and environmental models.

В этой статье исследована сфера обра-
щения с твердыми бытовыми отходами и 
переработки вторичного сырья на примере 

города Киева. С каждым годом количество 
твердых бытовых отходов растет, но 
доля, которая перерабатывается, при этом 
не увеличивается. В общем, данная сфера 
характеризуется ориентацией на полигон-
ное захоронение, низким уровнем вовлече-
ния отходов в качестве вторичного сырья и 
общим их накоплением. Рассмотрено пред-
приятие по переработке макулатуры, его 
основные экономические показатели и раз-
работана модель, отражающая отношения 
между регионом и предприятием с учетом 
влияния производственной деятельности 
предприятия на окружающую среду. Пред-
ложены стратегии изменения параметров 
управления для предприятия и региона, а 
именно, кредитные стратегии и страте-
гии изменения цены на вторичное сырье 
для предприятия, а также стратегии 
изменения экологического налога для реги-
она. Исследуемая ситуация рассмотрена с 
учетом сценариев развития экономической 
ситуации в стране.
Ключевые слова: твердые бытовые 
отходы, экологический налог, иерархиче-
ское управление, кибернетическая система, 
экономико-экологические модели.

У сучасному світі все більше уваги приділяють проблемам екологічного характеру. У цій статті досліджено сферу поводження з твердими 
побутовими відходами та переробки вторинної сировини на прикладі міста Києва. З кожним роком кількість твердих побутових відходів 
зростає, але частка, що перероблюється чи спалюється, при цьому не збільшується. Загалом дана сфера характеризується орієнтацією 
на полігонне захоронення, низьким рівнем залучення відходів у якості вторинної сировини та загальним їх накопиченням. Однією із основних 
проблем у даній сфері також виступає відсутність системи та культури сортування, а також слабка система оподаткування викидів від 
виробничої діяльності та відсутність системи заохочення підприємств до більш екологічного виробництва. Із збільшенням твердих побу-
тових відходів виникає потреба у розвитку підприємств з переробки вторинної сировини та у максимізації уже наявних потужностей, що 
надасть змогу зменшити навантаження на навколишнє середовище регіону. Але відповідно зі зростанням виробничої діяльності регіональне 
управління має здійснювати контроль за викидами від цієї діяльності для того, щоб не погіршити екологічну ситуацію в регіоні. Розглянуто 
підприємство з переробки макулатури, його основні економічні показники, залежності між цінами та обсягами сировини, що збирається із 
різних джерел. Розроблено модель, що відображає відносини між регіоном та підприємством з урахуванням впливу виробничої діяльності під-
приємства на навколишнє середовище. Запропоновано стратегії зміни параметрів керування для підприємства та регіону, а саме, кредитні 
стратегії та стратегії зміни ціни на вторинну сировину для підприємства, і стратегії зміни екологічного податку для регіону. Розглянуто 
досліджувану ситуацію з урахуванням сценаріїв розвитку економічної ситуації в країні, за кожного із яких будуть змінюватись такі чинники як 
кількість населення, середня заробітна плата та індекс інфляції. Визначено прийнятну комбінацію стратегій для обох сценаріїв розвитку 
економіки, тобто таку комбінацію, що дозволить максимізувати корисність для регіону та інвестиції в основні фонди та власний прибуток 
підприємства, а також мінімізувати витрати підприємства на закупівлю вторинної сировини для переробки. 
Ключові слова: тверді побутові відходи, екологічний податок, ієрархічне управління, кібернетична система, економіко-екологічні моделі.

Formulation of the problem. With the approval 
of the National Waste Management Strategy in 
Ukraine until 2030, recycling of secondary raw 
materials and responsible waste management have 
become extremely urgent problems of our country. 
The growth in need for recycling enterprises makes 
it necessary to develop these companies and max-
imize their existing capacities to reduce the burden 
on the environment. With the development of such 
enterprises and the increase in their production acti-
vities, the share of emissions into the atmosphere is 
also increasing. Therefore, regional administration 
should control emissions in order to ensure a better 
environmental situation.

Analysis of recent research and publications. 
The topic of economic and ecological models was 
explored by such scientists as S.A. Ashmanov [1], 
O.I. Ponomarenko, M.O. Perestiuk, V.M. Burym 
[2]. They considered mathematical modeling of the 
production process, taking into account the level of 
environmental pollution. Also, this topic was stud-
ied by Moiseev N.N. [3], whose work is devoted to 
the imposition of fines for environmental pollution by 
the regional administration of emissions from indus-
trial activities. Among the recent studies, the work of 
Tadeiev Yu.P. [4] is also worth highlighting. He con-
siders an ecological and economic model of optimal 
management of linear utility function, and the work of 
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Subbotina О.V., Tyutik O.V., Martyanov M.S. [5], who 
considered an integrated approach to the manage-
ment of secondary resources on the regional level.

Formulation of the goals of the article. The 
purpose of this article is to model a cybernetic hier-
archical system where enterprises and a region are 
considered. With the help of ecological tax, a region 
can influence the implementation of a more ecolog-
ical approach in production by enterprises. It forms 
hypotheses about possible behavior of these enter-
prises and the way they choose their own economic 
strategy of development, taking into account their 
influence on the environment.

Outline of the main research material. Consider 
the situation with the management of waste based on 
the example of the city of Kyiv. Municipal solid waste 
(MSW) is generated through the consumption of dif-
ferent types of products. The amount of generated 
waste depends on the number of consumers and the 
money they spend. The process cannot occur with-
out one of these factors. Manufacturing packaging 
technology or the technology of products that later 
become MSW changes with time. In other words, the 
amount of waste can increase with the same number 
of people and their income. Therefore, the amount 
of MSW generated will also be affected by scientific 
and technological progress. Then, the econometric 
dependence between the generated amount of MSW, 
average salary and population can be defined by the 
production function, which takes into account scien-
tific and technological progress:

� t DK t L t ert� � � � � � �� �                    (1)
where ϒ  – amount of MSW generated in the city, 

tons; K  – average salary in the city, UAH; L  – popu-
lation of the city, people.

In order to obtain the result, the value of average 
salary was reduced to 2011 base year prices. Then 
the function of MSW formation in the city of Kyiv will 
look as follows:

� t K t L t e t� � � � � � �� �0 50 8 71 0 044 58 29, , , , .           (2)
The amount of waste paper generated in Kyiv is 

a certain share of the total amount of waste gener-
ated. It is difficult to estimate how the share of waste 
paper in the morphological composition of MSW will 
change with time. It is almost impossible to determine 

what types of packaging and materials will appear 
in the future, or how the use of paper products will 
change. Therefore, for simplification, we will assume 
that this share is a constant value (for Kyiv it is 13%). 
The amount of waste paper formed, respectively, is 
determined by the following formula:

� �m mt q t� � � � �,   0 ≤ qm ≤ 1,               (3)
where ϒm � – amount of waste paper, tons; qm  – the 

share of waste paper in the total composition of solid 
waste, %.

Let us consider private joint-stock company “Kyiv 
Cardboard and Paper Mill” (KCPM), which special-
izes in cardboard and paper production. The waste 
paper is the primary type of raw materials that it uses. 
The company produces a certain amount of products 
and gets a gross profit by subtracting production costs 
and taxes on added value as well as excise duty.

The gross profit of the enterprise can be defined 
using a multiplicative production function, as the pro-
duction process cannot be carried out without the 
simultaneous use of fixed assets of the enterprise 
and its human resources.

KCPM’s production capacity for recycling of waste 
paper is not fully utilized, although the number of gen-
erated waste paper tends to grow. Recycling of waste 
paper is less expensive in comparison with cellulose 
processing. It saves electricity and water. Also the 
price for the equivalent amount of wood is higher than 
the price of waste paper. Therefore, it is more profit-
able for KCPM to use waste paper in its production. 
It accounts for 90% of the raw materials used in this 
enterprise. Therefore, the production function also 
includes the resources of secondary raw materials.

In 2018, KCPM received a 7-year loan from the 
European Bank for Reconstruction and Development 
in the amount of 10 million euros. This loan is used 
by the company to modernize its production tech-
nology, which allows it to reduce СО2  emissions to 
11000 tons/year and save about 2 million EUR/year 
on electricity. It will also allow the company to pur-
chase new converter and packaging lines, upgrade 
equipment, which will contribute to the expansion 
of their range of products, improve their quality and 
reduce production costs.

The production function of the gross profit will 
take into account the factor of disbursed investments, 

Table 1
Statistical data for calculation of regression dependence of the amount of MSW in the city of Kyiv

Year Amount of MSW, 
thousand tons Average salary, UAH Population, thousands 

of people Inflation index

2011 278.7 4016.41667 2785.1 1.046
2012 835.8 4610.58333 2814.3 0.998
2013 530.5 5023.83333 2845 1.005
2014 1058.9 5401.25 2868.7 1.249
2015 1128.6 6545.18182 2888 1.433
2016 1236.8 8585.58333 2906.6 1.124
2017 548.4 11134.25 2925.8 1.137
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which will influence the scientific and technologi-
cal advancement of the enterprise. With the help of 
attracted external funds in the form of credit, KCPM 
invests in modernization of its technologies.

The inflation index should also be included in this 
function. It will indicate the purchasing power of the 
population and will characterize the final actual value 
of gross profit based on the economic situation in the 
country. Then the multiplicative function that models 
the gross profit of an enterprise will look as follows:

Qm(t) = A(Im)F(Φm,Λm,Μm) = 
= BIm(t)βΦm(t)φΛm(t)θΜm(t)μ hι(t),             (4)

where Qm – gross profit, UAH; A Im( )  – a progress 
multiplier, which determines the efficiency of invest-
ments in technological progress; Im  – disbursed 
investments in the modernization of technological 
progress of the enterprise, UAH; F – multiplicative 
production function, Φm – fixed assets, UAH; Λm – 
labor resources, people; Μm – volumes of waste paper 
processed by the enterprise, tons; h  – inflation index. 

The value of gross profit, disbursed investments 
and funds was reduced to the 2011 base year prices. 
Therefore, the gross profit function of KCPM looks as 
follows:
Q t I t t t t h t em m m m m� � � � � � � � � � � � �� �0 25 0 28 0 83 0 52 2 182 20 7, , , , , ,� � � 88. (5)

The labor resources of the enterprise are calcu-
lated taking into account the annual growth rate of 
employees in the enterprise and change according to 
the following formula:

Λm(t+1) = Λm(t)(nm(t+1)+1), � � � �t T� � �0 1 1, , , .   (6)
where n tm �� �1  – annual growth rate of labor 

resources, %. For simplification, we will consider that 
this indicator does not depend on time and it will be 
set at the level of -0.0231.

Gross profit of the enterprise can be divided into 
several parts. One part is its own profit, which may be 
used for consumption. The enterprise should choose 
which part of the gross profit to allocate to its own 
profit:

s t Q tm m� � � � �� , 0 1� � � �� t ,              (7)
where α  – share of own profit; sm  – own profit of 

the enterprise, UAH.
The second part of the gross profit of the enterprise 

is used for repaying credit obligations. The company 

can choose which credit is more advantageous for it: 
at what interest rate and in what amount. Since it is not 
specified exactly which scheme the company will pay 
its loan obligations by, it has been decided to take the 
scheme of debt amortization in equal installments in 
the form of simple annuity-intermidiate with a term of T 
years. Then the cost of paying off the loan obligations 
in each period would be calculated as follows:

V t IA
IR

IR
m T� � �

� �� ��1 1
                   (8)

where Vm  – payments on credit obligations, UAH; 
IA  – initial loan amount, UAH; IR  – interest rate,%; 
T  – the term, for which the loan was taken, in years.

It is impossible to estimate exactly under which 
scheme a company is developing the investments 
received and modernizing its production. Therefore, 
for the simplification it has been decided that they will 
be used by the enterprise in equal parts and will accu-
mulative over time.

�I
IA

Tm � � ,                              (9)

I t I t Im m m�� � � � � �1 � , � � � �t T� � �0 1 1, , , .        (10)

The third part of the gross profit can be invested in 
fixed assets. It will equate to gross profit minus part of 
the enterprise’s own profit and part that goes to repay 
its credit obligations. A change in fixed assets will be 
defined as an investment in fixed assets, reduced by 
depreciation costs.

Y t Q t V tm m m� � � �� � � � � � �1 � ,              (11)

∆Φm (t)=(1-α) Qm (t) – Vm (t)-ψΦm (t),       (12)
where Ym � – investments in fixed assets from own 

funds, UAH; ∆Φm – change in fixed assets of the enter-
prise, UAH; ψ  – depreciation rate of fixed assets.

The change in emissions from production will be 
expressed as the amount of emissions that depends 
on the gross profit of the enterprise, minus the part 
of emissions that will be reduced as a result of the 
investments made in the modernization:

�� �m m m mt Q t r I t� � � � � � � � , rm > 0 ,           (13)
where ∆πm – volume of emissions from production 

of the enterprise, tons; ε  – emissions from 1 UAH 
of gross profit, tons/UAH (for the KCPM, this indi-
cator is equal to � �0,00001299692tons/UAH) ; rm

−1  – the 
amount of invested money, which allows to reduce 

Table 2 
Statistical data for calculating the regression function of gross profit

Year Gross profit, 
thousands of UAH

Investments, 
thousands of UAH

Fixed assets, 
thousands of UAH

Labor resources, 
workers

The amount of 
waste paper, tons

2011 435403 277727 516114 2 032 62 231.00
2012 506685 241682 578940 2 135 160 291.02
2013 412340 199318 641340 2 360 155 994.45
2014 478177 147565 1309270 2 517 169 219.41
2015 1033032 152957 1364081 2 093 173 807.34
2016 1110066 230370 1303531 1 672 152 766.92
2017 1171665 308144 1366332 1 851 173 974.96
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СО2  emitted into the atmosphere by a ton, tons/UAH 
(for KCPM this indicator is 19486.7 tons/UAH).�

During the manufacturing process, the main type 
of emissions produced by the KCPM is �СО2 . To reg-
ulate the emissions of this enterprise, the regional 
administration may set a certain environmental tax 
rate for the amount of �СО2 , that the enterprise has 
generated. The administration will have an opportu-
nity to collect certain payments from the enterprises 
in accordance with these rates and changes in the 
amount of pollution in a given period. The region can 
form strategies on how the environmental tax rate will 
change in each period of time. The amount of envi-
ronmental tax payments to enterprises will look as 
follows:

� � �m m m m mt t z t z t Q t r I t� � � � � � � � � � � � � � �� �� ,    (14)
where ωm � – environmental tax for pollution, which 

must be paid by the enterprise, UAH; z  – environ-
mental tax rate per 1 ton of СО2 , UAH/ton.

Gross profit in general will look as follows:
Q t Y t V t s t t tm m m m m m� � � � � � � � � � � � � � � � �( )� � . (15)

Consider the target functions and limitations for 
the region and the enterprise. Firstly, let us describe 
the situation from the enterprise side. The first target 
function reflects the enterprise’s intention to minimize 
the cost of raw materials for the entire period, so the 
target function is important for the enterprise and is 
not translated into constraints:

t

T

P t min
�
� � � �

1

.                    (16)

The expenses of the enterprise for raw materials 
will be calculated as the sum of volumes of waste 
paper that are gathered at the secondary raw material 
collection points, in sorting tanks and are imported, 
multiplied by corresponding prices.

P t m c t c t m c t c tm m m m� � � � �� � � � � � �� � � � �1 1 1 2 2 2

� � �� � � � �� � � �m c t j t c tm m3 3 31 ,               (17)
where P  – total cost of waste paper, UAH; m1  – 

volume of recycled paper collected at secondary raw 
material collection points, kg; m2  – the amount of 
waste paper that is collected from sorting tanks, kg; 
m3  – volume of imported waste paper, kg; cm1 � – price 
per 1 kg of waste paper gathered from secondary raw 
material collection points, UAH; cm2 � – costs per 1 kg of 
waste paper collected from sorting tanks, UAH; cm3 � –  
price per 1 kg of imported waste paper, UAH; j  – rate 
of import duty per ton of imported raw materials,%. 
As of today, imported waste paper is not subjected to 
import duty, which means the import duty rate per ton 
of imported raw materials will be equal to zero.

The quantity of raw materials, gathered from the 
collection points and sorted into tanks should aim at 
the maximum value for the whole period. The enter-
prise is interested in getting as much waste paper as 
possible and using the maximum capacity of its pro-
duction facilities.

t

T

m mm c t m c t max
�
� � �� � � � �� � �
1

1 1 2 2( ) .        (18)

The company is not directly interested in maximiz-
ing only the volume of waste paper, which is gathered 
from collection points and in sorting tanks, because it 
can cover the shortage from imported raw materials. 
Therefore, this target function can be converted into a 
limitation. The amount of waste paper that is gathered 
at collection points for secondary raw materials and 
sorted in tanks should not be less than the amount of 
waste paper collected by such methods for the pre-
vious period. The amount of waste paper, which has 
been formed in 2011-2017, is 5617720 tons, and part 
of it that has been sorted in tanks and gathered at 
collection points is 26%, that is 1460602 tons.

t

T

m mm c t m c t
�
� � �� � � � �� � �
1

1 1 2 2 1460602( ) .     (19)

An enterprise may aim to maximize the funds 
invested in fixed assets and the funds it allocates to 
its own profit. Any business is interested in maximiz-
ing its own profit. Therefore, we will leave this crite-
rion as another target function of the enterprise:

J Y t s t maxm
t

T

m m� � � � � �� � �
�
�

1

,            (20)

Y t s t Q t V tm m m m� � � � � � � � � � �,              (21)

J Q t V t maxm
t

T

m m� � � � � �� � �
�
�

1

.            (22)

Fixed assets of the enterprise in the last year of 
the analyzed period should be maximized.

�m T max� � � .                        (23)
In this instance, the company is not very interested 

in expanding its own capacities, as its existing capac-
ities are not yet fully utilized. In addition, it is already 
improving its manufacturing process. Therefore, this 
criterion can be converted into a limitation. Consider-
ation of the analyzed situation begins in 2018. There-
fore, at the threshold value, which should not be 
lower than the value of fixed assets in the last year, 
we should take the value in 2017. After reducing the 
2017th value to the 2011th base year prices, the fixed 
assets of the company will total 647 370 659 UAH.

�m T� � � 647370659 �.                    (24)
The volumes of collected waste paper must be 

greater than the company’s capacity in each period of 
time in order for the company to operate at full capacity:

i
i mi mm c t M t

�
� � �� � � � �� �
1

3

� .               (25)

As investments are made to improve the tech-
nological process, manufacturing capacity can also 
change. In this case, the capacity of the enterprise 
will depend on the fixed assets of the enterprise. 
This process can be described as an econometric 
dependence:

M t G tm m� �� �� � � � �� .                  (26)
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where M  – production capacity for waste paper 
processing, tons.

The value of the funds was reduced to base year 
prices of 2011. Therefore, the function of KCPM 
waste paper recycling capacity looks like:

M t t em m� �� �� � � � � �2 555 21 49, , .             (27)
Volumes of waste paper gathered at collection 

points and sorted into tanks should be less than the 
amount of waste paper produced in a given period:

i
i mi mm c t t

�
� � �� � � � �
1

2

� .                (28)

Volumes that are sorted in tanks should not exceed 
the amount that can be collected in the maximum set 
number of containers in a given period:

m c t b tm m2 2 � �� � � � � ,                 (29)

�b
b

Tm
max� � ,                       (30)

b t b t bm m m�� � � � � �1 � , t T� � �0 1 1, , , .� �     (31)
where bm  – the maximum amount of waste paper 

that can be collected into sorting containers available 
in the given period of time, kg; � �bmax  – the maximum 
amount of waste paper that can be collected in sort-
ing containers, if the optimal number of containers is 
installed, kg.

In August 2019, a pilot project on waste sorting 
has launched in Kyiv and 2.5 thousand containers 
have been installed. The maximum number of sort-
ing bins needed in the city is calculated on the basis 
of research on the necessary number of bins for the 
city of Vyshhorod. In this study, 200 bins have been 
installed for a population of 35 000 people covering 
80% of the city. Using the population of Kyiv in 2018, 
the required number of containers has been calcu-
lated. Based on the amount of waste paper that fits 
into one container, the maximum amount of waste 

paper that can be placed in this number of tanks can 
be calculated. According to the calculations, we get:

bmax = 5780651 � tons.                   (32)
The amount of waste paper that is gathered at 

secondary raw materials collection points will depend 
on the price of waste paper. Statistical information 
on raw material prices has been reduced to the 
2011 base year prices. On its basis, the dependence 
has been deduced:

m c t cm m1 1 18537 4 1390 6� �� � � �, ,�� .       (33)
The price and volumes of waste paper from sort-

ing tanks will also be interconnected. Assuming that 
the waste is taken out once a week, we will calculate 
the cost per 1 kg of raw material, collected from the 
sorting tanks. To do this, we calculate the respective 
container costs per 1 kg of raw material based on 
such indicators as the useful life of the container, the 
price of the container and the container capacity for 
the particular type of raw material.

Also, the costs of the raw materials collected from the 
sorting tanks include the salaries of the drivers who trans-
port these materials and the cost of the vehicles, which 
are used. Having determined the capacity of one vehicle 
per 10 tons, the number of vehicles and drivers required 
to transport the raw materials is calculated according to 
the number of containers, and the cost of the vehicles is 
calculated according to the amounts collected.

The calculated dependence of volumes of waste 
paper (in 2019 prices) that are collected in sorting 
tanks prices will have the following form:

m c t cm m2 2 2
1 3647873 3� �� � � �� , , .             (34)

The volumes of imported raw materials will also 
depend on the price because the higher the price of 
imported raw materials, the less profitable for domes-
tic enterprises will be to purchase such raw materi-

Table 3
Statistical data for calculation of regression dependence of waste paper processing capacity

Year Waste paper processing production 
capacity, tons. Fixed assets, thousands of UAH 

2012 211650 553 479.92
2016 359556 694 199.74
2018 373500 647 370.66

Table 4
Statistical data for calculation of the dependence between volumes  

and prices of waste paper at recycling collection points

Year Price of waste paper, 
UAH/kg

Amount of waste paper 
delivered, tons Inflation index

2011 0.75 3323.1354 1.046
2012 0.8 7308.0036 0.998
2013 1.2 4926.951 1.005
2014 1.1 8621.8038 1.249
2015 1.3 8731.8612 1.433
2016 2.7 12510.7656 1.124
2017 2.4 7432.8528 1.137
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als, and therefore its volumes will be lower. Then, if 
the price for imported raw materials is lower, then the 
amounts of this raw material will be greater. Statistical 
information on raw material prices was reduced to the 
2011 base year prices. On its basis, the dependence 
was deduced:

m c t cm m3 3 310000000 400000000� �� � � � � .     (35)

Table 5
Statistical data for calculation of dependence 
between the amounts of imported waste paper 

and its prices

Year Amount of waste 
paper, kg

Price of waste paper, 
UAH/kg

2014 329400000 5.81777778
2015 336900000 4.84378747
2016 271800000 4.70045622
2017 346400000 5.42378753
2018 392300000 5.24074433

The region will be able to raise money by collect-
ing an environmental tax. At the same time, it will be 
necessary to figure out how to reduce concentrations 
of СО2 , as carbon dioxide will accumulate in the 
atmosphere and affect the environment and climate 
change in the region. On the one hand, the region 
benefits from the environmental tax it collects from 
businesses for their emissions into the atmosphere. 
On the other hand, the region suffers losses in terms 
of neutralizing the environmental impact of these 
emissions. Then the function of the region’s utility will 
look as follows:

u t t tm m m� � � � � � � �� �� � �� ,               (36)
where u �  – utility function; ϑ � – costs for neutraliza-

tion of the impact of 1 ton of emissions of СО2  on the 
environment, UAH/ton (for the considered situation 
this indicator is 15.02  UAH/ton). 

The region is interested in successfully controlling 
the situation regarding emissions from the produc-
tion activities of enterprises and getting the maximum 
benefit from the established system of penalties. 
Accordingly, this target function is of priority impor-
tance for the region and remains a target function:

W u t e maxm
t

T

m
t� � �� � �

�

��
1

� .           (37)

where Wm � – optimality criterion; ρ  – discount rate.
The discount rate in this instance is assumed to 

be equal to the average bank discount rate (in this 
instance the indicator is �0.1725).

The amount of waste paper left in landfills, which 
releasesСО2 , will be calculated as the total amount of 
waste paper generated in the region minus the waste 
paper used in production at the mill:

∆Μm (t) = Μmax (t) – Μm (t),             (38)
where ∆Μm – amount of waste paper remaining at 

landfills, tons; Μmax – the total amount of waste paper 
that was created during this period, tons.

This has a positive impact on the atmosphere, as 
the amount of �СО2 , which waste paper emits during 
decomposition in landfills, decreases. Thus, the level 
of pollution will be measured as the amount of pollu-
tion produced by the company, with the exception of 
a part, which will be assimilated by the environment, 
and part of the emissions that could have been gen-
erated if the waste paper had remained in the landfill:

� � �x t t M tm m m m m� � � � � � � � �� �( )� � �1 , �m � 0 , (39)

where �x tm � � � – the level of pollution, tons; γm – 
rate, at which production waste is assimilated into the 
environment, tons/year (in this case, the indicator is 
equal to 0.01  tons/year); σm  – amount СО2 , which 
is released into the atmosphere from 1 ton of waste 
paper per year, tons/year (in this situation, this indica-
tor is equal to 0.04 tons/year).

The regional administration aims to ensure that the 
level of pollution in the region is not too high, while not 
restricting the activities of enterprises too much. The 
level of environmental pollution in each year should 
strive to minimum.

�x t min t Tm � � � � � �, , , ,� � � � � �0 1 1 .           (40)
This target function is less of a priority for the 

region and may become a limitation. The level of pol-
lution at each point in time should not be higher than 
the value of the pollution level of the emission in the 
previous year before the period under study (2017). 
In 2017, the level of carbon dioxide emissions in Kyiv 
was 5400000 tons:

 �x t t Tm � � � � � �5400000 0 1 1� � � � � � � �, , , , .       (41)
Let us consider 2 scenarios of the country’s devel-

opments, which will affect the situation being consid-
ered. The first scenario is characterized by financial 
crisis. Because of the crisis, there will be changes in 
the population of the city of Kyiv. Analyzing a simi-
lar situation from another period of time (the crisis of 
2008), we can see that the balance between the arriv-
als and departures from the city tends to decrease, 
but, in general, it will be positive and consequently 
the number of population in the city will also increase.

The second scenario is characterized by a sta-
ble economic situation. Indicators such as average 
wages and population in Kyiv would follow a similar 
trend, as in the previous review period from 2011 to 
2017. Then, by building trend dependencies for both 
indicators, we can determine what they will be like in 
the period under study.

Also, based on the change of the inflation index 
during the previous crisis, it is possible to calculate 
the inflation index for the crisis situation and with the 
help of trend dependencies we can determine its 
value for a stable economy. 

Trend dependencies of population, average wage 
and inflation index for a stable economy will look as 
follows:

K t t t� � � � �226 98 719 41 4807 52, , , ,      (42)
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L t t t� � � � � �1 5536 35 5 2750 92, , , ,        (43)
h t� � � � ��14 98 134 46, ,ln t �� .            (44)

The enterprise can choose which credit is more 
advantageous for it. According to the available offers 
on rates and loan amounts, the enterprise can form 
the following strategies for itself.

The tax rate that a region sets in a given period is 
a factor that it can manage. The region can form strate-
gies for how the rate will change in each period. The first 
strategy was based on a proposal by the International 
Monetary Fund. The IMF proposes carbon taxes as an 
effective tool to reduce emissions of СО2 . The strategy 
is to gradually increase the tax for developed countries 
on СО2  to 75 dollars per ton until 2030, and for develop-
ing countries to 25 dollars per ton or 682 UAH/ton. The 
second strategy was based on existing plans to change 
the ecological tax in Ukraine. In 2019 the tax rate on 
СО2  increased almost 25 times from 0.41 UAH/ton to  
10 UAH/ton. The future plan is to increase the tax rate by 
5 UAH/ton every year.

Consider 2 strategies of how the price of waste 
paper may change at secondary raw material collec-

tion points. According to the first strategy, the price may 
increase in order to encourage the public to turn in the 
waste paper. Thus strategies for the studied period the 
price will increase from 2.5 UAH/kg to 4.43 UAH/kg.  
According to the second strategy, the price may on the 
contrary decrease in order to compete with imported 
raw materials, which are cheaper. The price will 
decrease from 2.5 UAH/kg to 1.33 UAH/kg.

For each combination of strategies, the value of three 
target functions for the enterprise and the region was 
calculated, taking into account their limitations, in two 
economic scenarios. By converting these criteria into an 
absolute value and comparing them in pairs, the Pareto 
multitude was created. Based on the principle of guar-
anteed result, an acceptable strategy combination was 
chosen for both crisis and stable economic situations. 
The strategy is a combination of the second credit strat-
egy, the strategy of changing the environmental tax pro-
posed by the IMF, and the strategy of reducing the price 
of waste paper at the receiving points for recycled mate-
rials. Table 8 illustrates changes in gross profit, funds and 
Table 9 illustrates changes in the amount of emissions 
and prices of secondary raw materials from year to year 

Table 6
Changes in the population size, average wage and inflation index  

from 2018 to 2024 in the context of the crisis

Year
Population, 

thousands of 
people

Change in 
population 

compared to 
last year,%

Average salary, 
UAH

Change in 
average wages 

compared to 
last year,%

Inflation 
index,%

Change in 
inflation index 
compared to 
last year,%

2018 2934.50 13547.583 109.8
2019 2958.03 -3.9 18132.89 33.846 114.8 5.00
2020 2980.22 -4.2 18661.56 2.916 119.7 4.89
2021 2993.41 -29.6 20283.57 8.692 111.5 8.6918
2022 3002.10 -24.9 23661.14 16.651 108.7 16.6517
2023 3010.59 -1.8 27161.44 14.7935 104.5 14.7935
2024 3025.87 58.5 29595.94 8.9631 99.94 8.9631

Table 7 
Strategies of the enterprise regarding the rate and amount of credit

№ of strategy Term for which the loan is 
taken, years Initial loan amount, EUR Interest rate,%

Strategy 1 7 10 000 000 6.85
Strategy 2 7 5 000 000 7.41

Table 8 
Changes in gross profit and funds of the enterprise taking into account the inflation index  

for the selected strategy for both scenarios

Year Gross profit, UAH Fixed assets, UAH
Crisis situation Stable situation Crisis situation Stable situation

2018 857 575 717 857 575 717 1 540 489 191 1 540 489 191
2019 1 475 982 743 1 304 990 547 1 433 021 842 1 433 021 842
2020 2 253 972 120 1 686 380 308 1 767 488 794 1 581 439 722
2021 2 612 108 945 2 011 273 967 2 521 896 843 1 843 767 683
2022 3 116 461 432 2 289 814 041 3 029 234 467 2 137 147 037
2023 3 463 131 067 2 521 899 133 3 534 632 438 2 415 363 939
2024 3 626 626 339 2 701 638 328 3 880 847 812 2 651 377 435
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for both economic scenarios. The changes are brought to 
actual values in accordance with inflation indices.

Conclusions from the study. During the study, it has 
been found that among the existing problems in the pro-
cessing of secondary raw materials utilization of existing 
processing facilities and low efficiency of the emissions 
tax system are of insufficient capacity. A proposed model 
reflects the relationship between processing enterprises 
and the region, and suggests strategies for parameters 
that region and enterprise manage. The calculations 
have shown that a combination of strategies with a sec-
ond credit strategy, proposed environmental tax change 
strategy of the IMF and a strategy to reduce the price of 
waste paper at recycling points, was favorable for both 
economic situations. In both economic scenarios, gross 
profit and fund performance increases. This indicates 
the economic development of enterprises. In the table, 
there can be seen that in actual prices, the gross profit 
of fixed assets of enterprises grow faster in a crisis situ-
ation, compared to a stable one because of the inflation 
index. But in prices consolidated to the base year, these 
indicators grow faster when the economic situation is 
stable. Emissions do not exceed the limit value, which 
indicates a normal environmental situation in the region. 
The review of the model built for enterprises processing 
other types of secondary raw materials with due account 
of their specific features remains a promising direction. 
It is also recommended to introduce an import duty rate 
on waste paper at an average rate of 2.2% to limit the 
volume of imported waste paper. Thus, the model can 
be recommended for use by the management of the 
regions, where the enterprises, processing secondary 
raw materials, are developing.
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Table 9 
Changes in waste paper prices at receiving points, emissions from production,  

and the inflation index for the selected strategy for both scenarios

Year
Price of waste paper in 

collection points, UAH/kg Amount of pollution, ton Inflation index

Crisis situation Stable situation Crisis situation Stable situation Crisis situation Stable situation
2018 2.50 2.50 15030 15030 1.098 1.098
2019 2.47 2.47 20083 18447 1.148 1.085
2020 2.55 2.41 23380 19445 1.197 1.068
2021 2.75 2.32 21432 19841 1.115 1.050
2022 2.76 2.19 21419 19947 1.087 1.033
2023 2.70 2.04 20621 19909 1.045 1.015
2024 2.54 1.86 19464 19790 0.999 0.998
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Метою статті є дослідження інвестиційних 
резервів та шляхів їх залучення у розвиток 
економіки в умовах фінансових обмежень.
Згідно пропонованого автором підходу, 
визначення резервів в абсолютних та від-
носних величинах за кожною складовою здій-
снювалося за умови, що весь наявний фінан-
совий потенціал спрямовуватиметься 
у капітальне інвестування економіки. У 
результаті проведеного аналізу виявлено 
значні резерви інвестиційного потенціалу, 
що не задіяні в процесах капітального інвес-
тування національної економіки, зокрема: 
капітальні видатки зведеного бюджету та 
бюджету територіальних громад станов-
лять близько 9-11% видатків на економіч-
ний розвиток, тобто понад 89% коштів 
спрямовується не в реальне інвестування, 
а на підтримку поточного функціонування 
державних, комунальних підприємств та 
субсидіювання окремих підприємств пріори-
тетних галузей; фінансові резерви підпри-
ємницького сектору (зокрема отриманий 
прибуток та амортизаційні відрахування) 
попри складну економічну ситуацію є 
достатньо значними, і за умови капіталь-
ного інвестування виключно за рахунок 
власних коштів підприємств, загальний про-
фіцит власних ресурсів у 2019 році складав 
23,7%; резерви прямих іноземних інвестицій 
та боргових інструментів, залучених націо-
нальною економікою у 2019 році при переве-
денні в національну валюту не зважаючи на їх 
загальне скорочення є значними і перевищу-
ють обсяги капітальних інвестицій на 85%; 
спостерігається зростання інвестиційних 
резервів банківської системи та небанків-
ських фінансово-кредитних установ, лише 
12% яких у 2019 році спрямовано в інвесту-
вання реального сектору економіки. 
Ключові слова: інвестиційні резерви, фінан-
сові обмеження, фінансові резерви, націо-
нальна економіка.

Целью статьи является исследование 
инвестиционных резервов и путей их при-

влечения в развитие экономики в условиях 
финансовых ограничений. Согласно пред-
лагаемого автором подхода, определение 
резервов в абсолютных и относительных 
величинах по каждой составляющей осу-
ществлялось при условии, что весь име-
ющийся финансовый потенциал направ-
ляться в капитальное инвестирование 
экономики. В результате проведенного 
анализа выявлены значительные резервы 
инвестиционного потенциала, не задей-
ствованые в процессах капитального 
инвестирования национальной экономики, 
в частности: капитальные расходы свод-
ного бюджета и бюджета территори-
альных общин составляют около 9-11% 
расходов на экономическое развитие, то 
есть более 89% средств направляется не 
в реальную инвестирования, а на поддер-
жание текущего функционирования госу-
дарственных, коммунальных предприятий 
и субсидирование отдельных предприятий 
приоритетных отраслей; финансовые 
резервы предпринимательского сектора  
(в частности полученную прибыль и амор-
тизационные отчисления) несмотря на 
сложную экономическую ситуацию доста-
точно значительными, и при условии капи-
тального инвестирования исключительно 
за счет собственных средств предприятий, 
общий профицит собственных ресурсов в 
2019 году составлял 23,7%; резервы пря-
мых иностранных инвестиций и долговых 
инструментов, привлеченных национальной 
экономикой в2019 году при переводе в наци-
ональную валюту несмотря на их общее 
сокращение значительны и превышают 
объемы капитальных инвестиций на 85% 
наблюдается рост инвестиционных резер-
вов банковской системы и небанковских 
финансово-кредитных учреждений, лишь 
12% которых в 2019 году направлено в инве-
стирование реального сектора экономики.
Ключевые слова: инвестиционные 
резервы, финансовые ограничения, финан-
совые резервы, национальная экономика.

The purpose of the article is to study investment reserves and ways to involve them in economic development in conditions of financial constraints. 
The analysis of the main sources of mobilization of investment resources and reserves of investment potential in terms of the following components: 
funds of state and regional budgets, own investment resources of enterprises and organizations, household savings, foreign investment and invest-
ment capital of banking and non-banking financial institutions. According to the author's approach, the determination of reserves in absolute and 
relative terms for each component was carried out under the condition that all available financial potential will be directed to capital investment of the 
economy. The analysis revealed significant reserves of investment potential that are not involved in the capital investment of the national economy, 
in particular: capital expenditures of the consolidated budget and the budget of local communities account for about 9-11% of economic develop-
ment expenditures, ie more than 89% of funds go to real investment, and to support the current functioning of state and municipal enterprises and 
subsidize individual enterprises in priority industries; financial reserves of the business sector (including profits and depreciation deductions) despite 
the difficult economic situation are quite significant, and provided capital investment solely from own funds of enterprises, the total surplus of own 
resources in 2019 was 23.7%; reserves of foreign direct investment and debt instruments attracted by the national economy in 2019 when converted 
into the national currency, despite their overall reduction, are significant and exceed capital investment by 85%; there is an increase in investment 
reserves of the banking system and non-bank financial institutions, only 12% of which in 2019 are directed to investing in the real sector of the 
economy. The analysis of household savings showed that in modern conditions, as a consequence of a significant increase in household expendi-
tures to meet the needs of life, the volume of financial savings as one of the sources of investment in the economy tends to decrease. Currently, the 
investment reserves of households are insignificant and as of the end of 2019, provided they are 100% directed to real investment processes, they 
are able to cover only 5.3% of the needs of the economy. This is due to the decline in financial reserves of the population and the transfer of much 
of the savings to the shadow sector of the economy.
Key words: investment reserves, financial restrictions, financial reserves, national economy.
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Постановка проблеми. В умовах дефіциту 
фінансових ресурсів одним з ключових завдань 
є пошук додаткових джерел та резервів фінансу-
вання інвестиційної діяльності і створення умов для 
їх залучення в національну економіку. У зв’язку з 
цим, актуальності набувають проблеми виявлення 
та оцінки фінансових резервів й розроблення дієвих 
механізмів їх трансформації в інвестиційні ресурси.

Варто зазначити, що попри економічну неста-
більність та загальне погіршення економічної 
ситуації в Україні, викликаної втратою частини 
виробничого та людського потенціалу внаслідок 
окупації територій, суттєвої девальвації націо-
нальної валюти та скорочення ринків збуту, обсяги 
капітальних інвестицій в національній економіці 
мають тенденцію до зростання. Тому, пошук ще 
більших інвестиційних резервів та шляхів їх залу-
чення у розвиток економіки в умовах фінансових 
обмежень є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у вивчення стратегічних аспек-
тів розвитку інвестиційдосліджено вітчизняними 
ученими, а саме: Григор’єв Г.С., Косолапов В.Л., 
Колосов В.Є., Крамаренко І.С., Куцин І.М., Кири-
ченко К.І., Іртищева І.О., СтройкоТ.В., Малютін О.К., 
Стегней М.І., Сушко К.В., Морозов А.О., Недашків- 
ський М.М., Подгорна К.Ю., Федоренко В.Г., 
Шапошніков К.С., Чернова О.В. та інші. Однак 
сучасні виклики потребують додаткових дослід-
жень у стратегічних напрямів державного регулю-
вання інвестиційної діяльності. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження інвестиційних резервів та обґрунтування 
шляхів їх залучення у розвиток економіки в умовах 
фінансових обмежень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За період 2014-2019 років, валові інвестиції збіль-
шилися на 184%. У таблиці 1. наведено динаміку 
капітальних інвестицій у розрізі основних джерел 
фінансування. 

Аналізуючи дані таблиці слід відмітити суттєве 
збільшення обсягів капітального інвестування з 

державного та місцевих бюджетів, що свідчить 
про зростання ролі держави та місцевих громад в 
інвестуванні економіки. Зокрема, протягом дослі-
дженого періоду обсяги капітальних інвестицій з 
державного бюджету зросли в 11 разів, а капітальні 
інвестиції регіональних та місцевих бюджетів 
майже у 9 разів. Позитивним також є збільшення 
обсягів фінансування інвестиційної діяльності за 
рахунок кредитних ресурсів (+209,3%) та інших 
джерел (+259%). На тлі загального зростання, 
обсяги іноземних інвестицій скорочуються, що є 
наслідком погіршення інвестиційного клімату, під-
вищення рівня невизначеності та ризиковості капі-
таловкладень на тлі продовження військового кон-
флікту та повільного просування реформ, зокрема 
земельної та судової. 

Традиційно, основними джерелами інвесту-
вання в Україні виступають власні кошти підпри-
ємств, зокрема частина прибутку та амортизаційні 
відрахування. Протягом 2014-2019 років питома 
вага власних коштів підприємств і організацій у 
структурі джерел інвестиційного забезпечення 
скоротилася на 5% і на кінець 2019 року становила 
65,4%. Частково такі зміни є наслідком скорочення 
обсягів виробництва у промисловому секторі, який 
у стабільних умовах виступає одним з основних 
продуцентів інвестиційної активності. 

В умовах скорочення питомої ваги корпора-
тивних інвестицій, інвестицій населення у будів-
ництво житла та іноземних інвестицій в економіку 
зростає роль інвестування з державного та міс-
цевих бюджетів. У таблиці 2. наведено основні 
структурні зміни джерел фінансування капіталь-
них вкладень в країні за 2014-2019 роки.

Протягом 2014-2019 року відбулися певні струк-
турні зміни у джерелах капітального інвестування, 
що характеризуються збільшення питомої ваги 
державних інвестицій (+3,7% за період) та інвес-
тицій регіональних органів управління й місцевого 
самоврядування (+6,7%) в інвестиційних процесах. 

Суттєвим поштовхом до активізації інвести-
ційного забезпечення розвитку територій з регіо-

Таблиця 1
Обсяги капітальних інвестицій в національній економіці за джерелами фінансування

 2014 2016 2017 2018 2019
Приріст 

2019/2014, 
%

Усього , млн. грн. 
у т.ч. за рахунок 219419,9 359216,1 448461,5 578726,4 623978,9 184,4

коштів державного бюджету 2738,7 9264,1 15295,2 22814,1 30834,5 1025,9
коштів місцевих бюджетів 5918,2 26817,1 41565,5 50355,5 56480,0 854,3
власних коштів підприємств та організацій 154629,5 248769,4 310061,7 409585,5 408275,7 164,0
кредитів банків та інших позик 21739,3 27106,0 29588,9 44825,4 67232,6 209,3
коштів інвесторів-нерезидентів 5639,8 9831,4 6206,4 1795,5 4663,9 -17,3
коштів населення на будівництво житла 22064,2 29932,6 32802,5 34645,7 32422,0 46,9
інших джерел фінансування 6690,2 7495,5 12941,3 14704,7 24070,2 259,8

Джерело: Державна служба статистики України [1]



251

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

нальних та місцевих бюджетів за цей період стала 
поступова реалізація реформи децентралізації, 
що передбачає перерозподіл джерел формування 
фінансових (у тому числі інвестиційних) ресурсів 
між державою та територіальними громадами. Це 
дозволяє на рівні територіальних громад форму-
вати власний інвестиційний потенціал та стиму-
лює їх до його більш ефективної його реалізації 
згідно потреб економічного та соціального розви-
тку територій. 

За даними економічного моніторингу, найбільш 
динамічними показниками реформи в 2019 р. були: 

– співробітництво громад, зокрема, на початок 
2019 р. громади уклали 296 договорів про співп-
рацю, а на початок 2020-го – 530 договорів (кіль-
кість договорів про співробітництво збільшилася 
майже вдвічі); 

– створення центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАП). Так, на початок 2019 р. створено 
775 ЦНАП, на початок 2020 р. – 806 таких цен-
трів. Більшість із нових центрів відкрито саме в 
об’єднаних громадах; 

– позитивна динаміка окремих показників щодо 
фінансової децентралізації порівняно з показ-
никами 2018 р.; зокрема, на 14 % зросли власні 
доходи загального фонду місцевих бюджетів, 
на 23,4 % – доходи загального фонду місцевих 
бюджетів на одного жителя, на 40,4 % – видатки на 
будівництво та регіональний розвиток на одного 
жителя [2].

Отже, бюджети новостворюваних територіаль-
них громад за умови запровадження ефектив-
них механізмів адміністративного менеджменту є 
одним з потужних резервів розвитку інвестиційної 
діяльності в умовах фінансових обмежень. 

Дослідження наукових праць з проблем інвес-
тиційного забезпечення розвитку національної 
економіки дозволити виділити основні джерела 
формування інвестиційного потенціалу, серед 
яких наступні: бюджетний потенціал держави та 
регіонів, прямі іноземні інвестиції, заощадження 
населення, прибуток та амортизаційний фонд 
суб’єктів підприємницької діяльності, зовнішні 

кредити та позики, інвестиційний капітал банків-
ської та небанківської фінансово-кредитної сис-
теми. У залежності від особливостей державної 
інвестиційної політики, конкурентоспроможності 
національної економіки та її окремих галузей, ста-
більності та ефективності нормативно-правового 
забезпечення, прозорості державного управління 
та інших чинників рівень використання кожної із 
складових інвестиційного потенціалу диференці-
юється. Саме тому, в умовах інвестиційних обме-
жень важливим є пошук резервів фінансового 
капіталу, які можна залучити в інвестування та 
розроблення відповідних інвестиційних стимулів й 
регуляторів. 

Розглянемо основні джерела інвестиційного 
потенціалу та резерви, що можуть бути викорис-
тані для реального інвестування.

1. Видатки державного бюджету на економічну 
діяльність. За функціональною класифікацією до 
даної групи відносяться видатки на забезпечення 
ефективного функціонування пріоритетних галу-
зей економіки і відповідної інфраструктури, фінан-
сування державних і регіональних програм еконо-
мічного розвитку та забезпечення безперебійного 
функціонування стратегічно важливих секторів, 
що становлять основу продовольчої та енергетич-
ної безпеки. 

Згідно із Законом України про внесення змін 
до Бюджетного кодексу (стосовно державних 
інвестиційних проектів) «державні капітальні вкла-
дення – капітальні видатки державного бюджету, 
що спрямовуються на створення (придбання), 
реконструкцію, технічне переоснащення основних 
засобів державної власності, очікуваний строк 
корисної експлуатації яких перевищує один рік [3].

2. Фінансовий потенціал реального сектору 
економіки, зокрема прибуток та амортизаційні від-
рахування підприємств. Прибуток, отриманий під-
приємствами в національній економіці виступає 
одним з найбільш активних джерел інвестування. 

На думку Ворсовського О.Л., «використання при-
бутку як джерела формування фінансово-інвести-
ційних ресурсів багато в чому залежить від впливу 

Таблиця 2
Структурно-динамічні характеристики джерел капітального інвестування  

в національній економіці

Джерела фінансування  
інвестиційної діяльності 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Приріст 
2019/2014, 

%
Кошти державного бюджету 1,2 2,5 2,6 3,4 3,9 4,9 3,7
Кошти місцевих бюджетів 2,7 5,2 7,5 9,3 8,7 9,1 6,4
Власні кошти підприємств та організацій 70,5 67,5 69,3 69,1 70,8 65,4 -5,0
Кредити банків та інших позик 9,9 7,6 7,5 6,6 7,7 10,8 0,9
Кошти інвесторів-нерезидентів 2,6 3,0 2,7 1,4 0,3 0,7 -1,8
Кошти населення на будівництво житла 10,1 11,7 8,3 7,3 6,0 5,2 -4,9
Інші джерела фінансування 3,0 2,4 2,1 2,9 2,5 3,9 0,8

Джерело: розраховано автором за даними державної служби статистики України [1]
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таких факторів, як попит на продукцію, дивідендна 
політика, ефективність управління підприємством, 
ціна продукції, ставка податку на прибуток, подат-
кові пільги тощо. і» [4, c. 6]. Саме тому, державне 
регулювання економіки повинно спрямовуватися 
на забезпечення умов для беззбиткової діяльності. 

3. Фінансові заощадження населення. Як 
стверджують науковці Пшик Б. І. та Голуб Р. Р., 
заощадження населення є одним з найпотужніших 
інвестиційних ресурсів в економіці. В економічно 
розвинутих країнах значна частка національного 
багатства формується завдяки заощадженням 
населення. В Україні тривалий час цьому важли-
вому ресурсові не приділялось належної уваги, що 
пов’язано з низкою об’єктивних причин, серед яких 
можна виділити низький рівень доходів більшості 
населення, високі темпи інфляції, низький рівень 
довіри до фінансових посередників (банківських і 
небанківських установ). Забезпечення позитивної 
динаміки економічного зростання потребує активі-
зації інвестиційних процесів, зосередження уваги 
на використанні насамперед внутрішніх можли-
востей країни щодо мобілізації наявних і потенцій-
них джерел фінансових ресурсів, створенні умов 
для їхнього ефективного використання [5].

4. Іноземні інвестиції відіграють надзвичайно 
важливу роль у розвитку економіки, оскільки спри-
яють розширенню інвестиційних можливостей 
вітчизняних підприємств, покращують стан платіж-
ного балансу; забезпечують трансфер новітніх тех-
нологій; розвитку експортного потенціалу та досяг-
ненню соціально-економічного ефекту (зниженню 
безробіття, розбудові інфраструктури тощо).

5. Інвестиційні резерви банківського сектору. 
У розвинутих країнах банківський сектор та сек-
тор не небанківських фінансово-кредитних уста-
нов (пенсійні, страхові, інвестиційні та інші фонди) 
виступає потужним джерелом інвестування еко-
номіки. В Україні, нажаль у зв’язку з відсутністю 
консолідованої державної політики у сфері фінан-
сового сектору, недостатнього розвитку інвести-
ційного ринку та високою ризикованістю реального 
інвестування в умовах економічної нестабільності 
та відсутності чітко окреслених стратегій розвитку 
реального сектору економіки потенціал фінансо-
вого сектору використовується обмежено. 

Погоджуємося з думкою колективу науковців, 
що «Підвищення ефективності процесів форму-
вання фінансового потенціалу та його перетво-
рення на дієвий інвестиційний ресурс розвитку 
економіки потребує: 

– розроблення комплексної інвестиційної стра-
тегії та ефективних організаційно-економічних 
механізмів їх реалізації, забезпечених відповід-
ними нормативно-правовими актами;

– реалізації ряду реформ, спрямованих на 
покращення інвестиційного клімату та зниження 
інвестиційних ризиків; 

– активізації та раціоналізації державної інвес-
тиційної діяльності у пріоритетних сферах націо-
нального розвитку; 

– удосконалення механізмів функціонування 
фінансового ринку та фондової біржі; 

– формування механізмів активного залучення 
банківського сектору та небанківських фінансово-
кредитних установ у реальні інвестиційні проекти» 
[6, с. 219].

Проведений аналіз основних джерел фінансо-
вого забезпечення інвестиційного розвитку наці-
ональної економіки дозволив виявити достатні 
резерви фінансових ресурсів, що не задіяні в 
реальних інвестиційних процесах. В умовах 
фінансових обмежень підприємств та держави, до 
пріоритетних напрямків державного регулювання 
можна віднести формування дієвих механізмів 
щодо ефективного перерозподілу інвестиційного 
капіталу, що відповідатиме стратегічним напрям-
кам і потребам розвитку національної економіки 
та створення сприятливого інвестиційного клімату 
для залучення інвестиційних резервів в розвиток 
реального сектору економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведено аналіз основних джерел мобілізації інвес-
тиційних ресурсів та обчислено резерви інвес-
тиційного потенціалу у розрізі таких складових: 
кошти державного та регіональних бюджетів, 
власні інвестиційні ресурси підприємств і органі-
зацій, заощадження населення, іноземні інвести-
ції та інвестиційний капітал банківських і небанків-
ських фінансово-кредитних установ. 

Згідно пропонованого автором підходу, визна-
чення резервів в абсолютних та відносних величи-
нах за кожною складовою здійснювалося за умови, 
що весь наявний фінансовий потенціал спрямову-
ватиметься у капітальне інвестування економіки. 
У результаті проведеного аналізу виявлено значні 
резерви інвестиційного потенціалу, що не задіяні в 
процесах капітального інвестування національної 
економіки, зокрема: капітальні видатки зведеного 
бюджету та бюджету територіальних громад ста-
новлять близько 9-11% видатків на економічний роз-
виток, тобто понад 89% коштів спрямовується не 
в реальне інвестування, а на підтримку поточного 
функціонування державних, комунальних підпри-
ємств та субсидіювання окремих підприємств пріори-
тетних галузей; фінансові резерви підприємницького 
сектору (зокрема отриманий прибуток та амортиза-
ційні відрахування) попри складну економічну ситу-
ацію є достатньо значними, і за умови капітального 
інвестування виключно за рахунок власних коштів 
підприємств, загальний профіцит власних ресурсів у 
2019 році складав 23,7%; резерви прямих іноземних 
інвестицій та боргових інструментів, залучених наці-
ональною економікою у 2019 році при переведенні 
в національну валюту не зважаючи на їх загальне 
скорочення є значними і перевищують обсяги капі-
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тальних інвестицій на 85%; спостерігається зрос-
тання інвестиційних резервів банківської системи та 
небанківських фінансово-кредитних установ, лише 
12% яких у 2019 році спрямовано в інвестування 
реального сектору економіки. 

Проведений аналіз заощаджень населення 
показав, що в сучасних умовах як наслідок суттє-
вого зростання витрат домогосподарств на забез-
печення потреб життєдіяльності, обсяги фінансо-
вих заощаджень як одного з джерел інвестування 
економіки мають тенденцію до скорочення. Наразі 
інвестиційні резерви домогосподарств є незна-
чними і станом на кінець 2019 року за умови їх 
100% спрямування в реальні інвестиційні процеси 
здатні покрити лише 5,3% потреб економіки. Це 
пояснюється зниженням фінансових запасів насе-
лення та переведення значної частини заоща-
джень в тіньовий сектор економіки.
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У статті обґрунтовано перехід до нової тех-
нологічної парадигми національних економік 
на основі впровадження технологій, зміни 
соціально-технологічних укладів як імпе-
ративів промислових революцій. Виявлено 
передумови формування, основні характе-
ристики й ключові сектори економіки в умо-
вах промислових революцій. Сформульовано 
сфери і риси впливу Четвертої промислової 
революцій на соціо-політико-економічні сис-
теми національної економіки. Обґрунтовано 
природу процесу цифровізації економіки. Уза-
гальнено підходи до визначення процесу 
цифровізації економіки залежно від суб’єкта 
соціально-економічних відносин. Визначено 
змісту цифрових трансформацій в умовах 
цифровізації і формування цифрової еконо-
міки. Сформульовано поняття «цифрова 
трансформація управління розвитком націо-
нальної економіки». Визначено складові циф-
рової трансформації управління розвитком 
національної економіки залежно від суб’єкта 
соціо-політико-економічної системи націо-
нальної економіки. Систематизовано сфери 
управління цифрових перетворень з метою 
оцінюванню і вимірювання їхніх результатів.
Ключові слова: цифровізація, цифрова 
трансформація, цифрова економіка, циф-
рова технологія, промислова революція, 
цифрова трансформація управління розви-
тком національної економіки.

В статье обоснован переход к новой тех-
нологической парадигмы национальных 

экономик на основе внедрения технологий, 
изменения социально-технологических 
укладов как императивов промышленных 
революций. Выявлены предпосылки фор-
мирования, основные характеристики и 
ключевые секторы экономики в условиях 
промышленных революций. Сформулиро-
ваны сферы и черты влияния Четвертой 
промышленной революции на социо-поли-
тико-экономические системы националь-
ной экономики. Обоснована природа про-
цесса цифровизации экономики. Обобщены 
подходы к определению процесса цифрови-
зации экономики в зависимости от субъ-
екта социально-экономических отношений. 
Определена сущность цифровых преобра-
зований в условиях цифровизации и форми-
рования цифровой экономики. Сформулиро-
вано понятие «цифровая трансформация 
управления развитием национальной эконо-
мики». Определены составляющие цифро-
вой трансформации управления развитием 
национальной экономики в зависимости от 
субъекта социо-политико-экономической 
системы национальной экономики. Систе-
матизированы сферы управления цифро-
вых преобразований с целью оценки и изме-
рения их результатов.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая 
трансформация, цифровая экономика, циф-
ровая технология, промышленная револю-
ция, цифровая трансформация управления 
развитием национальной экономики.

The goal of the article is to formulate theoretical approaches for determining the process of digital transformation management of the national economy 
within digitalization through the introduction of information and computer and digital technologies. Within the new industrial revolution and the transition of 
the world`s leading economies to the sixth technological mode, the first places in the structure of national economies are occupied by innovation, creative, 
technological and digital sectors, and innovation and digital activities open large-scale business prospects. The study uses methods as induction and deduc-
tion, classification, comparison and systematic approach, system and structural methods. The article grounds transition to a new technological paradigm 
of national economies based on the technology use, changes in socio-technological structure as imperatives of industrial revolutions. The author reveals 
preconditions of formation, main characteristics and key sectors of economy in industrial revolutions. The sixth technological way is an imperative of the 
new Fourth Industrial Revolution. There are three reasons for the transformation of social-industrial and technological relations, which are the beginning 
of the Fourth Industrial Revolution: speed, scale and impact. The spheres and features of the Fourth Industrial Revolution impact on the socio-political-
economic systems of national economy are formulated. The nature of the process of digitalization of economy is substantiated. Two main approaches to 
determining the role and place of digitization in world industrial production are formed: the evolutionary and revolutionary stages of information technology 
advances use. The article generalizes approaches to the definition of the digitalization process of economy depending on the subject of socio-economic 
relations. The content of digital transformations within digitalization and formation of digital economy is determined. The concept of «digital transformation 
of management of national economy development» is formulated. The digital transformation of national economic development management involves the 
restructuring of the concept of national economic management by translating all its elements of socio-economic and political-legal system into digital space 
and digital interaction with maximum implementation of ICT and digital technologies and their application. The author determines components of the digital 
transformation of national economy management depending on the subject of the socio-political-economic system of national economy. The spheres of 
digital transformations management are systematized to evaluate and measure their results.
Key words: digitalization, digital transformation, digital economy, digital technology, industrial revolution, digital transformation of national economy 
development management.

Постановка проблеми. В умовах Четвертої про-
мислової революції та загострення глобальних про-
блем і безпеки забезпечення життєздатності наці-
ональних економік набуває особливого значення. 
У контексті нової промислової революції та переходу 
провідних економік світу на шостий технологічний 
уклад перші місця у структурі національних економік 
посідають інноваційний, креативний, технологічний і 
цифровий сектори, а перед інноваційною і цифро-

вою діяльностями відкриваються масштабні пер-
спективи у сфері бізнесу. Саме нові можливості та 
напрями технологічного розвитку країн світу є акту-
альними в подальшому дослідженні. Для економік 
всіх без винятку країн формування механізму циф-
рового трансформаційного розвитку представля-
ється першочерговим завданням, оскільки служить 
для економіки країни джерелом отримання додатко-
вих конкурентних переваг на світових ринках.
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам процесів цифрової трансфор-
мації економіки, цифровізації соціально-еко-
номічних відносин та формування цифрової 
економіки, вивчали українські і закордонні нау-
ковці, вчені-економісти, зокрема: В. Апалькова, 
Н. Блейман, Р. Браун, О. Бурбело, О. Вишневський, 
С. Веретюк, С. Волосович, С. Іванов, C. Коляденко,  
Дж. Кон, Н. Краус, В. Куйбіда, Л. Лазебник, А. Мас-
лов, Т. Месенбург, Дж. Синфілд, Д. Тапскотт, К. Шваб 
та інших. Водночас, особливої актуальності набу-
вають питання механізму управління і регулювання 
розвитку національної економіки в умовах цифро-
вого трансформаційного тренду. Проте, сучасна 
цифрова парадигма світу розвивається у ринкових 
умовах, що актуалізує комплексний механізм циф-
рової трансформації управління розвитком наці-
ональної економіки на основі базису і складових 
цифровоі трансформаціі економіки.

Постановка завдання. Метою статті є сфор-
мулювати теоретичні підходи до визначення 
процесу цифрової трансформації управління 
розвитком національної економіки в умовах циф-
ровізації за рахунок впровадження інформаційно-
комп’ютерних і цифрових технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасний світ уже зробив перший крок до прин-
ципово нової технологічної, економічної та соці-
альної реальності – нову епоху цифрової глоба-
лізації. Проте виклики, які стоять перед сучасним 
індустріальним суспільством, важко переоцінити. 
Йдеться про зміну глобального соціально-техно-
логічного укладу, наслідком якого є повне пере-
форматування звичних нам систем, формування 
нових соціальних та економічних стратегій. Одно-
часно змінюється технологічна парадигма, змі-

нюються моделі управління і суспільні норми, 
відбуваються масштабні демографічні зрушення 
[8]. Національні економіки країн світу стали учас-
ницями глобальних змін господарських відносин – 
трансформації і переформатування економічного 
світового порядку на основі впровадження техно-
логій у виробничі процеси. 

Послідовна еволюція технологій у світі ство-
рює нові виробничі інструменти і можливості для 
різних економічних агентів. Нові рівні соціально-
технологічних укладів виникають унаслідок «про-
мислових революцій» [8]. Наприкінці XIX ст. для 
періодизації технологічного розвитку ученими 
вживається термін «промислова революція», а 
також поняття «технологічний уклад». Зазначимо, 
що кожний технологічний уклад відображає пере-
хід 4–5 поколінь техніки, які змінюють один одного 
і йдуть паралельно у різних галузях. Зараз у роз-
винених країнах світу основу економік складають 
галузі п’ятого технологічного укладу, тобто мікро-
електроніка, генна інженерія, космічні технології, 
засоби автоматизації і зв’язку, біотехнології. У кра-
їнах, що розвиваються, домінують третій і четвер-
тий технологічні уклади.

Становлення і зростання шостого технологіч-
ного укладу будуть визначати глобальний еконо-
мічний розвиток у найближчі два-три десятиліття. 
Новий, шостий, технологічний уклад є імперати-
вом нової Четвертої промислової революції. Від-
булися три промислові революції, що докорінно 
змінили виробництво, виробничі відносини, струк-
туру національних економік, швидкість цифрових 
перетворень і середовище існування та якість 
життя людей. Передумови формування, основні 
характеристики й ключові сектори економіки трьох 
революцій представлені у таблиці 1.

Таблиця 1
Узагальнені характеристики промислових революцій

Промислові 
революції

Об’єктиві основи 
існування Основні характеристики промислових революцій

Перша 
«Індустріальна» 
(наприкінці  
ХVIII століття)

Використання енергії 
пари та води  
для механізації 
виробництва

Зумовлена необхідністю механізації текстильної індустрії у 
Великобританії, появою парових двигунів, які використовувалися 
для виробництва енергії і забезпечили більш гнучке і потужне 
джерело енергії для машин. Заснована на інноваціях у виробництві 
чавуну, парових двигунах і розвитку текстильної промисловості

Друга 
«Технологічна»  
(з другої половини 
ХІХ – початок  
ХХ століття)

Поділ праці, використання 
електричної енергії, 
масове виробництво

Обумовлена впровадженням бесемерівського способу виплавки 
сталі і появою поточного виробництва і складальної лінії, на зразок 
конвеєру Генрі Форда. У 1860–1870-х рр. охопила Західну Європу, 
США, Росію і Японію. Технологічна революція була переважно 
заснована на наукових досягненнях, а не просто вдалих винаходах 
і відбувалася на базі виробництва високоякісної сталі, поширенні 
залізниць, електрики та хімікатів. Введення масового виробництва, 
заснованого на електричному приводі і поділі праці

Третя 
«Інформаційна»  
(з 1970-х років)

Комп’ютер і комп’ютерна 
техніка, електроніка  
та Інтернет

Зумовлена використанням комп’ютерів у виробництві. Широке 
використання верстатів з ЧПУ, комп'ютерної обробки якісної 
і логістичної інформації, а також комп’ютеризація широкого 
спектра ручних завдань (таких як бухгалтерський облік, 
управління запасами і планування). Використання електроніки  
та ІТ для досягнення подальшої автоматизації виробництва

Джерело: систематизовано автором за матеріалами [7; 12; 14; 16]



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

256 Випуск 54. 2020

Виокремлюють три причини, чому сучасні 
перетворення суспільно-виробничих і технологіч-
них відносин не є продовженням третьої промис-
лової революції, а початком четвертої: швидкість, 
масштаб і вплив. 

По-перше, швидкість сучасних технологічних 
проривів не має історичного прецеденту. Порів-
няно з попередніми, промисловими революці-
ями, четверта розвивається експоненціально, а 
не лінійно. Крім того, вона зачіпає майже кожну 
галузь у кожній країні. А широта і глибина цих змін 
зумовлять перетворення цілих систем: виробни-
цтва, менеджменту й державного управління.

По-друге, масштаби промислової револю-
ції характеризуються тим, що сьогодні мільярди 
людей мають необмежені можливості спілкування 
мобільними пристроями з безпрецедентною 
обчислювальною потужністю, обсягами зберігання 
інформації та доступом до знань. Також ці мож-
ливості будуть збільшені через технологічні про-
риви у таких сферах, як штучний інтелект, робо-
тотехніка, Інтернет-речей, автономні транспортні 
засоби, 3-D-друк, нанотехнології, біотехнології, 
матеріалознавство, зберігання енергії та квантові 
обчислення.

По-третє, вплив революції має як виклики, так 
і можливості. Щодо можливостей, то як і попере-
дні революції, четверта має потенціал для під-
вищення рівня глобального доходу і поліпшення 
якості життя для населення в усьому світі. Най-
більші можливості сьогодні мають споживачі, 
оскільки отримали доступ до цифрових техноло-
гій. Технології створили нові продукти і послуги, які 
підвищують ефективність і задоволення особис-
тих потреб (замовлення таксі, бронювання квит-
ків, придбання товару, здійснення оплати, про-
слуховування музики, перегляду фільму тощо на 
відстані). Також очікується тенденція, що завдяки 
впровадження цифрових технологій знизяться 
витрати на транспортування та зв’язок, а логіс-
тика і глобальні ланцюги поставок стануть більш 
ефективними, знизяться витрати на торгівлю. Це 
відкриє нові ринки збуту, а економічне зростання 
пришвидшиться.

Щодо викликів, то революція може зумовити 
більшу нерівність на ринку праці. Через автомати-
зацію заміна людської праці машиною в економіці 
може збільшити розрив між прибутком від капіталу 
та прибутком від праці. Іншими словами, попит 
на висококваліфікованого працівника для вироб-
ників, у яких основним фактором виробництва є 
інтелектуальний капітал і технологія, призведе 
до збільшення прибутковості бізнесу. Водночас, 
роботодавці, чиє виробництво залежить від капі-
талу та праці, матимуть збитки. Це формує пере-
кіс на ринку праці, загалом у галузевій структурі 
національної економіки країни й світі. З іншого 
боку, можливо, що витіснення працівників техно-

логією загалом зумовить покращення умов праці 
та її продуктивності.

Загалом, прояви Четвертої промислової рево-
люції відображаються на веденні бізнесу, держав-
ній політиці та людині і суспільства у цілому як 
частини глобального простору. Вплив Четвертої 
промислової революції на ці соціо-політико-еконо-
мічні системи наведено у таблиці 2.

Головним проявом Четвертої промислової 
революції є активний розвиток штучного інтелекту 
у всіх сферах життя людини – від самокерованих 
автомобілів і дронів до віртуальних помічників. 
За останні роки досягнуто вражаючого прогресу 
в розвитку штучного інтелекту, що зумовлено 
експоненціальним збільшенням обчислювальної 
потужності та великим обсягом даних для про-
грамного забезпечення, що використовується 
для пошуку нових лікарських засобів, а також 
алгоритмів, які використовуються для прогнозу-
вання культурних інтересів. Зокрема, щоденно 
цифрові технології застосовуються у біологічній 
сфері. Цифрові технології адаптуються інжене-
рами, архітекторами і дизайнерами у їхній зви-
чайній практиці [13].

А основними факторами сучасного глобаль-
ного економічного розвитку є знання і людський 
капітал, перехід до «Індустрії 4.0», ком’юніті 
5.0 тощо. Остаточно сформувалося інформаційне 
суспільство. 

В умовах формування цифрової економіки 
України питання визначення змісту цифрових 
трансформацій потребує подальшого дослід-
ження та поглиблення. Як об’єкт наукових дослі-
джень термінологічний арсенал поняття і явища 
«цифрова трансформація» досі не є усталеним. 
Підходи до визначення сутності і природи цифро-
вої трансформації наведено у таблиці 3. На основі 
дослідження деяких теоретичних і практичних під-
ходи до визначення терміну «цифрова трансфор-
мація», сформулюємо поняття «цифрова транс-
формація управління розвитком національної 
економіки» через суб’єктів соціо-політико-еконо-
мічні системи національної економіки, які власне 
впроваджують і використовують інформаційно-
комп’ютерні й цифрові технології. Тому, доцільно 
розуміти процес цифрової трансформації управ-
ління розвитком національної економіки як пере-
будову концепції управління національною еко-
номікою шляхом переведення всіх її елементів 
соціально-економічної і політико-правової сис-
теми у цифровий простір і на цифрову взаємодію 
з максимальним впровадженням інформаційно-
комп’ютерних і цифрових технологій та результа-
тів їхнього застосування.

Такий підхід до процесу цифрової трансфор-
мації економіки вимагає системи цифрової транс-
формації управління розвитком національної еко-
номіки, яка відображає глибокі і нерозривні зв’язки 
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Таблиця 2
Сфери і риси впливу Четвертої промислової революцій  

на соціо-політико-економічні системи національної економіки
Сфери впливу Напрями і риси проявів

Бізнес 

Впровадження у галузях нових технологій, які створюють абсолютно нові способи задоволення 
існуючих потреб і суттєво порушують дійсні ланцюги вартості у промисловості та інших галузях 
економік.
Активізація гнучких інноваційних конкурентів, які мають доступ до глобальних цифрових 
платформ для досліджень, розробок, маркетингу, продажів і дистрибуції витісняє усталені 
компанії, покращуючи якість продукції і послуг, швидкість або ціну.
Значні зрушення у попиті через зростаючу прозорість, залучення споживачів до процесу, появу 
нових моделей поведінки споживачів (створюються на основі доступу до мобільних мереж і 
даних), що вимагає від компаній адаптувати способи проектування, маркетингу та постачання 
товарів і послуг.
Розвиток технологічних платформ, які змінюють особисте та професійне середовище 
працівників та знижують бар'єри для бізнесу та приватних осіб для отриманні прибутку.
Зміни у системах бізнес-процесів: очікування клієнтів, розширення продукту, виникнення та 
використання спільних інновацій, виникнення нових організаційних форм.

Державне 
регулювання

Нові технології та платформи дають можливість громадянам співпрацювати з урядами, висловлю-
вати свої думки, координувати свої зусилля та здійснювати нагляд за державними органами.
Посилення контролю над населенням за допомогою поширених систем спостереження та 
здатності контролювати цифрову інфраструктуру. 
Розвиток децентралізації влади через застосування нових технологій та відкритості доступу даних.
Необхідність співпраці урядів і регуляторних органів з бізнесом і громадянським суспільством з 
метою збереження контролю та конкуренції.
Зміна парадигм національної та міжнародної безпеки через появу гібридних конфліктів на 
основі інформації.
Досягнення в галузі технологій створюють потенціал для зменшення масштабів або наслідків насиль- 
ства, наприклад, шляхом розробки нових способів захисту, або більшої точності прицілювання.

Людина 
(суспільство)

Зміна ідентичності людини й особистості, зокрема у сферах: конфіденційності, поняття 
власності, моделей споживання, часу витраченого на роботу і дозвілля, розвиток кар'єри, 
навичок, розвиток людських відносин.
Зміна моральних та етичних меж.
Модифікація принципово людських можливостей, таких як співчуття та співпраця через 
інтеграцію технологій у простір людини як особистості та біологічної істоти.

Джерело: систематизовано автором на основі матеріалів [13]

Виміри структурної політики
цифровізації

доступ; використання; 
інноваційність; робочі місця; 

соціальне процвітання; довіра; 
відкритість ринку

Виміри інформаційного 
суспільства

новаторський талант; цифрова 
культура споживача й людини; 

персоніфікація даних

Цифрові платформи
бізнес-процесів і відносин

автоматизація; інтелектуальні 
інструменти; віртуальні організаційні 

структури; інтеграція бізнес-структур; 
кастомізація системи під споживача; 

мобільні технології; безпека корпоративної 
системи

Рушійні сили цифрової трансформації
Інтернет речей, великі дані, штучний 

інтелект, технологія блок-чейн

Рис. 1. Складові системи цифрової трансформації  
управління розвитком національної економіки
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Таблиця 3
Підходи до тлумачення терміну «цифрова трансформація»

Автор Визначення змісту поняття
Наукові кола

К. Чапко-Уейд 
концепція, яка визначає розвиток соціально-економічних систем у контексті домінуючого 
впливу інформації та технологій і ґрунтується на біхевіоральних детермінантах – поведінкових, 
культурних, соціальних та ін. компонентах

Дж. Блумберг стратегічна трансформація бізнесу, керована споживачами на підставі наскрізних 
організаційних змін, а також впровадження цифрових технологій

Е. Столтермен, 
А. Крун Форс

трансформація бізнесу шляхом перегляду бізнес-стратегії або цифрової стратегії, моделей, 
операцій, продуктів, маркетингового підходу, цілей тощо, шляхом прийняття цифрових технологій

Р. Лісова глибокі та руйнівні зміни, зумовлені застосуванням проривних технологій, які врешті змінюють 
способи створення та отримання вартості

П. Вайл, 
С. Ворнер

зміна бізнесу шляхом його диференціації, запропонувавши споживачам новий і привабливий 
продукт, створивши мету, яку споживачі захочуть досягнути

Г. Дергачова, 
Я. Колешня

– зміна форми діяльності підприємств, перебудова організаційної структури, застосування 
нових бізнес-моделей, нових джерел та форм отримання доходу, залучення ширшого кола 
споживачів, виведення їх обслуговування на новий рівень, змішування сфер функціонування у 
нових форматах бізнес-структур, в тому числі у вигляді цифрових платформ;
– процес переходу від оптимізації до цифрової економіки

Практики і бізнес-кола (представники компаній)
DIS Group зміна форми бізнесу в умовах цифрової реальності на основі даних
Rusonyx трансформація методів і способів передачі інформації: заміну аналогових інструментів цифровими

Smart City Lab використання цифрових технологій для зміни бізнес-моделей і створення нових джерел 
доходів, а також створення цінності; і процес переходу до цифрового бізнесу

I-Scoop
докорінне перетворення ділової та організаційної діяльності, процесів, компетенцій і моделей 
для забезпечення змін та можливості поєднання цифрових технологій і їх стратегічного 
(пріоритетного) прискорення в суспільстві з урахуванням поточного стану й майбутнього розвитку

Державне управління
В. Куйбіда, 

О. Карпенко, 
В. Наместнік

– докорінне перетворення управлінської діяльності органів публічної влади на основі 
можливостей застосування в ній цифрових технологій;
– інструмент електронного врядування

В. Марченко
політика і процес впливу держави на суспільство загалом, його інституції, апарат самої 
держави, економіку і бізнес із метою впровадження цифрових інформаційно-комунікаційних 
технологій в їхню життєдіяльність

Суспільство

В. Круглов організаційні чи суспільні зміни на основі впровадження цифрових технологій в усі аспекти 
взаємодії з людиною

В. Куйбіда, 
О. Карпенко, 
В. Наместнік 

спричинені використанням цифрових технологій зміни у природі людини, її мисленні, 
життєдіяльності та управлінні

Джерело: складено автором на основі матеріалів [1–6; 9; 10; 11; 15]

Таблиця 4
Сфери управління цифрових перетворень

Сфера управління Об’єкт управління
Структура національного 
господарства – цифрові перетворення у всіх секторах економіки, включаючи державний сектор

Система бізнес-процесів
– існуючі види бізнесу, бізнес-моделі і нові бізнес-процеси;
– електронний бізнес у всіх секторах економіки, включаючи державне адміністрування;
– реорганізація роботи або розмірів структурних складових національної економіки

Інформаційний сектор
– дані (приватні, публічні, корпоративні), їхня цінність, у стандартній статистиці;
– система комунікації між суб’єктами (економічними агентами) економічних процесів  
у різних бізнес-моделях і моделях партнерства держави, бізнесу і суспільства

Ринок праці – нові види економічної діяльності та відповідні кваліфікації, професії;
– робочі місця для нових професій

Доходи та умови життя 
населення – вплив цифрових перетворень на добробут громадян у суспільства у цілому

Політична діяльність – вплив на цифрову економіку політики, політичних партій, громадських організацій

Міжнародна діяльність
– обсяги високотехнологічної продукції українських підприємств на світовому ринку 
інформаційно-комунікаційних технологій;
– міжнародні транзакції оцифрованих товарів і послуг
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між компонентами і рушійними силами соціо-полі-
тико-економічної системи національної економіки 
в умовах цифровізації суспільно-виробничих від-
носинах. Складові системи функціонують у вимі-
рах суб’єктів соціо-політико-економічної системи 
національної економіки в умовах цифровізації 
(рис. 1). Складові системи цифрової трансформа-
ції управління розвитком національної економіки 
функціонують під впливом рушійних сил цифрової 
трансформації економіки: Інтернет речей, великі 
дані, штучний інтелект, технологія блок-чейн.

Головними передумовами організації переходу 
до цифровізації економіки в Україні стали: роз-
виток фізичної інфраструктури доступу до Інтер-
нету; зростання кількості користувачів мережі 
Інтернет; розвиток електронної комерції; розви-
ток ІТ-галузі країни; вдосконалення національної 
системи електронного уряду. В умовах, що скла-
лися – поширення змін, породжених Четвертою 
промисловою революцією, завершення п’ятого 
технологічного укладу і початок переходу до шос-
того (2020–2025 рр.), – для окремих бізнес-струк-
тур і національних економік з’явилася можли-
вість щодо вибору напрямів і стратегій цифрової 
трансформації національної економіки до нового 
її стану – цифрової.

Теоретичний базис концепції цифрової транс-
формації управління розвитком національної еко-
номіки має містити чіткі сфери управління циф-
рових перетворень, результати яких підлягають 
оцінюванню і вимірювання (табл. 4): структура 
національного господарства, система бізнес-про-
цесів, інформаційний сектор, ринок праці, доходи 
та умови життя населення, політична діяльність, 
міжнародна діяльність. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
цес цифрової трансформації управління роз-
витком національної економіки є перебудовою 
концепції управління національною економікою 
шляхом переведення всіх її елементів соціально-
економічної і політико-правової системи у цифро-
вий простір і на цифрову взаємодію з максималь-
ним впровадженням інформаційно-комп’ютерних і 
цифрових технологій та результатів їхнього засто-
сування. Процес реалізується через функціону-
вання складових системи цифрової трансформа-
ції управління розвитком національної економіки: 
виміри структурної політики цифровізації, виміри 
інформаційного суспільства і цифрові платформи 
бізнес-процесів і відносин.
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В сучасних умовах господарювання склалися 
закономірні умови розвитку промислових 
підприємств. Ці закономірності впливають 
на кожну бізнес одиницю, домашнє господар-
ство, інституційний суб’єкт та створю-
ють відповідність принципи функціонування, 
які втілюються у інноваційний механізм 
сталого розвитку. Розроблено структурно-
логічну модель механізму сталого розви-
тку промислового підприємства та дина-
мічний алгоритм формування підсистем 
інноваційного механізму сталого розвитку 
промислового підприємства. Доведено, що 
інноваційний механізм сталого розвитку 
промислового підприємства складається з 
трьох складових: підсистема забезпечення, 
функціональна підсистема, підсистема еко-
номічних інструментів. Кожна підсистема 
включає свій набір складових. До підсистеми 
забезпечення входить: виробничі відносини 
та продуктивні сили, персонал технології 
та кадрове забезпечення, ресурсне забезпе-
чення, інвестиційне забезпечення інновацій-
ного розвитку, інформаційне забезпечення, 
екологічне забезпечення. 
Ключові слова: інноваційний механізм ста-
лого розвитку, декамлінг, рециклінг, крауд-
фандинг, ланцюг доданої вартості.

В современных условиях хозяйствования 
сложились закономерные условия разви-

тия промышленных предприятий. Эти 
закономерности влияют на каждую бизнес 
единицу, домашнее хозяйство, институцио-
нальный субъект и создают соответствие 
принципы функционирования, которые 
воплощаются в инновационный механизм 
устойчивого развития. Разработана струк-
турно-логическую модель механизма 
устойчивого развития промышленного 
предприятия и динамический алгоритм 
формирования подсистем инновационного 
механизма устойчивого развития промыш-
ленного предприятия. Доказано, что инно-
вационный механизм устойчивого развития 
промышленного предприятия складыва-
ется из трех составляющих: подсистема 
обеспечения, функциональная подсистема, 
подсистема экономических инструментов. 
Каждая подсистема включает свой набор 
составляющих. К подсистеме обеспечения 
входит: производственные отношения и 
производительные силы, персонал техно-
логии и кадровое обеспечение, ресурсное 
обеспечение, инвестиционное обеспечение 
инновационного развития, информационное 
обеспечение, экологическое обеспечение. 
Ключевые слова: инновационный меха-
низм устойчивого развития, декамлинг, 
рециклинг, краудфандинг, цепь добавлен-
ной стоимости.

In modern economic conditions natural conditions for the development of industrial enterprises are formed. These patterns affect each business unit, 
household, institutional entity and create compliance with the principles of operation, which are embodied in the innovative mechanism of sustainable devel-
opment. The structural-logical model of the mechanism of sustainable development of the industrial enterprise and the dynamic algorithm of formation of 
subsystems of the innovative mechanism of sustainable development of the industrial enterprise are developed. It is proved that the innovative mechanism 
of sustainable development of an industrial enterprise consists of three components: the subsystem of support, the functional subsystem, the subsystem 
of economic instruments. Each subsystem includes its own set of components. The support subsystem includes: production relations and productive 
forces, technology personnel and staffing, resource provision, investment support of innovative development, information support, environmental support.  
The functional subsystem includes: the organization of labor and wages, working conditions, the system of labor relations, technical and technological 
development, planning and forecasting, management reporting. The economic levers of the innovative mechanism of sustainable development are: Prices, 
norms, tax rates, the amount of subsidies, insurance payments, interest rates, coefficients, benefits, sanctions, fines. Economic measures that imple-
ment an innovative mechanism of sustainable development: reengineering, adaptive organizational structures, technology personnel, restructuring, partner 
networks and intersectoral cooperation, creating an ecosystem of (sustainable) regions. It is substantiated that the dynamic algorithm of formation of sub-
systems of the innovative mechanism of sustainable development of the industrial enterprise has corresponding characteristics: production relations and 
productive forces are directed on creation of partnership relations in the conditions of sustainable development of the industrial enterprise; automated man-
agement systems (ERPII, CAD / CAM / CA, PLM, SCADA) give the opportunity to form a clear system of plans, justify resources and set clear structured 
tasks for units; the expanded list of sources of investment development forms the expanded resources of reproduction, one of which is public financing in 
the form of crowdfunding; economic tools: personnel leasing, outsourcing, outstaffing, coaching, headhunting, recruiting, "networking", direct search, reen-
gineering, automated personnel management system reveal significant features of human capital of industrial enterprises and provide an effective payback 
period of social investments; the recycling process can extend the value chain between metallurgical enterprises and machine-building enterprises; the 
strategic basis of the movement towards an environmentally sustainable economy, which allows, on the one hand, to coordinate the growth of human well-
being, and on the other, to regulate resource consumption and environmental impact of industrial development - is the prerogative of decoupling.
Key words: innovative mechanism of sustainable development, decamling, recycling, crowdfunding, added value chain.

Постановка проблеми. Сучасні процеси та 
масові явища, які відбуваються в суспільстві 
породжуються економічними законами, які скла-
далися роками та створювали все більш нових 
закономірностей. Економіка як наука це велика 
система, яка має розгалужену мережу складових. 
Ця мережа впливає на кожну бізнес одиницю, 
домашнє господарство або інституціональний 
суб’єкт. Основою кожної бізнес одиниці є іннова-
ційний механізм, який дає рух та концептуальну 

основу розвитку. Кожен суб’єкт господарювання, 
домашнє господарство, інститут суспільства, 
держава має свій інноваційний механізм сталого 
розвитку, який пояснює дію кожного з переліче-
них складових економічної системи. Тому вельми 
актуальним питанням сьогодення є дослідження 
теоретичних та практичних основ формування 
інноваційного механізму, його складових та осно-
вних принципів, які покладено в основу його фор-
мування.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню питань інноваційного сталого розвитку 
присвячено праці таких вчених, як В. Базилевич, 
Н. Метеленко, Н. Бутенко, В. Горлачук, І. Токма-
кова, Л. Христенко, А. Старостин, Т. Филиппова, 
О. Латишева, А. Омельченко, І. Соломніков, 
М. Волков, А. Ільїн та інші. Науковці розкрива-
ють основні аспекти механізмів сталого розвитку, 
спираючись на окремі складові функціонування 
промислових підприємств, тому існує об’єктивна 
необхідність систематизації складових інновацій-
ного механізму сталого розвитку промислового 
підприємства, як єдиної складної соціально-еко-
номічної системи.

Постановка завдання. Структуризація переду-
мов та принципів формування інноваційного меха-
нізму сталого розвитку промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обґрунтування структурно-логічної моделі надає 
змогу здійснити структуризацію передумов та 
принципів формування інноваційного механізму 
сталого розвитку промислового підприємства. 
Зупинимось більш детально на деяких елемен-
тах структурних складових запропонованої моделі 
(рис. 1).

Виробничі відносини – сукупність матеріаль-
них економічних відносин між людьми у процесі 
суспільного виробництва та руху суспільного про-
дукту від виробника до споживання; відображають 
відношення власності, які обумовлюють розподіл 
засобів виробництва, а також людей в суспільному 
виробництві [1, с. 178]. На думку В. Базилевича, 
«виробничі відносини – відносини між людьми, 
що виникають у процесі суспільного виробництва, 
розподілу, обміну і споживання матеріальних благ 
та послуг» [2, с. 679].

Н. Метеленко стверджує, що основні виробничі 
відносини промислового підприємства необхідно 
сформувати у три складові: соціально-економічні, 
техніко-економічні та організаційно-економічні. 
Соціально – економічні виникають з приводу існу-
ючої форми власності, розподілу прибутку підпри-
ємства. Техніко-економічні відносини виникають з 
приводу вирішення питань спеціалізації, кооперу-
вання, комбінування виробництва, рівня його кон-
центрації. Організаційні відносини відображають 
галузеву належність підприємства і визначають 
форми й методи господарювання [3, с. 49].

Н. Бутенко ототожнює виробничі відносини з 
партнерськими відносинами промислових під-
приємств. На його думку партнерськиі відносини 
складаються з наступних складових: прямі парт-
нерські відносини – містять взаємовідносини з 
бізнес одиницями, з якими підприємство безпосе-
редньо будує партнерські відносини, які полягають 
у взаємовигідній співпраці, створенні додаткових 
цінностей для кінцевого споживання, зменшенні 
затрат на кінцеве споживання; опосередковані 

відносини – партнерські відносини з контактними 
аудиторіями: фінансові, банківські та кредитні 
установи, бюджетні організації та органи влади, 
засоби масової інформації, громадські організа-
ції; внутрішньо фірмові партнерські відносини між 
акціонерами, керівництвом та персоналом про-
мислового підприємства [4, с. 63].

Слід зазначити, що певному промисловому під-
приємству необхідно формувати ефективні парт-
нерські взаємовідносини за всіма напрямками.

Інвестиційне забезпечення інноваційного ста-
лого розвитку промислового підприємства на 
думку Й. Петровича можливе за рахунок прак-
тичного втілення поставлених завдань і полягає 
у послідовному визначенні сукупності актуальних 
для підприємства проектів модернізації, форму-
ванні цільової моделі перетворень організації, 
уточненні структури та обсягів джерел інвесту-
вання, а також при завершенні – налаштування 
бізнес-процесів підприємства [5, с. 106].

В. Горлачук наводить у своєму дослідженні 
модель функціонування системи інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку підприєм-
ства та систему механізмів мобілізації власних, 
позичених та залучених коштів. Запропонована 
модель обґрунтовує оптимальні частки інвестицій-
них ресурсів підприємства, яку доцільно спрямо-
вувати на інвестування різних напрямів його інно-
ваційної діяльності [6, с. 58].

Слід погодитись з структурою інвестиційного 
забезпечення, яку приводять автори. До інвес-
тиційного забезпечення інноваційного розви-
тку включені власні та придатні до них засоби у 
вигляді: прибутків (прибутки від реалізації продук-
ції, надання послуг, прибутки від фінансових опе-
рацій), надходжень (амортизаційні відрахування, 
виручка від реалізації майнових цінностей, стійкі 
пасиви, цільові надходження, інші види надхо-
джень); мобілізовані на фінансовому ринку: про-
даж власних акцій, облігацій та інших цінних папе-
рів, кредитні інвестиції, фінансовий лізинг, засоби 
венчурного фонду; надходження за рахунок пере-
розподілу: бюджетні асигнування, страхові від-
шкодування. Слід зазначити, що серед стандарт-
них інструментів фінансування господарської 
діяльності промислових підприємств необхідно 
враховувати сучасні тенденції індустрії 4.0 та її 
складових. На даний час з кожним роком набирає 
обертів інструмент публічного фінансування (кра-
удфандингу).

Однією з перших категорій публічного інвесту-
вання виникла категорія «краутсорсинг». Крауд-
сорсинг походить від англійського «crowdsourcіng»: 
crowd – «натовп» та sourcіng – «пошук, залучення 
ресурсів». Краудсорсинг – це залучення віль-
них фінансових ресурсів на публічній основі, які 
направлені на вирішення інноваційних завдань 
розвитку економіки та суспільства вцілому.
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Основна, найбільш поширена форма крауд-
сорсинга – це краудфандинг. Краудфандингу – 
це лише один із форм краудсорсингу. Залежно 
від типу завдання, що потрібно вирішити, окрім 
краудфандингу виокремлюють ще такі напрямки 
краудсорсингу, як створення продукту (кон-
тента), голосування, пошук рішення, пошук 
людей, сбір інформації, сбір думок та тестування 
[7, с. 268]. Краудфандинг – це залучення фінан-
сових ресурсів від великої кількості людей (від 
англ. «crowdfunding»: сrowd – натовп та fundіng – 
фінансування) з метою реалізації продукту або 
послуги. Основними передумовами виникнення 
ринку краудфандингу є: дефіцит фінансових 
ресурсів, який виник у результаті високих процент-
них ставок мікрокредитування; низька дохідність 
традиційних фінансових інструментів; низька 
активність небанківських установ на фінансо-
вому ринку; ускладнений доступ до фінансових 
ресурсів середнього та малого бізнесу. В резуль-
таті існуючих вищеперелічних факторів в Україні 
з 2012р. незначними темпами починає розвива-
тися ринок краудфандингу. Серед українських 
краудфандинговим платформ можна виділити: 
«Спільнокошт», «Na_Starte», «Komubook», «Моє 
місто», «GoFundEd».

Серед українських платформ тільки “Спіль-
нокошт” включає категорію «економіка» (хоча 
в ній вказано до сить сумнівні за належністю до 
цієї категорії проекти). Українська платформа  
“Na_Starte” обмежує свою діяльність тільки соці-
альними проектами. В Україні також існують нішові 
платформи: “Komubook” – платформа збирання 
коштів для книжкових публікацій; “Моє місто” – 
єдина платформа, на якій проекти, що системно 
поліпшують Одесу, дістають реальний шанс бути 
втіленими в життя; “GoFundEd” – платформа зби-
рання коштів на освітні проекти [8, с. 25].

Найбільш поширені та розвинуті послуги кра-
удфанингу має США, Німеччина, Нідерланди та 
Франція.

Лідируючі позиції за послугами краудфандингу 
займає США. Першими платформами спільного 
фінансування є : ArtistShare, EquityNet, IndieGoGo, 
Kickstarter. На даний час кількість краудфандинг-
вих платформ в США складає більш ніж 170000. 
Щодо країн ЄС, то Франція є однією з перших, де 
створено краудфандингові платформи. Сьогодні у 
Франції нараховують близько 140 платформ і вона 
займає третє місце у світі за кількістю активних 
краудфандингових платформ та перше в Європі 
за обсягами коштів, акумульованих завдяки крауд-
фандингу. Найбільш відомі краудфандингові плат-
форми Франції: Kisskissbankbank, Lymo.fr, Wiseed.
fr, Smartangels.fr, Anaxago.com, Participeep.com 
[9, с. 93]. Краудфандингова діяльність в Німеччині 
динамічно розвивається. Єдиною перешкодою 
на шляху розвитку краудфандингу в Німеччині 

стала наявність нормативних актів, що обмеж-
ують сферу застосування даної моделі фінансу-
вання. Краудфандинговим платформам дозво-
лений обсяг операцій повинен не перевищувати 
100 тис €. Найбільш успішними платформами 
краудфандингового ринку стали такі:Seedmatch, 
Companisto, Innovestment.

Публічне інвестування починає з кожним роком 
займати все більший сегмент на ринку інвестицій-
них послуг. З кожним роком зростає відсоток інно-
вацій, які реалізовано за рахунок публічного інвес-
тування [10, с. 412]. 

Але багато питань та механізми забезпе-
чення функціонування публічного фінансування 
залишаються невирішеними: відсутня норма-
тивно – правова база, яка регламентує публічне 
фінансування; ухилення інвестиційних коштів від 
податкового регулювання; неясність прав влас-
ності на інновації; відсутність обов’язкової звіт-
ності та бухгалтерського обліку; необхідність в 
експертній оцінці проектів, відсутність належного 
інформаційного забезпечення. 

Поняттю інформаційного забезпечення різ-
ними авторами надається різне змістовне напо-
внення. Так, у працях [11, с. 253–256; 12, с. 24–30; 
13, с. 90–95] інформаційне забезпечення визна-
чено як «інформація, необхідна для управління 
економічними процесами, що міститься в базах 
даних інформаційних систем» з однієї сторони, 
і «як створення інформаційних умов функціону-
вання системи, забезпечення необхідною інфор-
мацією, включення в систему засобів пошуку, 
зберігання, накопичення, передачі, обробки інфор-
мації, організація сховищ даних» – з іншої. 

Інформаційне забезпечення – важливий еле-
мент автоматизованих інформаційних систем, що 
забезпечує таку організацію і подання інформа-
ції, які б відповідали будь-яким вимогам показни-
ків, а також умовам автоматизованих технологій. 
Створення інформаційного забезпечення здійсню-
ється в тісному зв’язку з технологією автомати-
зованої обробки даних і програмним забезпечен-
ням. Під інформаційною системою мають на увазі 
взаємопов’язану сукупність суб’єктів, об’єктів і від-
носин, що виникають між ними в процесі виробни-
цтва, розподілу, обміну та споживання інформацій-
них ресурсів на основі застосовуваної технології 
[14, с. 210–215]. Уведення такої технології сприяє 
отриманню раціональніших варіантів розв’язання 
управлінських завдань за рахунок впровадження 
математичних методів та інтелектуальних систем; 
звільненню працівників від рутинної праці внаслі-
док її автоматизації; забезпеченню достовірності 
інформації; удосконаленню структури потоків 
інформації та системи документообігу на промис-
ловому підприємстві .

Для забезпечення єдності сформованого на 
підприємстві інформаційного простору необхідно 
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розробити ефективні технології інформаційного 
обміну, які включають: ієрархічну модель комуні-
каційних відносин; засоби формування інформа-
ційних потоків і фондів; мережу маршрутів інфор-
маційних надходжень; канали руху інформації.

І. Токмакова вважає, що ресурсне забезпе-
чення повинно мати організаційно-управлінську 
складову для розробки нормативно-правової бази, 
фінансово-економічної складової (інвестування 
та підвищення ефективності інноваційної діяль-
ності, кадрової діяльності, інформаційно-знаннє-
вої, маркетингово-логістичної складової та мате-
ріально- технічної складової. В переліку немає 
нематеріальних ресурсів, ігноруються фінансові 
ресурси [16, с. 211]. 

Заслуговує на увагу твердження Л. Христенко 
«Умовою діяльності будь-якого підприємства є 
ресурсне забезпечення, яке, як і будь-яка еконо-
мічна категорія, має свої особливості. До таких осо-
бливостей належать: інтегрованість логістичних і 
управлінських етапів ресурсного забезпечення у 
бізнес-процеси діяльності підприємства; набуття 
ресурсами, що складають основу ресурсного 
забезпечення, різноманітних трансформаційних 
форм у межах окремих бізнес-процесів діяльності 
підприємства; узгодження двох сторін ресурсного 
забезпечення (реального вияву потреби у ресур-
сах за бізнес-процесами та формування джерел 
їхнього залучення) на тактичному і стратегічному 
рівнях; збалансованість взаємозв’язків між самим 
процесом ресурсного забезпечення для створення 
нової вартості та процесом формування для цього 
відповідних можливостей; виявлення і врахування 
якомога більшої кількості визначальних чинників 
структури ресурсного забезпечення; урахування 
залежності ресурсного забезпечення від склад-
ного характеру загального, проміжного, об’єктного 
та пріоритетного цілепокладання діяльності під-
приємства» [16, с. 116].

Для ефективного розвитку промислового під-
приємства необхідно не тільки достатньо спожи-
вати визначені типи ресурсів, ще й забезпечувати 
екологічний розвиток. Це можливе за рахунок 
використання технологій економіки замкнутого 
циклу(циркулярної) економіки.

Група авторів А. Старостинa, Т. Филиппова 
пропонують ресурсне забезпечення, зокрема 
матеріально-технічне забезпечення за допо-
могою двох моделей: «fromcradletocave» та 
«fromcradletocradle» За першою моделлю пропо-
нується використовувати ресурси з подальшою 
утилізацією, друга модель має безперервний цикл 
виробництва [17, с. 211].

Відходи будучи результатом виробництва 
можуть, в свою чергу, виступати економічним 
ресурсом як для промислового підприємства 
шляхом повторного використання, так і для інших 
промислових підприємств. Крім того, управління 

відходами пов’язане зі створенням валового вну-
трішнього продукту в сфері послуг, адже діяль-
ність підприємств утилізаторів відходів є досить 
прибутковою та формує особливий спектр послуг. 
Це дозволяє говорити про новий продукт – послугу 
з утилізації / переробки (рециклінгу). Даний вид 
послуг є досить поширеним та прибутковим, 
зокрема, за кордоном. Вагомий досвід з організації 
даного виду бізнесу має Швейцарія. Так, «Швей-
царія переробляє близько 80% своїх відходів. 
Існує 7 великих організацій із переробки сміття: 
FERRO-Recycling (бляшанки), IGORA (побутовий 
алюміній), INOBAT (побутові батарейки), PET-
Recycling Switzerland (пляшки) [18, с. 75]. На думку 
науковців першочергово в ресурсом забезпеченні 
необхідно розглядати саме матеріально-технічне 
забезпечення та процес циркулярної (безперерв-
ної) переробки промислових відходів.

 Упродовж останніх десятиріч особливо акту-
альними є питання розвитку екологічного управ-
ління на підприємствах, за допомогою якого мож-
ливо більш ефективно і результативно впливати 
на стан довкілля. Сучасні моделі організації та 
управління природокористуванням та охороною 
природного середовища, що діють в Україні, не 
забезпечують узгодженості економічних і природо-
охоронних цілей у масштабах країни і, відповідно, 
реалізацію оптимальних екологобезпечних управ-
лінських рішень. Важливо складовою сталого роз-
витку промислового підприємства є екологічне 
забезпечення.

Так, О. Латишева стверджує: «Управління ста-
лим розвитком промислового підприємства можна 
розглядати у вигляді управління екологічною скла-
довою та наводить декілька етапів: побудова меха-
нізму сталого розвитку для ефективного управ-
ління еколого-економічними процесами на базі 
системи екологічного менеджменту (СЕМ), відбір 
і формування оптимальної екологічно орієнтова-
ної інноваційної стратегії і довгострокової страте-
гії розвитку підприємства машинобудівної галузі, 
оцінка результатів їх впровадження» [19, с. 220].

Внаслідок усвідомлення світовим співтовари-
ством загрози виснаження природних ресурсів 
у 1992 р. була запропонована концепція сталого 
розвитку, а вже через 20 років на Конферен-
ції «Ріо+20» концепція зеленої економіки стала 
одним з головних предметів обговорення світових 
лідерів, бо дозволяє у більш повній мірі реалізу-
вати концепцію сталого розвитку. Надзвичайно 
важливу роль у втіленні зеленої економіки має 
інтенсивне (не екстенсивне), максимально ефек-
тивне, безвідходне ресурсоспоживання, а також 
системне скорочення всіх видів антропогенного 
навантаження на довкілля через «зелену» модер-
нізацію сучасних індустрій і впровадження нових 
технологічних процесів. Кінцевою метою дека-
плінгу є оцінка розриву зв’язку антропогенного 
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тиску на довкілля і ресурсоспоживання від еконо-
мічного зростання [18, с. 76].

Виходячи з дослідження декаплінгу можна 
встановити дві основні його характеристики. 
Перша характеристика формує його за природо-
ємністю, друга за фактором впливу його на навко-
лишнє середовище (екологоємність). Показник 
декаплінгу показує залежність зростання показни-
ків діяльності промислового підприємства від кіль-
кості викидів забруднювачів [20, с. 22].

Важливою частиною підсистеми забезпечення 
інноваційного механізму сталого розвитку є пер-
сонал та соціальне забезпечення. Стратегічним 
напрямом розвитку персоналу промислового під-
приємства є його сучасні персонал-технології та 
основні кадрові складові. До персонал-техноло-
гій можна віднести: лізинг персоналу, аутсорсинг, 
аутстафинг, коучинг, хедхантинг, рекрутинг, «пле-
тіння мереж», прямий пошук, реінжінірінг, автома-
тизована система управління персоналу та інше. 
Кадрові складові включають: аналіз та плану-
вання персоналу, підбір та наймання персоналу, 
оцінювання персоналу, навчання та підвищення 
кваліфікації, атестація та ротація персоналу, моти-
вація персоналу, облік співробітників, організація 
трудових відносин, соціальний розвиток та парт-
нерство, правове та інформаційне забезпечення 
управління персоналом [21, с. 289].

Крім персоналу промислового підприємства 
його продуктивною силою є засоби праці, що 
створює необхідні умови та промисловий продукт. 
Сучасний стан та перспективи розвитку основних 
засобів на підприємстві відображає техніко-техно-
логічний розвиток. 

А Омельченко вважає: «Технологічний розви-
ток в сучасних умовах господарювання має важ-
ливе значення, тому що забезпечує можливість 
постійного оновлення продукції, підвищення її 
якості, тим самим підвищуючи конкурентоспро-
можність підприємства і його продукції на ринку». 
На думку автора питанню технологічного розвитку 
необхідно приділити першочергову увагу. Одним 
з найефективніших шляхів технологічного розви-
тку є впровадження еко-інновацій на промислових 
підприємствах. Це забезпечить підприємству кон-
курентні переваги на ринку, дозволить заощаджу-
вати, а також бути соціально відповідальним та 
екологічно дружнім підприємством». Аналізуючи 
функціональну складову інноваційного механізму 
сталого розвитку науковець виділяє дві основних 
складові техніко-технологічного розвитку: еколо-
гічну, конкурентну [22, с. 514].

І. Соломніков розкриває сутність техніко-тех-
нологічного розвитку через просте та розширене 
відтворення основних фондів підприємства, його 
технологій. Під час формування основних напрям-
ків з його точки зору необхідно дотримуватись 
стратегічного підходу. На думку автора: «В якості 

пріоритетних, стратегічних напрямків техніко-
технологічного розвитку пропонуємо виділити: 
напрями, пов’язані з техніко-технологічною базою 
підприємства; застосування засобів транспорт-
ної логістики, вдосконалення системи управління 
якістю; напрями, що пов’язані з фінансовим забез-
печенням – розробка та використання іннова-
ційно-інвестиційних інструментів при формуванні 
фінансових механізмів забезпечення технологіч-
ного розвитку» [23, с. 75].

Техніко-технологічний розвиток, на думку, 
О. Олефіренко, – це процес спрямований на під-
тримку та розвиток техніко-технологічної бази про-
мислового підприємства (модернізація, технічне 
переозброєння, реконструкція, розширення, нове 
будівництво), та стабільне використання нових про-
гресивних технологій (технологічних інновацій).

Техніко-технологічний розвиток промислових 
підприємств в сучасних умовах господарювання 
має важливе значення: дає можливість постійно 
оновлювати продукцію, підвищувати її якість, тим 
самим підвищуючи конкурентоспроможність під-
приємства і його продукції на ринку [24, с. 64].

Основою техніко-технологічного розвитку про-
мислових підприємств є планування та прогно-
зування, як невід’ємна складова функціональної 
підсистеми, специфічна діяльність по встанов-
ленню цілей, яка здійснюється на основі ринкових 
досліджень та аналізу внутрішніх можливостей, 
змістом якої є: розробка планів і програм; визна-
чення показників; встановлення взаємозв’язаних 
завдань підрозділів; обґрунтування ресурсів, 
необхідних для забезпечення інтеграції функціо-
нування всіх служб і підрозділів організації в про-
цесі її діяльності .

У різних наукових джерелах, присвячених осо-
бливостям планування на підприємствах, автори 
часто вживають поняття «система планування», 
систем планування діяльності підприємства, але 
тлумачення цього поняття дуже розмите.

Виділяють два підходи до розкриття системи 
планування на підприємстві. Перший підхід роз-
глядає систему планування як множину суб’єктів 
планування або процесів планування, інший під-
хід формує результати планування, тобто інфор-
мацію, що містяться у планах.

Необхідно звернути увагу на розкриття сутності 
планування науковця А.Ільїна. Автор стверджує, 
що система планування та її ефективність зна-
чною мірою залежить від рівня її організації та від-
повідних елементів системи: плановий персонал, 
сформований в організаційну структуру, механізм 
планування, процес планування, засоби, які забез-
печують процес планування [25, с. 61].

М. Волков розглядає зовсім по-іншому систему 
планування. На його думку існує два рівні плану-
вання: стратегічне та оперативне. Мета стратегіч-
ного планування полягає в тому, щоб через гене-
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рування і вибір відповідних стратегій визначити 
оптимальний шлях розвитку підприємства. Опера-
тивне планування залежить від прийнятої в резуль-
таті стратегічного планування продуктової концеп-
ції, структури потенціалу та системи управління. 
На промисловому підприємстві до оперативного 
планування відносять розробку планів функціо-
нальних сфер діяльності (підрозділів): план збуту; 
план виробництва; план постачання; план НДДКР; 
план логістики (транспортно-складське господар-
ство); план персоналу; інформаційний та комуні-
каційний план; адміністративний план (система 
управлінського і фінансового обліку) [26, с. 54].

Планування є базою для формування інфор-
маційного забезпечення діяльності користувачів, а 
саме управлінської звітності промислового підпри-
ємства. Щодо форми управлінської звітності існу-
ють різні вимоги, які, разом з тим, не заперечують, 
а доповнюють одна іншу і характеризують управ-
лінську звітність як системи довідок, звітів, записок 
і внутрішніх документів, що відповідають запитам 
користувачів. При визначенні поняття «управлін-
ська звітність» не потрібно посилатись на те, що 
вона є джерелом інформації. Як було з’ясовано 
вище, це випливає із самої назви – посилання на 
категорію «звітність». Для характеристики управ-
лінської звітності слід використовувати ознаки, які 
виділяють її серед інших видів звітності та вказу-
ють на її місце в інформаційно-обліковій системі 
підприємства [27, с. 325].

Група авторів Л. Чижевська та Н. Кулікова дає 
структуровану систему управлінської звітності. 
Автори виділяють за видами: логістика, виробни-
цтва, постачання, фінанси, організація; за видами 
менеджменту виробничий, фінансовий, стратегіч-
ний, організаційний, по відношенню до фінансових 
результатів: витрати, результати діяльності, вну-
трішнє ціноутворення, бюджетування, внутрішня 
звітність. Заслуговує на увагу класифікація управ-
лінської звітності за центрами відповідальності 
(центр відповідальності по витратам, центр відпо-
відальності по доходам, цент відповідальності за 
інвестиціями [28, с. 127].

В умовах глобалізації та інноваційної моделі 
розвитку національної економіки найважливішим 
фактором забезпечення конкурентоспроможності 
та ефективності функціонування промислових під-
приємств є їх активна інноваційна діяльність, роль 
нових інформаційних технологій, які впливають на 
процеси прийняття управлінських рішень з розви-
тком науки і техніки підвищується, оскільки тісний 
і гнучкий зв'язок раціональних методів управління 
з високими вимогами ринкової економіки визна-
чає господарські успіхи промислових підприємств, 
така тенденція викликає необхідність розробки і 
впровадження нових інформаційних технологій

Швидкий розвиток інформаційних технологій 
дозволяє автоматизувати управлінський процес в 

управлінських системах за рахунок використання 
сучасного програмного забезпечення, яке дозво-
ляє контролювати процес, починаючи від закупі-
вель матеріалів через виробництво до розподілу 
і закінчуючи продажем готової продукції. Управ-
ління логістичною системою багато в чому зале-
жить від типу виробництва. Тому для кожного з них 
необхідні свої методи і системи управління

Автоматизовані системи управління, які вико-
ристовуються промисловими підприємствами: 
MPS (Master Planning Shedule) – розробка 
основного графіку планування; MRP (Material 
Requirements Planning) – методологія планування 
потреби в матеріальних ресурсах, яка полягає у 
визначенні кінцевої потреби в ресурсах за даними 
об'ємнокалендар-ного плану виробництва; CRP 
(Capacity Requirements Planning) – розробка 
вимоги до планування; FRP (Finance Requirements 
Planning) – планування фінансів; MRPII 
(Manufacturing Resources Planning) – плану-
вання і управління всіма виробничими ресур-
сами підприємства; ERP (Enterprise Resources 
Planning) – управління корпоративними ресур-
сами; CSRP (Customer Synchronized Resources 
Planning) – управління, орієнтоване на взаємодію 
з клієнтами: включає отримання замовлень, роз-
робку планів, проектів і завдань, техпідтримку. 
Практично, CSRP = ERP + CRM; ERPII (Enterprise 
Resource and Relationship Processing) – управління 
внутрішніми ресурсами і зовнішніми зв'язками під-
приємства. Нова ревізія концепції ERP. Можна 
вважати що, ERPII = ERP + CRM + СКМ; SCM 
(Supply Chain Management) – управління від-
носинами з постачальниками; CRM (Customer 
Relationship Management) – управління відноси-
нами з замовниками. Відстеження історію розви-
тку взаємин, координувати багатосторонні зв'язки, 
централізовано керувати продажем і клієнт-орі-
єнтованим маркетингом; PLM (Product Lifecycle 
Management) – система управління життєвим 
циклом продукту; CAD/CAM/САЕ/ (Computer-Aided 
Design/ ComputerAided Manufacturing/ Computer-
Aided Engineering/ – автоматизовані системи 
проектування; MES (Management Execution 
System) – система управління виконанням (вироб-
ничих завдань), і система диспетчеризація; 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition 
System) – система збору даних і оперативного 
диспетчерського управління технологічних проце-
сів [29, с. 68].

Серед найбільш відомих зарубіжних автома-
тизованих програм управління виділяють: SAP 
Human Resources Management System, Oracle 
Human Resources Analyzer, Renaissance Human 
Resources/ Payroll, Rodertson & Blums Payroll 3.1, 
Scala HR. Основні функції, які виконують автома-
тизовані програми: формаційно-довідкове обслу-
говування; оцінка особистих якостей та кваліфіка-
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ції персоналу; ведення картотеки з особистими та 
професійними якостями персоналу; визначення 
кадрового резерву; планування та облік вакансій, 
резюме кандидатів; розподіл персоналу та нара-
хування зарплати. Основні переваги автоматизо-
ваних програм управління: зниження витрат на 
управління персоналом; підвищення продуктив-
ності праці; підвищення якості кадрових рішень; 
оперативність підготовки звітності; формування 
винагороди згідно результативності праці персо-
налу; планування кар’єри [30, с. 80].

На підприємствах міжнародна гірничо-мета-
лургійна групи «Метінвест» промислова експлу-
атація SAP стартувала з 01.01.2017 р Це було 
викликано тим, що стрімко відбуваються зміни, як 
в економіці в цілому, так і в інформаційних техно-
логіях роблять традиційні підходи до управління 
неадекватними. Система SAP збагатила світовий 
ринок чітким і ясним розумінням того, як в умовах 
жорсткої конкуренції повинно бути організовано 
сучасне підприємство, збройне інноваційними тех-
нологіями. Процес створення інформаційної тех-
нології управління підприємством відповідно до 
пропонованої методології умовно розбивається на 
шість етапів: обстеження підприємства, розробка 
функціональної моделі, аналіз об'єкта. Алгоритмі-
зація виконання фінансових і господарських про-
цесів, створення прототипу інформаційної сис-
теми, розробка моделі фінансово-економічної та 
виробничої діяльності підприємства, створення 
технічної інфраструктури (корпоративна обчис-
лювальна мережа, центр обробки даних), впрова-
дження системи, супровід. 

Н. Логутова проаналізувала підходи при впро-
вадження системи SAP на всіх підприємствах 
«Метінвест» показав, що не менше 70% бізнес-
процесів стандартизовано для всіх підприємств 
«Метінвест». Це головна мета впровадження сис-
теми SAP (закупівлі, фінанси, контролінг і бюдже-
тування, інвестиції, зарплата і кадри, збут) До 20% 
бізнес-процесів для процесів, що відбуваються на 
меткомбінатах, КХП, ГЗК, збагачувальних фабри-
ках, вугільних шахтах (виробництво, логістика, 
контроль якості). До 10% бізнес-процесів специ-
фічно для окремих країн або підприємств, тех-
нологій, законодавчих обмежень (роздрібні про-
дажі, портова логістика, управління проектами) 
[31, с. 343].

Таким чином можна стверджувати, що підсис-
теми інноваційного механізму сталого розвитку 
повинні мати відповідний алгоритм формування. 
Динамічний алгоритм підсистем інноваційного 
механізму сталого розвитку наведено на рис.

 Основою інноваційного механізму сталого 
розвитку є виробничі відносини та продуктивні 
сили, які формуються на принципі партнерства і 
мають відповідні риси: дотримання вимог приро-
доохоронного законодавства України; співпраця 

з іншими компаніями (постачальниками ресурсів) 
на засадах партнерства; ведення бізнесу відпо-
відно до екологічного рейтингу та іміджу компанії; 
реалізація природоохоронних, ресурсозберігаю-
чих програм, інвестиції в людський капітал, соці-
альні інвестиції. Крім принципу партнерських від-
носин слід акцентувати увагу на дотримання умов 
декаплінгу та розвитку процесу рециклінгу. 

Кожне промислове підприємство повинно збе-
рігати фактор рівноваги між економічним зростан-
ням та антропогенним тиском. Розвиток замкну-
того циклу переробки (рециклінгу) забезпечить 
міжгалузеві зв’язки та знизить рівень витрат про-
мислових підприємств, що будуть брати участь у 
формуванні циркулярної економіки.

Інформаційне забезпечення у взаємодії під-
систем інноваційного механізму сталого розвитку 
є ключовою складовою при формуванні системи 
планів та управлінської звітності. 

Автоматизація бізнес процесів за допомо-
гою сучасних технологій (SAP Human Resources 
Management System, Oracle Human Resources 
Analyzer) дає можливість промисловому під-
приємству розробляти плани і програми; визна-
чати показники; встановлювати взаємозв’язані 
завдання підрозділів; обґрунтовувати ресурси, 
необхідні для забезпечення інтеграції функціону-
вання всіх служб і підрозділів організації в процесі 
її діяльності.

Персонал технології та кадрові складові про-
мислового підприємства повинні забезпечити 
організацію праці та заробітної плати, створити 
сприятливі умови для розвитку соціальних інвес-
тицій та інвестицій в людський капітал.

Техніко-технологічний розвиток промислового 
підприємства неможливий без трьох основних 
складових: інвестиційного забезпечення іннова-
ційної діяльності, екологічного вектору та системи 
сформованих планів. Згадані складові направлені 
на підтримку та розвиток техніко-технологічної 
бази промислового підприємства (модернізація, 
технічне переозброєння, реконструкція, розши-
рення, нове будівництво), та стабільне викорис-
тання нових прогресивних технологій (технологіч-
них інновацій).

Динамічний алгоритм формування підсистем 
інноваційного механізму сталого розвитку промис-
лового підприємства має відповідні характерис-
тики:

– виробничі відносини та продуктивні сили 
направлені на створення партнерських відносин 
в умовах сталого розвитку промислового підпри-
ємства;

– автоматизовані системи управління (ERPII, 
CAD/CAM/СА, PLM, SCADA) дають можливість 
сформувати чітку систему планів, обґрунту-
вати ресурси та встановити чіткі структуровані 
завдання підрозділам;
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– розширений перелік джерел інвестиційного 
розвитку формує розширені ресурси відтворення, 
одним з яких є публічне фінансування у вигляді 
краудфандингу;

– економічні інструменти: лізинг персоналу, аут-
сорсинг, аутстафинг, коучинг, хедхантинг, рекрутинг, 
«плетіння мереж», прямий пошук, реінжінірінг, авто-
матизована система управління персоналу розкри-
вають значущі риси людського капіталу промис-
лового підприємства та забезпечують ефективний 
термін окупності соціальних інвестицій.

– повторне корисне використання, виготов-
лення з вторинної сировини нових матеріалів і 
товарів, виділення з відходів корисних фракцій і 
утилізація того, що визнано безповоротними від-
ходами, отримання енергії від спалювання або 
піролізу промислового і побутового сміття. Даний 
перелік відносить до процесу рециклінгу і може 
подовжити ланцюг доданої вартості між металур-
гійними підприємствами та підприємствами галузі 
машинобудування;

– стратегічна основа руху до екологічно стійкої 
економіці, що дозволяє, з одного боку, узгодити 
темпи зростання добробуту людей, а з іншого, 
регулювати споживання ресурсів і вплив на навко-
лишнє середовище індустріального розвитку – це 
прерогатива декаплінгу. Декаплінг в економіці 
свідчить про розмежування між економічним роз-
витком і заподіяні ним екологічними збитками, які 
виражаються кількісно в обсягах використаних 
(спожитих) ресурсів і антропогенного тиску. Спо-
живання ресурсів в процесі економічної діяль-
ності призводить до певного антропогенного тиску 
на навколишнє середовище. Ці явища також 
взаємопов'язані. Вимірюючи показники декаплінгу 
можливо визначити, чи був реально досягнутий 
ефект декаплінгу в економіці з ростом ефектив-
ності використання ресурсів і зменшенням обсягу 
їх споживання в результаті з одночасним знижен-
ням негативного тиску на навколишнє середовище 
від процесу споживання ресурсів чи ні. Таким 
чином, під декаплінгом на промисловому підпри-
ємстві можемо розуміти порушення зв'язку між 
зростанням обсягів або темпів економіки і зрос-
танням обсягів або темпів експлуатації ресурсів 
або шкідливого антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище і здоров'я працівників 
промислового підприємства..

Висновки з проведеного дослідження. 
В сучасних умовах господарювання сформува-
лись певні закономірності розвитку промисло-
вих підприємств. Ці закономірності впливають на 
кожну бізнес одиницю, домашнє господарство, 
інституційний суб’єкт та створюють відповідність 
принципи функціонування, які втілюються у інно-
ваційний механізм сталого розвитку. Інноваційний 
механізм сталого розвитку промислового підпри-
ємства складається з трьох складових: підсистема 

забезпечення, функціональна підсистема, під-
система економічних інструментів. Кожна підсис-
тема включає свій набір складових. До підсистеми 
забезпечення входить: виробничі відносини та 
продуктивні сили, персонал технології та кадрове 
забезпечення, ресурсне забезпечення, інвести-
ційне забезпечення інноваційного розвитку, інфор-
маційне забезпечення, екологічне забезпечення. 
Функціональна підсистема включає: організацію 
праці та заробітної плати, умови праці, систему 
трудових відносин, техніко-технологічний розви-
ток, планування та прогнозування, управлінську 
звітність. Економічними важелями інноваційного 
механізму сталого розвитку є: ціни, норми, ставки 
податків, розмір субсидій, страхові платежі, ставки 
відсотків, коефіцієнти, пільги, санкції, штрафи. 
Економічні заходи, які втілюють інноваційний 
механізм сталого розвитку в життя: реінжінірінг, 
адаптивні організаційні структури, персонал тех-
нології, реструктуризація, партнерські мережі та 
міжгалузеве співробітництво, створення екосис-
теми (сталих) регіонів.
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У статті поглиблено теоретичні поло-
ження розвитку системи електронного 
бізнесу через виокремлення та система-
тизацію основних чинників, які впливають 
на функціонування такої системи. Зокрема, 
було сформовано такі групи факторів: 
політичні, економічні, соціальні, фінансові, 
інституційні та інституціональні, кон-
кретизовано самі чинники, які віднесені до 
окреслених груп. Також у статті більше 
уваги приділено обґрунтуванню ролі інсти-
туціональних чинників у розвитку електро-
нного бізнесу, серед яких було виділено фор-
мальні та неформальні інституції, існування 
яких може як стимулювати підприємницьку 
діяльність у цій сфері, так і стримувати. 
Також визначено, що, враховуючи макросис-
темний характер електронного бізнесу як 
цілісного об’єкта дослідження, його розви-
ток залежить від значної кількості не лише 
національних, але і глобальних факторів, які 
формуються в межах світової економіки.
Ключові слова: бізнес, електронний бізнес, 
підприємницька діяльність, цифровізація, 
інформаційні технології.

В статье рассмотрены теоретические 
положения развития системы электрон-

ного бизнеса посредством выделения и 
систематизации основных факторов, влия-
ющих на функционирование такой системы. 
В частности, были сформированы сле-
дующие группы таких факторов: поли-
тические, экономические, социальные, 
финансовые, институционные и институ-
циональные, конкретизированы сами фак-
торы, отнесенные к этим группам. Также 
в статье большее внимание уделено обо-
снованию роли институциональных фак-
торов в развитии электронного бизнеса, 
среди которых были выделены формальные 
и неформальные институции, существо-
вание которых может как стимулировать 
предпринимательскую деятельность в 
данной сфере, так и сдерживать ее. Также 
определено, что, учитывая макросистем-
ный характер электронного бизнеса как 
целостного объекта исследования, его раз-
витие зависит от большого количества 
не только национальных, но и глобальных 
факторов, формируемых в рамках мировой 
экономики.
Ключевые слова: Бизнес, электронный 
бизнес, предпринимательская деятель-
ность, цифровизация, информационные 
технологии.

The development of e-business is already an integral part of development of the national economy and its individual industries. Today, e-business plays 
an important role in the development of the entrepreneurial activity, especially in the functioning of small and medium enterprises. This confirms the 
importance of new research in the development of this type of business. Within the article, theoretical provisions of the development of the e-business 
system through the isolation and systematization of the main factors that affect the functioning of such a system are studied. Given the complex nature 
of the outlined type of business, some areas of the entrepreneurial activity that use only information and communication technologies for their own 
development, it is established that their development can be influenced by a significant number of factors. Accordingly, the following groups of factors 
were formed: political, economic, social, financial, institution and institutional; the factors themselves were specified, which are attributed to the outlined 
groups. It is substantiated that the global nature of the e-business system makes it significantly sensitive to different influences of the factors that may 
occur in different countries and on different continents. In fact, it can be argued that the e-business system has contributed and today deepens the 
globalization of the world economy, reduces barriers to the sale of goods, products and services. E-business has in fact made the interaction between 
different types of economic entities transnational, which was previously characteristic only of big corporations and global financial institutions. Within the 
article, the focus is on the substantiation of the role of institutional factors in the development of e-business. Given the innovative nature of e-business, 
it has been established that formal and informal institutions play an important role in its development within individual countries. Such institutions are 
formed in society and have the ability to accelerate or slow down the development of various economic systems, including those types of business 
activities in which operations are based solely on the use of information and communication technologies.
Key words: business, e-business, business, digitalization, information technology.

Постановка проблеми. Розвиток електрон-
ного бізнесу є вже невід’ємною складовою розбу-
дови національного господарства та окремих його 
галузей. Наприклад, сфера торгівлі, фінансових 
послуг на сьогодні вже не уявляється без викорис-
тання сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Значний потенціал таких технологій для 
використання в економічній сфері сприяв поступо-
вому їх проникненню фактично вже в усі сфери гос-
подарських відносин. Сьогодні електронний бізнес 
відіграє важливу роль у розвитку підприємницької 
діяльності, особливо у функціонування малих та 
середніх підприємств. Окреслене підтверджує 
важливість проведення нових досліджень у сфері 
розвитку цього виду бізнесу з метою поглиблення 
теоретичних та прикладних положень його ефек-
тивного функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розвитку електронного бізнесу на 

сьогодні досліджують такі науковців: Д. Євту-
шенко, Р. Тополевський, А. Дзюбіна, В. Страхар-
чук, А. Страхарчук, Н. Голіонко, О. Вільхівська, 
Д. Пілевич, Л. Чорна, О. Бородавченко, К. Копець, 
М. Попова, Н. Малініна, С. Маловичко, О. Хиж-
няк, В. Марченко, Д. Галай, І. Ситник, А. Мельни-
ченко, Н. Єремеєва, О. Зозульов, А. Жаворонок, 
М. Дубина, С. Шкарлет, К. Шапошников та ін. 

Зокрема, Д. Євтушенко у своєму дослідженні 
акцентує увагу на конкретизації сутності елек-
тронного бізнесу, його відмінних рисах від елек-
тронної комерції, інтернет-торгівлі [1]. Подіб ні 
дослідження також проводилися в роботах 
Д. Пілевича [2], С. Маловичко [3], Р. Тополевського 
[4]. Вивченню окремих напрямів електронного біз-
несу присвячені наукові роботи В. Страхарчука, 
А. Страхарчука [5], А. Дзюбіної, К. Копець, Г. Дзю-
біної [6], В. Марченка, Д. Галай [7], О. Вільхівської 
[8], І. Ситника, А. Мельниченка [9]. Особливості 
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розвитку електронного бізнесу в окремих галузях 
економіки досліджували Л. Чорна, О. Бородав-
ченко, Н. Чорна [10], Н. Єремеєва, О. Зозульов 
[11]. Дослідження особливостей розвитку елек-
тронного бізнесу в умовах становлення інформа-
ційної та сьогодні цифрової економіки розгляда-
лися в роботах М. Дубини [12; 13], А. Жаворонка  
[14; 15], С. Шкарлета [16]. Проблеми та перспек-
тиви розвитку цього виду бізнесу в Україні розгля-
дали Н. Голіонко [17], М. Попова [18], Н. Малініна 
[19], О. Хижняк [20] та ін.

Проте в переважній більшості наукових праць 
досить фрагментарно та несистематично прово-
дяться дослідження чинників, які впливають на 
розвиток електронного бізнесу, особливо врахову-
ючи досить швидкі зміни, які відбуваються сьогодні 
у сфері здійснення підприємницької діяльності на 
основі використання інформаційно-комунікацій-
них технологій. 

Постановка завдання. Основною метою статті 
є визначення та систематизація чинників, які впли-
вають на розвиток електронного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Електронний бізнес як важливий елемент розви-
тку різних сфер і галузей національної економіки 
на сьогодні також важливу роль відіграє в розви-
тку інноваційних технологій у сфері інформати-
зації, цифровізації господарських відносин. Це 
пов’язано з тим, що і за своєю природою цей біз-
нес полягає в розвитку підприємницької діяльності 
виключно на основі використання зазначених  
технологій. 

У науковій літературі нині трапляються різні 
підходи науковців до розгляду сутності електро-
нного бізнесу. Однак більшість учених розгляда-
ють цей вид бізнесу аналогічно наведеному вище 
підходу, тобто в досить широкому розумінні. Такий 
підхід значно ускладнює конкретизацію видів гос-
подарської діяльності, які доцільно відносити до 
електронного бізнесу, або не варто. Відповідно й 
розробка та поглиблення нових теоретичних поло-
жень розвитку електронного бізнесу є складним 
завданням, враховуючи кількість різних видів під-
приємницької діяльності, які сьогодні можливо від-
нести до цієї сфери бізнесу. 

Розглянемо основні чинники, які сьогодні здій-
снюють найбільший вплив як на функціонування 
електронного бізнесу, так і на його подальший роз-
виток. Їх перелік представлений на рис. 1. Елек-
тронний бізнес як вид підприємницької діяльності 
зароджувався в межах економіки України посту-
пово й досить часто розвивався стихійно без існу-
вання будь-якого інституційного забезпечення. 
Проте з часом у результаті активного розвитку, 
вже почалось формування відповідного законо-
давства в цьому напрямі. Найбільша увага орга-
нів державної влади завжди була спрямована 
на регулювання ринків електронних фінансових 

послуг, враховуючи їхню важливість для стабіль-
ності фінансової системи країни. 

Одним із перших у сфері електронного бізнесу 
було прийнято Закон України «Про платіжні сис-
теми та переказ коштів в Україні» [24]. Значно піз-
ніше вже були прийняті такі законодавчі акти, як 
Закон України «Про електронну комерцію» [25], 
Закон України «Про електронні довірчі послуги» 
[26] та ін. 

Отже, враховуючи складну сутність електро-
нного бізнесу та наявність окремих напрямків 
підприємницької діяльності, які використовують 
інформаційно-комунікаційні технології для влас-
ного розвитку, на розвиток такого бізнесу одно-
часно може впливати значна кількість чинників, які 
можуть бути як системними, так і притаманними 
лише окремим напрямкам. Саме тому електро-
нний бізнес як загалом велика, макроекономічна 
система за своїми властивостями та природою 
насамперед зазнають впливу чинників національ-
ного, глобального характеру. Наприклад, фактори 
регіональної, територіальної дії є менш важли-
вими, оскільки однією з переваг даного виду біз-
несу є можливість створення транскордонних 
зв’язків між економічними суб’єктами різних типів, 
включаючи малі підприємства. Однак на націо-
нальному рівні це зробити складніше, враховуючи 
необхідність реєстрації бізнесу, попри його пере-
бування виключно в мережі Інтернет. 

Проте глобальність системи електронного біз-
несу робить її значно чутливою до впливів різних 
чинників, які можуть виникати в різних країнах і 
на різних континентах. Фактично система елек-
тронного бізнесу сприяла і сьогодні поглиблює 
глобалізацію світової економіки, забезпечує змен-
шення перешкод для продажу товарів, продукції, 
надання послуг. Електронний бізнес зробив вза-
ємодію між різними типами економічних суб’єктів 
транснаціональною, що раніше було притаманно 
лише великим корпораціям та світовим фінансо-
вим установам. 

Також, крім традиційних факторів, які вплива-
ють на розвиток електронного бізнесу, важливою 
складовою забезпечення його розвитку в краї-
нах різного рівня економічного розвитку є якість 
сформованої інституціональної системи – сис-
теми формальних і неформальних інституцій, які 
сформувалися в суспільстві. Важливу роль у цій 
системі відіграють саме неформальні чинники, а 
саме: національна ментальність, фінансова гра-
мотність, інформаційна грамотність, передусім 
рівень довіри в суспільстві між громадянами, орга-
нами державної влади та підприємцями. Окрес-
лені неявні чинники саме в розвитку електронного 
бізнесу відіграють одну з ключових ролей, оскільки 
забезпечити їхній позитивний вплив складно, для 
цього необхідно тривалий час формування в сус-
пільстві відповідних інституцій. Також це пов’язано 



275

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Е Л Е К Т Р О Н Н И Й  Б І З Н Е С

Ф А К Т О Р И   Р О З В И Т К У

економічна діяльність, яка здійснюється насамперед за допомогою  використання сучасних 
інформаційних технологій  з метою отримання прибутку

ПОЛІТИЧНІ

- політична стабільність у країні;
- якість відносин із сусідніми країнами та 
іншими торговими партнерами;
- ефективність роботи судової системи;
- інформаційна прозорість роботи органів 
державної влади;
- географічне розташування країни;
- якість законодавства у сфері інноваційного 
розвитку підприємств, розвитку ІТ сфери та 
економіки;

ЕКОНОМІЧНІ

- ефективність зовнішньоекономічної політики 
в країні;
- розвиток інформаційної інфраструктури в 
країні;
- якість та розвиток мобільного зв’язку;
- рівень розвитку логістичної інфраструктури;
- рівень конкурентоспроможності національної 
економіки;
- якість податкового законодавства;
- рівень інвестиційної привабливості країни;

СОЦІАЛЬНІ 

- кількість населення в країні;
- рівень доходів громадян;
- демографічний склад населення;
- територіальний розподіл населення;
- загальний рівень соціального забезпечення 
громадян;
- вікова структура населення;
- доступність вищої освіти;

ФІНАНСОВІ

- стабільність національної валюти та 
ефективність розвитку валютного ринку;
- рівень інфляції в країні;
- рівень розвитку банківської системи;
- доступність позикових ресурсів для 
підприємців;
- ефективність функціонування платіжної 
системи;

ІНСТИТУЦІЙНІ

- якість законодавчого забезпечення  
здійснення підприємницької діяльності;
- рівень корупції в країні;
- якість роботи органів державної та місцевої 
влади;
- рівень тіньової економіки;
- якість законодавства у сфері захисту прав 
споживачів;

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ

- схильність громадян до інновацій;
- рівень фінансової грамотності громадян;
- рівень інформаційної грамотності громадян;
- національна ментальність та історичні 
особливості сформованої моделі споживчої 
поведінки;
- рівень довіри в суспільстві між економічними 
суб’єктами та ін.

 
Рис. 1. Чинники розвитку електронного бізнесу в Україні

Джерело: складено авторкою з урахуванням [21; 22; 23]
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з тим, що електронний бізнес це нова сфера, нові 
напрями підприємницької діяльності, нові способи 
їх реалізації. Відповідно, участь у такому бізнесі 
вимагає нових знань, підходів, компетентностей 
як від споживачів, так і від надавачів відповід-
них послуг, покупців і продавців товарів та іншої  
продукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
у статті проведено дослідження чинників, які впли-
вають на розвиток електронного бізнесу, зокрема 
конкретизовано базові групи таких факторів. Вста-
новлено, що електронний бізнес сьогодні відіграє 
важливу роль у розвитку не лише національних 
економік, а насамперед світової економіки, що 
зумовлює важливість саме позитивного впливу 
глобальних чинників на розвиток підприємницької 
діяльності у цій сфері. Враховуючи інноваційний 
характер електронного бізнесу, встановлено, що в 
межах окремих країн вагому роль у його розвитку 
відіграють формальні на неформальні інституції, 
які формуються в суспільстві й мають здатність 
прискорювати або гальмувати розвиток різних 
економічних систем, включаючи ті види підприєм-
ницької діяльності, у межах яких операційна діяль-
ність будується на використанні виключно інфор-
маційно-комунікаційних технологій. 
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