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  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ВПЛИВ СФЕРИ ОСВІТИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
THE INFLUENCE OF EDUCATION  
ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

УДК 33.330

https://doi.org/10.32843/bses.55-1

Журавльова Ю.О.
к.н.держ.упр., 
доцент кафедри  
загальної економічної теорії  
та економічної політики
Одеський національний економічний 
університет 

Zhuravlova Yuliya
Odessa National Economic University

У статті визначено місце сфери освіти 
в економічному розвитку України. Зазна-
чено, що в рамках структурної залежності 
економічної системи стан сфери освіти 
багато в чому визначається досягнутим 
рівнем продуктивних сил. З боку динамічної 
залежності сфера освіти активно впливає 
на подальший розвиток продуктивних сил 
країни, насамперед, на людський фактор, 
пов’язаний з науковими та технологічними 
знаннями. Наголошено на тому, що подо-
лання гальмуючого впливу застарілої еко-
номічної моделі потребує політики нової 
індустріалізації, здатної різко стимулювати 
попит на наукові та технологічні знання, 
на складну працю і, як наслідок, на послуги 
освіти. Таким чином, більш повна реалізація 
можливостей активного впливу освіти на 
розвиток продуктивних сил вимагає пере-
ходу до моделі керованого розвитку еко-
номіки. Тільки на цій основі в Україні може 
повністю розкритися найважливіша лінія 
динамічної залежності: сфера освіти – еко-
номічні відносини – продуктивні сили. Такий 
активний вплив сфери освіти на розвиток 
продуктивних сил буде означати не тільки 
реальний процес інтеграції України до Євро-
пейського Союзу, але й включення її до гло-
бального потоку історичного розвитку, що 
рухається в напрямку творчої трансформа-
ції людської діяльності.
Ключові слова: освіта, суспільні відносини, 
суспільні потреби, економічний розвиток, 
продуктивні сили, економічна система.

В статье определено место сферы обра-
зования в экономическом развитии Укра-
ины. Указано, что в рамках структурной 

зависимости экономической системы 
состояние сферы образования во многом 
определяется достигнутым уровнем про-
изводительных сил. Со стороны динами-
ческой зависимости сфера образования 
активно влияет на дальнейшее развитие 
производительных сил страны, прежде 
всего, на человеческий фактор, связанный 
с научными и технологическими знаниями. 
Обращено внимание на то, что преодоле-
ние тормозящего влияния устаревшей эко-
номической модели нуждается в политике 
новой индустриализации, способной резко 
стимулировать спрос на научные и техно-
логические знания, на сложную работу и, как 
следствие, на услуги образования. Таким 
образом, более полная реализация возмож-
ностей активного влияния образования на 
развитие производительных сил требует 
перехода к модели управляемого развития 
экономики. Только на этой основе в Укра-
ине может в полной мере раскрыться важ-
нейшая линия динамической зависимости: 
сфера образования – экономические отно-
шения – производительные силы. Такое 
активное воздействие сферы образования 
на развитие производительных сил будет 
означать не только реальный процесс 
интеграции Украины в Европейский Союз, 
но и включение ее в глобальный поток исто-
рического развития, движущегося в направ-
лении творческой трансформации челове-
ческой деятельности.
Ключевые слова: образование, обществен-
ные отношения, общественные потребно-
сти, экономическое развитие, производи-
тельные силы, экономическая система.

The article identifies the place of education in the economic development of Ukraine. It is noted that within the structural dependence of the economic system, 
the state of education is largely determined by the achieved level of productive forces. From the point of view of dynamic dependence, the sphere of education 
actively influences the further development of the productive forces of the country and, first of all, the human factor related to scientific and technological knowl-
edge. At the same time, when considering the dynamic dependence of the economic system, it should be borne in mind that the active influence of education 
on the development of productive forces is mediated by economic relations that have developed in society and form its economic structure. The current model 
is not so much conducive as it hinders the active influence of education on the main productive force of modern society, associated with the creative develop-
ment of the human personality. It is emphasized that overcoming the inhibitory impact of the outdated economic model requires a policy of new industrializa-
tion, capable of sharply stimulating the demand for scientific and technological knowledge, complex work and, as a consequence, education services. Thus, 
a fuller realization of the possibilities of the active influence of education on the development of productive forces requires a transition to a model of managed 
economic development. This will allow the state to systematically balance the needs for technological knowledge associated with new industrialization and 
the ability to meet them through education. Only on this basis in Ukraine can the most important line of dynamic dependence be fully revealed: the sphere of 
education - economic relations – productive forces. Such an active influence of education on the development of productive forces, mediated by the necessary 
economic relations, will mean not only the real process of Ukraine's integration into the European Union, but also its inclusion in the global stream of historical 
development moving towards creative transformation of human activity. Considering the field of education in the context of the prospects of the entire economic 
system, we must take into account the widespread in the world information space version of the understanding of the current global crisis as a kind of catalyst 
that can dramatically accelerate technological change in the world economy. If this global opportunity is realized, Ukraine must use the crisis for technological 
modernization and restructuring of its economy in the direction of developing industries with high added value.
Key words: education, social relations, social needs, economic development, productive forces, economic system.

Постановка проблеми. Структурна залеж-
ність економічної системи передбачає, що еко-
номічна роль та значення освіти обумовлені, зре-

штою, досягнутим рівнем технологічного розвитку 
продуктивних сил цього суспільства, який багато в 
чому визначає суспільну потребу в освітніх послу-
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гах. Якщо в рамках структурної залежності еконо-
мічної системи стан сфери освіти багато в чому 
визначається досягнутим рівнем продуктивних 
сил, то з боку динамічної залежності сфера освіти, 
навпаки, сама активно впливає на подальший 
розвиток продуктивних сил країни і, насамперед, 
на їх суб’єктивний, людський фактор, пов’язаний 
з науковими та технологічними знаннями. Водно-
час під час розгляду цієї динамічної залежності 
слід враховувати, що активний вплив освіти на 
розвиток продуктивних сил опосередковується 
політико-економічною структурою суспільства, 
яка в сучасному світі може будуватися або за 
об’єкт-суб’єктним, або за суб’єкт-об’єктним прин-
ципом. Для першого з цих варіантів характерна 
модель стихійного розвитку, для другого – модель 
керованого розвитку економіки. Отже, подо-
лання гальмуючого впливу застарілої економічної 
моделі потребує політики нової індустріалізації, 
яка здатна різко стимулювати попит на наукові та 
технологічні знання, складну працю і, як наслідок, 
на послуги освіти. Таким чином, більш повна реа-
лізація можливостей активного впливу освіти на 
розвиток продуктивних сил вимагає переходу до 
моделі керованого розвитку економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати наукових досліджень з цієї проблема-
тики висвітлені в роботах вітчизняних та зарубіжних 
науковців. Так, проблеми економічного розвитку 
перебували в полі зору таких учених, як Р. Солоу, 
Й. Шумпетер, С. Кузнець, Г. Спенсер, В.М. Геєць, 
Е.М. Лібанова, С.В. Мочерний. Дослідженню кате-
горії «економічний розвиток» присвячені праці 
Т.Ю. Огаренко, І.М. Червякова, О.В. Полуяктової. 
У роботах М.І. Звєрякова, Л.Л. Жданової та інших 
економістів теоретично розроблена цілісна про-
грама промислової політики, що ґрунтується на 
аналізі як світового досвіду, так і особливостей 
національної економіки.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення місця сфери освіти в економічному 
розвитку України, адже активний вплив сфери 
освіти на людський фактор, пов’язаний з науко-
вими та технологічними знаннями, творчу транс-
формацію людської діяльності є найважливішою 
умовою розвитку продуктивних сил суспільства у 
ХХІ столітті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Неоліберальна модель економіки, що історично 
склалася в Україні, має фактично об’єкт-суб’єктний 
характер, як і класична ліберальна модель еконо-
мічного розвитку англійського типу, для якої харак-
терна відсутність єдиного колективного суб’єкта, 
здатного свідомо використовувати ринкові відно-
сини для розвитку економіки. Тут повністю прояв-
ляються такі суспільні відносини, за яких відносини 
людей виступають як відносини речей. У резуль-
таті цього люди виявляються підпорядковані пану-

ванню відчужених від них об’єктивних виробничих 
відносин, які внаслідок цього відчуження набува-
ють не просто об’єктивного, а об’єкт-суб’єктного 
характеру, перетворюючи індивідуальних суб’єктів 
на агентів, відчужених від них, їх власних вироб-
ничих відносин.

Такі суспільні відносини, за яких індивідуальні 
суб’єкти опиняються у владі стихійних сил «віль-
ного ринку», іманентні будь-якому товарному 
виробництву. Однак щодо об’єкт-суб’єктної моделі 
розвитку суспільство не може ефективно протисто-
яти цій стихії, оскільки воно не здатне виступити у 
ролі колективного суб’єкта, який свідомо викорис-
товує ринкові відносини для свого розвитку.

Отже, на сучасному етапі розвитку для укра-
їнської економіки головним стає питання вибору 
моделі економічного розвитку: неоліберальної, 
яка приводить на практиці до такої деіндустріалі-
зації, примітивізації структури та деградації націо-
нальної економіки, які фактично відкидають про-
дуктивні сили країни на століття назад до часів 
аграрного суспільства, або моделі керованого еко-
номічного розвитку.

Водночас за моделі керованого економічного 
розвитку потрібна активна промислова полі-
тика, що включає, насамперед, амортизаційне та 
податкове регулювання технологічного розвитку 
виробництва та оновлення основного капіталу. 
У статті «Теоретична парадигма сталого розвитку 
та українські реалії» М.І. Звєряков підкреслює, що 
під час розгляду можливості свідомого викорис-
тання державою об’єктивних економічних законів 
не слід забувати про закон циклічного розвитку 
капіталістичної економіки [1, c. 23–27]. Між тим  
у літературі циклічний характер розвитку роз-
глядається, звичайно, в негативному аспекті, 
насамперед, у зв’язку з проблематикою еконо-
мічних криз. При цьому не завжди враховується, 
що в дійсності кризи можуть грати важливу роль у  
процесі технологічного розвитку, не тільки очи-
щаючи економіку від найбільш слабких ланок, 
але й стимулюючи масове оновлення основного 
капіталу. Оскільки матеріальну основу промисло- 
вого циклу утворює періодичне оновлення осно-
вного капіталу на більш високій технологічній 
основі, механізм промислового циклу виступає  
як найважливіша економічна форма здійснення 
технічного прогресу, що діє за принципом «твор-
чого руйнування» [2, с. 275].

У свій час запуску циклічного механізму переду-
вала первісна технологічна модернізація виробни-
цтва, необхідна для досягнення технічного рівня, 
достатнього для початку промислового циклу. Річ 
в тім, що обов’язкове старіння першого покоління 
машин внаслідок появи нового або вдосконале-
ного виробничого обладнання утворює матері-
альну основу економічної кризи, що наближається 
за ступенем вичерпання потенціалу подальшого 
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розвитку виробництва на базі початкового поко-
ління техніки та технології, створеного первісною 
модернізацією [1, с. 25–29].

В Англії ХІХ століття така первісна техноло-
гічна модернізація виробництва відбувалась на 
основі стихійного механізму, відповідного об’єкт-
суб’єктній моделі розвитку англійської економіки. 
Навпаки, весь майже тридцятирічний досвід рин-
кової трансформації в Україні показує, що тут сти-
хійний механізм технологічної модернізації прак-
тично не працює. Отже, на думку М.І. Звєрякова, 
масове оновлення виробничого обладнання та 
первісна технологічна модернізація української 
економіки за необхідності припускають активну 
промислову політику держави [3, с. 5–11].

Таким чином, один з парадоксів пострадян-
ської економіки М.І. Звєряков справедливо бачить 
у тому, що іманентна капіталістичному виробни-
цтву циклічна форма руху тут не виникає стихійно. 
У пострадянських умовах вона не може сформува-
тися без активної промислової політики держави, 
орієнтованої на використання циклічного меха-
нізму, задля кардинальної перебудови технологіч-
ної структури національної економіки. Для цього 
потрібні вольові, політико-правові перетворення, 
що сприяють формуванню таких нових інституцій-
них форм господарювання, які б дали змогу ефек-
тивно використати закон циклічного розвитку та 
інші об’єктивні економічні закони капіталізму для 
розвитку продуктивних сил країни.

Ці економічні ідеї стикаються з таким пошире-
ним сьогодні підходом до оцінювання перспектив 
посткарантинного відновлення світової еконо-
міки, який не виключає в майбутньому можливості 
використання економічної кризи для технологічної 
перебудови виробництва.

Таким чином, спроби осмислити далекосяжні 
наслідки сучасної кризи підводять впритул до роз-
гляду її як свого роду каталізатора, здатного різко 
прискорити технологічні зміни світової економіки.

Україна не повинна опинитися осторонь від  
цієї тенденції у разі її глобального розгортання. 
Вона може використовувати кризу для техноло-
гічної модернізації та структурної перебудови 
економіки у напрямі розвитку галузей з високою  
доданою вартістю.

Вихід з кризової ситуації треба шукати на 
шляхах запуску процесу нової індустріалізації 
економіки. Для цього треба за допомогою фінан-
сово-кредитних пільг і субсидій цілеспрямовано 
орієнтувати бізнес на розвиток виробництва шля-
хом його технологічної модернізації, заохочувати 
не тільки торговельно-посередницьку, але й про-
мислово-виробничу діяльність, що стимулюватиме 
створення нових високоякісних робочих місць не 
тільки у сфері послуг, включаючи роздрібну тор-
гівлю, кафе, бари, ресторани, але й у сфері про-
мислового виробництва на основі випуску про-

мислової продукції з високою доданою вартістю. 
Тільки на такій загальноекономічній основі можна 
очікувати відчутного ефекту від тих пропозицій 
про розвиток бізнес-освіти, які нині широко обго-
ворюються у світовому інформаційному просторі у 
зв’язку з пошуком шляхів виходу із сучасної кризи. 
Ці пропозиції цілком правомірно виходять із того, 
що сучасний світ швидко змінюється, а готовність 
до змін стає одним з ключових параметрів ефек-
тивного навчання.

Очевидно також, що система освіти нині під-
дається суворому випробуванню, набуваючи вод-
ночас специфічного досвіду організації роботи в 
нових умовах. Це стосується також сфери додат-
кової професійної освіти, в рамках якої здійсню-
ється професійна перепідготовка керівників та 
власників бізнесу. У зв’язку з цим виникають і 
широко обговорюються питання про те, як пан-
демія та економічна криза можуть змінити бізнес-
освіту. Наскільки ефективні дистанційні бізнес-
програми? Чи зможе бізнес-освіта зберегтися у 
тому вигляді, в якому вона існувала до недавнього 
часу, або повністю перейде в онлайн-формат? Чи 
зможуть університети стати точками з’єднання 
нових цифрових компетенцій у сформованій ситу-
ації? Яким чином держава зможе стати провідни-
ком такого освітнього процесу?

При цьому різні пропозиції щодо підтримки про-
фесійної та бізнес-освіти розглядаються в рамках 
обговорення проблем відновлення зайнятості 
та доходів населення, економічного розвитку та 
довгострокових структурних змін. Експертне спів-
товариство рекомендує широкий спектр держав-
них програм підтримки додаткової професійної 
освіти дорослих, що передбачають пряме фінан-
сування оновлення навичок працюючих громадян. 
На думку учасників цієї дискусії, в процесі такого 
навчання пріоритетними мають стати програми з 
підвищення продуктивності праці, антикризового 
менеджменту, логістики та телекомунікацій. Реко-
мендується стимулювати масове навчання підпри-
ємництву та самозайнятості, а також створення та 
впровадження різних цифрових платформ-навіга-
торів для отримання професійних компетенцій та 
вибору ефективних освітніх маршрутів.

Більшість експертів вважає, що працівники 
старше 45 років повинні отримувати кошти на пере-
навчання, щоби підготуватися до нової роботи, а 
роботодавцю держава має компенсувати витрати, 
які він несе, зберігаючи співробітника старшого 
віку на робочому місці з новими трудовими функ-
ціями. Підкреслюється також, що підтримка насе-
лення та роботодавців в отриманні додаткової 
професійної освіти має стати не тільки економіч-
ним, але й політичним інструментом підвищення 
якості державного управління та ослаблення соці-
альної напруженості в суспільстві. Оцінюючи ці 
пропозиції, маємо зазначити, що в Україні реально 
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відчутний ефект вони можуть дати не самі по собі, 
а лише в контексті переходу економіки до моделі 
керованого розвитку.

Суспільний характер освітніх благ завжди 
залежить від потреб суспільства у цих благах. Ці 
суспільні потреби мають специфічний історичний 
характер у тому сенсі, що вони визначаються, зре-
штою, системою економічних відносин та її відпо-
відністю рівню й характеру розвитку продуктивних 
сил цього суспільства. Якщо економічні відносини, 
що склалися в цьому суспільстві, відповідають 
досягнутому рівню продуктивних сил, то вони від-
кривають дорогу їх подальшому розвитку, а цей 
розвиток продуктивних сил об’єктивно породжує 
суспільні потреби в розвитку сфери освіти.

З цієї точки зору напрошується цілком певний 
висновок про те, що подолання кризового стану 
сфери освіти є невіддільним від економічної сис-
теми та є можливим лише на основі докорінної 
зміни самої моделі економічного розвитку України. 
Така теоретична позиція є вираженням динамічної 
залежності економічної системи, що має суб’єкт-
об’єктну спрямованість та передбачає активний 
вплив сфери суспільної свідомості на розвиток 
продуктивних сил суспільства, опосередкований 
його економічними відносинами.

З одного боку, стан освіти визначається досяг-
нутим рівнем продуктивних сил згідно зі струк-
турною, об’єкт-суб’єктною залежністю економіч-
ної системи. З іншого боку, освіта сама активно 
впливає на подальший розвиток продуктивних  
сил за суб’єкт-об’єктним принципом, перш за все, 
на суб’єктивний, людський фактор продуктивних 
сил, пов’язаний з науковими, технологічними,  
економічними та іншими знаннями. При цьому  
не слід забувати про те, що найважливішими 
елементами продуктивних сил є саме люди та їх 
знання, тому розвиток продуктивних сил є невід-
дільним від зростання наукових, технологічних та 
інших знань, яке відбувається завдяки розвитку 
освітньої діяльності.

А.К. Покритан підкреслював, що сучасне вироб- 
ництво підриває визначальну роль живої праці 
лише остільки, оскільки йдеться про працю як 
безпосередній елемент технологічного процесу. 
Однак при цьому роль людини величезною мірою 
посилюється, оскільки найважливішими умовами 
розвитку сучасного виробництва виступають 
наука та освіта. Сучасне промислове виробництво 
до такої міри перетворено наукою, що без загаль-
ної або спеціальної середньої освіти практично 
неможливо виконувати основні виробничі опера-
ції. За цих умов роль науки та освіти у розвитку 
продуктивних сил різко зростає, оскільки зростає 
роль інтелектуальної праці та творчої діяльності у 
виробництві матеріальних благ [4, с. 143–147].

У ХХІ столітті розгортається глобальний процес 
перебудови самого змісту людської діяльності, що 

охоплює, насамперед, високорозвинені країни. 
Вона професійно ускладняється та розвивається 
щодо подолання вузько обмеженої спеціаліза-
ції виробників. Розвиток людини як носія творчої 
діяльності виявляється тепер значною мірою само-
стійним чинником. Цей процес виходить далеко за 
рамки матеріального виробництва. На основі роз-
витку творчої праці відбувається формування уні-
версальних потреб людини, оскільки така праця 
вимагає для свого виконання універсальних, все-
бічно розвинених особистостей [5, с. 285–294].

В історичній тенденції розвитку сучасного вироб- 
ництва суспільний процес відтворення починає 
поступово приймати форму відтворення самої 
людини за ступенем того, як відносини між людьми 
починають складатися вже не тільки щодо умов 
та результатів виробництва, розподілу та обміну 
матеріальних благ, але й стосовно відтворення 
динамічно мінливого змісту, характеру та струк-
тури людської діяльності. Вони розвиваються в 
напрямі відтворення самої людини, тому у пер-
спективі ХХІ століття суспільне багатство висту-
пає вже не стільки в матеріально-речовій формі, 
скільки у вигляді самої діяльної людини, а оволо-
діння знаннями є найважливішою умовою розви-
тку продуктивних сил суспільства.

Ускладнення технології сучасного матеріаль-
ного виробництва приводить до того, що праця не 
просто стає живим придатком до системи машин, а 
потребує певного, причому часто досить високого, 
рівня розвитку особистості людини. У цих умовах 
корпорації зацікавлені в прямому регулюванні 
відтворення робочої сили та її конкретної профе-
сійно-кваліфікаційної структури, що стосується 
передусім сфери освіти. У зв’язку з цим А.К. Покри-
тан зазначав, що пряме регулювання профе- 
сійно-кваліфікаційної структури робочої сили, 
створення системи державної освіти та охорони 
здоров’я в історичній тенденції виходять далеко 
за рамки товарної форми обміну між працею та 
капіталом [4, с. 127].

Водночас під час розгляду динамічної залеж-
ності економічної системи слід враховувати, що 
активний вплив освіти на розвиток продуктивних 
сил опосередковується економічними відноси-
нами, що склалися в суспільстві та утворюють 
його економічну структуру. Наявна модель не 
стільки сприяє, скільки перешкоджає активному 
впливу освіти на головну продуктивну силу сучас-
ного суспільства, пов’язану з творчим розвитком 
людської особистості.

Подолання гальмуючого впливу застарілої 
економічної моделі пов’язане з політикою нової 
індустріалізації, здатної різко стимулювати попит  
на наукові та технологічні знання, на складну 
працю і, як наслідок, на послуги освіти. Така кар-
динальна технологічна модернізація та струк-
турна перебудова об’єктивно передбачає створен- 
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ня суб’єкт-об’єктної моделі керованого розвитку 
національної економіки.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що більш повна 
реалізація можливостей активного впливу освіти 
на розвиток продуктивних сил вимагає переходу 
до моделі керованого економічного розвитку. Це 
дасть змогу державі планомірно балансувати 
потреби в технологічних знаннях, що пов’язані з 
новою індустріалізацією, та можливості їх задо-
волення за допомогою освітньої галузі. Тільки на 
цій основі в Україні може повністю розкритися 
найважливіша лінія динамічної залежності: сфера 
освіти – економічні відносини – продуктивні сили. 
Такий активний вплив сфери освіти на розви-
ток продуктивних сил, опосередкований необхід- 
ними для цього економічними відносинами, буде 
означати не тільки реальний процес інтеграції 
України до Європейського Союзу, але й включення 
її до глобального потоку історичного розвитку, що 
рухається в напрямі творчої трансформації люд-
ської діяльності.
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Суттєві зміни у структурі виробництва 
аграрної продукції внаслідок переорієнтації 
виробників на вирощування більше еконо-
мічно вигідних культур, а саме кукурудзи, 
соняшнику, ріпаку і сої, спричиняють дина-
мічний вплив на формування ринку зерна. 
Для аграрія надзвичайно важливою стає 
визначеність долі українського ячменю, який 
довгі роки займав лідируючі позиції на світо-
вому ринку, що, як вважає автор, потре-
бує від науковців постійного моніторингу і 
досліджень, уточнень та оновлення інфор-
мації. В аналітичному огляді оцінено вплив 
чинників формування ринку зерна в умовах 
глобалізації агробізнесу; визначено зовнішні 
й внутрішні фактори сприяння та ризику в 
сегменті експорту ячменю; складено корот-
кочасний прогноз розвитку кон’юнктури 
зернового ринку; обґрунтовано доцільність 
збереження обсягів виробництва ячменю в 
структурі виробничої діяльності сільгосп-
підприємств України. Такі узагальнення 
аналітичних даних та рекомендації експер-
тів допомагають сільгоспвиробнику чітко 
розуміти ринкові тенденції, корегувати сво-
єчасно напрями своєї виробничої діяльності 
та координувати збут продукції з урахуван-
ням ємності ринку.
Ключові слова: ячмінь, урожайність, вироб-
ництво, світовий ринок, кон’юнктура, екс-
порт, Україна.

Существенные изменения в структуре 
производства аграрной продукции вслед-

ствие переориентации производителей на 
выращивание более экономически выгодных 
культур, а именно кукурузы, подсолнечника, 
рапса и сои, оказывают динамическое воз-
действие на формирование рынка зерна. 
Для агрария чрезвычайно важной стано-
вится определенность судьбы украинского 
ячменя, который долгие годы занимал лиди-
рующие позиции на мировом рынке, что, 
как считает автор, требует от ученых 
постоянного мониторинга и исследований, 
уточнений и обновления информации. В ана-
литическом обзоре оценено влияние фак-
торов формирования рынка зерна в усло-
виях глобализации агробизнеса; определены 
внешние и внутренние факторы содей-
ствия и риска в сегменте экспорта ячменя; 
составлен кратковременный прогноз раз-
вития конъюнктуры зернового рынка; обо-
снована целесообразность сохранения объ-
емов производства ячменя в структуре 
производственной деятельности сельхоз-
предприятий Украины. Такие обобщения 
аналитических данных и рекомендации экс-
пертов помогают сельхозпроизводителю 
четко понимать рыночные тенденции, 
корректировать своевременно направления 
своей производственной деятельности и 
координировать сбыт продукции с учетом 
емкости рынка.
Ключевые слова: ячмень, урожайность, 
производство, мировой рынок, конъюн-
ктура, экспорт, Украина.

There have been significant changes in the structure of agricultural production the last two decades in Ukraine. And we observe a reorientation of produc-
ers to grow more economically viable crops – corn, sunflower, canola and soybeans. The structure of sown areas and crop rotations is simplified. Barley, 
despite a significant reduction in sown areas has a stable export potential and occupies an honorable third place in the world market. This is, in fact, the 
prestige of our country and at the same time a component of its economic security. The formation of the grain market annually has dynamic changes, which 
requires constant monitoring and research, clarification and updating of information. The certainty of the fate of Ukrainian barley is becoming extremely 
important for farmers. Therefore in this study we assess the state of the world barley market and the place of Ukraine in it, using economic statistical analy-
sis, monographic and abstract-logical methods. This analytical review assesses the influence of market formation factors in the context of globalization of 
agribusiness, identifies external and internal factors of assistance and risk in the barley export segment; provides a short-term forecast for the development 
of the grain market conditions, and justifies the expediency of preserving barley production volumes in the structure of agricultural enterprises’ production 
activity. The generalization of analytical studies of the barley world market helps producers clearly understand market trends and the level of competition in 
export directions, to timely adjust their production lines and coordinate product sales taking into account market capacity and growing quality requirements 
Finally, we conclude that the position of Ukraine on the world market and the level of domestic consumption for all needs do not provide good reasons for a 
sharp decrease in the area of barley. We can state that the manufacturer has already found a logical optimum in crop rotation. In addition, barley remains a 
profitable crop due to short-term investment. Minor fluctuations in area are possible only due to changes in weather and climatic conditions.
Key words: barley, productivity, production, world market, market, export, Ukraine.

Постановка проблеми. Зерновий ринок – це 
основа розвитку аграрної економіки і водночас 
індикатор якості економічних реформ, що прово- 
дяться у країні. В останні два десятиріччя в Укра-
їні спостерігаються суттєві зміни у структурі вироб-
ництва аграрної продукції, відбувається пере- 
орієнтація виробників на вирощування більше еко-
номічно вигідних культур, а саме кукурудзи, соняш-
нику, ріпаку і сої, спрощується структура посівних 
площ і сівозмін.

Ячмінь, незважаючи на суттєве скорочення 
площ посіву з 4,3 млн. га у 2010 році до 2,4 млн. га 
у 2020 році, має стійкий експортний потенціал і 
посідає почесне третє місце на світовому ринку [1]. 
Це фактично престиж нашої країни і водночас 
складова частина її економічної безпеки. Серед 
небагатьох умов утримувати досягнуті позиції в 
середовищі зростаючої конкуренції слід назвати 
інтенсифікацію вирощування цієї культури, фор-
мування сталого іміджу надійного експортера 
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серед країн-імпортерів та розширення можливос-
тей внутрішнього використання за рахунок пере-
робки ячменю в кінцевий продукт споживання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В дослідження проблем формування та функціо-
нування ринку зерна, вивчення його кон’юнктури та 
організаційно-економічних відносин суттєвий науко- 
во-методологічний внесок зробили сучасні вчені, 
зокрема В.Г. Андрійчук [2], В.Я. Амбросов [3], 
Т.О. Бабан [4], В.І. Бойко [5], Н.Є. Голомша [6], 
С.М. Кваша [7], Ю.О.  Лупенко [8], О.О. Маслак [9], 
О.Г. Шпикуляк [10].

Відзначаючи цінність результатів досліджень 
науковців, маємо наголосити на тому, що питання 
формування ринку зерна щорічно має динамічні 
зміни, що потребує постійного моніторингу та дослі-
джень, уточнень та оновлення інформації. Такі 
узагальнення аналітичних даних та рекомендації 
експертів допомагають сільгоспвиробнику чітко 
розуміти ринкові тенденції, корегувати своєчасно 
напрями своєї виробничої діяльності та координу-
вати збут продукції з урахуванням ємності ринку.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є моніторинг та оцінювання сучасного стану сві-
тового ринку ячменю та місця України в ньому; 
визначення чинників формування ринку зерна в 
умовах глобалізації агробізнесу, зовнішніх і вну-
трішніх факторів сприяння й ризику в сегменті екс-
порту ячменю; складання короткочасного прогнозу 
розвитку кон’юнктури зернового ринку; обґрунту-
вання доцільності збереження обсягів вирощу-
вання ячменю в структурі виробничої діяльності 
сільгосппідприємств України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Значимість ячменю в історії людства важко пере-
оцінити, адже це одна з найдавніших культурних 
рослин. Цінність культури полягає в широкому 
використанні її зерна для продовольчих, технічних і 
кормових цілей та високої адаптованості до екстре-
мально-несприятливих погодно-кліматичних умов, 
внаслідок чого ячмінь став зонально найпошире-
нішою культурою у світі.

Нині ячмінь серед поширених в аграрно-му 
виробництві злакових сільськогосподарських 
культур у світі за розмірами збиральних площ 
(50,7 млн. га) поступається лише пшениці 
(220,8 млн. га), кукурудзі (196,1 млн. га) і рису 
(160 млн. га) [11].

Регіонально посіви його розміщені таким  
чином: Європа – 24,7%, країни Чорномор- 
ського регіону – 28,8%, Близький схід – 16,4%, 
Америка – 10,7%, Африка – 7,9%, Океанія – 8,7%, 
Азія – 2,6% [12].

Серед країн за площами посівів ячменю пер-
шість належить країнам Євросоюзу (найбільші 
площі розташовані у Франції, Німеччині, Австрії, 
Іспанії, Великій Британії), друге місце – Росії, 
третє – Австралії [12] (табл. 1).

До чільної десятки країн – виробників ячменю, 
крім вищеназваних, входять Туреччина, Казахстан, 
Канада, Україна, Іран, Сирія, Ірак. Така структура 
площ збирання ячменю на світовому рівні з незна-
чними річними коливаннями зберігається протя-
гом багатьох років.

Таблиця 1
Площа збирання ячменю у 2020/2021 МР, млн. га, %

Країна 2020/21 
МР

%  
у світовій

Зміна  
до 2019/20 МР

Європейський  
Союз 12,5 24,6 +156 (+1,3%)

Російська  
Федерація 7,8 15,4 -603 (-7,2%)

Австралія 4,3 8,5 +250 (+6,2%)
Туреччина 3,8 7,5 0 (0,0%)
Казахстан 2,8 5,5 -177 (-5,9%)
Україна 2,8 5,4 -32 (-1,2%)
Канада 2,7 5,3 -28 (-1,0%)
Іран 1,7 3,4 0 (0,0%)
Сирія 1,5 3,0 0 (0,0%)
Ірак 1,2 2,4 0 (0,0%)
Інші 9,7 19,1 -600 (-6,2%)
Світ 50,7 х -920 (-1,8%)

Джерело: складено за даними USDA [2]
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Аналіз динаміки світового виробництва ячменю 
в останньому десятиріччі свідчить про стабільність 
посівних площ на рівні 50 млн. га, поступове зрос-
тання урожайності з 2,6 до 3,0 т/га та загального 
виробництва ячменю з 122,7 млн. т у 2010 році 
до 156,3 млн. т у 2019 році, що стає максимумом 
десятиріччя (рис. 1), хоча поступається рекорд-
ним 179,46 млн. т у сезоні 1990/91 [12] (рис. 1).

Найбільшими виробниками ячменю у світі є 
країни ЄС, частка яких у сумі становить 40% від 
усього обсягу його виробництва, Росія (13%), Укра-
їна і Австралія (по 7% окремо), а також Канада 
(6%). Разом зазначені країни виробляють близько 
74% усього ячменю у світі [12] (рис. 2).

За оцінками USDA, світове виробництво 
ячменю у 2019/20 МР склало 156,3 млн. т, що на 
10,9% більше середньорічного обсягу за останні 
десять років та на 16,2 млн. т (майже +12%) більше 
порівняно із сезоном 18/19 [11] (табл. 2).

Таблиця 2
Світове виробництво ячменю  

у 2019/20 МР, млн. т, %

Країна Вироб-
ництво

%  
до 18/19

%  
у світовому 

обсязі
ЄС та інші країни 
Європи 63,0 12 40,3

Чорноморський  
регіон 36,7 17 23,5

Америка 20,4 9 13,0
Близький Схід 15,2 38 9,7
Океанія 9,4 3 6,0
Африка 7,1 -14 4,5
Азія 3,2 4 2,0
Світ 156,3 12 100,0
Україна 9,2 21 5,9

Джерело: складено за даними USDA [1]

У Європейському Союзі в сезоні 19/20 вироб-
ництво ячменю зросло майже на 7,0 млн. т (12%) 
після падіння у 18/19 МР з тенденцією до зрос-
тання у 20/21 МР [11] (табл. 2).

В Чорноморському регіоні Російська Феде-
рація збільшила виробництво на 3,2 (19%) млн. т до 
19,9 млн. т, Україна – на 1,6 (20,9%) млн. т до 
9,2 млн. т, Білорусь – на 456 (48,3%) тис. т до 
1,4 млн. т. [11].

Значно наростили його виробництво, а саме на 
4,2 (38.2%) млн. т, країни Близького Сходу. Отже, 
Туреччина підвищила його на 0,9 (+13%) млн. т до 
7,9 млн. т; Іран – на 800 (+28,5%) тис. т до 3,6 млн. т; 
Ірак – на 820 (+105,1%) тис. т до 1,6 млн. т., Сирія 
відновила на 1,6 (+400,0%) млн. т до 2,0 млн. т. [11].

В Північній Америці виробництво ячменю збіль-
шилося на 2,4 (19%) млн. т, а саме Канада підви-
щила його на 2,0 (+24%) млн. т до 10,4 млн. т; 
США – на 360 (+11%) тис. т до 3,7 млн. т. [11].

Водночас у Південній Азії та Східній Азії (Китаї) 
виробництво ячменю у 19/20 МР залишалось на рівні 
попереднього року, в Австралії воно зросло лише на 
180 тис. т (+2%). Суттєво скоротилося виробництва 
ячменю в Марокко в Північній Африці, в Південній 
Америці, а також в Індії та Пакистані [11].

Аналізуючи збалансованість світового ринку 
ячменю в сезоні 2019/20, маємо зауважити, що, за 
даними USDA, кінцеві запаси у 2019/20 маркетин-
говому році зросли до 20,8 млн. т (на 14%) проти 
18,2 млн. т у минулому сезоні, глобальне спожи-
вання – в середньому на 9,2%, в Азії – на 6%, на 
Близькому Сході – на 8,6%, в Америці та Європі – 
на 8–9% [11].

Світовий імпорт у 19/20 збільшився на 
2,4 млн. т (+10%) порівняно із сезоном 18/19, сяг-
нувши 25,9 млн. т [11] (табл. 3).

Найбільшим імпортером ячменю на світовому 
аграрному ринку в сезоні 19/20 є Саудівська Ара-
вія, де цей показник сягає 7,5 млн. т, складаючи 
майже 29% від усього його обсягу в міжнарод-
ній торгівлі. Другим за обсягом імпорту ячменю 
є Китай, який купив на зовнішньому ринку 
5,3 млн. т зерна. Досить ємким є ринок збуту в 
таких країнах, як Іран (імпорт 2,7 млн. т), Япо-
нія (1,1 млн. т), Марокко (1,0 млн. т), Туреч- 
чина (880 млн. т), Лівія (0,65 млн. т), Туніс (0,6 млн. т), 
Кувейт (0,5 млн. т), Йорданія (0,3 млн. т) [11].
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Джерело: складено за даними USDA [2]
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За результатами аналізу стану світового вироб-
ництва ячменю та потреб для внутрішнього спо-
живання країн [13] можна зробити висновок, що 
основними експортерами сезону 2019/20 зали-
шаються ЄС, Росія, Україна, Австралія, а також 
Аргентина і Канада. На ці країни припадає у сумі 
98% всього світового експорту ячменю. Серед 
інших країн окремої уваги заслуговує Казахстан, 
який за останні 5 років значно збільшив обсяг 
експорту ячменю, а саме майже до 1,5 млн. т. За 
країнами експорт у сезоні 19/20 МР розподілився 
таким чином (табл. 4).

За прогнозами USDA, в сезоні 2020/21 МР 
світове виробництво ячменю очікується на рівні 
154,7 млн. т, що на 1,5 млн. т менше порівняно із 
сезоном 19/20. Європейський Союз та Австралія 
збільшують виробництво на 570 тис. т (+0,91%) 
до 63,55 млн. т., на 1,2 млн. т (+13,3%) тис. т до 
10,2 млн. т відповідно.

В Російській Федерації очікується падіння 
виробництва на 2,6 (-13,2%) млн. т до 17,3 млн. т, 
в Канаді – на 0,3 (-2,7%) млн. т до 10,1 млн. т, в 
Україні – на 128 (-1,3%) тис. т до 9,400 млн. т [12].

Місце України на світовому ринку. В останні два 
десятиріччя спостерігаються суттєві зміни у струк-
турі виробництва аграрної продукції, переорієнта-
ція виробників на вирощування більше економічно 
вигідних культур, а саме кукурудзи, соняшнику, 
ріпаку і сої, спрощується структура посівних площ 
і сівозмін. Так, з 2000 року площа посівів кукурудзи 
зросла майже в 4 рази, а саме з 1,4 до 5,5 млн. га, 
соняшнику – у 2,2 рази, а саме з 2,9 до 6,4 млн. га, 
ріпаку – у 5,2 рази, а саме до 1,1 млн. га, площі 
пшениці зросли лише на 17%, а саме до 6,6 млн. га, 

площі ж ячменю за ці роки скоротились на 40%, а 
саме з 4,0 млн. га до 2,4 млн. га [1] (рис. 3).

Скорочення площ під ячмінь в Україні відбува-
ється всупереч загальносвітовій тенденції зрос-
тання до 50,8 млн. га із 47,2 млн. га.

В країнах ЄС за відносної стабільності та  
значно вищої урожайності збиральні площі 
ячменю за останні десять років зросли, наприклад 
у Франції вони збільшились майже на 300 тис. га, 
у Великобританії – на 260 тис. га, у Німеччині –  
на 80 тис. га [11].

Водночас за рахунок впровадження інновацій-
них технологій і нових високопродуктивних сортів, 
застосування більш ефективних засобів захисту 
рослин, добрив та мікроелементів, технічного пере-
оснащення виробництва новітньою багатофунк-
ціональною технікою спостерігається значне під-
вищення врожайності ячменю. За останні 7 років 
його врожайність збільшилася з 2 т/га до 3,5 т/га  
(рис. 4). До цього протягом двадцяти років вона 
залишалася на середньому рівні 2,2 т/га, маючи 
найвищий показник у 2008 році, а саме 3,0 т/га [1]. 
Фактично показник урожайності 2019 року переви-
щує середньосвітовий майже на 18%.

У низці регіонів середньообласний показник 
оцінки ефективності його вирощування у 2019 році 
був таким: Тернопільська область – 4,8; Вінницька 
та Львівська області – по 4,6; Хмельницька об- 
ласть – 4,5; Київська та Івано-Франківська облас- 
ті – по 4,4; Черкаська область – 4,3; Чернігівська 
область – 4,1; Сумська область – 4,1 [1]. Рівень 
середньої урожайності ячменю є одним із важли-
вих показників порівняльної оцінки ефективності 
його вирощування.

Таблиця 3
Внутрішнє споживання й експорт ячменю у 2019/20 МР, млн. т, %

Країна Споживання % до 18/19 Імпорт % до 18/19 Експорт % до 18/19
ЄС та інші країни Європи 57,4 7,7 0,6 51,7 7,2 32,1
Чорноморський регіон 25,8 15,7 0,4 -4,1 10,6 4,4
Америка 16,6 8,9 1,7 19,9 4,9 -16,6
Близький Схід 26,9 8,6 12,7 3,5 0,0 х
Океанія 5,9 8,7 0,0 76,0 3,2 -15,2
Африка 9,9 1,0 3,0 26,4 0,0 -40,0
Азія 10,8 6,0 7,5 7,5 0,0 х
Світ 153,4 9,2 25,9 9,4 25,9 5,5
Україна 4,6 8,7 0,0 х 4,8 25,0

Джерело: складено за даними USDA [1]

Таблиця 4
Основні експортери ячменю в сезоні 2019/20 МР, млн. т, %

Світ ЄС Росія Україна Австралія Аргентина Канада Казахстан
25,9 7,2 4,2 4,8 3,2 2,5 2,2 1,5
Питома вага у світовому 
обсязі 28% 16% 19% 12% 10% 8% 6%

% 19/20 до 18/19 147 90 133 87 77 96 82

Джерело: складено за даними USDA [2]
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За рахунок підвищення урожайності, попри 
суттєве зменшення посівних площ, виробни-
цтво ячменю в Україні протягом останніх років, 
демонструє досить стійку тенденцію стабільності 
з можливостями до зростання. У 2019/2020 МР 
його валовий збір склав 9,1 млн. т, що майже на 
0,7 млн. т більше середньорічного за останні десять 
років і на 1,6 млн. т, або на 21%, більше минулоріч-
ного [1]. Це четвертий показник у світі, більше виро-
бляють тільки ЄС (63 млн. т), Росія (19,9 млн. т) 
та Канада (10,4 млн. т). За нами йдуть Австралія, 
Туреччина, Аргентина, Казахстан, США та Іран.

Серед країн Чорноморського регіону Україна 
з площею, яка складає 18% від загальнорегіо-
нальної, вирощує 25% загального обсягу ячменю 
за рахунок найвищої врожайності на пострадян-
ському просторі [12] (табл. 5).

На загальнонаціональному рівні серед десяти 
найбільших виробників ячменю цього року були 
аграрії Одеської (12% від загального обсягу), Мико-

лаївської (11%), Дніпропетровської (8%) і Херсон-
ської (7%) областей з площею від 100 тис. га, які 
на 73% зібраної площі сумарновиростили 71% 
врожаю від усього його обсягу в країні [1].

Співставлення показників питомої ваги зібра-
них площ та обсягів виробництва дає підставу зро-
бити висновок, що в динаміці загалом у державі 
можна спостерігати позитивний ефект від інтен-
сифікації та підвищення рівня середньої урожай- 
ності цієї сільськогосподарської культури, проте 
на регіональному рівні поточного року досить 
чітко простежується переважаючий вплив екс-
тенсивного фактору розвитку галузі на обсяги 
вироб-ництва ячменю. На фоні динаміки падіння 
площ Україна протягом останніх десяти років утри-
мує стійку позицію серед країн-лідерів з експорту 
ячменю на світовому ринку. За цим показником ми 
посідаємо 3 місце у світі.

Експорт аграрної продукції є одним з найбіль-
ших джерел надходження валюти до економіки 

Рис. 3. Ячмінь у структурі посівних площ сільськогосподарських культур України у 2000–2020 рр., тис. га

Джерело: складено за даними Держстату України [4]
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Рис. 4. Збиральні площі та врожайність ячменю в Україні у 2010–2019 роках

Джерело: складено за даними USDA та Держстату України [2; 4]
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України. Зокрема, за даними офіційного порталу 
Державної фіскальної служби України, від екс-
порту ячменю до країни щорічно надходить майже 
700 млн. доларів США, а потенціал експорт-
ного напряму використання цієї культури ще не 
повністю використаний.

З урахуванням сформованих тенденцій та очі-
кувань нами складені оцінки розподілу ячменю 
у 2019/20 маркетинговому році. Оскільки наше 
внутрішнє споживання ячменю з 2010 року 
скоротилося із 6,0 млн. т на 35%, а саме до 
3,9 млн. т, а перехідні запаси в середньому ста-
новлять 0,9 млн. т, більш ніж половина продукції 
йде на експорт. Експортний потенціал України у 
сезоні 2019/20 зріс на 1,2 млн. т до 4,8 млн. т, або 
на 33% проти минулорічного [14] (табл. 6).

Серед країн Чорноморського регіону з експорту 
ячменю Україна впевнено посідає місце лідера, 
опереджаючи Російську Федерацію, яка експортує 
4,2 млн. т [14].

Найбільший обсяг експорту ячменю з України 
здійснюється в напрямку азійського ринку, який 
має більше 60% зовнішньоекономічного обігу.

Основним імпортерами вітчизняного ячменю 
в Азії є Саудівська Аравія, яка взагалі імпортує 
7,5 млн. т, а її частка у його загальному обсязі 
українського експорту становить у середньому 
майже 30%. Проте слід зауважити, що через  
жорстку конкуренцію на ключовому ринку  
Саудівської Аравії ситуація для сегменту україн-
ського ячменю є досить ризикованою, оскільки 
експортний ринок нашого ячменю є більш  
консолідованим саме в цьому напрямку, тоді як 
наш конкурент, а саме РФ, диверсифікує ринок  
за рахунок Ірану, Йорданії та Туреччини. Україна  

ж лише в окремі роки експортує ячмінь до  
Ізраїлю, Йорданії та Туреччини обсягом від 4%  
до 8% [14].

На другій позиції серед ключових глобаль-
них імпортерів знаходиться Китай, де виробни-
цтво ячменю з 2005/06 упало з 3,44 млн. т до 
0,9 млн. т у 2019/20, і він, за оцінками USDA, виму-
шений імпортувати 5,3 млн. т, щоб забезпечити 
внутрішні потреби у 6,2 млн. т [14]. Для україн-
ських аграріїв, що вирощують ячмінь, відкрива-
ються перспективи збільшення присутності на 
ринку цієї країни, оскільки Австралія – основний 
постачальник цієї продукції до КНР – не задоволь-
няє повністю цей попит, а вітчизняні аграрії можуть 
її потіснити, задовольняючи зростаючі вимоги цієї 
країни до якості.

Серед позитивних тенденцій потрібно від-
значити зацікавленість до імпорту українського 
ячменю Японією.

Африканський напрямок експорту україн-
ського ячменю представлений такими країнами, 
як Алжир, Лівія, Марокко і Туніс [14]. Перспектив-
ними напрямками для його експорту можуть бути 
Іран, який імпортує в межах 3,0 млн. т, Японія 
(більше 1,0 млн. т), Лівія, Туніс, Кувейт, Туреччина 
(500–600 тис. т).

На сучасному етапі розвитку світової еконо-
міки для України складаються сприятливі умови 
щодо освоєння нових ринків зерна, зокрема в  
регіонах Південно-Західної, Південної і Схід-
ної Азії, Північної Африки також існують можли- 
вості нарощування експорту зерна до країн 
Європи [6].

Останніми роками Україна намагається знайти 
нішу для експорту ячменю в Європу. З початку 2019 р., 

Таблиця 5
Ячмінь у країнах Чорноморського регіону у 2019/20 МР, тис. га, тис. т, т/га

Країна Площа % Виробництво % Урожайність
Російська Федерація 8,4 55 19,9 54 2,4
Україна 2,7 18 9,2 25 3,4
Казахстан 3,0 19 3,8 10 1,3
Білорусь 0,4 3 1,4 4 3,5
Азербайджан 0,3 2 0,9 2 2,7
Киргизстан 0,2 1 0,4 1 2,4
Інші 0,4 3 1,06 3 2,6

Джерело: складено за даними USDA [2]

Таблиця 6
Експорт ячменю Україною у 2010–2019 МР, млн. т

Показник 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
Виробництво 8,5 9,1 6,9 7,6 9,5 8,8 9,9 8,7 7,6 9,2
Експорт 2,8 2,5 2,1 2,5 4,5 4,4 5,4 4,3 3,6 4,8
Частка від 
виробництва 33% 27% 31% 33% 47% 50% 54% 49% 47% 52%

Джерело: складено за даними Державної фіскальної служби України [5]
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наприклад, до Іспанії експортовано зерна ячменю на 
58 млн. доларів, або 9% від загальної суми [14].

Також Україна почала експортувати пивовар-
ний та органічний ячмінь, який вирощується за 
допомогою виключно органічних добрив.

Загалом український ячмінь залишається кон-
курентним на основних ринках збуту. При цьому 
все більш явним стає азіатський вектор у форму-
ванні експортних потоків, що обумовлено актив-
ним приростом населення й динамічним розви-
тком економіки цього регіону.

Незважаючи на динамічний розвиток експорт-
ного сегменту, частка внутрішнього споживання у 
загальному розподілі зерна в Україні залишається 
вагомою і, безумовно, впливає на цінову ситуа-
цію зокрема і ринкових тенденцій загалом. Окрім 
кормового споживання, частка якого становить від 
виробництва близько 25%, використання на насін-
нєві цілі (6%) та продовольчі потреби (2%), вироб-
ничі потужності вітчизняної переробної галузі 
здатні перетворювати в готовий продукт більше 
1,0 млн. т зерна ячменю щорічно [15].

За підсумками 2019 року виробництво кормів 
(без урахування преміксів) в Україні становить 
6,3 млн. т [1]. Такий результат є найнижчим за 
останні шість років. Порівняно вища ціна ячменю 
проти інших зернових, постійна зміна раціону й 
розвиток олієдобувної галузі, що генерує кормові 
компоненти у вигляді шротів і макухи, формують 
невизначеність з використанням ячменю як зер-
нового компонента для комбікормів. Це впливає 
на сталість попиту ячменю галуззю виробництва 
комбікормів.

З 2002 року українські підприємства з вироб-
ництва ячмінного солоду за допомогою іноземних 
інвесторів та власного капіталу докорінно модер-
нізували свої виробничі потужності, наростивши 
їх майже до 550 тис т [16]. Вже з 2008 року спо-
живання ячменю пивоварної якості зросло до 
800 тис. т, завдяки чому потреби вітчизняного пиво-
вара в солоді були повністю задоволені та було 
розпочато пошук його збуту на зовнішньому ринку.

Проте пивоварна галузь з різних причин сьо-
годні перебуває майже в стадії стагнації, виробничі 
потужності солодових підприємств через це заді-
яні лише на 65–75%, а територіальними межами 
товарних ринків більшої частини солоду залиша-
ються загальнодержавні ринки України. Повільно 
зростаючий у шаленій конкуренції експорт солоду 
станом на 1 листопада 2019 року склав 108 тис. т на 
47, 4 млн. USD, за календарний 2018 рік він склав 
142,7 тис. т на 56,7 млн. USD, що становить біля 
третини від виробленого обсягу [17]. Суттєвими 
бар’єрами для виходу на зовнішні ринки солоду 
є значна концентрація та його насиченість на 
Європейському ринку, висока вартість експорт-
ної логістики під час поставок до країн Азії та  
Африки порівняно з аналогічними витратами євро-

пейських постачальників, квота на імпорт до Євро-
пейського Союзу. Загалом напрям пивоварного 
використання ячменю є ефективним, оскільки під 
час експорту це додатковий дохід 50–60 дол. на 
кожну тонну, а за реалізації вітчизняним солодо-
вим заводам – 30–45 дол.

Висновки з проведеного дослідження. На 
підставі вищевикладеного аналізу про стан ринку 
ячменю, рівень внутрішнього споживання за всіма 
потребами й позиції України на світовому ринку 
можна зробити такі висновки.

1. Експорт ячменю Україною матиме й надалі 
активний розвиток, чому сприяє низка таких ваго-
мих факторів:

– зростання чисельності населення й розви-
ток економіки азіатських країн збільшують попит 
цього регіону;

– зміна глобального клімату й проблеми, які 
все частіше виникають з виробництвом зерна в 
Австралії, яка є основним експортером у регіоні;

– наявний торговий конфлікт між США і Китаєм.
2. Зовнішніми факторами ризику в сегменті 

експорту ячменю є:
– вищі ціни порівняно з іншими зерновими, що 

зумовлює перехід на альтернативні зернові ком-
поненти кормів, зокрема на кукурудзу; цей тренд 
характерний і для Китаю, і для Саудівської Аравії, 
які є глобальними імпортерами нашого ячменю;

– постійна конкуренція з боку російського 
зерна і продуктів його переробки, частка якого пла-
номірно збільшується на ключових ринках збуту.

3. Внутрішніми перманентними факторами 
ризику залишаються:

– дефіцит потужностей зберігання зерна, 
географічна нерівномірність розміщення наяв-
них елеваторів та їх неспроможність забезпечити 
стандарти якості, безпеки та логістики, відповідні 
потребам ринку;

– невирішеність логістичних проблем 
доставки зерна з внутрішніх за достатніх потуж-
ностей перевалювання в портах;

– низький рівень розвитку фінансово-кредит-
ної системи;

– нерозвиненість сфери страхування від 
виробничих і кредитних ризиків;

– недостатня якість зернової продукції, вна-
слідок чого ціни на неї знижуються.

4. Позиція України на світовому ринку та рівень 
внутрішнього споживання за всіма потребами не 
дають вагомих підстав для різкого зменшення 
площі ячменю. Можна вважати, що виробником 
уже знайдено логічний оптимум їх у сівозміні. 
Окрім цього, ячмінь залишається виграшною куль-
турою внаслідок короткотермінового вкладення 
капіталу. Незначні коливання площі можливі лише 
з причин зміни погодно-кліматичних умов.

5. Стабільність обсягів виробництва стає мож-
ливою завдяки динамічному зростанню врожай-
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ності за рахунок застосування багатофункціональ-
ної техніки, впровадження інноваційних технологій 
та пластичних високоврожайних сортів, зміни в 
ставленні до культури.

6. Стійкий попит на зовнішньому ринку, про 
що говорить рівень цін порівняно з пшеницею та 
кукурудзою, що надає ячменю статусу прибутково 
цікавої культури та ставить його в ряд їх повно-
правного конкурента.
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У статті розглянуто сутність, основні 
тенденції асиметрій та диспропорцій роз-
витку територіальних громад. Обкреслено 
базові механізми активізації внутрішнього 
потенціалу їх відродження. Світовий досвід 
розвитку суспільства через механізми 
технократичного вибору пріоритетів та 
прибутку як цільової функції суспільного 
зростання засвідчив зниження екологічної 
безпеки, рівня комунікації та здоров’я й 
добробуту населення у довгостроковій 
перспективі. Український досвід розвитку 
територій через механізм родових садиб і 
родових поселень має позитивні наслідки 
функціонування комунікаційно-інформацій- 
но-інвестиційного механізму соціально-еконо- 
мічного розвитку. В цій формі відбувається 
об’єднання громадян на світоглядній основі 
та напрацьовується досвід імплементації 
його в масштабах країни. Міжнародний 
інтерес до ідеї «Родова садиба» ознаме-
нований приїздом міжнародних гостей з 
понад 20 країн світу, що трансформує прак- 
тику сільського туризму на багато-
функціональній основі.
Ключові слова: багатофункціональний 
розвиток, родова садиба, родові поселення, 
сільські території, територіальні громади, 
суспільні технології.

В статье рассмотрены сущность, основ-
ные тенденции асимметрий и диспропор-

ций развития территориальных общин. 
Очерчено базовые механизмы активизации 
внутреннего потенциала их возрожде- 
ния. Мировой опыт развития общества 
через механизмы технократического 
выбора приоритетов и прибыли как целе-
вой функции общественного роста засви-
детельствовал снижение экологической 
безопасности, уровня коммуникации и  
здоровья и благосостояния населения в дол-
госрочной перспективе. Украинский опыт 
развития территорий через механизм 
родовых усадеб и родовых поселений имеет 
позитивные последствия функционирова-
ния коммуникационно-информационно-инве-
стиционного механизма социально-эконо-
мического развития. В этой форме происхо- 
дит объединение граждан на мировоз- 
зренческой основе и нарабатывается  
опыт имплементации его в масштабах 
страны. Международный интерес к идее 
«Родовая усадьба» ознаменован приез- 
дом международных гостей из более  
20 стран мира, что трансформирует прак-
тику сельского туризма на многофункцио-
нальной основе.
Ключевые слова: многофункциональное 
развитие, родовое поместье, родовые  
поселения, сельские территории, терри- 
ториальные общины, общественные  
технологии.

The article considers the essence, main tendencies of asymmetries and disproportions of development of territorial communities. The basic mechanisms of 
activation of the internal potential of their revival are outlined. The world experience of society development through the mechanisms of technocratic choice 
of priorities and profit as a target function of social growth has shown a decrease in environmental security, communication and health and well-being of the 
population in the long run. Nature-appropriate technologies of production and vital activity should have priority now. Criteria for their effectiveness should be 
the ability of the territory to self-sufficiency, meeting their own needs while restoring the potential of natural resource habitat, lack of dependence on imports 
of resources and capital. In view of the above, no city can be considered sustainable and self-sufficient due to the conceptual structure of their operation (use 
of borrowed resources and waste generation). Optimization of human life to reduce the anthropogenic footprint involves the most efficient use of resources 
of the territory with a priority environmental and social approach to management and administration. The tendency to reduce the number of cities and their 
population is due to understanding the essence of the negative effects of urbanization, the need to address unemployment, employment, health, food and 
housing, quality social services, overcoming social inequality, including between men and women, strengthening practices of cultural revival, the desire of 
man to harmonize their relations with nature. The Ukrainian experience of development of territories through the mechanism of ancestral estates and tribal 
settlements has positive consequences of functioning of the communication-information-investment mechanism of social and economic development. In 
this form, citizens are united on a worldview basis and experience is gained in implementing it nationwide. International interest in the idea of “Family Home-
stead” is marked by the arrival of international guests from more than 20 countries, which transforms the practice of rural tourism on a multifunctional basis.
Key words: multifunctional development, family homestead, family homestead settlements, rural territories, territorial communities, social technologies.

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Зниження темпів роз-
витку світової соціально-економічної системи 
внаслідок фінансової кризи 2007–2010 рр., соці-
ально-політичної ситуації в країні у 2014–2020 рр. 
в результаті подій на Сході України, відсутності 
людиноцентриського підходу з боку органів управ-
ління характеризувалося сповільненням темпів 
інвестиційної активності, зростанням рівня неза-

доволених потреб у житлі, публічних послугах, 
зниженням добробуту населення й стійкості тери-
торіальних систем, що погіршилося внаслідок сві-
тової кризи COVID-19.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Традиційні підходи до розвитку суспільного серед-
овища, підприємництва, орієнтовані на примно-
ження прибутку [5, с. 827; 7, с. 127; 11, с. 15], нині 
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акцентують увагу на визначальній ролі інвести-
ційно-інноваційної діяльності у підприємництві та 
з позиції розвитку соціуму [8, с. 227; 12, с. 251]. 
Наслідком вибору цінностей ринкової економіки 
як національної стратегії розвитку стало розша-
рування населення (1% населення володіє такою 
ж кількістю активів, як і інші 99%, що загострює 
соціально-економічні протиріччя та диспропорції 
щодо зниження нерівності [10, с. 21]). Водночас 
все більше коло країн віддає перевагу сталому 
розвитку та збалансованому характеру соціально-
економічних змін [4, с. 201], які є політично, соці-
ально та культурно обґрунтованими, при цьому 
недостатньо дослідженими залишаються меха-
нізми розвитку територій та суб’єктів у них.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є розроблення авторського підходу до практики 
організації самодостатніх територіальних громад 
через механізм використання комунікативних та 
інноваційно-інвестиційних технологій. Досягнення 
мети пов’язане з вирішенням таких завдань, як 
визначення сутності проблем розвитку територі-
альних громад; обґрунтування соціально-еконо-
мічних механізмів забезпечення збалансованого 
розвитку, зокрема на основі міжмуніципального та 
міжкультурного інноваційно-інвестиційного співро-
бітництва для досягнення саморозвитку територій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Потреба реалізації партисипативного підходу 
до управління, інклюзії на міжнародному, націо-
нальному регіональному та локальному рівнях, 
формування спільноти з урахуванням соціально-
екологічних та економічних цінностей виявила 
себе як стратегічна у системі окремих країн та 
в глобальних масштабах [9, с. 78]. Тенденція до 
урбанізації як світового явища (на початку ХХ ст. 
в містах проживало близько 15% населення, нині 
налічується близько 70%), зумовлена спеціаліза-
цією регіонів, необхідністю підвищення продук-
тивності праці, диктує формат відносин в Україні 
у містах, зокрема в умовах децентралізації та іні-
ціювання програм розвитку громад, стимулювання 
їх творчих ініціатив. Стратегія ринкової економіки 
актуалізує взаємодію між суб’єктами у формі кон-
куренції та змагальництва. Моделі зростання сус-
пільства, побудовані на експорті дешевої робочої 
сили, потребують значної трансформації з огляду 
на їх виснажливий характер, а ставка на збалан-
сований розвиток, екологізацію життєдіяльності 
та господарювання (зелену знаннєву циркулярну 
економіку) є домінуючим підходом з позиції ста-
новлення більш стійких концепцій розвитку та 
соціально-еколого-економічного зростання. Тен-
денція до скорочення кількості міст та населення 
в них обумовлена розумінням сутності негативних 
наслідків урбанізації, потребою вирішення питань 
безробіття, зайнятості, охорони здоров’я, забез-
печеності населення продовольством та житлом, 

отримання якісних соціальних послуг, подолання 
соціальної нерівності, зокрема між чоловіками 
та жінками, посилення практики культурного від-
родження, прагненням людини до гармонізації 
своїх відносин з природою. Основоположною 
стратегією підвищення ефективності життєдіяль-
ності територіальних громад є посилення парт-
нерських відносин та співпраці між окремими 
суб’єктами. Має місце тенденція до поширення 
креативних та спеціалізованих галузей, кластерів 
та інших структур, посилення ролі локальної еко-
номіки задля більш повного використання наяв-
них ресурсів та зниження трансакційних витрат, 
що сприяє зниженню антропогенного наванта-
ження на навколишнє середовище. Одними з 
ключових позицій є необхідність функціонування 
розвиненої інфраструктури, збільшення інвести-
ційної активності, що поєднуються з деіндустріа-
лізацією, диверсифікацією.

Соціальне середовище перш за все перед-
бачає становлення самостійної самодостатньої 
та спроможної громади як успішної переможної 
команди однодумців. Загальне передбачення та 
планування механізму прийняття рішень щодо 
розвитку громади (наприклад, більшістю мешкан-
ців, використання копського права) передбачає 
залучення мешканців населеного пункту, місце-
вої громади, спільноти регіону тощо до розуміння 
цінностей, що є стратегічною метою. Завданням 
громади є створення колективу, спроможного 
спільними зусиллями долати труднощі та вирі-
шувати завдання, які стоять перед нею. Розу-
міння цілей та завдань розвитку мешканцями 
громади, етапів та механізмів є базисом досяг-
нення позитивних змін території, на якій хочеться 
жити. Складовою частиною формування нового 
життєвого середовища є стимулювання здоро-
вого способу життя, зокрема розвиток профілак-
тичної медицини, активного дозвілля, що підви-
щує самооцінку індивідуальностей за рахунок 
механізму просвітництва. Уважне ставлення до 
кожного окремо та навколишнього простору зага-
лом є елементом ідеології громади майбутнього. 
Ціннісний світогляд визначає пріоритети для 
майбутніх поколінь і є запорукою забезпечення 
системного розвитку як середовищеутворюючого 
явища. Поява асоціацій, об’єднань серед інди-
відів, їх груп, громадських організацій дає змогу 
досягати стійкості системи та утворює каталіза-
тори й центри суспільних змін. Для порівняння, 
історично превалювали такі платформи управ-
ління, що діяли на рівні держави:

1) все вирішує держава – командно-адміні-
стративна система;

2) все вирішує ринок – ринкова економіка;
3) спільно визначає громада (тоді вона має 

бути досить великою, щоб забезпечувати реа-
лізацію базових потреб, і досить локальною,  
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щоб усі індивіди могли вільно комунікувати один 
з одним).

На відміну від перших двох підходів, система 
публічного управління як партисипатива схема є 
механізмом інклюзивного підходу й забезпечує 
базис розумної громади “smart-community”.

Створення центрів розвитку громад збалансовує 
зайнятість та посилює ефективність самоуправління 
в межах територій за рахунок впровадження інклю-
зивного підходу та партисипативного управління, 
що сприятиме посиленню їх стійкості та спромож-
ності. Пріоритетний характер нині повинні мати при-
родовідповідні технології виробництва та життєді-
яльності. Критеріями їх ефективності мають стати 
здатність території до самозабезпечення, задово-
лення власних потреб за одночасного відновлення 
потенціалу природно-ресурсного середовища існу-
вання, відсутність залежності від імпорту ресурсів 
і капіталу. З огляду на зазначене жодне місто не 
може бути визнано стійким та самодостатнім через 
концептуальну структуру функціонування (викорис-
тання залучених ресурсів та продукування відхо-
дів). Орієнтація та зростання доходів актуалізують 
потребу забезпечення постійних та переважно зрос-
таючих ринків збуту, що унеможливлює забезпе-
чення циклічності їх розвитку, а концентрація значної 

кількості мешканців на території сприяє поширенню 
негативних соціально-економічних явищ (зокрема, 
хворіб, булінгу, економічних та інших криз).

Оптимізація життєдіяльності людини задля 
зниження антропогенного сліду передбачає мак-
симально ефективне використання ресурсів тери-
торії за пріоритетного еколого-соціального підходу 
до управління та адміністрування. Особливо цін-
ною при цьому є міжмуніципальне співробітництво 
(неможливість нести великі видатки на реалізацію 
поточних завдань може вирішуватися за рахунок 
залучення фахівців та інших ресурсів, що роз-
криває якісно нові можливості для територій), що 
сприяє розвитку підприємництва. Соціальна орга-
нізація формує природне середовище громади, 
стимулює розвиток її економіки та залучення інно-
ваційних технологій (рис. 1).

Нині все більша кількість населення бажає осе-
литися у сільській місцевості, гармонізуючи свої 
відносини з природою, збагачуючи власний та 
місцевий капітал. Активізації місцевого населення 
через діяльність громадських організацій як комуні-
каційно-інформаційних інституцій та створених ними 
центрів розвитку, зокрема клубів творчості, модуля-
торів громадських ініціатив, спільно із зовнішніми 
агентами змін є головними акумуляторами передо-

 

 
Рис. 1. Конструктор та елементи моделі інноваційного розвитку територій
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вого досвіду, коли ціниться без засудження кожна 
ідея та кожна особистість. Завданнями центрів 
розвитку також є можливість виявлення та збли-
ження позицій окремих індивідів, обмін досвідом, 
навчання. Головними критеріями ефективності 
функціонування центрів є доцільність викорис-
тання пропозицій усіма стейкхолдерами території 
на практиці та досягнення спільних інтересів.

Можливість подальшого підвищення рівня 
самозабезпечення та зниження споживання залу-
чених ресурсів лежить у площині спільного роз-
витку, перш за все за рахунок формування ціліс-
ного бачення, а саме забезпечення заробітку не 
для однієї людини, а для тисяч осіб, створення 
середовища, спроможного підтримувати потрібні 
доходи та відновлювати природно-ресурсний 
потенціал простору у довгостроковій перспективі. 
Розгляд розвитку з позиції цінностей громад зага-
лом забезпечує орієнтацію на системні зміни. Це 
яскраво демонструє практика зеленого туризму, 
коли туристів приймає не тільки й не стільки одна 
родина чи структура, а населений пункт чи гро-
мада, на чию територію приїжджають гості.

Становлення партнерських відносин між сусі-
дам (на відміну від конкурентних) допомагає забез-
печити довгостроковий характер позитивних змін 
та позитивно позначається на зовнішньому серед-
овищі, активуючи місцевий попит і локальну еко-
номіку. Пріоритетною сферою докладання зусиль 
успішної громади є гармонізація відносин із приро-
дою (доцільним є використання технологій, друж-
ніх до природи, тобто природоподібних, зокрема 
саманне та інші види екологічного будівництва, 
пермакультурний дизайн не створюють відходів, 
не передбачають використання штучних елемен-
тів, стимулюють бережливе ставлення до наявних 
ресурсів, примножують потенціал території, в тому 
числі за рахунок підвищення рівня зайнятості).

Світовий досвід розвитку суспільства через 
механізми ринку, технократичного вибору пріори-

тетів та прибутку як цільової функції суспільного 
зростання засвідчив зниження екологічної без-
пеки, рівня комунікації та здоров’я й добробуту 
населення у довгостроковій перспективі. Україн-
ський досвід розвитку територій через механізм 
родових садиб має позитивні наслідки функціону- 
вання комунікаційно-інформаційно-інвестиційного 
механізму соціально-економічного розвитку (рис. 2, 
табл. 1), підтримується наукою (НААНУ), держав-
ними установами (КМУ, міністерства, ОДА, РДА), 
представницькими органами (ВРУ, обласними, 
районними та сільськими радами). Міністерство 
юстиції України розглядає цей досвід як позитивний 
з позиції ресоціалізації підоблікових, що передба-
чено меморандумом про співпрацю та відповідною 
роботою у закладах відбування покарань.

Таблиця 1
Наслідки реалізації ідеї «Родова садиба»*

Показник В одній  
родовій садибі Разом

1. Інвестиції в 
облаштування,  
млрд. грн.

30 9

2. Виробництво чистої 
сільськогосподарської 
продукції, млрд. грн.

25 7,5

3. Економія бюджетних 
коштів на меліорацію, 
млрд. грн.

20 3

4. Зайнятість,  
тис. осіб 0,002 100

5. Кількість іноземних 
інвесторів, осіб 4 500

* щорічно в розрахунку на 600 населених пунктів, знятих з 
мапи України з 1991 р., та 600 населених пунктів, в яких за 
даними паспортизації налічується від 1 до 10 жилих дворів

Реалізація ідеї «Родова садиба» створює під-
ґрунтя до об’єднання громадян на світоглядній 
основі та напрацьовує досвід імплементації його 

Рис. 2. Географія гостей родових поселень
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в масштабах країни. Цей підхід Об’єднання членів 
родових поселень до вирішення спільних проєктів 
через діяльність громадських організацій населе-
них пунктів генерує синергетичний ефект розвитку 
територій за рахунок внутрішніх ресурсів громад. 
Системний розвиток родових поселень на рівні 
одного району дає підстави говорити про демогра-
фічне, соціально-економічне та екологічне покра-
щення життя на території (табл. 2).

У сучасній економіці інновації вченими розгля-
даються як рушійна сила економічного розвитку. 
Інноваційна діяльність має життєво велике зна-
чення для досягнення стійкої конкуренції в кра-
їні і для того, щоби залишатися в одному ритмі 
з іншими розвиненими економіками [6, с. 608]. 
Концептуальні елементи інноваційної діяльності, 
безпосереднє впровадження інновацій у суспіль-
стві є запорукою динамічних змін на всіх рівнях 
суспільних відносин, зокрема в економіці, полі-
тиці та соціальній сфері за одночасного розуміння 
цілісності, взаємозв’язку та взаємообумовленості 
всіх процесів у Всесвіті. Класичною формою ево-
люційних змін є процеси, що відбуваються у такій 
організаційно-правовій формі, як обслуговуючі 
кооперативи [1, с. 30]. Юридично засвідчено, що 
чисельність членів кооперативу не може бути 
менше трьох осіб. Членство та асоційоване член-
ство в кооперативі затверджується загальними 
зборами, відповідним чином засвідчується та 
ведеться кооперативом [2]. Вступний та пайові 
внески визначаються його статутом і є пропорцій-
ними до участі у господарській діяльності коопе-
ративу, відображаючи вартість необхідних засобів 
виробництва та отриманих протягом року послуг. 
Пайовий внесок включає пай та додатковий пай. 
Реалізовані через СОК не менше 70% продукції 
його засновників як зобов’язання має тривалий 
у часі характер (від 3 років), що дає змогу сфор-
мувати та реалізовувати стратегію діяльності коо-
перативу. Аналогічною є ситуація щодо спільного 
придбання товарно-матеріальних цінностей та 
надання послуг з вирощування сільськогосподар-

ської продукції з дотриманням сівозміни. Ці та інші 
особливості діяльності кооперативу дають змогу 
говорити про його неприбутковий характер діяль-
ності, що дає підставу на їх право не сплачувати 
податок на прибуток. Недостатній рівень законо-
давчого врегулювання базових основ кооперації 
(недостатньо врегульованими залишаються пра-
вові, організаційні, фінансові, економічні особли-
вості діяльності та утворення СОК, зокрема вхід до 
кооперативу та вихід з нього) знижує ефективність 
господарських процесів у цих структурах, а недотри-
мання принципу пропорційності членських внесків 
обсягу участі засновника у діяльності кооперативу 
унеможливлює його нормальне функціонування. 
Варто відзначити такі положення Закону України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» [3], яким 
передбачена участь у діяльності СОК лише вироб-
ників сільськогосподарської продукції, адже його 
засновники набувають статусу члена лише після 
державної реєстрації кооперативу. Право асоційо-
ваного члена кооперативу набуває фізична чи юри-
дична особа, яка відповідає таким вимогам:

1) зробила пайовий внесок;
2) користується правом дорадчого голосу;
3) в разі ліквідації кооперативу має переважне 

право на одержання паю.
Іншою перешкодою є неможливість точного 

визначення собівартості послуг кооперативу до 
закінчення фінансового року. Не варто забувати 
про те, що кооперативні виплати за своєю еко-
номічною природою не є дивідендами (це повер-
нення членських внесків, отриманих понад собі-
вартості), що є обмеженим Законом України «Про 
кооперацію» [2] на рівні 20%, тоді як розвиток 
кооперативу, як правило, здійснюється за рахунок 
резервного фонду. За аналогією з економічними 
процесами механізм публічного управління через 
діяльність суспільних інституцій залучає громаду 
до більш свідомих та активних процесів.

Висновки з проведеного дослідження. Сві-
товий досвід розвитку суспільства через меха-
нізми технократичного вибору пріоритетів (прибутку 

Таблиця 2
Системний розвиток родових поселень у Коростенському районі

Показник Прогноз
2020 р. 2025 р. 2030 р.

Чисельність населення, осіб 550 1 100 1 650
Зайнято:
самозайнятість у «Родовій садибі» 167 169 171
працює за наймом на постійній основі 169 169 169
працює за наймом на тимчасові основі 171 173 175
сфера обслуговування (освіта, медицина, культура, 
побутові послуги, торгівля тощо) 15 65 115

Виробництво продукції сільського господарства, тис. грн. 1 833 3 667 5 500
Виробництво товарів, робіт і послуг, тис. грн. 367 733 1 100
Обсяг інвестицій фізичних осіб, тис. грн. 7 500 8 250 8 250



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

26 Випуск 55-1. 2020

як цільової функції) засвідчив зниження екологіч-
ної безпеки, рівня комунікації та здоров’я й добро-
буту населення у довгостроковій перспективі, тому 
критеріями ефективності управління громадами 
стає здатність території до самозабезпечення, від-
сутність залежності від імпорту ресурсів і капіталу 
за одночасного відновлення природно-ресурсного 
потенціалу середовища. Тенденція до скорочення 
кількості міст та населення в них обумовлена розу-
мінням сутності негативних наслідків урбанізації, 
потребою вирішення питань безробіття, зайнятості, 
охорони здоров’я, забезпеченості населення продо-
вольством та житлом, отримання якісних соціальних 
послуг, подолання соціальної нерівності. Український 
досвід розвитку територій через реалізацію ідеї 
«Родова садиба» спричинив міжнародний інтерес і 
супроводжений приїздом на сільські території гос-
тей з понад 20 країн світу задля міжкультурного 
обміну та практики екологічного туризму, що має як 
соціально-екологічні, так і економічні наслідки.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ  
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE  
OF INNOVATIVE ACTIVITY STATE REGULATION IN UKRAINE

У статті проаналізовано та узагальнено 
міжнародний досвід державного регулювання 
інноваційної діяльності. Розглянуто прак-
тичні здобутки України у сфері регулювання 
інноваційної діяльності в реальному секторі 
економіки. Встановлено основні причини 
недостатньої ефективності вітчизняної 
інноваційної системи. Узагальнено напрями 
державного регулювання розвитку іннова-
ційної діяльності в контексті імплемента-
ції закордонного досвіду. Визначено форми, 
методи та економіко-правові інструменти 
регулювання інноваційної діяльності в еко-
номічно розвинених країнах, які можуть бути 
реалізовані в умовах України. Обґрунтовано 
доцільність удосконалення окремих форм 
державної політики, а саме пільгового опо-
даткування, розвитку венчурних фондів, 
надання субсидій, грантів, прямого асигну-
вання з бюджету витрат на НДДКР, розши-
рення наукової діяльності в межах закладів 
вищої освіти, реалізації державних, регіо-
нальних інноваційних програм та проєктів.
Ключові слова: інноваційна діяльність, 
державне регулювання, закордонний досвід, 
методи регулювання, економіко-правові 
інструменти регулювання, інфраструктура 
інноваційної діяльності.

В статье проанализирован и обобщен меж- 
дународный опыт государственного регули-
рования инновационной деятельности. Рас- 

смотрены практические достижения Укра-
ины в сфере регулирования инновацион- 
ной деятельности в реальном секторе эко-
номики. Установлены основные причины 
недостаточной эффективности оте- 
чественной инновационной системы. Обоб-
щены направления государственного регу-
лирования развития инновационной дея-
тельности в контексте имплементации 
зарубежного опыта. Определены формы, 
методы и экономико-правовые инстру-
менты регулирования инновационной дея-
тельности в экономически развитых стра-
нах, которые могут быть реализованы в 
условиях Украины. Обоснована целесообраз-
ность усовершенствования отдельных 
форм государственной политики, а именно 
льготного налогообложения, развития вен-
чурных фондов, предоставления субсидий, 
грантов, прямого ассигнования из бюджета 
расходов на НИОКР, расширения научной 
деятельности в пределах высших учебных 
заведений, реализации государственных, 
региональных инновационных программ и 
проектов.
Ключевые слова: инновационная деятель-
ность, государственное регулирование, 
зарубежный опыт, методы регулирования, 
экономико-правовые инструменты регули-
рования, инфраструктура инновационной 
деятельности.

The article discusses summarized international experience of state regulation of innovation activity. The practical achievements of Ukraine in the field 
of innovation policy regulation in the real sector of the economy are considered. The reasons for the inefficiency of the national innovation system were 
detected. The main disadvantages are underdevelopment of innovation infrastructure in the field of technology transfer and protection of intellectual prop-
erty rights, lack of coordination in the system “R&D – Industrial enterprises”, imperfect tax system, the possibility of finance outflow to offshore accounts, 
ineffective budget revenues control, corruption in public authorities were explored. It’s necessary to stimulate the industry development of Ukrainian. For 
this purpose, the use of domestic investment resources and the introduction of domestic high-tech developments in production are justified. Emphasis is 
placed on using the experience of the USA, Japan, England, and France for funding’s large-scale targeted research and development projects. One of the 
ways to solve the problem of increasing the volume of R&D projects is the formation of such a state regulatory policy that would expand the opportunities 
for involvement on a partnership basis of government organizations concerned with the commercialization of research, financial funds, including venture 
capital, business representatives, and researchers. Technical brokers to intensify participation in technology exchange projects, mostly international. Forms, 
methods and economic and legal tools for regulating innovation in economically developed countries, which can be implemented in Ukraine, are identified. 
The expediency of improving certain forms of state policy is substantiated, namely: preferential taxation, preferential fixed assets depreciation of deductions, 
tax crediting, development of venture funds, granting subsidies, grants, direct allocation of R&D expenditures from the budget, expansion of scientific activi-
ties within higher education institutions, regional innovation programs and projects.
Key words: innovative activity, state regulation, foreign experience, methods of regulation, economic and legal regulation instruments, infrastructure of 
innovative activity.
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Постановка проблеми. Досвід економічно 
розвинених країн світу доводить, що темпи еко-
номічного зростання безпосередньо залежать від 
рівня конкурентоспроможності економіки, досяг-
нення високого рівня технологічного, технічного 
розвитку. Саме високотехнологічні, наукоємні 
підприємства здатні забезпечити високий рівень 
рентабельності, зростання рівня життя громадян 
та, відповідно, надати поштовх для пожвавлення 
інвестиційної активності внутрішніх інвесторів, 
що, зрештою, неодмінно виведе Україну на новий 
щабель розвитку. У світовій практиці розвитку еко-
номіки зарубіжних країн в умовах посилення про-

цесів глобалізації, розвитку цифровізації, іннова-
ційних технологій відбуваються динамічні зміни 
у технологічному напрямі. Отже, для України в 
умовах суттєвого відставання темпів розвитку її 
економіки постає надскладне завдання для уряду 
трансформувати спектр економічних можливос-
тей та пріоритети держави в напрямі інноваційного 
економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем державного регулювання 
інноваційної діяльності економічно розвинених 
країн світу та можливостей використання міжна-
родного досвіду задля розвитку економіки нашої 
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країни присвячено багато наукових праць зару-
біжних та вітчизняних учених, таких як Г. Авігдор, 
В. Архангельський [1], Ю. Бажал [7], Е. Бойто, 
Н. Бошота, Д. Шишола [2], В. Геєць [3], В. Касья-
ненко [4], Н. Клочкова [5], З. Наджафов [6], Л. Феду-
лова [7], О. Ядранська. Однак проведений аналіз 
міжнародного досвіду державного регулювання 
інноваційної діяльності демонструє, що Україна 
може побудувати власну специфічну модель інно-
ваційної політики, яка не може бути схожою на 
моделі інших країн світу. Складність вирішення 
цього питання полягає в тому, що міжнародний 
досвід державного регулювання інноваційної 
діяльності потребує поглибленого аналізу, а також 
вивчення чинників впливу держави на інноваційну 
діяльність, які будуть корисними для побудови 
моделі інноваційної політики України.

Україна сьогодні потребує активних дій для роз-
будови інноваційної системи як засобу вирішення 
нагальних соціально-економічних проблем. Показо-
вим у цьому питанні є досвід економічно розвинених 
країн, окремі аспекти якого можуть бути корисними 
для розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
міжнародного досвіду державного регулювання 
інноваційної діяльності з позиції перспектив його 
імплементації в України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Такі економічно промислово розвинені країни, як 
Японія, Сінгапур, Гонконг, Тайвань, Північна Корея, 
активізували розвиток інноваційної інфраструктури 
на основі досягнень світового науково-технічного 
прогресу та координації дій усіх секторів науки та 
технологій. Інноваційні системи цих країн є різними 
з огляду на те, що кожна з них перебуває на сво-
єму певному рівні розвитку щодо технологій, освіти, 
інноваційної активності тощо [2, с. 15], тому в одній 
країні механізми, засоби та інструменти іннова-
ційної політики ефективно використовуються, а в 
інших взагалі можуть бути навіть недоцільними.

Практично всі зарубіжні країни мають у своєму 
арсеналі форми та інструменти регулювання інно-
ваційної діяльності, що поєднують комплекс методів 
прямого (розвиток державного сектору, бюджетне 
фінансування) та непрямого (грошово-кредитна, 
фіскальна політика тощо) державного регулювання.

Міжнародний досвід інноваційної політики важ-
ливий для виявлення тих аспектів, які можуть бути 
трансформовані відповідно до рівня розвитку еконо-
міки нашої країни. Зокрема, країни високим рівнем 
науково-технологічного розвитку (Німеччина, Швеція 
та Швейцарія) орієнтовані перш за все на створення 
та розширення інноваційних продуктів, забезпе-
чення умов сприятливого інноваційного середовища 
для нововведень, раціоналізації їх структури.

Крім того, Німеччина, Швеція та Фінляндія від-
дають перевагу прямій фінансовій підтримці, що 
дає можливість на державному рівні визначати, 

який сектор економіки або технології потрібно роз-
вивати перш за все, що має цільовий характер, 
на відміну від опосередкованих методів стимулю-
вання. Таким чином, не ринок, а держава визначає, 
коли та у якому саме напрямі необхідне додаткове 
стимулювання [4, с. 202]. Така практика цільового 
розподілу необхідна для державного регулювання 
інноваційної діяльності України та може бути орі-
єнтиром у вирішенні, наприклад, таких завдань:

– налагодити співпрацю промислових підпри-
ємств, науково-дослідних інститутів та закладів 
вищої освіти задля оптимального використання їх 
кадрового потенціалу, стимулювати винахідництво, 
підвищити ефективність інноваційної діяльності;

– заснувати наукові хаби та центри прогре-
сивної науково-дослідницької діяльності задля 
стимулювання та просування наукових ідей парт-
нерами та суспільством, забезпечити зворотній 
зв’язок між дослідниками та експертизою отрима-
них результатів винаходів;

– активізувати трансферт технологій на основі 
інтернет-підтримки наукових баз даних новітніх 
розробок, забезпечити захист продуктів інтелекту-
альної власності.

Для України активізація інноваційної діяльності 
в реальному секторі економіки є вкрай необхідною 
для вирішення проблеми технічної та технологіч-
ної імпотрозалежності та, як наслідок, фінансової 
залежності України від закордонних партнерів та 
інвесторів. Нині бачимо суцільний занепад під-
приємств цього сектору, зокрема приладо-, авіа-, 
машинобудівної, переробної промисловості, будів-
ництва, які в минулому виконували роль містоут-
ворюючих, забезпечували наповнення місцевих 
бюджетів та давали робочі місця в обслуговую-
чих і соціальних сферах. Зрозуміло, що за сту-
пенем складності здійснення, капіталомісткістю 
виробнича діяльність є набагато складнішою, ніж 
комерційна, посередницька діяльність чи надання 
послуг. Отже, саме важелі прямого державного 
впливу, зокрема часткове фінансування через 
систему цільових програм, розвиток державно-
приватного партнерства мають ініціювати активне 
формування та розвиток кооперації «науково-
дослідні установи – промисловість». Зважаючи на 
успішний досвід поєднання в технопарках науки 
та бізнесу, сподіваємося, що разом з виходом з 
економічної кризи знову почнуть створюватися 
та успішно функціонувати нові технопарки, що 
значно стимулюватиме розвиток української про-
мисловості та успішне впровадження вітчизняних 
високотехнологічних розробок у масове виробни-
цтво. Слід водночас відзначити суттєву різницю 
між промисловими технопарками за кордоном та 
технопарками, що утворилися за останній рік на 
базі закладів вищої освіти задля залучення тала-
новитої молоді до науково-дослідної діяльності, 
переважно для реалізації їх наукового потенціалу 



29

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

у вигляді інноваційних стартапів на стадії комерці-
алізації результатів наукових досліджень. Йдеться 
про зовсім інший масштаб фінансування та про-
мислового виробництва.

Слід відзначити, що в цьому разі необхідно забез- 
печити вжиття вже розроблених заходів непрямого 
державного регулювання. Йдеться передусім про 
інструменти нормативно-правового регулювання 
інвестиційно-інноваційної політики. Так, незважа-
ючи на прийняття Закону «Про спеціальний режим 
інноваційної діяльності технологічних парків», низки 
законів про утворення спеціальних економічних 
зон, нині це питання залишається у вигляді декла-
рацій про можливі дотації, податкові канікули, 
диференційовані ставки оподаткування, що мали 
би підштовхнути до розвитку наукоємного виробни-
цтва. Натомість в України розвиток реального сек-
тору загальмований через брак державного фінан-
сування та несприятливий фінансово-економічний 
клімат, переважно за рахунок високої вартості кре-
дитних ресурсів, інфляції, високих ставок податків, 
низької інвестиційної активності бізнесу. Все це від-
бувається на тлі політичної нестабільності та вій-
ськового конфлікту.

Як показують результати наукових досліджень, 
моделі державного регулювання інноваційної 
діяльності промислово розвинутих країн, таких 

як США, Англія та Франція, розроблені з орієнта-
цією на великомасштабні цільові проєкти (з ура-
хуванням усіх стадій науково-виробничого циклу), 
за своєю реалізацією сьогодні займають лідиру-
ючі позиції у науці. США та Японія є лідерами не 
тільки за рівнем розвитку інноваційної діяльності, 
але й за рівнем фінансування науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт [5, с. 78].

Якщо говорити про розвиток системи фінан-
сування інноваційної діяльності у США, то широ-
кого застосування набувають на державному рівні 
цільові асигнування з бюджету, пільгове оподат- 
кування та пільговий режим амортизаційних від-
рахувань, діє спрощена система інвестиційного 
податкового кредиту, а також субсидії [8; 9], що 
може бути використано в Україні через низку 
інструментів (табл. 1).

Можна апелювати до того, що економіка 
України перебуває в кризовому стані, через сут-
тєвий дефіцит державного бюджету постійно від-
сутні кошти на інноваційний розвиток. Однак в 
Україні є багато внутрішніх інвесторів, які можуть, 
зокрема під державні гарантії або разом з частко-
вими державними інвестиціями, вкладати кошти 
у вітчизняні технології. Недосконала податкова 
система, можливість відтоку коштів на офшорні 
рахунки, відсутність дієвого контроля за бюджет-

Таблиця 1
Напрями вдосконалення податкового регулювання інноваційної діяльності  

в контексті імплементації досвіду США

Форми  
стимулювання Економіко-правові інструменти Очікувані результати

Інфраструктура 
інноваційної 
діяльності

Пільгове  
оподаткування

Відновлення дії ст. ст. 21 та 22 ЗУ «Про інно-
ваційну діяльність» щодо пільгового оподат-
кування інноваційних підприємств.

Підвищення ступеня зацікавле- 
ності підприємств у викорис- 
танні об’єктів інтелектуальної 
власності.

Установи  
техніко-

технологічної 
експертизи  

інноваційних  
проєктів.

Пільговий 
режим 
амортизаційних  
відрахувань

Внесення змін до п. 138.3.3 Податко-
вого кодексу (далі – ПК) щодо поширення 
порядку прискореної амортизації для осно-
вних виробничих фондів 4 групи (машини 
та обладнання), що були введені в екс-
плуатацію до 1 січня 2017 р. Встановлення 
мінімального допустимого строку корисного 
використання до 2–3 років для 6 групи (при-
лади). Внесення змін до п. 145.1.1 ст. 145 ПК 
щодо порядку прискореної амортизації для 
нематеріальних активів 4 групи (права на 
об’єкти промислової власності та встанов-
лення строку дії права застосування «відпо-
відно до правовстановлюючого документа, 
але не менш як на 2 роки»).

Оновлення основних виробни- 
чих фондів за рахунок наповнен- 
ня амортизаційного фонду, спи- 
сання електромеханічного об- 
ладнання, що морально заста- 
ріло. Стимулювання прове-
дення технологічних оновлень. 
Збільшення інноваційної актив-
ності підприємств. Зростання 
попиту на об’єкти права, на 
об’єкти промислової власності 
(винаходи, корисні моделі, про- 
мислові зразки, комерційні 
таємниці, ноу-хау) з коротким 
терміном окупності проєкту.

Інвести-ційний 
податковий 
кредит

Прийняття змін до ПК щодо відтермінування 
виплати податку на додану вартість та на 
прибуток, скасування податку на додану вар-
тість під час закупівлі обладнання для інно-
ваційних центрів (технопарків).

Збільшення обігових коштів 
для інноваційних підприєм-
ницьких структур, спрощення 
створення інноваційних цен-
трів переважно в середньому 
та малому бізнесі.

Інноваційні 
центри, 

технологічні  
і наукові 

парки, бізнес-
інкубатори 

технополіси.

Джерело: розроблено автором на основі джерел [8; 9]
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ними надходженнями позбавляють Україну інвес-
тиційного потенціалу, що міг би бути використа-
ний на інноваційний розвиток. Звернемо увагу 
лише на той факт, що обсяг прямих інвестицій з 
України в економіку Кіпру складає близько 93,0% 
зовнішніх інвестицій нашої держави, а це близько 
6 млрд. дол., водночас той же Кіпр входить до 
10 головних країн, що інвестують в Україну [10]. 
Зрозуміло, що створення сприятливого фіскаль-
ного, економічного середовища могло б ініціювати 
вкладення цих коштів у реальній сектор нашої 
держави. Варто зазначити, що, за даними аналізу 
Державної фіскальної служби, Україна увійшла в 
топ-10 країн за зростанням кількості мільйонерів 
(кількість декларацій, поданих на початок квітня 
2019 р., становила 201,3 тис. грн., що на 54% 
перевищує показник у 2018 р.). Найбільшою є 
цифра задекларованих оподатковуваних доходів 
у вигляді успадкованого або отриманого у дарунок 
майна (3,7 млрд. грн.) [11].

Поступова втрата Україною позицій рівня роз-
витку інноваційної діяльності в міжнародних рей-
тингах потребує детального аналізу щодо вияв-
лення основних причин такої низької активності 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств 
та пошуку шляхів їх вирішення. Головною при-
чиною гальмування процесів розвитку економіки 
України, на нашу думку, є корупційна складова 
частина. Остання стала проявлятися з перших 
років незалежності та охопила всі гілки держав-
ного управління зверху донизу, а також стає голо-
вним фактором його низької якості в Україні, що 
унеможливлює забезпечення комплексного вирі-
шення проблем розвитку інноваційної системи.

Яскравими прикладами корупції в Україні 
є факти привласнення понад 50% бюджетних 
коштів, які призначалися для будівництва та 
ремонту автодоріг, тоді як сьогодні все більше 
зарубіжних країн використовують таку інноваційну 
технологію, як будівництво та ремонт автодоріг 
вторсировиною, тобто переробленим пласти-
ком. Зокрема, в Індії через слабке фінансування 
будівництва та ремонтування автодоріг запрова-
дили цей метод, що суттєво економить бюджетні 
кошти, і таке покриття тримається довше та є міц-
нішим за асфальт, крім того, зменшує витрати на 
будівництво доріг та водночас вирішує екологічну 
проблему. В Україні це зробити цілком можливо, 
але вкрай важко, тому що чим дорожче ремонт та 
будівництво, тим легше можна приховати непра-
вомірне використання коштів. Велика кількість 
корупційних схем у нашій країні побудована на 
корупційній взаємодії чиновників декількох гілок 
влади, відчутті безкарності, що гальмує розвиток 
країни в цивілізаційному напрямі. На жаль, най-
ближчим часом корупція в Україні не буде подо-
лана, якщо тільки не запровадити досвід авто-
ритарних країн, зокрема Китаю, у боротьбі з цим 

ганебним явищем. Зовнішній імідж України також 
перебуває на низькому рівні, що суттєво познача-
ється на відставанні від європейських країн, і при-
чина та ж сама: посилення корупційних схем серед 
високопосадовців. З огляду на вищенаведене для 
формування виваженої державної інноваційної 
політики України, в якій відбуватиметься вжиття 
заходів щодо підтримки та стимулювання всіх ета-
пів інноваційного процесу, для яких сьогодні рин-
кових стимулів недостатньо, залишається голо-
вний шлях, а саме розрив корупційних схем.

Потрібно посилити увагу щодо розвитку пер-
спективних ринків збуту наукоємної інноваційної 
продукції, створення нових робочих місць, збіль-
шення надходжень до бюджету через оптимізацію 
податкової бази. Крім того, необхідно забезпечити 
стимулювання дослідницької активності та вина-
хідницької діяльності, зокрема формувати хаби 
інноваційної діяльності, центри прогресивної нау-
ково-дослідницької діяльності, інститути обміну 
знаннями та вміннями; підвищити якість підготовки 
науковців-дослідників; встановити цільову квоту 
для НАН України щодо навчання в ЗВО за бюджетні 
кошти; створити інститути підготовки фахівців-
винахідників; стимулювати науковців-дослідників, 
фахівців-практиків, компетентних членів громад до 
інноваційної діяльності; залучати стартап-винахід-
ників до інноваційної практичної діяльності; покра-
щити умови співпраці науково-дослідних інститутів 
та підприємств різних сфер діяльності, розвивати 
співпрацю вітчизняних науково-дослідних інститу-
тів та підприємств з міжнародними.

Одним зі шляхів вирішення проблеми наро-
щування обсягів науково-дослідних робіт є фор-
мування такої державної регуляторної політики, 
яка б розширила можливості залучення на парт-
нерських засадах державних організацій, що опі-
куються питаннями комерціалізації наукових роз-
робок, фінансових фондів, зокрема венчурного 
характеру, підприємств – представників бізнесу, 
так званих науково-технічних брокерів для активі-
зації участі в проєктах обміну технологіями, пере-
важно міжнародними.

В багатьох інших економічно розвинених кра-
їнах світу (Японія, Німеччина, Франція, Англія 
тощо) запроваджені цільові безоплатні субсидії, 
пільгові кредити, дотації, розвивається система 
страхування кредитів, діють податкові знижки та 
пільги, цільові банківські кредити, пільгове оподат-
кування, прискорена амортизація, оплата витрат 
на технічну експертизу тощо [5].

Активізація інноваційної діяльності за кошти 
іноземних джерел характеризує тенденції до вклю-
чення України в Європейський технологічний про-
стір на основі активізації міждержавної наукової та 
академічної мобільності. У 2015 р. Україна стала 
асоційованим членом Рамкової програми ЄС 
«Горизонт 2020» з фінансування науки та іннова-
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цій із загальним бюджетом близько 80 млрд. євро, 
що розрахована на 2014–2020 рр. Це членство 
надало українським учасникам рівноправний ста-
тус з їхніми європейськими партнерами, як наслі-
док, питома вага коштів за рахунок іноземних 
інвесторів зросла практично вдвічі. Такі тенденції 
свідчать про доцільність продовження співпраці з 
ЄС в цьому напрямі, хоча водночас це закладає 
передумови до подальшого «відпливу мізків» на 
користь більш економічно розвинених країн.

Для розвитку інноваційної діяльності України 
досвід країн ЄС буде корисним, насамперед щодо 
перегляду підходів до фінансування вітчизняної 
науки (яка сьогодні перебуває на низькому рівні її 
забезпечення) в аспекті підвищення видатків на 
науку під час формування держбюджету, а також 
зменшення тягаря покриття дефіциту кошторису 
бюджетів установ за рахунок спеціально створених 
фондів. Наголошуємо на тому, що потрібна модер-
нізація вітчизняної економіки на засадах найбільш 

Таблиця 2
Напрями державного регулювання активізації науково-технічної діяльності та трансферту технологій

Форми  
стимулювання Економіко-правові інструменти Очікувані результати

Інфраструктура  
інноваційної  
діяльності

Надання  
субсидій

Субсидії на розроблення (як ком-
пенсація частини витрат) та про-
сування інноваційних технологій, 
товарів та послуг. Стимулювання 
використання ресурсоощадних тех-
нологій.

Активізація науково-технічної ді- 
яльності. Впровадження екое-
фективних, енергозберігаючих 
технологій.

Державні науково-
дослідні установи.  

Малі інноваційні фірми.

Розвиток  
венчурних  
фондів

Внесення змін до ПК щодо «подат-
кових канікул» для венчурних фон-
дів, які отримують пакет акцій інно-
ваційних підприємств. Скасування 
сплати по податкам на землю та 
нерухомість для венчурних фірм. 
Надання субсидій венчурному біз-
несу на розширення зовнішньоеко-
номічної діяльності.

Залучення додаткових інвес-
тиційних ресурсів для прямого 
фінансування інноваційних про-
єктів. Розподіл фінансових ризи-
ків реалізації підприємницьких 
інноваційних проєктів, залучення 
інвестицій з банківського, страхо-
вого сектору, фінансово-промис-
лових груп.

Венчурні фонди,  
фонди надання 

первинного капіталу 
новоствореним 
інноваційним 

підприємствам.

Гранти

Надання грантів на підтримку 
зв’язків науки з промисловістю для 
реалізації інноваційних проєктів, 
фінансування в рамках державних 
цільових науково-технічних та комп-
лексних програми фундаменталь-
них досліджень.

Підтримка новаторів, науковців 
чи досвідчених підприємців – 
важливий фундамент інновацій-
ного розвитку. Активізація інно-
ваційної діяльності на малих і 
середніх підприємствах. Фонд наукових 

досліджень.  
Інноваційні науково-

технічні парки. 
Науково-дослідні 

консорціуми. Науково-
дослідні організації.

Пряме  
асигнування 
з бюджету  
витрат 
на НДДКР

Реалізація положень ЗУ «Про нау-
ково-технічну діяльність» та збіль-
шення розмірів бюджетного фінан-
сування науки до розмірів 1,7% 
ВВП. Виключення частини витрат на 
НДДКР, пов’язаних з основною дія- 
льністю, із суми оподатковуваного 
доходу. Перегляд тарифної сітки 
оплати праці наукових працівників.

Кооперація підприємств у науково-
технічні сфері, створення нау- 
ково-виробничих об’єднань з ме- 
тою розробки та виведення на 
ринок із нової високотехнологічної 
продукції. Оптимізація кадрової 
структури наукових інститутів, під-
вищення престижності праці нау- 
ковців. Покращення матеріальної 
бази наукових установ.

Розширення  
наукової  
діяльності  
в межах  
закладів  
вищої освіти  
(ЗВО)

Ратифікація угод з Європейськими 
країнами, Індією щодо створення 
спільних наукових проєктів, про-
грам академічної та наукової мо- 
більності, зокрема в межах рам-
кових програм ЄС (гранти, стажу-
вання), долучення до навчальних 
онлайн-платформ (Grid-проєктів). 
Виключення із суми оподаткову-
ваного доходу видатків на НДДКР, 
пов’язаних з основною діяльністю.

Мотивування до винахідниць-
кої діяльності талановитих сту-
дентів. Формування власної ін- 
телектуальної та інноваційної мо- 
лоді, якої так потребує економіка 
України. Полегшення фінансуван- 
ня стартапів. Покращення матері-
ально-технічної бази ЗВО. Контр-
оль за впровадженням результа-
тів НДР.

Спільні промислово-
освітні наукові центри. 

Бізнес-інкубатори.

Державні, 
регіональні 
інноваційні  
програми  
та проєкти

Розроблення та забезпечення фі- 
нансування регіональних, місцевих 
інноваційних програм та окремих 
інноваційних проєктів.

Реалізація проєктів міжрегіональ-
ного та міжгалузевого співробіт-
ництва. Розвиток міжрегіональної 
кооперації виконання науково-
технічних досліджень.

Науково-технологічні 
кластери. Технополіси.

Джерело: розроблено автором на основі джерел [7–9]
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повного використання інноваційного людського 
капіталу, поки наявного в Україні, що, на думку 
багатьох учених та провідних фахівців, має забез-
печуватися тільки комплексним застосуванням всіх 
доступних важелів економічної та соціальної сфер.

З точки зору державного регулювання розви-
ток інноваційної діяльності взагалі визначається 
багатьма факторами, характеризують також про-
цес продукування інновацій, що включає цикл 
видів діяльності, пов’язаних з їх проєктуванням, 
дослідженням ринку (маркетинг інновацій), реалі-
зацією, просуванням на ринок, проміжним та кін-
цевим використанням, що визначає рівень задово-
лення споживачів та формує передумови до нових 
інновацій. Україні вкрай необхідно посилювати 
соціальну орієнтованість процесів забезпечення 
розвитку людських ресурсів, якісного та раціо-
нального використання їх потенціалу, орієнтувати 
державну політику до комплексного відтворення 
професійно-особистісного потенціалу працюючих 
та їх постійного професійного розвитку.

Необхідно розвивати ринок інтелектуальних 
продуктів задля формування реального плато-
спроможного попиту на них шляхом посилення 
інститутів інтелектуальної власності та створення 
необхідної інфраструктури, яка поєднувала би про-
цеси створення трансферу та використання нових 
знань, а також відповідного залучення зацікавле-
них інвесторів. Стимулювання розвитку інновацій-
ного інституційного середовища необхідно робити 
шляхом створення сучасних високотехнологічних 
інноваційних кластерів, технополісів, інноваційних 
бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, 
венчурних компаній тощо як складових частин 
регіональних та національної інноваційних сис-
тем, які будуть, з одного боку, стимулювати попит 
на кадри з вищою освітою, а з іншого боку, забез-
печувати їх реалізацію в процесі розвитку.

Узагальнення закордонного досвіду дало змогу 
визначити економіко-правові інструменти, що 
можуть бути імплементовані в Україні на цьому 
етапі розвитку інноваційної системи (табл. 2).

Зазначені форми та економіко-правові інстру-
менти, хоч і не є вичерпними, дадуть змогу подо-
лати наявні бар’єри та активізувати інноваційну 
діяльність в Україні, оживити національний про-
мисловий та науково-дослідний сектор та част-
ково подолати залежність економіки від імпорту 
техніки й технологій.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, систематизований проведений аналіз між-
народного досвіду державного регулювання інно-
ваційної діяльності показав, що багатьом країнам 
світу вдалося відпрацювати різноманітні ефек-
тивні інноваційні економічні механізми за держав-
ної підтримки розвитку інноваційної діяльності. 
Державна інноваційна політика в країнах з роз-
виненою промисловістю, спрямована на забезпе-

чення сприятливого економічного клімату для роз-
витку інноваційних процесів, забезпечує зв’язок 
науки із завданнями виробництва.

Міжнародний досвід має певний інтерес для 
державного регулювання інноваційної діяль- 
ності України. Задля правильного вибору регу-
лювання інноваційних процесів механізм форму-
вання й реалізації інноваційної політики потрібно 
адаптувати до українських реалій державного 
регулювання. Подолання більшості перешкод 
щодо розвитку науково-технічної та інноваційної 
діяльності в Україні перебуває у площині органі-
заційно-управлінських і політичних рішень. В зару-
біжних країнах, які досягли значних результатів в 
інноваційному розвитку, разом з прямими мето-
дами державного регулювання найважли-віше 
місце посідає фінансування, вживаються методи 
стимулювання щодо поширення інновацій тощо. 
Україна має створити умови для усунення супер-
ечностей між незатребуваністю науки та необхід-
ністю оновлення технічної бази всіх галузей госпо-
дарства, а також забезпечити необхідну фінансову 
підтримку пріоритетних іннова-ційних розробок.
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Метою статті є дослідження взаємо-
зв’язків між науковою, науково-технічною, 
інноваційною діяльністю, конкуренто-
спроможністю та рівнем життя насе-
лення країн світу. Методами дослідження 
є кореляційний і кластерний аналіз, 
порівняння та узагальнення. Як показ-
ники, що оцінюють взаємозв’язки між нау-
ковою, науково-технічною, інноваційною 
діяльністю, конкурентоспроможністю та 
рівнем життя населення країн світу, у 
дослідженні використовуються Індекс 
наукової та науково-технічної діяльності 
(ISSTA), Глобальний інноваційний індекс 
(GII), Глобальний індекс конкуренто-
спроможності (GCI) та Індекс людсь-
кого розвитку (HDI). Аналіз кореляційних 
зв’язків між ISSTA, GII, GCI та HDI пока-
зав значний вплив цих індексів один 
на одного. Дослідження підтвердило 
важливість розвитку наукової та науково-
технічної діяльності й інноваційної ак- 
тивності країн світу для підвищення їх 
глобальної конкурентоспроможності та 
рівня людського розвитку. Україна нале-
жить до групи країн, яким необхідно покра-
щити свою наукову та науково-технічну 
діяльність, що в майбутньому забезпечить 
підвищення конкурентоспроможності та 
якості життя населення в країні.
Ключові слова: наукова та науково-
технічна діяльність, інноваційна діяль-
ність, конкурентоспроможність, рівень 
життя, кореляційний аналіз, кластерний 
аналіз.

Целью статьи является исследование 
взаимосвязей между научной, научно-тех-
нической, инновационной деятельностью, 
конкурентоспособностью и уровнем жизни 
населения стран мира. Методами иссле-
дования являются корреляционный и кла-
стерный анализ, сравнение и обобщение. 
В качестве показателей, оценивающих 
взаимосвязи между научной, научно-тех-
нической, инновационной деятельностью, 
конкурентоспособностью и уровнем жизни 
населения стран мира, в исследовании 
используются Индекс научной и научно-
технической деятельности (ISSTA), Гло-
бальный инновационный индекс (GII), Гло-
бальный индекс конкурентоспособности 
(GCI) и Индекс человеческого развития 
(HDI). Анализ корреляционных связей между 
ISSTA, GII, GCI и HDI показал значитель-
ное влияние этих индексов друг на друга. 
Исследование подтвердило важность 
разви-тия научной и научно-технической 
деятельности и инновационной активно-
сти стран мира для повышения их глобаль-
ной конкурентоспособности и уровня чело-
веческого развития. Украина относится к 
группе стран, которым необходимо улуч-
шить свою научную и научно-техническую 
деятельность, что в будущем обеспечит 
повышение конкурентоспособности и каче-
ства жизни населения в стране.
Ключевые слова: научная и научно-тех-
ническая деятельность, инновационная 
деятельность, конкурентоспособность, 
уровень жизни, корреляционный анализ, 
кластерный анализ.

Sustainable development of modern society taking into account global challenges and transformations can only be achieved by reducing differences 
between countries. The problems of inequality among the countries of the world are particularly acute with the development of scientific and technological 
progress. The ability to generate scientific and technological knowledge and transform it into new products or processes is a key tool for modern economic 
growth and development. The aim of the article is to study the interrelationships between scientific, scientific and technological, innovation activities, com-
petitiveness and living standards of the world population. Methods of research: correlation and cluster analysis, comparison and generalization. As the 
indicators estimating interrelations between scientific, scientific and technical, innovative activity, competitiveness and a standard of living of the population 
of the world countries in research are used: Science and Technology Performance Index (ISSTA), Global Innovation Index (GII), Global Competitiveness 
Index (GCI) and Human Development Index (HDI). An analysis of the correlations between ISSTA, GII, GCI and HDI revealed the significant impact of these 
indices one by one. The cluster analysis identified three groups of countries that characterize the level of science and technology, innovation, competitive-
ness and human development as high, medium or low. The study confirmed the importance of the development of scientific and technological activities and 
innovation activity of the world’s countries for improving their global competitiveness and human development. Declining attention to the development of 
scientific and technical activities leads to the impossibility of building a country according to an innovation model, increasing its competitiveness and quality 
of life of the population. Ukraine is one of the groups of countries for which it is necessary to improve scientific and scientific-technical activities, which in the 
future will ensure an increase in competitiveness and quality of life in the country.
Key words: scientific and technological activity, innovation activity, competitive ability, living standards, correlation analysis, cluster analysis.

Постановка проблеми. Забезпечення сталого 
розвитку сучасного суспільства з урахуванням гло-
бальних викликів та трансформацій є можливим 
лише за умови скорочення нерівностей між країнами 
світу. Нерівність є багатоаспектним явищем, проявля-
ється у багатьох сферах життя суспільства. У допо-
віді ЮНЕСКО [1, с. 22] наведено основні прояви 
нерівності, такі як економічна, соціальна, культурна, 
політична, освітня, просторова, екологічна нерів-

ність. Проблеми нерівності сприймаються як виклик 
сучасному суспільству, оскільки зростання нерівно-
сті призводить до поглиблення економічної і полі-
тичної нестабільності, процесів міжнародної мігра-
ції населення. Запобігання загостренню проблем, 
що пов’язані зі зростанням нерівності, базуються на 
визначенні факторів, які обумовлюють ці процеси.

Особливо гостро проблеми нерівності країн 
світу починають проявлятися з розвитком науково-

 1ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1183-302X
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технічного прогресу. Здатність генерувати наукові 
та науково-технічні знання, перетворювати їх на 
нові продукти чи процеси є ключовим інструмен-
том сучасного економічного зростання та розви-
тку. Згідно із ЗУ «Про наукову та науково-технічну 
діяльність» [2], «рівень розвитку науки і техніки є 
визначальним чинником прогресу суспільства», 
розвиток науки розглядається як джерело «еко-
номічного зростання і невід’ємної складової час-
тини національної культури та освіти», розвитку та 
реалізації інтелектуального потенціалу громадян, 
використання досягнень вітчизняної та світової 
науки і техніки має бути спрямовано на «задо-
волення соціальних, економічних, культурних та 
інших потреб» країни. Закон України «Про іннова-
ційну діяльність» [3], визначаючи сутність іннова-
ційної діяльності, акцентує увагу на використанні 
і комерціалізації результатів наукової та науково-
технічної діяльності задля забезпечення випуску 
на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

Нині інноваційні фактори розвитку країн світу 
визначають їх позиції на світовому ринку, рівень 
та характер міжнародної конкурентоспроможності. 
Тільки завдяки ефективно налагодженій системі 
наукової та науково-технічної діяльності, передачі 
нових ідей, розумінь та результатів у практичне 
застосування можна знайти творчі відповіді на 
сучасні глобальні виклики та зміцнити економіку 
країни в умовах загострення глобальної конкурен-
ції. Підвищення конкурентоспроможності країни 
обумовлює зростання її ВВП на душу населення, 
сприяє покращенню життя населення. Це обумов-
лює необхідність дослідження впливу наукової та 
науково-технічної діяльності на інноваційну діяль-
ність, інноваційної діяльності на підвищення кон-
курентоспроможності країни, як наслідок, забезпе-
чення підвищення якості життя населення країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження потенціалу та результатів науко- 
вої і науково-технічної діяльності країн світу 
здійснюється багатьма науковцями, такими як  
А. Гані [4], В. Євтушенко [9], В. Хаустова [6], 
М. Шахаб [7]. Дослідженню факторів інновацій-
ного розвитку різних країн світу присвячені наукові 
праці В. Гриньової [8], А. Козлова [10] та інших 
учених. Проблеми забезпечення конкурентоспро-
можності країн світу досліджено в наукових пра-
цях І. Дубіка, Л. Любохинець [11] та інших учених. 
Однак дослідженням впливу потенціалу та резуль-
татів наукової та науково-технічної діяльності на 
інноваційну активність країни, інноваційної актив-
ності на підвищення конкурентоспроможності 
країни та підвищення якості життя населення в 
публікаціях вітчизняних та закордонних науковців 
приділено замало уваги.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження взаємозв’язків між науковою, науково- 
технічною, інноваційною діяльністю, конку- 

рентоспроможністю та рівнем життя населення 
країн світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комплексне оцінювання потенціалу та результа-
тивності наукової та науково-технічної діяльності 
може бути здійснено з використанням Індексу 
наукової та науково-технічної діяльності [12],  
який включає показники формування кадро-
вого складу у сфері науки та технологій, якісного  
складу дослідників, фінансування сфери дослі-
джень та розробок, патентну та публікаційну 
активність, частку високотехнологічної продук-
ції в експорті країни, а також темпи зростання  
цих показників.

Інноваційна діяльність країн світу оцінюється 
за допомогою Глобального інноваційного індексу 
(Global innovation index, GII) [13], який складається 
щорічно спільно Корнеллським університетом, 
французькою бізнес-школою INSEAD і Всесвіт-
ньою організацією інтелектуальної власності та 
включає рейтинг витрат на інновації (Innovation 
input index), що оцінює елементи національної 
економіки, в яких втілені діяльність у сфері іннова-
цій та рейтинг результатів інноваційної діяльності 
(Innovation output index), який відображає безпосе-
редні інноваційні успіхи країни [14].

Комплексне оцінювання країн світу за рів-
нем економічної конкурентоспроможності здійс-
нюється за допомогою Щорічного рейтингу гло-
бальної конкурентоспроможності (The IMD World 
Competitiveness Yearbook, WCY IMD) [15], який 
оцінює здатність національної економіки створю-
вати та підтримувати середовище, в якому вини-
кає конкурентоспроможний бізнес та розрахову-
ється за методикою провідного європейського 
Інституту менеджменту (Institute of Management 
Development, IMD) (Швейцарія) [14].

Сукупним показником рівня розвитку людини 
в країні, який використовують як синонім таких 
понять, як «якість життя» та «рівень життя», є 
Індекс людського розвитку (Human Development 
Index) [16], який вимірює досягнення країн світу 
з точки зору стану здоров’я, отримання освіти та 
фактичних доходів їх громадян [14].

Аналіз кореляційних зв’язків між Індексом 
наукової та науково-технічної діяльності (ISSTA),  
Глобальним інноваційним індексом (GII), Глобаль-
ним індексом конкурентоспроможності (GCI) та 
Індексом людського розвитку (HDI) показав зна-
чний вплив наукової та науково-технічної діяль-
ності на інноваційну діяльність (коефіцієнт кореля-
ції Пірсона дорівнює 0,84), інноваційної діяльності 
на рівень конкурентоспроможності країни (0,87) та 
рівня конкурентоспроможності країни на рівень її 
людського розвитку (0,87). Значення коефіцієнтів 
кореляції наведені в табл. 1.

Далі проведено кластерний аналіз отриманих 
результатів та поділено країни світу на групи з ура-
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хуванням даних за індексами ISSTA, GII, GCI, HDI 
з використанням пакета Statistica 8.

Задля визначення кількості кластерів та близькості 
країн щодо показників, які характеризують наукову, 
науково-технічну, інноваційну діяльність, конкуренто-
спроможність та якість життя населення, здійснено 
ієрархічну класифікацію на основі використання пра-

вила об’єднання за методом повного зв’язку (як міра 
близькості використовується евклідова відстань). 
Метод повного зв’язку визначає відстань між клас-
терами як найбільшу відстань між будь-якими двома 
об’єктами в різних кластерах (тобто «найбільш від-
даленими сусідами»). Найбільш важливим результа-
том, отриманим у ході деревовидної кластеризації, є 

Таблиця 1
Кореляційні зв’язки між Індексом наукової та науково-технічної діяльності,  

Глобальним інноваційним індексом, Глобальним індексом конкурентоспроможності  
та Індексом людського розвитку

Показник
Індекс наукової  

та науково-
технічної 

діяльності

Глобальний 
інноваційний  

індекс

Глобальний  
індекс 

конкуренто-
спроможності

Індекс 
людського 
розвитку

Індекс наукової та науково-
технічної діяльності 1 0,84 0,79 0,69

Глобальний інноваційний індекс 0,84 1 0,88 0,83
Глобальний індекс 
конкурентоспроможності 0,79 0,88 1 0,87

Індекс людського розвитку 0,69 0,83 0,87 1

Джерело: розраховано автором

Таблиця 2
Елементи кластерів та евклідові відстані об’єктів від центрів (середніх значень)  

відповідних їм кластерів
Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

країна евклідова  
відстань країна евклідова  

відстань країна евклідова  
відстань

Сполучені Штати 7,39 Китай 8,39 Панама 4,73
Сінгапур 5,45 Мальта 3,18 Колумбія 3,89
Швейцарія 6,94 Австрія 4,69 Коста-Ріка 2,51
Люксембург 5,24 Словенія 2,14 Мексика 3,37
Фінляндія 1,59 Нова Зеландія 4,54 Бразилія 2,07
Ірландія 2,79 Італія 1,17 Хорватія 2,73
Корея, 
Республіка 1,14 Кіпр 2,61 Греція 4,53

Нідерланди 2,40 Чеська Республіка 2,18 Туніс 3,59
Японія 1,74 Іспанія 2,75 Румунія 2,47
Данія 0,836 Угорщина 3,18 Уругвай 1,90
Швеція 3,30 Литва 2,57 Туреччина 1,34
Об’єднане  
Королівство 2,32 Малайзія 3,99 Російська 

Федерація 3,74

Німеччина 1,55 Словацька 
Республіка 2,97 Болгарія 3,62

Норвегія 3,42 Польща 2,66 Венесуела, РБ 9,96
Франція 3,25 Чилі 4,79 Чорногорія 1,99
Бельгія 4,63 Латвія 2,66 Україна 3,07
Ізраїль 3,31 Естонія 2,59 Аргентина 3,65

Австралія 4,93 Об’єднані 
Арабські Емірати 3,38 Казахстан 3,31

Канада 4,01 Португалія 2,42 Молдова 3,73
Гонконг, Китай 5,12 Грузія 1,84

Сербія 1,73
Боснія і 
Герцеговина 4,44

Джерело: розраховано автором
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ієрархічне дерево. Вертикальна дендрограма ієрар-
хічної класифікації наведена на рис. 1.

Виходячи з візуального представлення резуль-
татів, можемо зробити припущення, що за рівнем 
близькості країн щодо їх науково-, науково-техніч-
ної, інноваційної діяльності, конкурентоспромож-
ності та якості життя населення утворюються три 
природних кластери. Перевіримо це припущення, 
розбивши вихідні дані методом К-середніх на три 
кластери та оцінивши значимість відмінності між 
отриманими групами.

Так, метод K-середніх полягає в такому: обчис-
лення починаються з k випадково вибраних спо-
стережень (в нашому випадку k = 3), які стають 
центрами груп, після чого об’єктний склад класте-
рів змінюється задля мінімізації мінливості всере-
дині кластерів і максимізації мінливості між клас-
терами. Кожне наступне спостереження (K + 1) 
належить до тієї групи, міра подібності з центром 
тяжкості якого мінімальна.

Іншим способом визначення природи кластерів 
є перевірка середніх значень для кожного клас-
тера і для кожного вимірювання для оцінювання 
того, наскільки вони різняться між собою, що наве-
дено на рис. 2.

Результати методу К-середніх оцінено на 
основі дисперсійного аналізу для визначення зна-
чущості відмінності між отриманими кластерами, 
який показав, що існує значне розходження між 
кластерами, які було згруповано. Таким чином, 
країни світу було поділено на три групи. Елементи 

кластерів та евклідові відстані об’єктів від центрів 
(середніх значень) відповідних їм кластерів наве-
дені в табл. 2.

Таким чином, здійснено розподіл 61 країни 
світу на три кластери, які описують рівень науко-
вої та науково-технічної діяльності, інновацій-
ної діяльності, конкурентоспроможності та люд- 
ського розвитку країни. Проведене дослідження 
підтверджує існування нерівності між краї- 
нами світу у рівні генерації нових знань, їх впро-
вадженні, конкурентоспроможності економік та 
якості життя населення.

Так, країни, що увійшли в кластер 1, характе-
ризуються високим рівнем потенціалу та резуль-
татів наукової і науково-технічної діяльності, висо-
кою інноваційною активністю, яка обумовлюється 
сприятливими умовами в цих країнах для впро-
вадження нових продуктів та технологій. Високий 
рівень інноваційної активності країн, які увійшли 
в цю групу, дає змогу їм забезпечувати висо-
кий рівень глобальної конкурентоспроможності 
та рівень людського розвитку. Всього до клас-
теру 1 увійшло 20 країн світу, зокрема Сполучені 
Штати, Сінгапур, Швейцарія, Люксембург, Фінлян-
дія, Ірландія, Республіка Корея.

В кластер 2 увійшли країни, які мають середній 
рівень наукового та науково-технічного потенціалу 
й результатів, які забезпечують поступове пожвав-
лення інноваційної активності в країні, середній 
рівень її конкурентоспроможності за рахунок окре-
мих груп товарів та послуг. Якість життя населення 

 Рис. 1. Вертикальна дендрограма ієрархічної класифікації

Джерело: побудовано автором
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цих країн світу також нижче, ніж у країн, які увійшли 
до кластеру 1. В цей кластер увійшло 19 країн 
світу з досліджуваних, такі як Китай, Австрія, Іта-
лія, Іспанія, Кіпр.

Країни, що увійшли в кластер 3, характе- 
ризуються низьким рівнем потенціалу та резуль-
татів наукової та науково-технічної діяльності, 
інноваційної активності, конкурентоспроможності 
та людського розвитку. Необхідно відзначити, що 
найбільше значення в побудові інноваційної еко-
номіки, забезпеченні конкурентоспроможності 
країни та зростанні якості життя має орієнтація 
на використання власних конкурентоспроможних 
наукових знань, розробок та інновацій. Зниження 
уваги до розвитку наукової та науково-технічної 
діяльності призводить до неможливості побудови 
країни за інноваційною моделлю, підвищення її 
конкурентоспроможності та якості життя насе-
лення. До цього кластеру в результаті аналізу було 
віднесено 22 країни світу, зокрема Україну.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, проведене дослідження дало змогу 
визначити таке.

1. Як показники, що оцінюють взаємозв’язки 
між науковою, науково-технічною, інноваційною 
діяльністю, конкурентоспроможністю та рівнем 
життя населення країн світу, в дослідженні вибрано 
Індекс наукової та науково-технічної діяльності 
(ISSTA), Глобальний інноваційний індекс (GII), 
Глобальний індекс конкурентоспроможності (GCI) 
та Індекс людського розвитку (HDI).

2. Аналіз кореляційних зв’язків між ISSTA, GII, 
GCI та HDI показав значний вплив наукової та  
науково-технічної діяльності на інноваційну діяль-
ність (коефіцієнт кореляції Пірсона дорівнює 0,84), 
інноваційної діяльності на рівень конкуренто- 
спроможності країни (0,88) та рівня конкурен- 
тоспроможності країни на рівень її людського  
розвитку (0,87).

3. Дослідження підтвердило важливість розви-
тку наукової і науково-технічної діяльності та інно-
ваційної активності країн світу для підвищення їх 
глобальної конкурентоспроможності та рівня люд-
ського розвитку.

4. Україна належить до групи країн, яким необ-
хідно покращити наукову та науково-технічну 
діяльність, що в майбутньому забезпечить підви-
щення конкурентоспроможності та якості життя 
населення в країні.
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Рис. 2. Графік середніх значень показників визначених кластерів
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У статті розглянуто особливості інсти-
туційного середовища розвитку суб’єктів 
малого та середнього підприємництва 
в Україні, зокрема, в аспекті реалізації 
ними цифрових перетворень. Досліджено 
позиції України в глобальних рейтингах 
сприятливості інституційних умов для 
розвитку суб’єктів малого та середнього 
бізнесу в країні і забезпечення їх цифрові-
зації. Проаналізовано світовий та вітчиз-
няний досвід формування та реалізації 
державної політики стимулювання про-
цесів цифрової трансформації суб’єктів 
малого та середнього підприємництва. 
Визначено регуляторні, кадрові, фінансові, 
інфраструктурні та інформаційні бар’єри, 
що перешкоджають впровадженню вітчиз-
няними суб’єктами малого та середнього 
підприємництва цифрових інновацій і в 
подальшому цифровій перебудові бізнес-
моделі та бізнес-процесів їх розвитку. 
Визначено дієві заходи та інструменти 
державного стимулювання процесів впро-
вадження цифрових технологій суб’єктами 
малого та середнього підприємництва.
Ключові слова: суб’єкти малого та 
середнього підприємництва, державна 
політика, стимулювання, цифровізація, 
цифрова трансформація.

В статье рассмотрены особенности 
институциональной среды развития 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Украине, в частности, 
в аспекте реализации ими цифровых 
преобразований. Исследованы позиции 
Украины в глобальных рейтингах благо-
приятности институциональных усло-
вий для развития субъектов малого и 
среднего бизнеса в стране и обеспече-
ния их цифровизации. Проанализирован 
мировой и отечественный опыт форми-
рования и реализации государственной 
политики стимулирования процессов 
цифровой трансформации субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Определены регуляторные, кадро-
вые, финансовые, инфраструктурные 
и информационные барьеры, препят-
ствующие внедрению отечественными 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства цифровых инноваций и 
в дальнейшем цифровой перестройке 
бизнес-модели и бизнес-процессов их раз-
вития. Определены действенные меры 
и инструменты государственного сти-
мулирования процессов внедрения циф-
ровых технологий субъектами малого и 
среднего предпринимательства.
Ключевые слова: субъекты малого и сред-
него предпринимательства, государствен- 
ная политика, стимулирование, цифрови-
зация, цифровая трансформация.

The article considers the features of the institutional environment for the development of small and medium-sized businesses in Ukraine, in particular in the 
aspect of their implementation of digital transformation. The positions of Ukraine in the global ratings of favorable institutional conditions for the development 
of small and medium-sized businesses in the country and ensuring their digitalization are studied. The article analyzes the world and domestic experience 
in the formation and implementation of state policy to stimulate the processes of digital transformation of small and medium-sized businesses. Regulatory, 
personnel, financial, infrastructure and information barriers that prevent domestic small and medium-sized businesses from implementing digital innova-
tions and further digitally reconstructing the business model and business processes of their development have been identified. Defined measures and the 
instruments for governmental stimulation of the implementation process of digital technologies by small and medium-sized enterprises, the main of which 
are: development of a legal accountability and security of economic agents in the process of digital relationships; improvement of legislation in sphere of 
protection of intellectual property rights on digital innovation; implementation of targeted programs of state support the digital development of subjects 
of small and average business; initiating and supporting the implementation of industry-specific pilot projects for small and medium-sized businesses to 
implement digital technologies; applying a system of financial support tools for digitalization projects for small and medium-sized businesses, including soft 
loans, grants and subsidies, venture investments, and innovation vouchers; applying special legal and tax regimes to small and medium-sized businesses 
that initiated the digital transformation of the business model and business processes; formation of digital research platforms, in particular platforms for joint 
research and testing of digital solutions; development of a network of digital innovation centers for small and medium-sized businesses; development of 
high-quality infrastructure to ensure access of businesses and the population to digital service.
Key words: small and medium-sized businesses, public policy, incentives, digitalization, digital transformation.

Постановка проблеми. Домінування епохи кар-
динальних інновацій диктує нові правила ведення 
бізнес-діяльності, що потребує швидкої адаптації 
бізнес-суб’єктів до нових умов їх функціонування. 
Ключовим драйвером якісних змін сьогодні є циф-
ровізація, масштабні та невпинні процеси якої 
охопили всі сфери соціально-економічного життя 
країн, трансформуюючи наявні галузі економіки та 
зумовлюючи появу нових сфер діяльності.

Однак, незважаючи на глобальний характер 
і масштабність процесів цифровізації, нині збе-

рігається значний розрив між країнами за рівнем 
їх цифрового розвитку. Відповідно до глобальних 
рейтингів, що дають змогу оцінити рівень цифро-
вого прогресу країн, Україна значно відстає від сві-
тових лідерів цифровізації. Так, за Індексом мере-
жевої готовності у 2019 р. Україна посіла 67 місце 
серед 139 країн (у 2016 р. – 64), за Глобальним 
індексом інноваційності – 47 місце серед 129 країн 
(у 2016 р. – 56), у Глобальному рейтингу цифрової 
конкурентоспроможності країна у 2018 р. зайняла 
58 позицію серед 63 країн (у 2016 р. – 59). За рів-
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нем розвиненості електронного урядування Укра-
їна у 2018 р. посіла 82 місце серед 193 країн світу, 
втративши 20 позицій порівняно з 2016 р.

Ключова роль у покращенні цифрового рей-
тингу країни на світовому рівні та формуванні 
передумов для цифрової трансформації бізнесу 
й суспільства належить державі, яка має не лише 
забезпечити впровадження електронного уряду-
вання і переформатування державних послуг у 
цифровий вигляд, але й зосередити увагу на ство-
ренні умов для цифровізації бізнесу й цифрової 
перебудови промисловості, активізації процесів 
розбудови цифрової інфраструктури, законодав-
чому закріпленні цифрових прав, створенні ефек-
тивної системи кібербезпеки користувачів в інфор-
маційному просторі та захисту їх персональних 
даних. Це дасть змогу забезпечити найбільш спри-
ятливе пристосування суб’єктів малого та серед-
нього підприємництва до цифрових умов розвитку 
й досягти соціальної адаптації населення до циф-
рової економіки, що стане основою для подолання 
цифрового розриву України як в економічному, так 
і соціальному сенсі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню основних аспектів цифровізації під-
приємств, зокрема суб’єктів малого та середнього 
підприємництва, а також безпосередньо вивченню 
особливостей державної політики стимулю-
вання процесів реалізації ними цифрових пере-
творень присвячені праці багатьох учених, таких 
як І.В. Воловельська, В.В. Дикань, В.Л. Дикань, 
І.Б. Маркович, В.Б. Родченко, І.В. Струтинська, 
І.В. Токмакова [1–6]. Віддаючи належне вагомій 
науковій та практичній значущості праць названих 
учених, маємо відзначити, що недостатньо розгля-
нутим залишається питання формування інстру-
ментарію державного стимулювання процесів 
впровадження суб’єктами малого та середнього 
підприємництва цифрових інноваційних рішень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення системи дієвих заходів та інструмен-
тарію стимулювання процесів цифрової транс-
формації суб’єктів малого та середнього підпри-
ємництва в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим індикатором оцінювання рівня спри-
ятливості інституційного клімату в країні для 
ефективного функціонування суб’єктів малого та 
середнього бізнесу й забезпечення їх поступової 
цифрової трансформації на міжнародному рівні 
є Глобальний індекс легкості ведення бізнесу 
“Doing Business”. Згідно з дослідженням “Doing 
Business – 2020”, традиційно до п’ятірки лідерів 
рейтингу легкості ведення бізнесу увійшли Нова 
Зеландія, яка вже декілька років поспіль посідає 
перше місце, Сінгапур, САР Гонконг (Китай), Данія 
та Республіка Корея. Україна зайняла 64 сходинку 
серед 190 країн, покращивши рейтинг порівняно 

з 2019 р., у якому країна опинилась на 71 місці. 
Зокрема, Україні вдалося покращити позиції за 
індикаторами таким чином: захист міноритар-
них інвесторів – на 27 позицій (із 72 за рейтин-
гом 2019 р. до 45 за даними 2020 р.), отримання 
дозволу на будівництво – 10 позицій (30/20), під-
ключення до системи електропостачання – 7 пози-
цій (135/128), міжнародна торгівля – 4 позиції 
(78/74), реєстрації власності – 2 позиції (63/61). 
При цьому слід вказати на деякі негативні зміни 
позицій України у Рейтингу легкості ведення біз-
несу, зокрема за індикаторами оподаткування кра-
їна втратила 11 позицій (54/65), забезпеченням 
виконання контрактів – 6 позицій (57/63), реєстра-
цією підприємств – 5 позицій (56/61), отриманням 
кредитів – 5 позицій (56/61), вирішенням неплато-
спроможності – 1 позицію (145/146) [7]. За останні 
роки позиції України у Глобальному рейтингу 
легкості ведення бізнесу значно покращилися, 
зокрема, порівняно з 2012 р., коли країна посідала 
найнижче місце за період 2010–2020 рр., а саме 
152 (рис. 1). Однак, попри зазначені зміни, за дея-
кими з індикаторів країні так і не вдалося покра-
щити власні позиції, що значно стримує зростання 
суб’єктів малого та середнього бізнесу й забезпе-
чення їх цифрової трансформації.

У більшості розвинених країн світу сьогодні 
діють власні національні стратегії та програми 
цифровізації економіки й суспільства, процес 
формування та реалізації яких розпочався ще 
наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Так, у 
Німеччині нині реалізується “Digital Strategy 2025”, 
у США – “Digital Economy Agenda 2016”, у Вели- 
кобританії – “UK Digital Strategy 2017”, у 
Китаї – “Made in China 2025”. Попри загалом схо-
жість цілей та задач таких стратегічних та про-
грамних ініціатив, слід вказати на те, що механізми  
та інструментарій їх реалізації різняться залежно 
від стратегічних пріоритетів економічного та соці-
ального розвитку країни. При цьому загальною 
рисою та ключовою умовою успішної реалізації 
політики цифровізації у країнах світу є забезпе-
чення злагодженої та гнучкої взаємодії держави, 
бізнесу та суспільства.

Основні цілі та завдання розбудови цифрової 
економіки в Україні знайшли відображення в Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України у 2018–2020 рр. і плані щодо її практичної 
реалізації. Як напрями цифрового розвитку країни 
визначено подолання цифрового розриву шляхом 
розвитку цифрових інфраструктур, забезпечення 
розвитку цифрових компетенцій, впровадження 
концепції цифрових робочих місць, стимулювання 
цифровізації реального сектору економіки, реалі-
зація проєктів цифрових трансформацій і загалом 
забезпечення цифрового розвитку пріоритетних 
сфер життєдіяльності [8]. Практичне втілення 
перелічених документів покладено на створене 
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у 2019 р. Міністерство цифрової трансформації 
України. До 2024 р. Міністерством заплановано 
досягти таких амбітних цілей: 100% публічних 
послуг мають бути доступні громадянам та бізнесу 
онлайн; 95% транспортної інфраструктури, насе-
лених пунктів та їхніх соціальних об’єктів матимуть 
доступ до високошвидкісного Інтернету; 6 млн. ук- 
раїнців будуть залучені до програми розвитку 
цифрових навичок; 10% досягне частка IT у ВВП 
країни [9]. Нині діяльність Міністерства зосеред-
жена на впровадженні електронного урядування 
та реалізації відповідного проєкту «Дія: державні 
послуги онлайн» за загалом деякого ігнорування 
потреби своєчасного освоєння цифрових навичок 
населенням та активізації процесів впровадження 
цифрових технологій бізнес-суб’єктами малого та 
середнього підприємництва. Відповідно до остан-
ніх законодавчих нововведень повноваження 
Міністерства розширено їх доповненням функ-
цією формування та реалізації державної полі-
тики у сфері цифрових інновацій та технологій, 
що передбачає як формування стандартів щодо 
впровадження систем електронного документоо-
бігу, так і безпосередньо стимулювання процесу 
використання IT-технологій у різних сферах.

У контексті сказаного слід відзначити, що еконо- 
мічно розвиненим країнам світу сьогодні вда-
лося досягти значних результатів щодо цифро-
візації державних послуг, що дало змогу покра-
щити інституційне середовище функціонування 
суб’єктів малого та середнього бізнесу й слугу-
вало дієвим стимулом для активізації процесів 
їх цифрової трансформації. Згідно з досліджен-
ням ООН “E-government development index 2020” 

у 22% країнах світу відзначено значний прогрес 
у розбудові цифрового уряду. Лідерами рейтингу 
стали Данія, Республіка Корея та Естонія. До 
десятки передових країн світу щодо ефективності 
розбудови електронного уряду увійшли також  
Фінляндія, Австралія, Швеція, Великобрита-
нія, Нова Зеландія, США, Нідерланди, Сінгапур,  
Ісландія, Норвегія та Японія [10]. Так, наприклад, 
прийнята у Великобританії у 2014 р. цифрова 
стратегія базується на концепції «цифровізації за 
замовчуванням» і передбачає дотримання крите-
ріїв стандарту надання цифрових послуг, що вклю-
чають розуміння потреб клієнтів, використання 
гнучких, ітеративних та орієнтованих на корис-
тувача методів, відкритих стандартів і загальних 
платформ, стимулювання використання цифро-
вих сервісів тощо. Дотримання таких принципів 
цифровізації, за оцінками уряду Великобританії, 
дає змогу щорічно економити до 1,8 млрд. фунтів 
[6]. Значним успіхом відзначилося впровадження 
концепції цифрової держави в Естонії, населення  
якої повністю перейшло до користування цифро-
вими державними послугами (близько 99% дер-
жавних послуг надається онлайн). Економічний 
ефект від впровадження електронного уряду-
вання виражається в економії державних витрат 
обсягом у 2% ВВП [11].

Стосовно цифровізації суспільства у країні слід 
відзначити, що її темпи залишаються на досить 
низькому рівні. За результатами дослідження 
щодо оцінювання рівня цифрової грамотності 
населення України, проведеного у 2019 р., вста-
новлено, що 53,5% українців мають рівень цифро-
вої грамотності нижче середнього, 37,9% грома-

Рис. 1. Позиції України у глобальному рейтингу “Doing Business – 2020” у розрізі ключових індикаторів

Джерело: побудовано на основі джерела [7]
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дян володіють низьким рівнем цифрових навичок, 
а 15,1% взагалі не мають належної цифрової 
обізнаності [12]. Значною мірою це зумовлено 
несформованістю середовища для освоєння та 
розвитку цифрових навичок у населення країни. 
У розрізі глобального рейтингу оцінювання рівня 
цифрового життя “Digital Quality of Life Index 2020” 
Україна посіла 65 позицію серед 85 країн із значен-
ням індексу 0,47 (перше місце в рейтингу посіла 
Данія, маючи 0,79). Аналізу підлягали такі показ-
ники, як якість та економічна доступність мобіль-
ного та провідного Інтернету, розвиненість та 
розгалуженість цифрової інфраструктури, доступ-
ність і розвиненість цифрових державних послуг, 
рівень кібербезпеки та захищеності користувачів. 

Задля подолання цифрового розриву в суспільстві 
Міністерством цифрової трансформації України в 
рамках реалізації загальної ініціативи «Держава  
в смартфоні» створено національну освітню плат-
форму з цифрової грамотності «Дія: Цифрова 
освіта», що містить навчальні матеріали щодо 
оволодіння цифровими навичками населен- 
ням, зокрема представниками бізнес-спільноти. 
Крім того, створено офлайн-хаби для безко-
штовного доступу до навчання на цій онлайн-
платформі з цифрової грамотності та отримання 
консультацій провідних спеціалістів у цій сфері, 
а також найближчим часом плануються запуск 
онлайн-консультацій та відкриття консалтинг-зони 
для бізнесу.

Рис. 2. Заходи та інструменти державного стимулювання процесів впровадження цифрових технологій 
суб’єктами малого та середнього підприємництва в Україні
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Світовий досвід свідчить про те, що нині дер-
жавною владою економічно розвинених країн 
активно реалізується політика щодо стимулю-
вання процесів впровадження цифрових техно-
логій суб’єктами малого та середнього бізнесу. 
Яскравим прикладом у контексті сказаного є 
політика Сінгапуру, урядом якого заплановано 
нарощення обсягів виробництва та реалізації 
цифрових технологій, зокрема для експорту в 
інші країни. Задля досягнення визначених цілей 
Урядом передбачено виділення 1,68 млрд дол. у 
найближчі чотири роки для забезпечення цифро-
вої трансформації економіки та активізації про-
цесів продукування цифрових інновацій, зокрема 
безпосередньо на розширення цифрових можли-
востей малого й середнього бізнесу державою 
заплановано спрямувати 56,43 млн. дол. Дер-
жавні агентства та технопарки надають всебічну 
консультаційну підтримку малому та середньому 
бізнесу для реалізації ініціатив їх цифрового роз-
витку. Завдяки активній політиці держави у сфері 
підтримки розвитку малого та середнього бізнесу 
Сінгапур посідає друге місце у світі за легкістю 
ведення бізнесу в країні, перше місце серед країн 
за рівнем розвитку інформаційних технологій та 
перше місце в топ-10 найбільш глобалізованих 
економік світу, як наслідок, є однією з найпри-
вабливіших для інвестування країн з точки зору 
міжнародних корпорацій та інвесторів [13]. Також 
слід відзначити державну політику Німеччини 
у сфері підтримки цифрового розвитку малого 
та середнього бізнесу. Зокрема, нині заплано-
вано впровадження програми “Digital Jetzt – 
Investitionsförderung für KMU”, спрямованої на під-
тримку реалізації цифрових ініціатив суб’єктами 
малого та середнього підприємництва. Програ-
мою передбачено надання фінансових грантів 
для активізації процесів впровадження цифрових 
технологій бізнес-суб’єктами й підвищення ква-
ліфікації їх співробітників. Розмір таких фінансо-
вих грантів сягатиме 70% від загального обсягу 
витрат на цифрові рішення й може складати від 
50 до 100 тис. євро [14].

В Україні сьогодні також анонсовано застосу-
вання інструментів державної фінансової підтримки 
реалізації цифрових змін суб’єктами малого та 
середнього підприємництва. У цьому сенсі викли-
кає зацікавлення ініціатива держави щодо ство-
рення Фонду розвитку підприємництва, на забезпе-
чення функціонування якого у 2020 р. державним 
бюджетом передбачено 2,0 млрд. грн. [15]. Також 
наприкінці січня 2020 р. державою задля фінансо-
вої підтримки розвитку суб’єктів малого та мікропід-
приємництва започатковано реалізацію програми 
«Доступні кредити 5–7–9%» [16], що передбачає 
використання інструментів здешевлення кредитних 
ресурсів, зокрема на основі часткової компенсації 
відсоткових ставок для реалізації інвестиційних 

проєктів і надання часткових гарантій за креди-
тами за відсутності необхідної застави для креди-
тування. Загалом станом на 22 червня 2020 р. у 
рамках реалізації цієї програми видано 721 кредит 
на загальну суму 509,43 млн. грн. [17].

Незважаючи на застосування державою 
фрагментарних інструментів активізації розви-
тку малого та середнього бізнесу, в Україні нині 
не сформовано сприятливе інституційне серед-
овище для впровадження суб’єктами малого та 
середнього підприємництва цифрових інновацій, 
що зумовлено наявністю регуляторних, кадрових, 
фінансових, інфраструктурних та інформаційних 
бар’єрів (рис. 2). З огляду на характер названих 
деструктив слід вказати на доцільність вжиття 
державою таких заходів та інструментів стимулю-
вання процесів впровадження цифрових техно-
логій суб’єктами малого та середнього бізнесу, як 
розроблення нормативно-правового забезпечення 
відповідальності та безпеки економічних агентів у 
процесі цифрових взаємовідносин; удосконалення 
законодавства у сфері захисту прав інтелекту-
альної власності на цифрові інновації; реалізація 
цільових програм державної підтримки цифрового 
розвитку суб’єктів малого та середнього підприєм-
ництва; ініціювання та підтримка реалізації галу-
зевих пілотних проєктів для суб’єктів малого та 
середнього підприємництва щодо впровадження 
цифрових технологій; застосування системи 
інструментів фінансової підтримки проєктів циф-
ровізації суб’єктів малого та середнього підприєм-
ництва, зокрема пільгових позик, грантів та субси-
дій, венчурних інвестицій, інноваційних ваучерів; 
застосування особливих правових та податкових 
режимів до суб’єктів малого й середнього підпри-
ємництва, що ініціювали цифрову трансформацію 
бізнес-моделі та бізнес-процесів; формування 
цифрових дослідних платформ; розбудова мережі 
центрів цифрових інновацій для суб’єктів малого 
та середнього підприємництва; розбудова якісної 
інфраструктури для забезпечення доступу бізнесу 
та населення цифрових сервісів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, слід відзначити, що держава віді-
грає надзвичайно важливу роль у стимулюванні 
процесів цифрової трансформації бізнесу та сус-
пільства. Однак сьогодні Україна перебуває лише 
на початку складного шляху цифрової перебудови 
суспільства та оцифрування бізнесу. Успішність 
досягнення зазначених цілей потребує реаліза-
ції державою важливих кроків щодо формування 
сучасного нормативно-правового базису цифрові-
зації бізнесу та суспільства, якісного розроблення 
й повноцінного впровадження стратегій та програм 
цифрової трансформації бізнесу та промисловості 
з урахуванням передового світового досвіду роз-
витку цифрової економіки, розроблення дорожніх 
карт цифрової трансформації як бізнесу загалом, 
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так і окремих галузей, розбудови інноваційної інф-
раструктури, зокрема мережі індустріальних пар-
ків та галузевих центрів створення й трансферу 
технологій, застосування фінансово-кредитних 
інструментів активізації процесів цифрової пере-
будови бізнес-суб’єктів, впровадження навчальних 
програм та вжиття інформаційно-консультаційних 
заходів щодо формування цифрових навичок у 
представників бізнесу та суспільства загалом. Реа-
лізація цих кроків дасть змогу сформувати дієвий 
інституційний базис забезпечення якісної цифрової 
трансформації бізнесу та суспільства й покращити 
цифровий рейтинг країни на світовому рівні.
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У статті наведено результати дос-
ліджень, що є частиною науково-дослід-
ного проекту, спрямованого на виявлення 
мотиваційних чинників щодо реалізації 
отриманих компетенцій молодими 
фахівцями на ринку праці. Дослідження 
передбачало проведення опитування 
серед студентів університетів Причор-
номорського регіону. Серед мотивую-
чих чинників було вибрано такі групи, як:  
сприятливий клімат у колективі, фінан-
сові умови, розвиток та досягнення, 
визнання та просування по кар’єрній 
сходинці, умови праці та робоче місце. 
27% респондентів наголошують на 
важливості сприятливого клімату на 
роботі. 28% молоді підкреслюють, що 
фінансові умови – ключовий чинник, що 
стимулює їх до набуття компетент-
ностей. Розвиток та досягнення є важ-
ливими для 25% респондентів. Вагомим 
чинником щодо мотивування до праці та 
отримання компетенцій є визнання та 
просування (9% відповідей). 11% моло-
дих фахівців відзначили суттєвість умов 
праці та робоче місце. 
Ключові слова: молоді фахівці, анкету-
вання, мотивування, професійна діяль-
ність, формування компетенцій, Причор-
номорський регіон.

В статье представлены результаты 
исследований, что является частью науч- 
но-исследовательского проекта, направ-
ленного на выявление мотивационных фак- 
торов по реализации полученных компе-
тенций молодыми специалистами на 
рынке труда. Исследование предусматри- 
вало проведение опроса среди студентов 
университетов Причерноморского реги-
она. Среди мотивирующих факторов 
были выбраны следующие группы: благо-
приятный климат в коллективе, финан-
совые условия, развитие и достижения, 
признание и продвижение по карьерной 
лестнице, условия труда и рабочее 
место. 27% респондентов отмечают 
важность благоприятного климата на 
работе. 28% молодежи подчеркивают, 
что финансовые условия – ключевой фак-
тор, стимулирующий их к приобретению 
компетенций. Развитие и достижения 
важны для 25% респондентов. Весомым 
фактором в мотивации к труду и полу-
чении компетенций является признание и 
продвижение (9% ответов). 11% молодых 
специалистов отметили важность усло-
вий труда и рабочее место.
Ключевые слова: молодые специалисты, 
анкетирование, мотивация, професси-
ональная деятельность, формирование 
компетенций, Причерноморский регион.

The article presents the results of research that is part of a research project aimed at the desire to implement the acquired competencies of young profes-
sionals in the labor market. The study involved a survey among students of universities in the Black Sea region of all years of study. The research is based 
on the following methods: analysis, synthesis (to build of the causal cycle of motivating young professionals, the implementation of competencies in profes-
sional activities of the Black Sea region), survey, questionnaire (to identify qualitative characteristics of motivating young professionals, the implementation 
of competencies in professional activities). Among the main motivating factors for professional activity and realization of acquired competencies by young 
professionals, the following key groups were identified: favorable climate in the team, financial conditions (salary, bonuses, etc.), development and achieve-
ment, recognition and promotion, working conditions and working conditions. place, etc. The study found that 24% of respondents would like to get a job, 
another 23% – positively and results-oriented to future work and want to get a job, 20% of young professionals are already working and satisfied with the cur-
rent state of affairs, for 25% of young professionals their work – it is a vital duty, and 8% of young professionals have a negative attitude towards their work 
and are forced to work. 27% of respondents emphasize that a favorable climate at work is important. 28% of young professionals emphasize that financial 
conditions are a key factor that stimulates them to acquire competencies, seek competitive advantages, improve acquired skills, acquire new knowledge, 
self-development. Development and achievements are important for 25% of respondents. Recognition and promotion for 9% of young professionals is 
an important factor in motivating to work and gaining competencies. 11% of young professionals confirm that the importance of working conditions (type 
of contract, physical conditions, business tools, flexibility of working hours, etc.), policy and strategy of the organization are the most important for them.
Key words: young specialists, questionnaires, motivation, professional activity, formation of competencies, Black Sea region.

Постановка проблеми. Мотивування молодих 
фахівців є актуальним питанням для України та 
її регіонів, стосується всіх роботодавців і мене-
джерів, які зацікавлені у посиленні участі спе-
ціалістів у розвитку організацій. Молоді фахівці 
набувають компетентності у процесі отримання 
освітніх послуг у різних закладах освіти. Робото-
давці ж зазначають про певні прогалини у наявній 
моделі компетентностей, яка потребує адапту-
вання до зовнішнього середовища, професійної 
діяльності, потреб ринку праці. Освітні процеси в 
Україні перебувають в умовах модернізації, впро-
вадження і вдосконалення компетентнісного під-
ходу [1, c. 45–46]. Застосування компетентнісного 

підходу в національному середовищі щодо вищої 
школи зумовлює оновлення суті, сприяє зростанню 
рівня та якості освіти. У процесі навчання та роз-
витку молода людина повинна отримувати ті ком-
петенції, що будуть допомагати їй у майбутньому 
стати успішним та ефективним працівником, який 
зможе постійно розвиватися та успішно адаптува-
тися до змін на ринку праці. Для виявлення пер-
спектив розвитку компетентнісної моделі та вдо-
сконалення управління процесом надання освітніх 
послуг необхідно брати до уваги модель компе-
тентностей, етапи формування системи управлін-
ських компетентностей. З розвитком інформацій-
них систем та технологій модель компетентностей 
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повинна бути гнучкою та змінною, управлінські 
компетентності доцільно переглядати, оскільки 
світ невпинно рухається вперед, вимоги до якості 
освіти постійно зростають [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми і завдання формування та впрова-
дження компетентнісного підходу в закладах 
вищої освіти знайшли висвітлення у працях україн- 
ських та зарубіжних науковців. Л. Овсієнко визна-
чає основні чинники компетентнісно орієнтованого 
навчання студентів, що слугують інструментом 
підвищення підготовки фахівців до рівня світових 
стандартів [3]. Р. Мойсеєнко дає опис проблем 
застосування компетентністного підходу в націо-
нальній економіці, відображає досвід його реалі- 
зації в європейських країнах [4]. В. Байденко аналі-
зує концепції компетентності на основі сформованих 
цілей освіти, презентує наслідки включення компе-
тентнісного підходу у навчальний процес у вищій 
школі [5]. М. Баран, М. Клос, М. МакКвін досліджують 
сферу мотивування та реалізації компетентностей 
на ринку праці [6; 7]. Більшість науковців вважа-
ють, що необхідно змінювати підходи до освіти та 
навчання на основі кардинального переосмислення 
оцінки професійних якостей молодих фахівців.

Ж. Лозано, А. Боні, Дж. Періс, А. Уезо подають 
практичний досвід упровадження методів і техно- 
логії компетентнісно орієнтованого підходу як 
сучасної парадигми викладання і навчання [8]. 
Ф. Вайнерт у своїх дослідженнях презентує кон-
цептуальні основи застосування засобів компе-
тентнісного підходу до освітньої діяльності. С. Роу 
досліджує особливості використання моделей 
компетентності у процесі підбору, оцінки та роз-
витку персоналу, вимоги до методики навчання 
[9]. М. Нуссбаум описує відмінності традиційного 
і компетентністного підходів, сутнісні характерис-
тики моделей компетентності щодо формування 
професійної компетентності [10]. Як зазначають 
науковці, традиційні освітні моделі, що зумовлені 
трансфером теоретичних основ, професійних 
навичок, не дають очікуваного результату. 

Однак, незважаючи на чимале опрацювання та 
обґрунтування цієї проблеми, серед науковців досі 
триває дискусія, що стосується інструментів реа-
лізації компетентнісного підходу в закладах вищої 
освіти і мотивування молодих фахівців до профе-
сійної діяльності. Потрібні нові дослідження щодо 
концептуальних та практичних основ формування 
та впровадження компетентнісних моделей, що 
сприятимуть підвищенню рівня освіти в Україні, 
ґрунтуватимуться на формуванні здатностей і вмінь 
швидко адаптовуватися до нових життєвих умов, 
імплементації у стабільно змінне середовище. 

Постановка завдання. Основна мета дослі-
дження полягала у виявленні мотиваційних 
чинників до професійної діяльності, реалізації 
набутих компетентностей молодими фахівцями 

Причорноморського регіону на основі компетентніс- 
ного підходу, елементів, які можуть мотивувати 
молодих фахівців до отримання бажаного місця 
праці та відповідального виконання покладених 
на них обов'язків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В останні роки актуалізувалася і поглибилася 

тематика освіти молодих фахівців, формування 
їхніх компетентностей та мотивування до профе-
сійної діяльності у майбутньому. Одеська область – 
у числі перших областей за найбільшою кількістю 
університетів, академій та інститутів (33 одиниці). 
Миколаївська область характеризується великою 
кількістю відокремлених структурних підрозділів 
(9 од.). У Миколаївській області співвідношення 
між кількістю ЗВО та кількістю структурних підроз-
ділів – практично 1:1; у Херсонській цей показник 
дорівнює 2:1 [11].

В Україні починаючи з 2008 року відбувається 
процес поступового скорочення кількості сту-
дентів [12] та відзначається невпинне зниження 
якості освітнього процесу. Кількість студентів 
на 10 тис. осіб також постійно зменшується. 
Так, у 2010 році їх налічувалася 81 особа, а у 
2018 р. – вже тільки 49 осіб. Частка іноземних сту-
дентів становить лише 0,07% (155 осіб) від загаль-
ної кількості молоді, що здобуває ступінь молод-
шого спеціаліста [12].

Лідерами щодо збільшення індексу якості 
надання освітніх послуг є м. Київ, Харківська, 
Одеська, Львівська, Дніпропетровська області. Це 
свідчить про наявність освітніх центрів, що сфор-
мованою системою управління освітніми проце-
сами найкраще задовольняють роботодавців, спо-
живачів освітніх послуг. Важливо у сфері освітніх 
послуг підтягнути інші області Причорноморського 
регіону та їхні заклади навчання, щоб надавати 
якісніші освітні послуги, охопити велику кількість 
студентів-споживачів, оновити перелік компетент-
ностей підготовки молодих фахівців, що відповіда-
тиме сучасним запитам ринку праці, і стати конку-
рентоспроможними на національному ринку. 

Сьогодні ринок праці наповнений поколінням 
під назвою «міленіали». Це покоління представ-
лене фахівцями, які характеризуються високою 
самооцінкою та самовпевненістю, освіченістю, 
амбітністю, толерантністю, добре володіють 
сучасними технологіями, комп’ютерними засо-
бами, новітнім ІТ-обладнанням, усвідомлюють 
соціальні проблеми і водночас здатні швидко 
знайти потрібну інформацію. Крім того, вони 
здатні одночасно виконувати багато завдань, 
охоче працюють у командах та створюють спіль-
ноти з комфортним мікрокліматом. Однак, згідно 
з дослідженнями, в міжособистісних контактах з 
іншими людьми або у сфері комунікацій міленіали  
виявляють нижчий рівень компетенцій, ніж поко-
ління X. До слабких сторін представників цього 
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покоління можна віднести також відсутність здат-
ності самостійно ухвалювати рішення, внаслідок 
чого вони сподіваються, що роботодавець поста-
вить цілі та допоможе у професійному розвитку [7]. 

Очікування працівників змінюються залежно від 
віку. Якщо старше покоління шукає добре оплачу-
вану, довгострокову роботу, то молодші працівники 
насамперед хочуть роботодавця, який забезпечить 
їм натхненну професійну відповідальність та зрозу-
міє їхню потребу в постійному особистісному розви-
тку. Молодь вибирає компанії, які поважають поділ 
на приватне та професійне життя. З одного боку, 
міленіали розраховують, що роботодавці визнача-
тимуть напрями та цілі розвитку, а з іншого – для 
них надзвичайно важливі незалежність, відсутність 
обмежень і перешкод, гнучкий робочий час, від-
критість до дискусій від потенційних роботодавців. 
Люди цього покоління хочуть оцінюватися на основі 
досягнутих результатів, а не часу, проведеного 
на роботі. Міленіали доволі часто ставлять певні 
вимоги до керівництва, очікуючи цікавої роботи з 
відповідною винагородою та вкладення ресурсів у 
їхній подальший професійний розвиток [6]. 

Наведені результати цього дослідження є час-
тиною науково-дослідного проєкту, спрямованого 
на виявлення мотиваційних чинників щодо реалі-
зації отриманих компетенцій молодими фахівцями 
на ринку праці. Дослідження передбачало прове-
дення опитування серед студентів університетів 
України, зокрема ОДАУ, МНАУ, ХЕПІ. Для огляду 
основних питань дослідження охопило 368 студен-
тів з одинадцяти різних галузей (переважно еконо-
мічних) та різних років навчання: другого, третього 
четвертого та п’ятого. Дослідження проводилось у 
період з листопада 2019 року по січень 2020 року, 
а респондентам було запропоновано заповнити 
анкету в онлайн-формі. Як метод збирання даних 
із підготовлених первинних джерел було викорис-
тано інтернет-опитування. Онлайн-анкетування 
дає змогу організувати швидку співпрацю з рес-
пондентами, що географічно віддалені від центру 
дослідження, у відносно короткий проміжок часу 
провести опитування великої кількості респон-
дентів, зберігати результати анкетування у єдиній 
базі даних. Перевагами онлайн-анкетування для 
дослідників є масовість і доступність, а також є 
можливість провести наукове обстеження у доволі 
стислі терміни, не залучаючи багато ресурсів та 
осіб, досить одного дослідника.

Молоді фахівці (майже 68% молоді), всупереч 
поширеній думці щодо їхнього низького позитивного 
ставлення до професійних викликів, готові до про-
фесійної діяльності, відчувають захоплення своєю 
професійною діяльністю чи майбутніми планами. 

24% молодих фахівців вважають, що хотіли би 
влаштуватися на роботу, ще 23% позитивно орієн-
товані на майбутню роботу і бажають уже працев-
лаштуватися. Водночас 20% студентів уже профе-

сійно влаштовані і задоволені цим станом справ. 
Для 25% молодих фахівців їхня праця – це життє-
вий обов'язок та необхідність. Також 8% молодих 
осіб негативно налаштовані на роботу, яку викону-
ють, змушені працювати.

Посеред основних мотивуючих до професій-
ної діяльності чинників та реалізації набутих ком-
петенцій молодими фахівцями було вибрано такі 
ключові групи, як: 

– сприятливий клімат у колективі; 
– фінансові умови (зарплата, премії тощо);
– розвиток та досягнення;
– визнання та просування по службі;
– умови праці, робоче місце тощо.
Молоді особи наголошують на важливості 

сприятливого клімату на роботі – 27% респонден-
тів вказують на вагомість цього чинника. Дружнє 
середовище, хороші стосунки з колегами, під-
тримка в колективі є важливими для респонден-
тів. Ще відзначають важливість хороших відносин 
із начальником: доброзичливого, гуманного став-
лення, допомоги в складних ситуаціях.

Крім того, 28% молоді підкреслюють, що фінан-
сові умови – ключовий чинник, що стимулює їх до 
набуття компетентностей, пошуку конкурентних 
переваг, удосконалення набутих навичок, отри-
мання нових знань, саморозвитку. 

Розвиток та досягнення є важливими для 25% 
респондентів. Сюди віднесені: робота в проектних 
командах, набуття досвіду, розширення знань, 
вдосконалення навичок, нові виклики, співпраця з 
професіоналами тощо. Також 2% молодих фахів-
ців вказують на важливість власної ролі в органі-
зації, можливість реалізувати свої набуті компе-
тенції та досягнення, отримувати задоволеність 
наслідками своєї праці.

Важливим чинником мотивування до праці та 
отримання компетенцій є визнання та просування 
(9% відповідей). У цій групі найвагомішим є визна-
ння від керівника та можливість ієрархічного роз-
витку, створення кар’єри та просування по службі. 

11% молодих фахівців відзначили суттєвість 
умов праці (фізичні умови, тип договору, гнучкість 
робочого часу, бізнес-інструменти тощо), страте-
гію та політику організації, її репутацію, відповід-
ність заявленому регламенту.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене інтернет-опитування молодих фахівців в 
освітніх закладах Причорноморського регіону під-
твердило необхідність застосування різних видів 
наукового аналізу щодо мотиваційних очікувань, 
набуття та реалізації компетентностей молодими 
фахівцями на ринку праці та пропозиції роботи, 
оскільки ситуація в цій сфері постійно піддається 
змінам. Для більшості студентів такі мотиваційні 
чинники щодо виявлення компетентностей у про-
фесійній діяльності є найбільш важливими: фінан-
сові умови (28%), сприятливий клімат у колективі 
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(27%), розвиток та досягнення (25%), умови праці 
та робоче місце (11%), визнання та просування  
по службі (9%).

Сучасні системи стимулювання визнають, що 
фінансові елементи мають великий вплив на фор-
мування компетентностей молодими фахівцями. 
Хоча інформація про індивідуальні потреби, необ-
хідні компетенції для спеціалістів неодноразово 
обговорюється в науковій освітній літературі, на 
ринку праці все ще є велика різниця між тим, що 
шукають кандидати, і тим, що пропонують робо-
тодавці. Великі розбіжності в мотиваційних споді-
ваннях є наслідком індивідуальних, особистісних, 
компетентнісних відмінностей молодих фахів-
ців, зокрема вікових відмінностей спеціалістів. До 
молодих фахівців ставлять більш високі вимоги, які 
суттєво відрізняються від вимог до старших праців-
ників, котрі мають досвід ринкових реалій. Також 
наукове дослідження продемонструвало, що, окрім 
фінансових умов у процесі професій-ної діяльності, 
молоді фахівці у Причорноморському регіоні ціну-
ють міжособистісні стосунки, сприятливий клімат у 
колективі, атмосферу, яка їх оточує, та повагу.

Важливо контролювати ситуацію на бурхливому 
ринку праці, щоб заклади освіти Причорноморського 
регіону та роботодавці не відставали від інших і 
могли якомога краще адаптувати та збалансувати 
попит і пропозицію працевлаштування до вимог наці-
онального ринку. Нині виникла потреба формування 
моделі компетентності, яка зумовлює зорієнтованість 
на створення молодого фахівця із глибокими компе-
тентностями, що охоплювала б реалізацію стратегіч-
них цілей, змісту і результатів освітнього процесу та 
трансформації професійної діяльності. 
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У статті розглянуто наявні науково-мето-
дичні підходи щодо дослідження сутності 
поняття «сільські території» та визна-
чено його авторське бачення. Доведено, 
що сільські території розглядають у різних 
функціональних значеннях: географічному, 
регіональному, економічному та управлін-
ському. Визначено, що під час визначення 
сутності сільських територій необхідно 
враховувати територіальний, соціальний 
та виробничий чинники. Результати дослі-
дження дали змогу визначити першочергові 
завдання у напрямі забезпечення сталого 
розвитку сільських територій. Обґрунто-
вано напрями, які повинні бути враховані під 
час розроблення програм розвитку сільських 
територій. Визначено проблемні питання, 
на вирішення яких повинна бути спрямована 
комплексна державна політика розвитку 
сільських територій. Основними інструмен-
тами у реалізації державної політики повинні 
стати комплексний моніторинг і впрова-
дження програм соціально-економічного роз-
витку сільських територій. 
Ключові слова: сільська територія; тери-
торіальний підхід; державна політика, ста-
лий розвиток, моніторинг, оцінка.

В статье рассмотрены существующие 
научно-методические подходы к исследова-
нию сущности понятия «сельские терри-
тории» и определено его авторское виде-
ние. Доказано, что сельские территории 
рассматривают в разных функциональных 
значениях: географическом, региональном, 
экономическом и управленческом. Резуль-
таты исследования позволили определить 
первоочередные задачи в направлении обе-
спечения устойчивого развития сельских 
территорий. Обоснованы направления, 
которые должны быть учтены при разра-
ботке программ развития сельских терри- 
торий. Определены проблемные вопросы, на 
решение которых должна быть направлена  
комплексная государственная политика 
развития сельских территорий. Основ- 
ными инструментами в реализации госу-
дарственной политики должны стать 
комплексный мониторинг и внедрение про-
грамм социально-экономического развития 
сельских территорий (отдельных населен-
ных пунктов, а не районов вцелом.
Ключевые слова: сельская территория; 
территориальный подход; государствен-
ная политика, устойчивое развитие, мони-
торинг, оценка.

The article considers the existing scientific and methodological approaches to the study of the essence of the concept of "rural areas" and defines its 
author's vision. It is determined that the rural territory is a historically formed, social and natural spatial formation, which includes natural and material and 
technical resources, social and production infrastructure; combines the organizational and functional set of urban settlements, villages under the jurisdiction 
of village (settlement) councils and includes agricultural and other lands outside rural settlements with production facilities located on them. The results 
of the study allowed to identify priorities in the direction of ensuring sustainable development of rural areas. The directions which should be considered at 
development of programs of development of rural areas are substantiated. Problematic issues have been identified, the solution of which should be aimed 
at a comprehensive state policy of rural development. The main tools in the implementation of state policy should be comprehensive monitoring and imple-
mentation of programs of socio-economic development of rural areas. The study suggests that in modern state regional policy insufficient attention is paid 
to sustainable development of rural areas, which preserves and increases the heterogeneity of individual areas, becoming a factor in their social instability 
and threatening the food security of the country. It is impossible to solve the problem by local authorities due to the lack of sufficient financial resources. 
Therefore, an active state policy of rural development is needed, aimed at solving demographic problems and the development of social infrastructure, as 
well as dynamic economic growth. Ensuring stable development of rural areas is impossible without a deep knowledge and understanding of the problems 
and potential of each of them, and this requires constant monitoring of changes in the local socio-economic system, improving the efficiency of public 
authorities and local government, business, social welfare and more. The recommendations formulated in the article will increase the objectivity of planning 
by bringing the level of development of programs and plans to individual settlements. 
Key words: rural area; territorial approach; public policy, sustainable development, monitoring, evaluation.

Постановка проблеми. Продовольча безпека 
країни базується на стабільному поступальному 
розвитку агропромислового комплексу та його 
основи – сільського господарства. Обов’язковою 
умовою при цьому є розширене відтворення тру-
дових і земельних ресурсів, яке неможливо без 
стійкого розвитку сільських територій. Сільська 
місцевість нашої країни має унікальний природ-
ний, демографічний, економічний та історико-
культурний потенціал, який у разі ефективного 
використання може забезпечити сталий розвиток, 
високий рівень і якість життя населення. 

Розроблення чіткої програми розвитку сільських 
територій є стратегічно важливим аспектом функці-

онування України загалом і вимагає чіткого форму-
лювання понятійно-категоріального апарату. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття сільських територій та їхнього розвитку 
висвітлювались у працях таких відомих науковців: 
П. Славова [2], Ю. Губені [3], О. Мельничука [4], 
П. Шаповала [5], В. Юрчишина [6], Р. Косодій [7], 
А. Корнєва [9], А. Лісового [12], С. Мельника [13], 
О. Горба [10; 11; 14; 15], Т. Чайки [14; 15]. Але, незва-
жаючи на цінність здійснених досліджень, неузгодже-
ним залишається питання нормативно-правового 
визначення сутності поняття сільських територій 
та місця і значення державної політики у питаннях 
забезпечення сталого розвитку сільських територій.
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Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
наукових підходів щодо розуміння суті сільських 
територій та формулювання власного бачення 
категоріального апарату поняття «сільської тери-
торії» і визначення пріоритетних напрямів держав-
ної політики розвитку сільських територій.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Сільські території зазвичай розглядають у різних 
функціональних значеннях: географічному, регіо-
нальному, економічному та управлінському. Є зна-
чна кількість визначень сільських територій, адже 
саме поняття є досить багатогранним і склад-
ним з погляду генезису його історичного форму-
вання [10]. Також різних значень і проявів набуває 
поняття «сільські території» залежно від мети і 
комплексу завдань, спричинених особливостями 
кожної окремої теми наукового дослідження, 
навіть у межах однієї галузі права.

Наведемо погляди вітчизняних учених щодо 
визначення сільських територій, в основу яких 
покладено застосування територіального прин-
ципу, в табл. 1.

Таблиця 1
Територіальний підхід у визначенні  

сільських територій вітчизняними вченими
Автори, джерело Cутність визначення
Славов В.П., 
Коваленко О.В. 
[16, с. 69],  
Лісовий А.В.  
[12, с. 36]

Пов’язують сільські території з тери- 
торією, географічним утворенням, 
місцевістю поза містами, яка має 
певні ресурси з відповідними орга-
нами управління

Шаповал П.Д. 
[5, c. 75]

Сільська територія – історично 
сформована структура, що об’єд- 
нує у своїх межах сукупність сіл, 
селищ міського типу, які перебу-
вають у підпорядкуванні сільських 
громад

Мельник С.І.  
[13, c. 342]

Сільська територія являє собою 
історично сформований елемент 
поселенської мережі, що поєд-
нує організаційну і функціональну 
сукупність селищ, сіл, сімейних та 
інших утворень, які перебувають у 
підпорядкуванні сільських громад

Джерело: розроблено автором

А. Лісовий визначає сільські території як одну 
з найважливіших частин народногосподарського 
комплексу країни, що включає обжиту місцевість 
поза територією міст з її умовами та ресурсами, 
сільським населенням і різноманітними основними 
фондами на цих територіях [12, с. 36]. О. Корнєв, 
погоджуючись з його думкою, називає  сільськими 
територіями всі населені пункти, крім міських, 
робітничих, курортних та дачних селищ [9, с. 68].

П. Шаповал визначає сільську територію як 
історично сформовану поселенську структуру,  
що об’єднує у своїх межах сукупність сіл, селищ, 
хуторів, які перебувають під юрисдикцією сіль-

ських рад (об’єднаних територіальних громад) 
[6, с. 73]. Отже, ця територія, де проживають люди,  
називається «сільський населений пункт». Сіль-
ський населений пункт – це єдине компактне місце 
проживання людей, зайнятих переважно в сіль-
ському господарстві та інших територіально роз-
осереджених галузях, забезпечене об’єктами соці-
ального та виробничого призначення. Всі сільські 
території України поділяються на села та селища 
міського типу:

Як видно з наведених визначень поняття 
вітчизняними вченими, «сільська територія» – це 
історично сформоване, соціально-природне про-
сторове утворення, що включає природні та мате-
ріально-технічні ресурси, соціальну й виробничу 
інфраструктуру; поєднує організаційну і функ-
ціональну сукупність селищ міського типу, сіл та 
об’єднує сільськогосподарські та інші угіддя поза 
межами населеного пункту із розташованими на 
них виробничими об’єктами. 

Відповідно до територіального підходу склад-
ники поняття сільської території наведено на рис. 1.

Таким чином, це дослідження підводить авторів 
до необхідності ґрунтовного вивчення місця і ролі 
сільських територій в умовах обмеженості фінан-
сових ресурсів місцевих бюджетів, недосконалого 
нормативно-правового забезпечення, імпортоза-
міщення. Стає зрозумілим, що для успішної реалі-
зації наявних методів підтримки розвитку сільських 
територій України починати потрібно з вироблення 
і законодавчого затвердження чіткого, повного і 
всеохоплюючого визначення сільських територій. 
А оскільки економічна ситуація у світі постійно 
змінюється, то і правове визначення поняття сіль-
ських територій в умовах ринкових відносин пови-
нно адаптуватися під макро- та мікроекономічні 
вимоги часу.

На переконання авторів, першочерговиими 
завданнями сталого розвитку сільських територій є:

– підвищення привабливості проживання на селі;
– формування в сільській місцевості стабільних 

господарських систем, заснованих та підвищенні 
рівня оборотності місцевих ресурсів;

– розвиток місцевого самоврядування з метою 
формування соціально-організованого і відпові-
дального прошарку сільського населення;

– створення ефективної міжгалузевої взаємодії 
всіх суб’єктів: влади, агропромислового бізнесу і 
сільського населення;

– використання тісних взаємозв’язків між селом 
і містом, формування значного резерву розвитку 
сільської економіки;

– підвищення рівня конкурентоспроможності 
сільських територій.

Зокрема, під час розроблення програм розви-
тку сільських територій необхідно:

– розробити стратегію розвитку, що врахову-
ватиме потенціал окремо взятої території (наяв-
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ність об'єктів муніципальної власності, кадрового, 
історичного, культурного, природно-кліматичного 
і мінерального потенціалу території, вікового та 
кваліфікаційного складу населення, господарюю-
чих суб'єктів і можливостей взаємодії між ними), 
що визначає можливі сценарії й основні цілі;

– враховувати структуру органів місцевого 
самоврядування для повного обліку повноважень 
і відповідальності адміністрації (сільської, район-
ної), посадових осіб, бізнесу та сільської спіль-
ноти;

– крім загальноприйнятих розділів і показни-
ків, у програмі повинні бути відображені основні 
потреби сільського населення загалом і основних 
груп населення, а також внутрішні резерви і шляхи 
їх реалізації;

– оцінка реалізації програми повинна здійсню-
ватися на основі збалансованої системи показни-
ків економічної, соціальної та екологічної стійкості 
з приведенням їх до порівнянної (стандартизації) 
і формування інтегрального показника для визна-
чення тенденції зміни стійкості території.

Формування комплексної державної політики 
розвитку сільських територій повинно бути спря-
мовано на:

– стимулювання демографічного зростання і 
створення умов для популяризації сільської міс-
цевості;

– диверсифікацію сільської економіки і роз-
ширення джерел формування доходів сільського 
населення;

– поліпшення житлових умов сільського населення;
– створення сучасної соціальної, інженерної і 

транспортної інфраструктури в сільській місцевості.
Основними інструментами у реалізації такої 

політики повинні стати комплексний моніторинг і 
впровадження програм соціально-економічного 
розвитку сільських територій (окремих населе-

них пунктів, а не районів загалом). Узагальнюючи 
наявний світовий досвід у сфері розроблення 
індикаторів сталого розвитку, можна виділити два 
основних підходи: побудову інтегрального, агрего-
ваного індикатора, на основі якого можна говорити 
про ступінь стійкості соціально-економічного роз-
витку; побудову системи індикаторів, кожен з яких 
відображає окремі аспекти сталого розвитку. Най-
частіше в межах загальної системи виділяються 
такі підсистеми показників: економічні, соціальні, 
екологічні, інституціональні.

Розвиток сільських територій може бути вимі-
ряний системою показників, які, по-перше, повинні 
відображати зміни (поліпшення, погіршення) пара-
метрів і властивостей соціально-економічної сис-
теми в результаті регулюючого впливу з боку різ-
них суб'єктів (влади, населення, бізнесу), по-друге, 
повинні бути забезпечені достовірною інформацією, 
яка реєструється органами статистики, адміністра-
ціями й адекватно сприймається населенням.

Проведене дослідження дає змогу стверджу-
вати, що в сучасній державній регіональній політиці 
не досить уваги приділяється сталому розвитку 
сільських територій, в результаті чого зберігається 
і посилюється неоднорідність окремих територій, 
стаючи чинником їхньої соціальної нестабільності 
і створюючи загрозу продовольчій безпеці кра-
їни. Вирішити проблему неможливо силами міс-
цевих органів влади у зв'язку з відсутністю у них 
достатніх фінансових ресурсів. Тому необхідною 
є активна державна політика сільського розвитку, 
спрямована як на вирішення демографічних про-
блем і розвиток соціальної інфраструктури, так і 
на динамічне зростання економіки. 

Висновки з проведеного дослідження. Прове-
дене дослідження доводить, що під час визначення 
сутності сільських територій необхідно враховувати 
територіальний, соціальний та виробничий аспекти 

Рис. 1. Практичні підходи до трактування поняття «сільська територія» 

Джерело: розроблено автором
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їхнього розвитку. Забезпечення стабільного розви-
тку сільських територій неможливе без глибокого 
знання і розуміння проблем і потенціалу кожної з 
них, а для цього необхідний постійний моніторинг 
зміни стану місцевої соціально-економічної сис-
теми, підвищення ефективності діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування, біз-
несу, оцінок соціального благополуччя населення 
тощо. Сформульовані у статті рекомендації дадуть 
змогу підвищити об'єктивність планування за раху-
нок доведення рівня розроблення програм і планів  
до окремих населених пунктів. Все це буде  
сприяти формалізації проблем і забезпеченню 
ефективного використання наявних на території 
ресурсів і резервів.
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У статті проведено дослідження сут-
ності та особливостей оцінки інтелек-
туального капіталу в аграрному секторі 
економіки через визначення понять стій-
кого розвитку та інтелектуальної ренти. 
Нині джерелами інтелектуальної ренти 
є не лише інновації, а й загальний рівень 
освіти, культура та дисципліна праці, 
творчість, багаторічні національні тра-
диції виробництва, вартість яких не відо-
бражається у фінансовій звітності. Окрім 
того, існує практика використання нелі-
цензованих і незапатентованих інновацій, 
що значно знижує інноваційну діяльність 
підприємств. Врегулювання цієї ситуації 
можливо досягти шляхом розвитку осо-
бистої відповідальності керівництва та 
управлінців підприємства щодо викорис-
тання ліцензованих і запатентованих 
інновацій, постійного збільшення такого 
складника інтелектуального капіталу, як 
людський капітал (залучення фахівців із 
вищою освітою та багаторічним досвідом, 
постійне підвищення кваліфікації, впрова-
дження системи мотивації праці тощо).
Ключові слова: інтелектуальний капі-
тал, аграрний сектор економіки, стійкий 
розвиток, інновації, новітні технології.

В статье проведено исследование сущ-
ности и особенностей оценки интеллек-

туального капитала в аграрном секторе 
экономики через определение понятий 
устойчивого развития и интеллекту-
альной ренты. На сегодня источниками 
интеллектуальной ренты являются не 
только инновации, но и общий уровень 
образования, культура и дисциплина труда, 
творчество, многолетние национальные 
традиции производства, стоимость кото-
рых не отражается в финансовой отчет-
ности. Кроме того, существует практика 
использования нелицензированных и неза-
патентованных инноваций, что значи-
тельно снижает инновационную деятель-
ность предприятий. Урегулирования этой 
ситуации можно достичь путем развития 
личной ответственности руководства и 
управленцев предприятия по использова-
нию лицензированных и запатентованных 
инноваций, постоянного увеличения такой 
составляющей интеллектуального капи-
тала, как человеческий капитал (привлече-
ние специалистов с высшим образованием 
и многолетним опытом, постоянное повы-
шение квалификации, внедрение системы 
мотивации труда и т. д.).
Ключевые слова: интеллектуальный капи-
тал, аграрный сектор, устойчивое разви-
тие, инновации, новейшие технологии.

The article examines the essence and features of the assessment of intellectual capital in the agricultural sector of the economy through the definition of 
sustainable development and intellectual rent. At present the sources of intellectual rent are not only innovations, but also the general level of education, 
culture and labor discipline, creativity, many-year national traditions of production the cost of which is not reflected in financial accounts. Besides, there 
exists the practice of using non-licensed and unpatented innovations, and this practice considerably decreases the enterprises’ innovation activities. The 
solving of this drawback is possible by developing personal responsibility of the managerial staff of enterprise connected with using licensed and patented 
innovations, constant increasing such a component of intellectual capital as human capital (attracting the specialists with higher education and many-year 
experience, constant extension, introducing the system of labor motivation, etc.). The research of the intellectual rent essence was conducted, which is the 
result of using intellectual capital, which represents the totality of material and non-material wealth that are the outcome of human and artificial intellect and 
give its owner the advantages in any sphere of activities owing to the creation of a new value. The intellectual rent is made by the owners of higher quality 
human capital, patents on inventions, and other kinds of intellectual property, that is the intellectual rent represents the super-profit, which can be gained 
from their using. This rent is the main stimulus for raising the innovative activeness of enterprise. The requirements to the intellectual capital in the agrarian 
sector of economics were determined. In the context of sustainable development, the intellectual capital must be based on harmonious uniting of economic, 
ecological, technological, social, and other systems with the requirements of the present and future generations. Thus, the intellectual capital in the agrarian 
sector of economics must provide: rational resource using; preserving natural environment; decreasing the negative impact on the environment; raising 
social well-being of the population; the long term of using; increasing economic efficiency, etc.
Key words: intellectual capital, agricultural sector of economy, sustainable development, innovations, latest technologies.

Постановка проблеми. В умовах інноваційної 
економіки відбуваються глибинні зміни технологіч-
ного базису суспільного виробництва. Особливого 
значення на сучасному етапі розвитку набуває 
інтелектуальний капітал, який визначає струк-
туру національної економіки, якість виробництва 
товарів і послуг, ефективність функціонування всіх 
суб’єктів господарювання. Розвиток інтелектуаль-
ної праці та зростання її частки у виробничих про-
цесах є важливими факторами, які визначають 
конкурентоспроможність країни у світовій еконо-

міці, її експортні можливості та частку у світовому 
грошовому доході.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Початок теорії ренти було покладено у фундамен-
тальних працях Ф. Кене, В. Петті, Д. Андерсона, 
А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля, К. Маркса, 
О. Маршалла [3–8]. Теоретичні засади рентних 
відносин у сільському господарстві досліджено у 
праці [9]. Автор [10] визначає сутність та функції 
інтелектуальної ренти. У роботі [11] розглядається 
інтелектуальна рента як джерело та результат 
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інноваційного розвитку. Автори [12] досліджували 
інтелектуальну ренту в моделі інноваційного роз-
витку аграрного сектору економіки. Проте дослі-
дження інтелектуальної ренти в аграрному секторі 
економіки в контексті стійкого розвитку не отри-
мали досить уваги.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення особливостей оцінки інтелектуального 
капіталу в контексті стійкого розвитку аграрного 
сектору економіки України.

Для досягнення поставленої мети дослідження 
визначено такі наукові завдання: 

1) провести дослідження сутності інтелектуаль-
ної ренти в аграрному секторі економіки України 
та її особливостей;

2) визначити вимоги до інтелектуального капі-
талу в аграрному секторі економіки в контексті 
стійкого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідно відзначити, що стрімкий розвиток 
науки і техніки зумовлює необхідність включення 
до економічної теорії порівняно нової категорії – 
інтелекту штучного, сутність якого полягає у від-
творенні машинами окремих інтелектуальних дій 
людини (сприйняття інформації, елементи мірку-
вання тощо). Штучний інтелект використовують 
під час побудови так званих «інтелектуальних  
систем» (наприклад, експертних систем, баз 
знань), під час вирішення завдань «машинного 
зору» (орієнтування у просторі, розпізнавання 
обстановки тощо), у складних системах опрацю-
вання інформації [13].

На думку Ж. Шульги, таке визначення інтелек-
туального капіталу містить низку принципових 
посилань, які дають змогу розглядати його як уза-
гальнюючу економічну категорію [13]:

1. Інтелектуальний капітал як узагальнююча 
категорія є сукупністю людського і машинного інте-
лектів, а також інтелектуального продукту.

2. До інтелектуального капіталу як економічної 
категорії належать тільки ті інтелектуальні ресурси 
підприємства, які здатні створювати нову вартість 
або приносити додатковий прибуток. 

3. Інтелектуальний капітал – це засіб створення 
нової вартості, що принципово відрізняє його від 
інтелектуального потенціалу.

4. Базова функція інтелектуального капіталу – 
створення нової вартості.

Отже, на нашу думку, інтелектуальний капі-
тал являє собою сукупність матеріальних і нема-
теріальних благ, які є результатом людського та 
штучного інтелекту і надають власнику переваги 
у будь-якій сфері діяльності завдяки створенню 
нової вартості. 

Доцільно відзначити, що освіта і професійна 
підготовка створюють умови накопичення та 
розвитку сукупного людського капіталу, який не 
просто є джерелом економічних можливостей, 

активним чинником економічного зростання, а 
й характеризує дієздатність економіки на всіх  
рівнях [1]. Крім того, держава через систему освіти 
і професійної підготовки сприяє забезпеченню 
вищого рівня соціально-політичного розвитку та 
соціальних гарантій особи, що опосередковано 
також сприяє економічному розвитку [3].

Таким чином, в умовах сьогодення стратегія 
розвитку вітчизняних аграрних підприємств пови-
нна орієнтуватися на отримання та зберігання 
конкурентних переваг на ринку саме за рахунок 
використання унікальних знань та неперервного 
навчання персоналу, тобто накопичення інте-
лектуального капіталу. Використання інтелек-
туального капіталу є основним завданням для  
будь-якого підприємства, оскільки він забезпечує 
його конкурентні переваги на ринку, тому що міс-
тить: знання, навички, професійне вміння людини 
(людський капітал); інформаційні ресурси, новітні 
технології (організаційний капітал); відносини  
з клієнтами, конкурентноздатність продукції (спо-
живчий капітал). 

Оцінка потоків від використання інтелектуаль-
ного капіталу в аграрному секторі економіки пови-
нна, на нашу думку, складатися з трьох взаємоза-
лежних складників – «аграрної освіти – аграрної 
науки – агропромислового виробництва». У зв’язку 
з цим постає завдання визначення показників для 
аналізу та оцінки ефективності використання інте-
лектуальних активів, управління інтелектуальним 
капіталом вищих навчальних закладів та безпосе-
редньо результатами їх використання в агропро-
мисловому виробництві.

На нашу думку, головним складником інтелекту-
ального капіталу в аграрному секторі економіки є 
аграрна освіта, для оцінки якої доцільним є вико-
ристання результатів досліджень С.М. Ілляшен- 
ка [6]. Так, у складі інтелектуального капіталу слід 
виділяти дві частини:

‒ ресурсну, як сукупність інтелектуальних 
ресурсів;

‒ потенційну, тобто можливість і здатність 
ефективно реалізувати інтелектуальний капітал.

Інтелектуальний капітал в аграрному секторі 
економіки можна розділити на чотири основ- 
них складники, такі як: ринкові активи, інтелек-
туальна власність як активи, людські активи,  
інфраструктурні активи. Загальний огляд  
методів його вимірювання зроблено шведським 
ученим К.-Е. Свейбі на своєму персональному 
сайті, де він виділяє 25 методів вимірюван- 
ня інтелектуального капіталу, згрупованих у  
4 категорії (табл. 1). 

Аналіз вітчизняної нормативно-правової бази 
та наукової літератури дає змогу узагальнити  
та виділити такі методи виміру інтелектуального-
капіталу або окремих його складників, які поки ще 
не знайшли широкого застосування в аграрному 
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секторі економіки [4]: ринкові; інвестиційні; витрат 
та доходів; експертні; бухгалтерські. 

Вибір методів оцінки вартості в кожному кон-
кретному випадку необхідно робити на основі 
переваг і недоліків кожного з них. Основними акти-
вами, які виокремлюють сільське господарство 
від інших галузей, є рослини і тварини, тому для 
сільськогосподарських підприємств важливою є 
достовірна оцінка прав інтелектуальної власності, 
пов’язаних з їх створенням і використанням (права 
на сорт рослин та породу тварин) [2].

У зв’язку з цим інтелектуальний капітал як нову 
і складну категорію доцільно визначати через коло 
його складників, які доповнюють один одного, 
оскільки вони за своїм змістом неоднорідні та 
мають свої особливості (рис. 1).

 Виходячи з сутності ренти як економічної кате-
горії, інтелектуальну ренту можна визначити як 
надприбуток, який можливо отримати за умови 
використання інтелектуальних факторів виробни-
цтва (інтелектуального капіталу), безпосередньо 
не пов'язаних з експлуатацією природних ресурсів. 
Вона утворюється у власників кращих за якістю 
людського капіталу, патентів на винаходи, інших 
видів інтелектуальної власності. Інтелектуальна 
рента є результатом таланту та ініціативи вчених, 
винахідників, інженерів, менеджерів і підприєм-
ців, які можуть претендувати на основну частину 
надприбутку. Ця рента є головним стимулом для 
підвищення інноваційної активності підприємства 
[14]. Отже, постає питання щодо її еколого-соціо-
економічної спрямованості з метою забезпечення 
стійкого розвитку.

Сучасні дослідники здебільшого концентру-
ються на визначенні джерел виникнення інтелек-

туальної ренти і механізмів її розподілу. Більшість 
учених, крім інновацій як джерел виникнення інте-
лектуальної ренти на макро- та мікрорівні, на нашу 
думку, обґрунтовано називає загальний рівень 
освіти, культуру праці, творчість, багаторічні наці-
ональні традиції виробництва. При цьому як осно-
вні особливості інтелектуальної ренти можна виді-
лити такі [15]:

1) інтелектуальна рента виникає в інноваційних, 
інформаційних і соціальних галузях економіки;

2) економічними суб'єктами присвоєння інте-
лектуальної ренти є власники інтелектуального 
капіталу та інтелектуальних ресурсів;

3) джерелами формування інтелектуальної 
ренти є надприбуток, монопольний прибуток, еко-
номія витрат від використання якісних інтелекту-
альних ресурсів;

4) специфіка правового забезпечення інтелек-
туальної власності;

5) з мікроекономічного погляду джерелом інте-
лектуальної ренти найчастіше виступають іннова-
ції, оскільки вони надають суб'єктам господарю-
вання конкурентні переваги у вигляді додаткового 
доходу з об'єктів інтелектуальної власності. Зва-
жаючи на види інновацій, які використовують інно-
ваційні активні підприємства, терміни їх корисного 
використання, результати запровадження, інте-
лектуальну ренту можна розділити на три форми: 
монопольну, диференційну, абсолютну;

6) найбільш можливими щодо формування в аг- 
рарних суб'єктів господарювання, як свідчать 
дослідження, є диференційна та абсолютна ренти, 
оскільки ці форми більшою мірою залежать від 
інноваційної активності суб'єктів інноваційного 
процесу на мікрорівнях. Крім того, умовою абсо-

Таблиця 1
Методи оцінки інтелектуального капіталу

Методи оцінки 
інтелектуального капіталу  

за категоріями
Характеристика методів

Методи прямого вимірювання 
інтелектуального капіталу – 
Direct Intellectual Capital  
Methods (DIC)

Належать методи, засновані на ідентифікації та оцінці в грошовому вимірі окре-
мих активів і окремих компонентів інтелектуального капіталу. Виводиться інте-
гральна оцінка інтелектуального капіталу компанії залежно від оцінки окремих 
його складників або окремих активів.

Методи ринкової  
капіталізації –  
Маrket Capitalization Methods 
(МСМ)

Обчислюється різниця між ринковою капіталізацією компанії і власним капіталом 
її акціонерів. Одержана величина розглядається як вартість її інтелектуального 
капіталу.

Методи віднесення на активи – 
Return on Assets Methods (ROA)

Відношення середнього доходу компанії до сплати податків за певний період до 
матеріальних активів компанії (ROA компанії). Показник порівнюється з анало-
гічним показником для галузі загалом. Для обчислення середнього додаткового 
доходу від інтелектуального капіталу одержана різниця множиться на матері-
альні активи компанії. Далі шляхом прямої капіталізації або дисконтування одер-
жуваного грошового потоку можна отримати вартість інтелектуального капіталу 
компанії.

Методи підрахунку балів – 
Scorecard Methods (SC)

Ідентифікуються різноманітні компоненти нематеріальних активів або інтелек-
туального капіталу. Генеруються і додаються індикатори та індекси у вигляді 
підрахунку балів. Застосування цих методів не передбачає одержання грошової 
оцінки інтелектуального капіталу.

Джерело: розроблено автором за даними [8]
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лютної ренти є лише наявність інноваційно спрямо-
ваного менеджменту, і ця форма ренти може вини-
кати в різних за розмірами та формою власності 
підприємствах. У такому контексті ключового зна-
чення набувають механізми виникнення в економіч-
ному середовищі підприємств-новаторів і система 
заходів щодо стимулювання перетворення консер-
вативних суб'єктів господарювання в новаторів.

У сучасних же умовах суб’єкти господарю-
вання, особливо аграрного сектору економіки, 
намагаються забезпечити свій довготривалий 
розвиток, який можливий з урахуванням еколого-
соціо-економічних умов, що називається стійким 
розвитком. Так, стійкий довгостроковий розви-
ток являє собою безперервний процес змін, які 
забезпечують гармонійне поєднання економічних, 
екологічних, технологічних, соціальних та інших 
систем із потребами нинішніх і майбутніх поко-
лінь. Це зумовлює доцільність використання в 
українському перекладі «sustainable development» 
як «стійкий розвиток», а не «сталий розвиток». 
Суперечливість пов’язана з тим, що одне поняття 
об’єднує два внутрішньо протилежні за значенням 
слова – «сталість» як рівновагу та «розвиток» як 
процес змін. Крім того, в англомовному оригіналі 
розглянуте поняття походить від слова sustain – 
«спиратися, підтримувати, витримувати», а термін 
sustainability передає насамперед стан стійкості, 
інакше кажучи, рівноважний стан, чимось підтри-
муваний. Такої думки дотримується низка вітчиз-
няних науковців [16].

Таким чином, стійкий розвиток – це модель 
функціонування системи із обмеженими параме-
трами, що забезпечує збалансовану динамічну 
рівновагу протягом визначеного проміжку часу між 
компонентами інтегрованої соціо-економіко-еко-
логічної системи [16]. Його мета полягає у пошуку 
парадигми об'єднання економічного зростання і 
підвищення життєвого рівня з поліпшенням стану 
навколишнього середовища. Теорія стійкого роз-
витку ґрунтується на альтернативних цінностях, 
методах, переконаннях, ніж економічне зростання, 

яке ігнорує екологічну небезпеку від розвитку за 
екстенсивною та інтенсивною моделями.

У сучасних же умовах суб’єкти господарю-
вання, особливо аграрного сектору економіки, 
намагаються забезпечити свій довготривалий 
розвиток, який можливий з урахуванням еколого-
соціо-економічних умов, який називається стій-
ким розвитком. Отже, концепція стійкого розви-
тку значним чином залежить від раціонального, 
бережливого та поважного ставлення до природи 
як живого організму, що висуває певні вимоги до 
інтелектуального капіталу (рис. 1):

‒ забезпечення раціонального ресурсовико-
ристання;

‒ збереження навколишнього природного 
середовища;

‒ зменшення негативного впливу на довкілля;
‒ створення додаткових робочих місць (змен-

шення рівня безробіття, підвищення рівня життя 
тощо); 

‒ забезпечення тривалого терміну викорис-
тання;

‒ збільшення економічної ефективності тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Про-

ведено дослідження сутності інтелектуальної 
ренти, яка є результатом використання інтелек-
туального капіталу, що являє собою сукупність 
матеріальних і нематеріальних благ, які є резуль-
татом людського та штучного інтелекту і надають 
власнику переваги у будь-якій сфері діяльності 
завдяки створенню нової вартості. Інтелекту-
альна рента утворюється у власників кращих за 
якістю людського капіталу, патентів на винаходи, 
інших видів інтелектуальної власності, тобто 
являє собою надприбуток, який можливо отри-
мати від їх використання. Ця рента є головним 
стимулом для підвищення інноваційної актив-
ності підприємства.

Визначено вимоги до інтелектуального капі-
талу в аграрному секторі економіки, який у  
контексті стійкого розвитку повинен ґрунтуватися 
на гармонійному поєднанні економічних, еколо-

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу

Джерело: розроблено автором
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гічних, технологічних, соціальних та інших сис- 
тем із потребами нинішніх і майбутніх поколінь. 
Отже, інтелектуальний капітал в аграрному сек-
торі економіки повинен забезпечувати: раціо-
нальне ресурсовикористання; збереження навко-
лишнього природного середовища; зменшення 
негативного впливу на довкілля; зростання соці-
альної забезпеченості населення; тривалий тер-
мін використання; збільшення економічної ефек-
тивності тощо. 

Тенденції розвитку світової економіки перекон-
ливо показують, що у нашої країни не може бути 
іншого шляху розвитку, ніж формування такої еко-
номічної моделі, яка була б заснована на знаннях, 
тобто економіки інноваційного типу. Недооцінка 
цього уже в найближчі роки може привести до 
того, що Україна буде витиснута з ринку високо-
технологічної продукції, а це, зрозуміло, не дасть 
змоги підняти до сучасних стандартів рівень життя 
населення і забезпечити продовольчу безпеку 
держави. Це зумовлює необхідність збереження 
та розвитку інтелектуального капіталу в аграр-
ному секторі економіки як одному із провідних 
галузей економіки України, що здатен забезпечити 
інноваційний розвиток країни загалом.
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У статті розглянуто цифрові інструменти 
комунікаційного міксу торговельних мереж. 
Підкреслено, що особливості комунікаційної 
діяльності мережевих підприємств з прода- 
жу побутових електротоварів, інформа- 
ційного та комунікаційного обладнання 
значною мірою визначаються тенденціями, 
що склалися на українському ринку реклам- 
них та комунікаційних послуг загалом. 
Поширення сучасних інформаційно-комуні- 
каційних технологій і скорочення споживчо- 
го попиту на побутову техніку та електро- 
ніку в сукупності спричинили зміни в структу- 
рі комплексу маркетингових комунікацій тор-
говельних мереж на користь електронних 
засобів комунікації замість традиційних. 
Наведено результати моніторингу, що здій- 
снювався авторами задля виявлення най-
більш популярних інструментів просування 
у покупців побутових електротехнічних 
товарів, комп’ютерної техніки та засобів 
зв’язку. Обґрунтовано найбільш дієві цифро- 
ві комунікації для різних за віком та статтю 
споживачів.
Ключові слова: маркетингові комунікації, 
цифровий маркетинг, торговельна мере- 
жа, бренд-комунікації, реклама.

В статье рассмотрены цифровые инстру- 
менты коммуникационного микса торго-

вых сетей. Подчеркнуто, что особен-
ности коммуникационной деятельности 
сетевых предприятий по продаже быто-
вых электротоваров, информационного 
и коммуникационного оборудования в зна-
чительной степени определяются тен-
денциями, сложившимися на украинском 
рынке рекламных и коммуникационных 
услуг в целом. Распространение совре-
менных информационно-коммуникацион-
ных технологий и сокращение потреби-
тельского спроса на бытовую технику и 
электронику в совокупности обусловили 
изменения в структуре комплекса марке-
тинговых коммуникаций торговых сетей 
в пользу электронных средств коммуни-
кации вместо традиционных. Приведены 
результаты мониторинга, который осу-
ществлялся авторами с целью выявле-
ния наиболее популярных инструментов  
продвижения у покупателей электротех-
нических товаров, компьютерной техни- 
ки и средств связи. Обоснованы наибо-
лее действенные цифровые коммуни-
кации для различных по возрасту и полу  
потребителей.
Ключевые слова: маркетинговые комму-
никации, цифровой маркетинг, торговая 
сеть, бренд-коммуникации, реклама.

The article discusses digital communication mix tools of retail chains operating in the household appliances and electronics markets in Ukraine. It is empha-
sized that the peculiarities of the communication activities of trade enterprises selling household electrical goods, information and communication equipment 
are largely determined by the trends generally prevailing in the Ukrainian market of advertising and communication services. The spread of modern informa-
tion and communication technologies, devices, and the reduction in consumer household appliances and electronics demand, in aggregate, have caused 
changes in the structure of the marketing communications complex of retail chains in favor of electronic means of communication instead of traditional ones. 
The article examines three strategic models of brand communications of the leading retail chains in Ukraine, the content of appeals to consumers. The 
results of monitoring, carried out to identify the most popular promotional tools for equipment buyers, are presented. A rating of the types of activities on the 
Internet of users of personal computers and mobile communications has been created. The five most popular types of activities personal computer users 
on the Internet are engaged in are information search through search engines; viewing social networks; watching videos online; file sharing, downloading 
music, movies, and emailing. The five most popular types of activities for users of mobile devices include voice communication through mobile operators; 
sending/receiving SMS; use photo and video cameras; using mobile applications, browsing social networks, and searching for information through search 
networks. It was revealed that the age audience of the Internet and mobile communications maximally coincides with the audience of the most active buyers 
of household electrical goods, information, and communication equipment. These are age groups 20–29 and 30–39 years old. On the basis of the study, 
the most effective digital communications for consumers of household electrical appliances, computer equipment, and communication facilities of different 
age and sex are substantiated.
Key words: marketing communications, digital marketing, trade network, brand communications, advertising.

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
TRADE NETWORKS’ DIGITAL TOOLS OF MARKETING COMMUNICATIONS

Постановка проблеми. Глобальний розвиток 
інноваційних технологій, фінансово-економічна кри- 
за, пандемія зумовлюють надзвичайну динамічність 
і непередбачуваність українського ринку побутових 
електротоварів, інформаційного та комунікаційного 
обладнання. Більшості торговельних мереж, що пра-
цюють на цьому ринку, довелося стикнутися з поміт- 
ним скороченням доходу й нестабільністю прибутків. 
Це визначає необхідність пошуку ними ефективних 
засобів залучення та утримання покупців, серед яких 
одними з найбільш дієвих є маркетингові комунікації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та методичні основи традиційних засобів 
просування розглянуто у працях багатьох науков-
ців та фахівців-практиків. Проте умови здійснення 
маркетингових комунікацій протягом останнього 
десятиліття суттєво змінилися, насамперед під 
впливом стрімкого розвитку новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій. Питання розвитку циф-
рових засобів комунікаційного міксу розглядали 
С.А. Назаренко, Н.П. Скригун, К.Ю. Семененко, 
Л.В. Капінус [1], С.С. Окороков [2]; застосування 
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інноваційних технологій просування у галузі тор-
гівлі вивчали Н.В. Лужнова, В.Н. Марченко [3]; 
засоби digital-маркетингу на ринку ІТ-техніки дослі-
джували О.М. Азарян, О.В. Кужилєва, І.А. Лугов-
ська, М.М. Матвієнко, Л.А. Радкевич [4]; моделі 
бренд-комунікацій мереж магазинів електроніки 
аналізувала О.І. Лабурцева [5]. Проте праць, у 
яких би було окреслено найбільш важливі засоби 
digital-комунікацій для покупців побутових техніч-
них товарів з торговельною мережею, ще недо-
статньо. Це визначає актуальність подальших 
досліджень у цьому напрямі.

Постановка завдання. Недостатнє опрацю-
вання зазначеної тематики визначило мету статті, 
що полягає у розгляді засобів просування торго-
вельних мереж на ринку побутових електротехніч-
них товарів, електроніки та засобів зв’язку, обґрун-
туванні рекомендацій щодо вибору найбільш 
актуальних для споживачів digital-інструментів 
маркетингових комунікацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особливості комунікаційної діяльності торговель-
них мереж з продажу побутових електротоварів, 
інформаційного та комунікаційного обладнання 
значною мірою визначаються тенденціями, що 
склалися на українському ринку рекламних та 
комунікаційних послуг загалом.

Динаміка бюджетів основних медіаканалів, 
за оцінками експертів Всеукраїнської рекламної 
коаліції, показує, що після 2009 р. більшість кана-
лів демонструє зростання. Безперечним ліде-
ром серед медіаканалів є телевізійна реклама; 
позитивною є також динаміка TV-спонсорства. 
Приблизно стабільними залишаються бюджети 
зовнішньої та радіореклами, реклами в кінотеа-
трах. Єдиний канал, який втрачає позиції, – це 
реклама в пресі, місце якої впевнено посідає про-
сування у гіперінформаційному комп’ютерному 
середовищі. Інтернет-реклама демонструє най-
вищі темпи зростання (у 52,3 рази за 10 років). 
Серед немедійніої частини рекламно-комунікацій-
ного ринку України з 2010 р. набирає популярність 
Loyalty Marketing (розсилання листів, управління 
базами даних, діяльність контакт-центрів) [6].

О.І. Лабурцева у групі мереж магазинів елек-
троніки ідентифікує три стратегічні моделі бренд-
комунікацій. Перша група («Ельдорадо», «Фок-
строт») – це мережі, що найдовше працюють на 
ринку, дотримуються «традиційної» комунікаційної 
стратегії, орієнтуючись на аудиторію середнього 
віку. Вони інтенсивно використовують телеба-
чення, значно менше зовнішню рекламу, інтен-
сивність рекламного просування в соціальних 
мережах та в Інтернеті є середньою. Друга група 
(«Алло», “Comfy”, “MOYO”) використовує телере-
кламу на середньому рівні; водночас у соціальних 
мережах демонструє помітно вищу активність, ніж 
попередня група. Активністю реклами в Інтернеті 

вирізняється лише «Алло». Комунікаційна бренд-
стратегія торговельної мережі «Цитрус» доко-
рінно інша: відмова від реклами на телебаченні, 
проте лідерство за рекламою в Інтернет, зокрема 
за відеорекламою, що свідчить про орієнтацію на 
молодіжну аудиторію. «Цитрус» також має най-
більше сторінок у різних соціальних мережах, хоча 
їхня активність середня [5].

Звісно, під впливом сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та відповідних змін у 
вподобаннях споживачів протягом останніх років 
знижується активність «традиційних» комунікацій 
на користь цифрових. Для успішного розвитку тор-
говельні мережі будуть намагатися застосовувати 
інструменти цифрового маркетингу, у складі яких 
вже є або можуть бути веб-сайт, інтернет-реклама, 
контент-маркетинг, пошуковий маркетинг (вклю-
чаючи оптимізацію пошукових систем, маркетинг 
пошукових систем), електронний маркетинг, мар-
кетинг соціальних медіа (SMM), вірусний марке-
тинг, відеомаркетинг, голосовий пошук, інтернет-
реклама, мобільний маркетинг тощо. У цифровому 
маркетингу не існує стандартної покрокової стра-
тегії та конкретного набору інструментів, які би 
працювали однаково добре для будь-якого під-
приємства або аудиторії. Перш ніж здійснювати 
просування, необхідно визначити цільову аудито-
рію, проаналізувати важливість для неї каналів та 
інструментів комунікації.

В рамках нашого дослідження вивчалося вико-
ристання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій покупцями побутових електротоварів, 
інформаційного та комунікаційного обладнання 
задля обґрунтування найбільш важливих та діє-
вих маркетингових комунікацій для різних катего-
рій споживачів.

Однією з найбільш важливих соціодемографіч-
них ознак, за якою можливо й доцільно сегменту-
вати для відповідної диференціації комунікації, є 
вік покупців. В табл. 1. подано результати оціню-
вання представниками вікових груп відносної важ-
ливості для них різних інструментів комунікації, що 
допомагає зробити вибір інструментів, найбільш 
бажаних для кожної групи.

З урахуванням тенденцій, що склалися на укра-
їнському ринку медіа, цільову орієнтацію марке-
тингових комунікацій на ті чи інші сегменти спожи-
вачів найзручніше здійснювати за базами даних, 
які формують практично всі торговельні мережі, 
з використанням інструментів цифрових комуні-
кацій, тобто мережі Інтернет через персональні 
комп’ютери та мобільний зв’язок [1; 3; 4; 5].

Зміст звернень до споживачів може бути різ-
ним: статті, інфографіка, фотографії, відео можуть 
поширюватися через різні засоби мережі Інтернет, 
такі як веб-сайт, сторінки в соціальних мережах, 
електронна пошта, відеоканали на “YouTube”, а 
також через різні технічні пристрої.
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В табл. 2 подано інформацію щодо часток різ-
них вікових груп респондентів серед тих, хто корис-
тується Інтернетом через стаціонарні та переносні 
комп’ютери (ноутбуки, комп’ютерні планшети).

Найбільш активними користувачами Інтернету 
через персональні комп’ютери є споживачі віком 
до 40 років, особливо 20–29 років. Якщо пошукові 
системи, соціальні мережі, електронне листування 
та перегляд даних про товари на сайтах підпри-
ємств актуальні для всіх вікових категорій, то про-
слуховування музики онлайн, онлайн-ігри, участь 
у форумах, ведення блогів – це сфера інтересів 
молоді, а обміном текстовими повідомленнями 
(наприклад, ICQ) та переглядом програм теле-
бачення, які вже пройшли свій пік популярності, 
більше цікавляться споживачі середнього віку. Це 
необхідно враховувати під час орієнтації марке-
тингових комунікацій на ту чи іншу вікову групу.

На рис. 1 подано рейтинг видів діяльності в мережі 
Інтернет користувачів персональних комп’ютерів  
(з розподілом на чоловічу та жіночу аудиторії), скла-
дений за результатами нашого дослідження.

У п’ятірку найбільш популярних видів діяль-
ності користувачів персональних комп’ютерів 
в мережі Інтернет увійшли пошук інформації 
через пошукові системи (98,00% респондентів); 
перегляд соціальних мереж (89,75%); перегляд 
відео онлайн (81,75%); обмін файлами, заванта-
ження музики та фільмів (77,50%); електронне 
листування (77,50%). Також відносно популярні 
ІР-телефонія (“Skype”, “Viber”, “WhatsApp” тощо; 
71,5%) та перегляд даних про товари й послуги на 
сайтах підприємств (69,50%). Надалі популярність 
помітно скорочується. Отже, доцільно рекомен-

дувати торговельним мережам найбільш активно 
використовувати контекстну рекламу та SEO-
оптимізацію сайтів, рекламу в соціальних мережах 
(“Facebook”, “Instagram” тощо); створення вірусних 
відео, які поширюватимуться через платформу 
“YouTube”; розсилання повідомлень електронною 
поштою, а також повідомлень у “WhatsApp”, “Viber” 
тощо тим споживачам, які внесені до баз даних. 
Поза сумнівом, надзвичайно важливу роль віді-
грають зручні та забезпечені актуальною інфор-
мацією сайти мереж.

Розподіл даних за статтю респондентів пока-
зав, що чоловіки більш активні в таких видах 
діяльності, як участь у форумах (чоловіки ста-
новлять 69,51% серед усіх, хто надав відповідь); 
перегляд програм телебачення (64,75%); онлайн-
ігри (59,84%); відвідування інформаційно-спожив-
чих порталів (58,16%); перегляд даних про товари 
й послуги на сайтах підприємств (55,76%); прослу-
ховування музики онлайн (53,77%) (рис. 2).

Крім того, під час читання онлайн інформацій-
них ресурсів чоловіки з великим відривом ліди-
рують серед читачів спеціальних електронних 
журналів з комп’ютерної техніки (щодо ділових 
та суспільно-політичних видань, то їх однаковою 
мірою переглядають і чоловіки, і жінки).

Жінки більш активні в обміні текстовими пові-
домленнями (60,12%), веденні блогів (57,89%), 
обміні файлами, завантаженні музики та філь-
мів (55,16%), перегляді відео онлайн (55,05%), 
ІР-телефонії (54,20%) та електронному листуванні 
(53,31%). Щодо перегляду соціальних мереж та 
читання онлайн інформаційних ресурсів, то частки 
чоловіків і жінок тут приблизно однакові (рис. 3).

Таблиця 1
Найбільш важливі інструменти маркетингові комунікації для різних вікових груп споживачів 

побутових електротоварів, інформаційного та комунікаційного обладнання
Вікова група Інструменти маркетингової комунікації

50 років і старше Спонсорство, реклама на телебаченні, реклама в друкованих ЗМІ, сайт торговельної мережі, 
технічний опис в онлайн-каталозі мережі.

40–49 років

Поради друзів, знайомих, належність магазину до конкретної мережі, знижки постійним покуп-
цям, знижка за комплект, подарунок у комплекті, розпродаж, розіграш призів, подарунки, 
реклама в друкованих ЗМІ (журнали, газети), реклама в (на) транспорті, відгуки про мережу, 
включаючи інформаційно-споживчі портали, реклама електронною поштою.

30–39 років

Сайт торговельної мережі, технічний опис в онлайн-каталозі мережі, реклама в соціальних 
мережах, термін існування мережі, спонсорство, “Trade in” (старе на нове з доплатою), роз-
продаж, подарунки, зовнішнє оформлення місця продажів (фасад будівлі, вітрина, вивіска), 
внутрішня реклама на місці продажу (в торговельній залі).

20–29 років

Соціально-етичний імідж мережі (турбота про співробітників, покупців, зовнішнє середовище, 
суспільство), популярність, престижність магазину, позитивний досвід попередньої покупки, 
належність магазину до конкретної мережі, спонсорство, знижка за комплект, розстрочка, 
реклама на радіо, зовнішня реклама, реклама в поштову скриньку (регулярна публікація това-
рів і цін у друкованих матеріалах магазину), розважальні, навчальні програми в торговельних 
залах, сайт торговельної мережі, технічний опис в онлайн-каталозі мережі, реклама в соціаль-
них мережах, реклама в Інтернеті (банерна, контекстна, огляди на інтернет-ресурсах).

19 років  
і молодше

Мобільні технології (ММS, SMS, мобільні аплікації, QR-код), знижки за акціями, реклама на 
телебаченні.

Джерело: розроблено авторами за результатами власного дослідження
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Отже, можна зробити висновок, що чоловіки в 
мережі Інтернет віддають перевагу професійним 
інтересам (форуми, онлайн-журнали) та розвагам, 
а жінки – спілкуванню; виявлені закономірності 
можуть бути враховані за необхідності орієнтувати 
комунікації більшою мірою на чоловічу або жіночу 
аудиторії.

Розвивається ІТ-галузь, пропонуючи нові 
можливості для мобільної реклами, яка стає 
оптимальним інструментом для комунікації з 
аудиторією, а саме з користувачами мобіль-
них телефонів, що активно реагують на якісні 
рекламні пропозиції, пересилають їх знайомим, 
«діляться» посиланнями в соціальних медіа, в 
результаті чого інформація про технічні новинки 
або зниження цін поширюється миттєво. В табл. 
3 подано інформацію щодо часток різних вікових 
груп респондентів серед тих, хто здійснює ті чи 
інші види діяльності в Інтернеті за допомогою 
мобільних пристроїв.

Найбільш активними користувачами мобільних 
пристроїв є споживачі віком до 40 років, особливо 
20–29 років. Такі інструменти, як голосовий зв’язок 
(наприклад, телефонні дзвінки клієнтам, що вне-
сені в базу даних), розсилання SMS, контекстна 
реклама та SEO-оптимізація сайтів, забезпечу-
ють вихід практично на всі вікові аудиторії. Щодо 
завантаження та експлуатації мобільних додат-
ків, відвідування соціальних мереж з мобільного 
пристрою, то це сфера інтересів більш молодого 
покоління. Відправлення/отримання MMS, пере-

гляд відео та програм телебачення більш типові 
для представників середнього віку. Вихід на ауди-
торію старше 50 років через використання мобіль-
них пристроїв взагалі видається недоцільним. Ці 
закономірності необхідно враховувати під час орі-
єнтації маркетингових комунікацій на ту чи іншу 
вікову групу.

На рис. 4 подано рейтинг видів діяльності 
користувачів мобільних пристроїв (з розподілом 
на чоловічу та жіночу аудиторії), складений за 
результатами нашого дослідження.

У п’ятірку найбільш популярних видів діяльності 
користувачів мобільних пристроїв увійшли голосовий 
зв’язок через мобільних операторів (100,00% рес-
пондентів); відправлення/отримання SMS (98,0%); 
використання фото- і відеокамер (98,0%); вико-
ристання мобільних додатків (87,25%), перегляд 
соціальних мереж та пошук інформації через 
пошукові мережі (по 67,50%). Також відносно 
популярні перегляд відео (60,75%), відправлення/
отримання MMS (57,25%) та прослуховуван- 
ня музики через mp3-плеєр (53,25%). Решту видів 
діяльності використовують менше 50% респон-
дентів. Отже, доцільно рекомендувати торго-
вельним мережам найбільш активно використо- 
вувати SMS-розсилання споживачам, які внесені до 
баз даних (а також повідомлень через “WhatsApp”, 
“Viber”, оскільки вони можуть бути доповнені 
зображеннями, технологічно поширюються прос- 
тіше, ніж, наприклад, MMS; проте, додат- 
ками поки що користуються значно менше рес-

Таблиця 2
Частки вікових груп респондентів серед тих, хто користується мережею Інтернет  

через персональні комп’ютери, %

Можливості Інтернету Вікові групи, років
19 і менше 20–29 30–39 40–49 50–55

Пошук інформації через пошукові системи 25,00
Перегляд соціальних мереж 30,64
Перегляд відео онлайн 35,78
Обмін файлами, завантаження музики й фільмів 25,81
Електронне листування 24,17
ІР-телефонія 36,36
Перегляд даних про товари й послуги на сайтах 
підприємств 31,29

Прослуховування музики онлайн 29,25
Читання онлайн інформаційних ресурсів 34,36
Обмін текстовими повідомленнями 31,90
Перегляд програм телебачення 30,94
Відвідування інформаційно-споживчих порталів 36,07
Онлайн-ігри 36,73
Участь у форумах 30,49
Ведення блогів 45,6%

 Примітки: відсотки зазначені для тієї вікової категорії, частка якої серед користувачів є найбільшою

Інтенсивність використання можливості: - висока;  - середня;  - низька.

 Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження
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Рис. 1. Рейтинг видів діяльності в мережі Інтернет користувачів персональних комп’ютерів  
(частки респондентів, %)

Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження

Рис. 2. Види діяльності в мережі Інтернет чоловіків-користувачів ПК, %

Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження

 

69,51

64,75

59,84

58,16

55,76

53,77

0 10 20 30 40 50 60 70 80

участь у форумах

перегляд програм телебачення

онлайн-ігри

відвідування інформаційно-споживчих 
порталів

перегляд даних про товари й послуги на 
сайтах підприємств

прослуховування музики онлайн

Кількість, %

В
ид
и 
ді
ял
ьн
ос
ті

 



67

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

пондентів, ніж стандартним мобільним зв’язком). 
Актуальним питанням є створення фірмових 
мобільних додатків торговельних мереж, які  
дають змогу підтримувати постійний зв’язок з 
брендом. Як і в середовищі Інтернету, залиша-
ються доцільними вірусні відео, реклама у соці-
альних мережах, контекстна реклама у пошуко-
вих системах, SEO-оптимізація офіційних сайтів; 
особливо слід наголосити на необхідності під-
тримувати мобільні версії сайтів, які б однаково 
вдало відображалися на всіх мобільних при-
строях. Створення на сайтах особистих кабінетів 

споживачів, де міститься вся контактна інформа-
ція, дає змогу реалізувати концепцію омнікана- 
льного маркетингу, тобто розпізнавати споживача 
й пропонувати йому одні й ті самі програми лояль-
ності, з якого би пристрою він не звернувся до 
місць продажу мережі.

Розподіл даних за статтю респондентів пока-
зав, що чоловіки більш активні в таких видах 
діяльності, як використання GPS, тобто глобаль-
ної системи позиціонування (чоловіки становлять 
78,29% серед усіх, хто надав відповідь); перегляд 
відео (66,67%); електронна пошта (61,99%); пере-

Рис. 3. Види діяльності в мережі Інтернет жінок-користувачів ПК, %

Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження

Таблиця 3
Частки вікових груп респондентів серед користувачів Інтернету через мобільні пристрої, %

Можливості Інтернету Вікові групи, років
19 і менше 20–29 30–39 40–49 50–55

Голосовий зв’язок через мобільних операторів 22,25
Відправлення/отримання SMS 25,77
Фото- і відеокамери 26,02 26,02
Використання мобільних додатків 26,93
Перегляд соціальних мереж 35,19
Пошук інформації через пошукові системи 29,63
Перегляд відео 30,04
Відправлення/отримання MMS 28,38
mp3-плеєр 32,86
ІР-телефонія 29,53
Текстові мессенджери 29,53
Завантаження нових додатків 38,01
Електронна пошта 28,65
Відеозв’язок 34,15
Bluetooth (безпровідний короткохвильовий 
зв’язок) 36,31

GPS (глобальна система позиціонування) 37,21
Перегляд телебачення 32,56
Приватні повідомлення в соціальних мережах 46,51

  
   Примітки: відсотки зазначені для тієї вікової категорії, частка якої серед користувачів є найбільшою

Інтенсивність використання можливості: - висока;  - середня;  - низька.

 Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

68 Випуск 55-1. 2020

гляд телебачення (55,81%); завантаження нових 
додатків (52,63%); прослуховування музики через 
mp3-плеєр (52,58%) (рис. 5).

Жінки більш активні у перегляді соціальних 
мереж (58,89%), використанні текстових месендже-
рів (55,44%), відправленні/отриманні MMS (53,71%), 
ІР-телефонії (53,37%) та відправленні/отриманні 
SMS (52,55%) (рис. 6). Чоловіки у використанні 
мобільного зв’язку також віддають перевагу техніч-
ним аспектам (GPS, завантаження нових додатків) 

та розвагам, а жінки – спілкуванню; ці закономірності 
потрібно враховувати під час орієнтування комуніка-
цій на чоловічу або жіночу аудиторію.

Висновки з проведеного дослідження. 
Серед основних тенденцій рекламно-інформа-
ційного ринку прогнозується зміна моделі спо-
живання інформації та послуг користувачами. 
Найбільш популярними є види віртуальної актив-
ності, пов’язаної з покупками товарів і послуг, 
а саме пошук та аналіз інформації, будь то 

Рис. 4. Рейтинг видів діяльності користувачів мобільних пристроїв (частка респондентів, %)

Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження
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читання відгуків інших споживачів, пошук товарів 
в Інтернеті, використання сервісів, пов’язаних 
з визначенням місця розташування, або порів-
няння цін у звичайних магазинах. Лідерство 
вдасться зберегти підприємствам, які активно 
підтримують інноваційну політику просування. 
Вікова аудиторія Інтернету та мобільного зв’язку 
максимально збігається з аудиторією найбільш 
активних покупців побутових електротоварів, 
інформаційного та комунікаційного обладнання 
(це вікові групи 20–29 та 30–39 років). Оскільки 
саме інструменти digital-комунікацій дають змогу 
забезпечити індивідуальну адаптацію марке-
тингових пропозицій до вимог і потреб кожного 
покупця, саме ця група інструментів має бути 
пріоритетною в діяльності торговельних мереж з 
продажу побутової техніки, електроніки та засо-
бів зв’язку.

Рис. 5. Рейтинг видів діяльності чоловіків-користувачів мобільних пристроїв (частка респондентів, %)

Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження

Рис. 6. Рейтинг видів діяльності жінок-користувачів мобільних пристроїв (частка респондентів, %)

Джерело: складено авторами за результатами власного дослідження
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У статті показано особливості перебігу 
інноваційного процесу на підприємст- 
вах через його моделі. Доведено, що роз-
роблення моделі інноваційної діяльності 
на підприємствах індустрії гостинності 
є важливим завданням в аспекті підви-
щення їх інноваційної активності. Зобра-
жено еволюцію моделей інноваційного 
процесу на підприємствах. Зазначено, що 
інноваційний процес має лінійний послі-
довний характер, а початковим етапом 
його розвитку була модель «технологіч-
ний поштовх». Проілюстровано модель 
інноваційного процесу «виклик попиту».  
Описано перехід до інтерактивної, так 
званої поєднаної моделі інноваційного 
процесу. Висвітлено ланцюгову модель, 
авторами якої є С. Клайн і Н. Розенберг. 
Виявлено, що інтегрована модель є при-
йнятною під час організації інноваційних 
процесів на підприємствах індустрії гос-
тинності. Розглянуто основний зміст 
моделі «відкритих» інновацій. Підсумо- 
вано, що слід здійснювати безперервне 
вивчення досвіду інноваційної діяльності 
інших підприємств; здатність підпри-
ємства розпізнавати цінність нової 
зовнішньої інформації, засвоювати її є 
вкрай важливою на підприємствах інду-
стрії гостинності.
Ключові слова: інноваційний процес, інду-
стрія гостинності, модель інноваційної 
діяльності, інноваційна діяльність, іннова-
ція, сфера послуг.

В статье показаны особенности инноваци-
онного процесса на предприятиях через его 
модели. Доказано, что разработка модели 
инновационной деятельности на предпри-
ятиях индустрии гостеприимства является 
важным заданием в аспекте повышения их 
инновационной активности. Изображена эво-
люция моделей инновационного процесса на 
предприятиях. Указано, что инновационный 
процесс имеет линейный последовательный 
характер, а начальным этапом его развития 
была модель «технологический толчок». 
Проиллюстрирована модель инновацион-
ного процесса «вызов спроса». Описан пере-
ход к интерактивной, так называемой объ-
единенной модели инновационного процесса. 
Освещена цепная модель, авторами которой 
являются С. Клайн и Н. Розенберг. Выявлено, 
что интегрированная модель является 
приемлемой при организации инновацион-
ных процессов на предприятиях индустрии 
гостеприимства. Рассмотрено основное 
содержание модели «открытых» инноваций. 
Подытожено, что следует осуществлять 
непрерывное изучение опыта инновационной 
деятельности других предприятий; способ-
ность предприятия распознавать ценность 
новой внешней информации, усваивать ее 
является крайне важной на предприятиях 
индустрии гостеприимства.
Ключевые слова: инновационный процесс, 
индустрия гостеприимства, модель инно-
вационной деятельности, инновационная 
деятельность, инновация, сфера услуг.

The article considers the global ranking of innovations for 2019 in order to prove the potential development opportunities for domestic enterprises in the hos-
pitality industry. The peculiarities of the course of the innovation process at enterprises through the models of the innovation process are shown. It is proved 
that the development of a model of innovative activity at the enterprises of the hospitality industry is an important task in terms of increasing their innovative 
activity. The evolution of models of innovation process at the enterprises is represented. It is noted that the innovation process is linear and consistent, and 
the initial stage of its development was the model of “technological impetus”, which is described in the article. The model of the innovation process “demand 
demand” is illustrated, which is created on the basis of scientific researches of K. Freeman, J. Schmuckler and P. Drucker. The sequence of its stages is 
shown. The transition to an interactive, so-called combined, model of the innovation process is described. The chain model of S. Klein and N. Rosenberg 
is highlighted, in which they first paid attention to knowledge management. It is noted that the chain model of innovation processes can be applied to the 
hospitality industry in terms of using knowledge and research to design their own innovations. It is revealed that the integrated model is acceptable in the 
organization of innovation processes in the hospitality industry. The main content of the model of “open” innovations is considered. It is noted that most 
service innovations are not protected by licenses and patents, it is not profitable for hospitality companies to “share” their own developments with others, 
systematized advantages and disadvantages of the hospitality industry in the implementation of innovation. It is concluded that the continuous study of the 
experience of innovation of other enterprises; the company’s ability to recognize the value of new external information, assimilate it and apply it for com-
mercial use can be applied in the hospitality industry, it will be useful to study the experience of innovation by enterprises in various fields.
Key words: innovation process, hospitality industry, model of innovation activity, innovation activity, innovation, service sphere.

Постановка проблеми. Нині інновації є дуже 
актуальною темою в питаннях ведення бізнесу в 
індустрії гостинності. Інноваційні технології ство-
рюютьвисокий та стабільний попит і допомагають 
займати та утримувати лідерські позиції на ринку 
індустрії гостинності. Без інновацій в індустрії гос-
тинності підприємствам було б складніше функ-
ціонувати, адженовітні універсальні та унікальні 
технології і продукти полегшують процес ведення 
підприємницької діяльності.

В умовах високого рівня глобалізації та конку-
ренції на ринках індустрії гостинності важливо не 

тільки надавати якісний та висококласний сервіс, 
але й регулярно розширювати асортимент пропо-
нованих послуг, впроваджувати в роботу підпри-
ємств передові технології, автоматизувати про-
цеси, а також навчати персонал новим методам 
обслуговування й роботі з інноваційним облад-
нанням. Інновації є сучасним двигуном торгівлі. 
Чим більш надзвичайним та унікальним є під- 
приємство або послуги, які воно надає, тим більше 
ймовірність того, що організована діяльність  
стане висококонкурентною та приверне постій- 
них споживачів.
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Однак необхідно також пам’ятати про те, що 
будь-яка інноваційна активність – це ризик, який 
може негативно позначитися на роботі, престижі 
підприємства й навіть привести його до банкрут-
ства, тому перш ніж починати займатися інновацій-
ною діяльністю, потрібно розібратися в таких понят-
тях, як «інновація» та «інноваційний проєкт», а 
також відповісти на питання про те, як здійснювати 
інноваційну діяльність (якими методами) в сучас-
них ринкових умовах; якими ризиками характери-
зується інноваційна діяльність і як їх мінімізувати; 
які інноваційні підходи необхідно застосовувати 
підприємствам індустрії гостинності; які тенденції 
в інноваціях будуть спостерігатися найближчими 
роками на ринку бізнесу індустрії гостинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на велику кількість наукової літера-
тури, присвяченої інноваційному менеджменту 
та маркетингу, управлінню інноваціями на підпри-
ємствах різних галузей, нині важко знайти цілісне 
дослідження інноваційної діяльності індустрії  
гостинності, яке би повною мірою охарактеризу-
вало сучасну ситуацію. Важливий внесок у вирі-
шення проблем інноваційної стратегії розвитку  
підприємства здійснили такі відомі вчені, як  
В. Беседін [1], О. Гаврилюк [2], А. Гальчинський, 
В. Геєць [3], A. Градов [4], Г. Мінцберг, Б. Альстренд, 
Д. Лемпел [5], М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі [6], 
І. Седікова [7], О. Каламан [8]. Вагомі дослідження 
індустрії гостинності були проведені Г. Алєйніко-
вою [9], Г. Балабановим, Р. Гришком [10], К. Вороно-
вою [11], Ю. Земліною [12], В. Квартальновим [13], 
В. Любарець [14] та іншими вченими.

Постановка завдання. Однак у наведених 
наукових працях недостатньо вивчені питання 
щодо моделей інноваційного процесу підприємств 
індустрії гостинності, тому метою статті є дослі-
дження саме цього наукового напряму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для ефективного здійснення інноваційної діяль-
ності необхідно мати уявлення про особливості 
перебігу інноваційного процесу. Для цього розро-
бляють спеціальні моделі. Варто відзначити, що 
в науковій літературі представлено два варіанти 
назви цих моделей, а саме «моделі управління 
інноваційним процесом» і «моделі інноваційного 
процесу». На наш погляд, друга назва найбіль-

шою мірою відповідає змісту моделей, адже в них 
відображені принципи протікання інноваційного 
процесу, але не містяться методи управління ним 
[15, с. 86]. Проте модель інноваційного процесу, 
що відображає його специфічність, може висту-
пати методом управління інноваційною діяльністю 
підприємства. Необхідно відзначити, що більшість 
представлених у літературі моделей виходить за 
рамки опису інноваційного процесу, будучи моде-
лями інноваційної діяльності.

Досі в науковій літературі не знайшли свого 
відображення моделі інноваційної діяльності на 
підприємствах індустрії гостинності [15, c. 86]. 
Несформованість методичних основ здійснення 
інноваційної діяльності може бути наслідком того, 
що менеджери підприємств індустрії гостинності, 
здійснюючи інновації, покладаються на свій обме-
жений, не завжди вдалий досвід, а іноді й зовсім 
відмовляються від їх реалізації. Таким чином, 
розроблення моделі інноваційної діяльності на 
підприємствах індустрії гостинності є важливим 
завданням в аспекті підвищення їх інноваційної 
активності. У літературі представлена велика кіль-
кість моделей інноваційного процесу. Їхній послі-
довний розвиток з урахуванням мінливих з часом 
умов діяльності компаній є еволюцією моделей 
інноваційного процесу на підприємствах (рис. 1).

Багато з моделей, розроблених у кінці минулого 
століття, залишаються актуальними [15, c. 86]. 
Доцільно розглянути ці моделі в аспекті їхньої 
застосовності для використання на підприємствах 
індустрії гостинності.

В середині минулого століття вчені вважали, 
що інноваційний процес має лінійний послідовний 
характер. Першим класом моделей інноваційного 
процесу була модель «технологічний поштовх» 
(“technology push”, “science push”), першорядна 
роль у якій відводилась науковим дослідженням і 
розробкам як основним джерелам інновацій. Вона 
мала певну послідовність: фундаментальні та 
прикладні дослідження → дослідно-конструктор-
ські розробки → виробництво → збут товару.

Передбачалося, що всі нові ідеї обов’язково 
залучать споживача, а нове знання завжди пере-
твориться на інновацію. Тим часом говорити про 
фундаментальні дослідні розробки як основні 
джерела інновацій, на наш погляд, не зовсім пра-

Рис. 1. Еволюція моделей інноваційного процесу [16]

 

 

1. Модель 
«технологічний 

поштовх» 

2. Мо-
дель 

«виклик 
попиту» 

3. Поєднана 
модель 
(1+2) 

4. Ланцю-
гова модель 
Клайна-

Розенберга 

5. Модель 
інтегрованих 
мереж та 
ланцюгів 

6. Модель 
Чесбро 
на основі 

«відкритих»
інновацій



73

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

вильно. Використання проривних (радикальних) 
високотехнологічних інновацій більш характерне 
для підприємств сфери матеріального виробни-
цтва, ніж сфери послуг. Техніко-технологічні ново-
введення в індустрії гостинності застосовуються 
переважно для оптимізації та підтримки роботи 
підприємства й мають прикладний характер. Для 
підприємств індустрії гостинності більш важли-
вими є інновації, спрямовані на взаємодію зі спо-
живачем та підвищення його задоволеності послу-
гами, які надаються [15, с. 87].

В кінці 1960-х – на початку 1970-х рр. за сту-
пенем розвитку маркетингу та більш всебічного 
вивчення поведінки споживачів, їхніх потреб і пере-
ваг прийшло усвідомлення того, що саме запити 
споживачів є головним джерелом інновацій. При-
хильниками цього підходу були такі вчені, як К. Фрі-
мен, Й. Шмуклер і П. Друкер, які розглядали іннова-
ційний процес так само, як Й. Шумпетер, а саме як 
лінійну послідовність етапів, проте вже враховували 
вплив споживчих переваг на процес створення й 
впровадження нововведень. Розроблена на основі 
цих наукових досліджень концепція привела до 
створення моделі інноваційного процесу «виклик 
попиту» (“market pull”, “demand pull”). Модель зво-
дилась до послідовності таких етапів: потреби → 
маркетинг → НДДКР → виробництво → збут.

Дійсно, потреби ринку частіше спонукають ком-
панії до здійснення новацій. Ж.П. Анрі зазначає, 
що, «за даними експертів, джерелами інновацій 
є такі складові: 60% виходять з боку ринку, тобто 
визначаються споживачем; 25% – від техноло-
гії; 15% – з невизначених джерел, наприклад від 
винахідників» [17, с. 63].

Характер взаємодії компанії, що надає послуги 
гостинності, зі споживачем зумовлює ефектив-
ність її роботи. Таким чином, під час розроблення 
новацій підприємства індустрії гостинності мають 
враховувати особливості споживачів, виявляти, 
аналізувати та якоюсь мірою передбачати наявні 
потреби, а також створювати нові, іншими сло-
вами, активно використовувати інструменти мар-
кетингу [15, с. 87].

Модель «виклик попиту» більшою мірою 
порівняно з моделлю «технологічний поштовх» 
відображає специфіку інноваційного процесу в 
індустрії гостинності, проте вона не позбавлена 
недоліків. Зокрема, відсутня фаза «маркетинг» 
у кінці інноваційного процесу. Час виробництва 
нововведення не завжди збігається з життєвим 
циклом новації. До моменту появи нововведення 
на ринку воно може вже не повною мірою відпо-
відати споживчим очікуванням і/або технологіч-
ним можливостям виробничого процесу самого 
підприємства. «Закритість інноваційного процесу 
виявляється неефективною в умовах еволюції, що 
динамічно протікає, зовнішнього і внутрішнього 
оточення новатора» [18, с. 200].

До 1980-х рр. інноваційний процес не розгля-
дався у взаємозв’язку з бізнес-процесами під-
приємства, мав лінійний абстрактний характер. 
Наприклад, Н. Розенберг характеризує його як 
«чорний ящик» (“blackbox”), тобто спочатку ірра-
ціональний і неорганізований «процес перетво-
рення входів (інформації, ресурсів тощо) у виходи 
(нові товари, технології тощо)» [19]. Усвідомлення 
вченими й діловим середовищем цих проблем 
зумовило перехід до інтерактивної, так званої 
поєднаної моделі інноваційного процесу.

Інтерактивна поєднана модель інноваційного 
процесу представлена на рис. 2.

Відповідно до цієї моделі, організація іннова-
ційного процесу передбачає інтерактивність кож-
ного етапу. Ідея, що перетворюється в результаті 
маркетингових досліджень на нововведення, на 
кожному етапі має, крім «входу» й «виходу», «вер-
тикальні» взаємодії з ринковим середовищем і 
можливостями виробництва.

Таким чином, в інтерактивній моделі управ-
ління інноваційним процесом підприємства вра-
ховується вплив як зовнішніх (ринок та його 
потреби), так і внутрішніх (технологічна база під-
приємства, організаційна структура, корпоративна 
культура підприємства) факторів. Зміна зовніш-
нього та внутрішнього середовища вносить нові 
умови, які мають враховуватися на кожному етапі 

Рис. 2. Інтерактивна поєднана модель інноваційних процесів [18]
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створення нововведення, аж до його повної транс-
формації. Зазначені особливості протікання інно-
ваційних процесів добре корелюють зі специфі-
кою діяльності підприємств індустрії гостинності. 
Постійний моніторинг переваг споживачів (аналіз 
зовнішнього середовища) та правильно підібра-
ний персонал, що розділяє принципи гостинності 
(внутрішній фактор), є ключовими факторами 
успішності цих підприємств. З огляду на той факт, 
що клієнти часто залучені в процес обслугову-
вання й процес створення інновацій, зазначені в 
інтерактивній моделі взаємозв’язки етапів інно-
ваційного процесу з «ринком та його потребами» 
набувають ключового характеру. Важлива роль 
маркетингу в інноваційному процесі розглянутої 
моделі також добре співвідноситься з маркетинго 
орієнтованою концепцією діяльності підприємств 
індустрії гостинності [15, с. 88].

У другій половині 1980-х рр. увагу низки  
вчених привернув той факт, що створення інно-
вації за своєю природою є складним, незрозумі- 
лим, неупорядкованим процесом, тому лінійні, 
чітко структуровані моделі не можуть повністю 
відобразити зміст інноваційного процесу.  
С. Клайн і Н. Розенберг у запропонованій ними 
ланцюговій моделі вперше звернули увагу на 
управління знаннями.

Зазначена модель більшою мірою засто-
совна для великих промислових компаній,  
які самостійно займаються науковими розроб- 
ками. Для підприємств індустрії гостинності  
не характерно здійснення НДДКР (фаза НДДКР в 
інноваційному процесі відсутня) [15, с. 88]. Новації 
в таких підприємствах застосовуються виключно 
для підвищення ступеня задоволеності спожи-
вачів послугами, які надаються. Як наслідок,  
джерелами інноваційних ідей є запити й пере-
ваги клієнтів, виявлені в результаті проведення  
маркетингових досліджень. Однак багато сервіс-
них інновацій матеріалізовані в новому облад-
нанні, техніці, технологіях обслуговування, 
дизайнерських рішеннях оформлення будівель і 
приміщень тощо.

Для їхнього використання підприємствам інду-
стрії гостинності необхідно проводити аналіз наяв-
них на ринку пропозицій та здійснювати вибір ком-
паній, що здійснюють розроблення інформаційних 
технологій, виробників техніки, дизайнерських 
фірм. Таким чином, ланцюгова модель інновацій-
них процесів може бути застосована для підпри-
ємств індустрії гостинності в аспекті використання 
знань і наукових розробок для проєктування влас-
них нововведень. Варто все ж таки враховувати, 
що зв’язки підприємств індустрії гостинності з 
науково-дослідницькими компаніями менш стійкі, 
ніж підприємств сфери матеріального виробни-
цтва. Як правило, замовниками радикальних, 
тобто нових у світовому масштабі, нововведень 

є великі міжнародні мережеві компанії індустрії 
гостинності, що володіють потужними фінансо-
вими ресурсами. Середні та дрібні підприємства 
часто переймають успішні інновації, отже, для них 
ланцюгова модель інноваційних процесів не може 
бути застосована [15, с. 89].

За інтегрованою моделлю мереж і ланцю-
гів в умовах обмежених ресурсів для успішності 
інноваційної діяльності компаніям необхідно не 
тільки об’єднувати всі підрозділи підприємства, 
але й зміцнювати та створювати мережеві вза-
ємодії у зовнішньому середовищі. За останній час 
у науковій та діловій літературі з’явилося багато 
досліджень, присвячених питанням мережевого 
способу взаємодії компаній (зокрема, як способу 
поширення інновацій), що ще раз підкреслює акту-
альність розробленої у 90-х рр. XX ст. інтегрова-
ної моделі мереж і ланцюгів. З огляду на широкий 
структурний зміст індустрії гостинності характер 
взаємодії підприємств цієї сфери впливає на їхню 
ефективність. Узгодженість роботи підприємств 
індустрії гостинності є одним з найважливіших 
параметрів, за якими споживачі можуть судити про 
якість послуг. Таким чином, інтегрована модель 
мереж і ланцюгів є прийнятною під час організації 
інноваційних процесів на підприємствах індустрії 
гостинності [15].

Останнім часом все більше поширення отримує 
модель «відкритих» інновацій [19], за якої іннова-
ційний процес визначається як відкрита система. 
Для створення інновацій компанії можуть викорис-
товувати різні джерела ідей, зокрема власні дослі-
дження й розробки, а також дослідження й роз-
робки, здійснені іншими організаціями [15, с. 90]. 
Основний зміст цієї моделі полягає в тому, що 
підприємствам не варто приховувати розроблені 
ними нововведення, що з будь-яких причин не 
знайшли свого застосування; замість цього можна 
отримувати вигоду від використання цих ново-
введень іншими підприємствами через продаж і 
поширення ліцензій [19].

Під час розгляду можливостей застосування 
моделі «відкритих» інновацій в індустрії гостин-
ності слід враховувати такі моменти:

1) модель відкритих інновацій тісно пов’язана з 
поняттям «імітація інновацій», тобто з адаптацією 
вже розроблених іншими підприємствами ново-
введень для використання на власному;

2) інновації в індустрії гостинності легко копію-
ються [15, с. 90];

3) більшість інновацій в індустрії гостинності з 
огляду на свою специфіку рідко можуть бути захи-
щені патентами та ліцензіями.

А. Аль-Нсур зазначає, що «значну частину інно-
вацій в сфері послуг неможливо представити в 
патенті або як винахід» [20, с. 64].

Внаслідок того, що більшість сервісних інно-
вацій не захищена ліцензіями та патентами, під-
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приємствам індустрії гостинності не вигідно «діли-
тися» власними розробками з іншими. Однак 
з огляду на інтерактивний характер послуг, що 
надаються, їх не завжди можна захистити від копі-
ювання. Фактично більшість сервісних інновацій в 
індустрії гостинності є відкритими. Таким чином, 
підприємства індустрії гостинності під час здій-
снення інновацій мають як переваги, так і недо-
ліки. Головною перевагою є практично безпере-
шкодний доступ до інноваційних розробок інших 
компаній індустрії гостинності з можливістю їх 
копіювання та впровадження в діяльність власного 
підприємства. З іншого боку, ця перевага відкри-
тих інновацій має істотний недолік: інші підприєм-
ства індустрії гостинності також можуть переймати 
інновації у першовласника, при цьому конкурентні 
переваги від використання новацій нівелюються 
[15, с. 90]. В таких умовах успіх інноваційної діяль-
ності підприємств, на думку Т. Голдбрунера, крім 
інших факторів, буде визначатися такими, як без-
перервне вивчення досвіду інноваційної діяль-
ності інших підприємств; здатність підприємства 
розпізнавати цінність нової зовнішньої інформа- 
ції, засвоювати її та застосовувати для комерцій-
ного використання [21, с. 172]. Ми поділяємо цю 
точку зору й вважаємо, що ці положення можуть 
бути застосовані на підприємствах індустрії гос-
тинності, при цьому корисним буде вивчення 
досвіду здійснення інновацій підприємствами різ-
них сфер діяльності.

Підсумовуючи результати вивчення поданих 
у літературі моделей інноваційного процесу, ми 
виділяємо певні їхні аспекти, які можуть бути 
використані для розроблення моделі інноваційної 
діяльності на підприємствах індустрії гостинності. 
Наглядно представляємо їх у вигляді табл. 1.

Висновки з проведеного дослідження. 
В проведеному дослідженні розглянуто наявні 
моделі інноваційних процесів. Проведено аналіз 
застосовуваних моделей на підприємствах інду-
стрії гостинності та проілюстровано застосування 

перерахованих моделей для досліджуваної галузі. 
В результаті вивчення поданих у літературі моде-
лей інноваційного процесу були виділені деякі їхні 
аспекти, які були використані для розроблення 
моделі інноваційної діяльності на підприємствах 
індустрії гостинності. Таким чином, можна підсу-
мувати, що безперервне вивчення досвіду іннова-
ційної діяльності інших підприємств; здатність під-
приємства розпізнавати цінність нової зовнішньої 
інформації, засвоювати її та застосовувати для 
комерційного використання можуть бути застосо-
вані на підприємствах індустрії гостинності, при 
цьому корисним буде вивчення досвіду здійснення 
інновацій підприємствами різних сфер діяльності.
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Таблиця 1
Моделі інноваційних процесів  

в контексті застосування на підприємствах індустрії гостинності
Модель  

інноваційного процесу
Характерна риса моделі  

в контексті застосування на підприємствах індустрії гостинності
«Технологічний поштовх» Інноваційний процес як сукупність етапів.
«Виклик попиту» Запити й переваги споживачів як головне джерело інновацій.

Інтерактивна поєднана Повторна перевірка новації на кожному етапі її формування та коригування з 
урахуванням очікувань ринку й можливостей підприємства.

Ланцюгова модель  
Клайна-Розенберга

Нелінійний характер протікання інноваційних процесів; взаємодія з іншими 
підприємствами у зовнішньому середовищі для здійснення власного інноваційного 
процесу.

Інтегрована модель  
мереж і ланцюгів

Об’єднання підприємств у ланцюгу та мережі для здійснення інноваційного 
процесу.

Модель відкритих інновацій Зовнішнє середовище як джерело інноваційних ідей підприємства

Джерело: [15, с. 91]
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В умовах зростаючої конкуренції на ринку 
готельно-ресторанних послуг необхідним 
стає впровадження новітніх методів оці-
нювання якості обслуговування споживачів. 
У сучасних економічних умовах управління 
якістю сервісу перетворилося на основний 
фактор підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств ресторанного бізнесу 
України. Для задоволення потреб сучасних 
споживачів у якісних послугах є необхідність 
постійного вдосконалення методів забез-
печення, оцінки та управління якістю, що 
актуалізує напрями подальших наукових 
досліджень. Основна проблема, яка постає 
майже перед усіма аналітиками менедж-
менту якості послуг, полягає у виборі від-
повідної методики, за допомогою якої можна 
здійснювати певні кількісні вимірювання.Фор-
мування механізму оцінки якості обслугову-
вання дає змогу керівництву підприємств 
удосконалювати інструменти управління 
якістю послуг, суттєво зменшувати трудо-
місткість розрахунків і дозволить здійснити 
обґрунтований і цілеспрямований вибір комп-
лексу заходів щодо підвищення якості послуг 
ресторанів в умовах конкуренції. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
готельно-ресторані послуги, якість обслу-
говування, методи оцінювання, механізм 
оцінки.

В условиях растущей конкуренции на рынке 
гостинично-ресторанных услуг необходи-

мым становится внедрение современных 
методов оценки качества обслуживания 
потребителей. В современных экономи-
ческих условиях управление качеством 
сервиса превратилось в основной фактор 
повышения конкурентоспособности пред-
приятий ресторанного бизнеса Украины. 
Для удовлетворения потребностей совре-
менных потребителей в качественных 
услугах существует необходимость посто-
янного совершенствования методов обе-
спечения, оценки и управления качеством, 
актуализации дальнейших научных иссле-
дований. Основная проблема, которая воз-
никает почти перед всеми аналитиками 
менеджмента качества услуг, заключается 
в выборе соответствующей методики, с 
помощью которой можно осуществлять 
определенные количественные измерения. 
Формирование механизма оценки качества 
обслуживания позволяет руководству пред-
приятий совершенствовать инструменты 
управления качеством услуг, существенно 
уменьшить трудоемкость расчетов и 
позволит осуществить обоснованный и 
целенаправленный выбор комплекса меро-
приятий по повышению качества услуг 
ресторанов в условиях конкуренции.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
гостинично-ресторанные услуги, качество 
обслуживания, методы оценки, механизм 
оценки.

In the conditions of growing competition in the market of hotel and restaurant services it is necessary to introduce the latest methods of assessing the quality 
of customer service. In modern economic conditions, service quality management has become a major factor in increasing the competitiveness of restau-
rant business in Ukraine. To meet the needs of modern consumers in quality services, there is a need for continuous improvement of methods of quality 
assurance, evaluation and management, which actualizes the areas of further research. The formation of a mechanism for assessing the quality of service 
allows management to improve quality management tools, significantly reduce the complexity of calculations and will make a reasonable and targeted 
choice of a set of measures to improve the quality of restaurant services in a competitive environment. Taking into account the peculiarities of assessing 
latent indicators of service quality, the authors propose to use the method of taxonomic analysis, which has a number of significant advantages over other 
methods of multidimensional analysis. According to the results of the analysis, it is concluded that the method of integrated taxonomy allows to compare the 
quality of service in the restaurant business, operating in the same market segment. In this case, it is decided that the quality of service has a higher level of 
quality, if the degree of approximation of its quality model to the reference model is more important than the taxonomic index. The experience of experimen-
tal verification of the proposed approach to assessing the levels of service quality shows that the considered method is able to supplement the modern tools 
for measuring the quality of services of restaurant business operators. This technique can serve as a basis for further improvement of the quality of service 
of enterprises in the hotel and restaurant business in a competitive market and management decisions. It is recommended that restaurateurs direct quality 
management to the constant adaptation and improvement of modern technologies for evaluating and improving the quality of services.
Key words: competitiveness, hotel and restaurant services, quality of service, evaluation methods, evaluation mechanism, latent indicators.

Постановка проблеми Якість обслугову-
вання – невід'ємний складник ефективності роботи 
закладу ресторанного господарства. «Обслугову-
вання на вищому рівні» стало дуже актуальним 
і важливим елементом ефективного функціону-
вання закладів ресторанного господарства.

Прагнення України інтегруватися до європей-
ських і світових економічних структур вимагає 
засвоєння нових правил, що диктує ринкова еко-
номіка. У таких умовах виживають ті підприємства, 
які мають високу якість продукції, прийнятні ціни і 
найвищі орієнтири стосовно обслуговування спо-
живачів. Підприємства, які головні зусилля спря-

мовують на досягнення все більш високої якості 
послуг за відносного зменшення своїх витрат, 
забезпечують собі не тільки стабільне ринкове 
становище, а й високу рентабельність господар-
ської діяльності.

Аналіз систем оцінювання та управління якістю 
обслуговування на підприємствах ресторанного 
бізнесу демонструє їхню невідповідність сучас-
ним ринковим відносинам. Тому потребують удо-
сконалення науково-методичні підходи до про-
цесу оцінювання і, відповідно, підвищення якості 
обслуговування в закладах харчування. Одним із 
способів вирішення поставленого завдання є вико-
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ристання методу об'єднаної таксономії, який дає 
змогу більш точно і достовірно оцінювати якість 
обслуговування та якість послуг на підприєм- 
ствах загалом. Актуальність вищезазначених про-
блем, їхня практична значущість та важливість 
вирішення у найближчій перспективі визначили 
мету дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема якості товарів та послуг перебувала у 
полі зору видатних зарубіжних мислителів, нау-
ковців і професійних менеджерів: Л. Баумгартена, 
К. Гренрооса, Є. Демінга, Д. Джурана, К. Ісікави, 
Ф. Котлера, Ф. Кросбі, В. Мюлера, М. Рибова, 
С. Скобкіна, Г. Тагуті, А. Фейгенбаума, В. Шухарта 
та ін. Особливості управління якістю у сфері рес-
торанного бізнесу аналізували і досліджують нині 
такі українські вчені-економісти, як: О. Афанасєва, 
О. Белоусова, В. Кифяк, О. Корнієнко, Н. Кудла, 
М. Мальська, С. Мельниченко, С. Нездоймінов, 
В. Охота, Н. Пятницька, О. Решетняк, Т. Томаля, 
О. Шикіна, Л. Яцун та ін.

Проте, віддаючи належне науковій значущості 
праць зазначених науковців, можна констатувати, 
що певне коло питань концептуального, методо-
логічного та методичного характеру, пов’язане з 
проблемою управління якістю послуг у ресторан-
ному бізнесі, є не досить розробленим. Особливо 
це стосується методичних засад та практичних 
рекомендацій з оцінювання якості послуг, визна-
чення методів оцінювання якості послуг на під-
приємствах ресторанної сфери. Відсутній комп-
лексний підхід до оцінювання рівня якості послуг 
підприємств ресторанного бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для нашого дослідження варто звернути увагу на 
модель поліпшення якості Джозефа М. Джурана. 
У своїй класичній праці «Революція в управлінні 
підприємством» він представляє комплексну тео-
рію управління якістю. У її основу покладено пропо-
новану систему щодо революційного покращення. 
Учений визначає революцію як «зміну, динамічний 
і рішучий перехід на новий, більш високий рівень 
продуктивності». Він виступає проти контролю, 
який означає «слідувати курсом, строго дотриму-

ватися стандартів, перешкоджати змінам». Проте 
не всякий контроль варто вважати негативним, не 
всі революції корисні. Революція і контроль розгля-
даються як продовження одне одного. Науковець 
наголошує на розумінні менеджерами установок, 
структури і методології, необхідних як для прове-
дення революції, так і для впровадження контр-
олю, і їх відмінностей одне від одного. Модель 
Джозефа М. Джурана охоплює безліч аспектів. Він 
вивчав широке коло питань планування та орга-
нізації, адміністративної відповідальності за якість 
і значення установки на досконалість. Крім того, 
був переконаний, що якість є підсумком не випад-
ковості, а планування. Процес поліпшення якості 
найкраще представлений у його концепції «тріада 
якості», заснованій на трьох фінансових проце-
сах, таких як: фінансове планування, фінансовий 
контроль і фінансове покращення. Є кілька інтер-
претацій тріади, і нижче ми наведемо одну з них.

Планування якості: визначте, хто ваші клієнти; 
виявіть потреби клієнтів; переведіть їхні потреби 
на мову закладу.

Контроль якості: оптимізуйте характеристики 
продукту з тим, щоб задовольнити свої потреби 
і потреби клієнтів; розробіть досконалий процес 
виробництва продукту.

Поліпшення якості: оптимізуйте процес; пере-
конайтеся, що процес створює продукт, відповід-
ний заданим вимогам; переведіть процес у кон-
кретні дії [1].

Отже, принцип «тріад якості» був розроблений 
Джозефом М. Джураном, який першим обґрун-
тував перехід від контролю якості до управління 
якістю: «управління якістю здійснюється за допо-
могою таких трьох процесів, як: планування, 
контроль, поліпшення». На основі принципів тео-
рії «тріад якості» нами пропонується розглядати 
якість послуг ресторану як тріаду складників, що 
включає якість пропонованих страв, якість проце-
сів обслуговування та якість менеджменту на під-
приємстві (див. рис. 1).

Отже, сукупність складників щодо оцінювання 
та підвищення якості послуг вельми різноманітна, 
тому може бути класифікована за багатьма різ-

Рис. 1. Модель складників якості послуг підприємства ресторанного бізнесу  
на основі концепції «тріади якості» Джозефа М. Джурана

Джерело: розроблено автором на основі [11; 12]
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ними ознаками. Традиційно такого роду класи-
фікація передбачає поділ комплексу показників 
якості на групи відповідно до таких основних кри-
теріїв, як: рівень агрегованості оцінюваних корис-
них властивостей послуг, характер розмірності 
показників якості, відповідність пропонованих 
страв стандартам, специфіка обслуговування спо-
живачів закладу [2].

Як уже зазначалося, і вітчизняні, і зарубіжні фахівці 
додержуються приблизно однакової думки щодо 
сутності цієї процедури. Оцінювання рівня якості 
послуг – це сукупність операцій, яка складається 
з вибору показників якості оцінювальної послуги, 
визначення методів оцінювання, вимірювання зна-
чень вибраних показників, порівняння їх із базовими 
та прийняття відповідних управлінських рішень [3–5].

Схематично послідовність процедури оціню-
вання якості надання послуг показано на рис. 2.

Як випливає з наведених визначення і схеми, 
оцінювання якості послуг розпочинається з  
вибору показників, за якими повинен відбуватися 
цей процес. З цього приводу є відповідні реко-
мендації, які містяться як у чинних нормативних  
документах, так і у спеціальній науковій літера-
турі. Наприклад, Державний стандарт України  
ДСТУ ISO 9004-2-96 «Управління та елементи сис-
теми якості. – Частина 2. Настанови щодо послуг» [7].

Варто також зазначити, що повної, систематизова-
ної класифікації методів оцінювання якості послуг у 
ресторанному бізнесі дотепер не розроблено. Окремі 
автори під час характеристики видів і методів оціню-
вання якості послуг у закладах харчування обмеж-
уються однією чи декількома ознаками, які, на їхню 
думку, ураховують специфіку цієї сфери діяльності.

Науковці Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко і 
М.В. Босовська поділяють методи оцінювання 
якості послуг за способом отримання інформації 

на вимірювальний, реєстраційний, органолептич-
ний та розрахунковий [3].

Комплексний метод оцінювання знайшов широке 
застосування у сучасній практиці і використовується 
більшістю підприємств сфери гостинності.

Він полягає у проведенні певних процедур, під-
сумком яких є узагальнене оціночне судження. 
Процес комплексного оцінювання включає насам- 
перед відбір тих показників, на основі яких перед-
бачається судити про рівень якості послуг загалом. 
Потім кожен із відібраних показників оцінюється 
кількісно тим чи іншим способом, і результати 
диференційних оцінок наводяться у вигляді, за 
яким їх можна зіставити. Після цього визнача-
ють коефіцієнти вагомості всіх окремих показни-
ків, тобто з’ясовують значущість кожного з них у 
загальній структурі якості послуг. Ця процедура 
здійснюється, як правило, кваліфікованими екс-
пертами. У підсумку всі диференційні показники 
разом із їхнім коефіцієнтом вагомості об’єднують в 
один комплексний показник на основі певної мате-
матичної залежності.

Якість пропонованих страв та якість обслугову-
вання в закладах харчування є латентними показ-
никами, тобто непіддатливими безпосередньому 
вимірюванню, та описуваними множиною так зва-
них ознак-симптомів. Звідси коректні результати 
оцінювання можуть бути отримані суто за допомо-
гою методів порівняльного багатовимірного ана-
лізу. Останній об'єднує цілу низку статистичних 
методів проведення зіставлення на багатовимір-
них об'єктах – структурних одиницях, що визна-
чаються набором значень декількох ознак. Нині 
апарат багатовимірного статистичного аналізу має 
в розпорядженні великий арсенал сучасних мето-
дів, що дають змогу вирішувати найрізноманітніші 
завдання з обробки багатовимірних об'єктів, вклю-

Рис. 2. Схема методики оцінювання рівня якості послуг закладів харчування

Джерело: розроблено автором на основі [6]
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чаючи методи кластерного, дискримінантного, 
факторного, компонентного (метод головних ком-
понент) і таксономічного аналізу [8].

У складі інструментарію оцінювання якості обслу-
говування на підприємствах ресторанного бізнесу, 
на нашу думку, доцільно використовувати метод так-
сономічного аналізу, що має низку істотних переваг 
порівняно з іншими методами багатовимірного ана-
лізу. Зокрема, метод таксономії вирізняється просто-
тою математичного апарату, відсутністю будь-яких 
вимог до сукупності досліджуваних об'єктів, зручні-
шим масштабом отриманих оцінок, що полегшують 
аналіз і ранжування об'єктів [9, с. 74]. 

Завдяки вказаним достоїнствам таксономіч-
ний метод нині знайшов найширше застосування 
в теорії і практиці управління підприємствами, 
зокрема, під час вирішення таких найважливіших 
тактичних завдань, як побудова дієвого механізму 
економічного стимулювання праці [10, с. 217–221], 
розроблення бізнес-планів інвестиційних проектів, 
обґрунтування ефективних шляхів підвищення кон-
курентоспроможності продукції, формування опти-
мальної виробничої програми підприємства тощо.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного дослідження узагальнено 
наукову класифікацію методів оцінювання якості 
туристичних послуг. Вона спирається на низку 
ознак: спосіб отримання інформації про якість 
послуги, джерела отримання інформації, об’єкт 
оцінювання та ін.

Доведено, що з урахуванням основних функ-
цій діяльності підприємств ресторанного бізнесу 
поняття «якість послуги» не може трактуватися 
однозначно. Цілком правомірним є виділення, 
як мінімум, трьох видів якості, які умовно можна 
назвати «якість страв», «якість обслуговування 
споживачів», «якість менеджменту». Відповідно 
до кожного із зазначених видів якості має бути 
підібраний свій методичний підхід під час оціню-
вання. Визначено, що якість обслуговування на 
підприємствах ресторанного бізнесу є латентними 
показниками, тобто показниками, непіддатливими 
безпосередньому вимірюванню, та описуваними 
множиною так званих ознак-симптомів. Тому 
коректні результати його оцінювання можуть бути 
отримані, на нашу думку, суто за допомогою мето-
дів порівняльного багатовимірного аналізу. 
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У статті розглянуто особливості управлін- 
ня фінансовою діяльністю підприємства. 
Зазначено, що господарська діяльність кож-
ного підприємства є предметом уваги широ-
кого кола учасників економічних відносин. 
Проаналізовано, що основним інструментом 
є фінансовий аналіз для об'єктивної оцінки 
фінансового стану підприємства, що аналізу-
ється. Розглянуто господарську діяльність 
підприємства, яка нерозривно пов'язана 
з його фінансовою діяльністю. Доведено, 
що підприємство самостійно фінансує всі 
напрями своїх витрат відповідно до госпо-
дарських планів, розпоряджається наяв-
ними фінансовими ресурсами, вкладаючи 
їх у виробництво продукції з метою отри-
мання прибутку. Узагальнено теоретичні 
аспекти управління фінансовою діяльністю 
підприємства у сучасних умовах господарю-
вання, а також визначено основні методи 
інформаційного та технічного забезпечення 
системи управління фінансовою діяльністю 
підприємства. 
Ключові слова: фінансовий стан, управ-
ління, підприємство, фінансова діяльність, 
суб’єкт господарювання, фінансові відносини.

В статье рассмотрены особенности управ-
ления финансовой деятельностью предпри-

ятия. Отмечено, что хозяйственная дея-
тельность каждого предприятия является 
предметом внимания обширного круга 
участников экономических отношений. 
Проанализировано, что основным инстру-
ментом служит финансовый анализ для 
объективной оценки финансового состо-
яния анализируемого. Рассмотрена хозяй-
ственная деятельность предприятия, 
которая неразрывно связана с его финан-
совой деятельностью. Доказано, что пред-
приятие самостоятельно финансирует 
все направления своих расходов в соот-
ветствии с хозяйственными планами, рас-
поряжается имеющимися финансовыми 
ресурсами, вкладывая их в производство 
продукции с целью получения прибыли. 
Обобщены теоретические аспекты управ-
ления финансовой деятельностью пред-
приятия в современных условиях хозяй-
ствования, а также определены основные 
методы информационного и технического 
обеспечения системы управления финансо-
вой деятельностью предприятия.
Ключевые слова: финансовое состоя-
ние, управление, предприятие, финансовая 
деятельность, субъект хозяйствования, 
финансовые отношения.

The article considers the features of financial management of the enterprise. It is noted that the economic activity of each enterprise is the subject of atten-
tion of a wide range of participants in economic relations. It is analyzed that the main tool is financial analysis to objectively assess the financial condition 
of the enterprise under analysis. The economic activity of the enterprise, which is inextricably linked with its financial activities, is considered. It is proved 
that the company independently finances all areas of its costs in accordance with production plans, disposes of available financial resources, investing 
them in production for profit. It should be noted that the economic activity of the enterprise is inextricably linked with its financial activities. The company 
independently finances all areas of its costs in accordance with production plans, disposes of available financial resources, investing them in production for 
profit.  Note that financial activity as an integral part of economic activity is aimed at ensuring the systematic receipt and expenditure of monetary resources, 
the implementation of settlement discipline, achieving rational proportions of equity and debt capital and its most efficient use. It is proved that the manage-
ment of financial activities of the enterprise is a multifaceted and complex process. In defining the essence of the concepts of «financial management» was 
revealed the content of the objects of financial management of the enterprise, such as financial resources management, financial management, financial 
management, financial relations, financial management cycle. Thus, the management of financial activities of the enterprise is always associated with a set 
of conditions or factors that create a situation that affects the functioning of the enterprise. It should be noted that the management of financial activities of 
the enterprise is a decision-making system for managing the functional subsystems of financial activities of the enterprise in terms of its main areas related 
to the formation, distribution and use of financial resources, search and mobilization of sources to maximize market value.
Key words: financial condition, management, enterprise, financial activity, business entity, financial relations.

Постановка проблеми. Добробут фінансового 
стану підприємства є важливою умовою його без-
перервного й ефективного функціонування. Для 
досягнення фінансової стабільності підприємству 
необхідно забезпечити постійну платоспроможність, 
високу ліквідність його балансу, фінансову незалеж-
ність та високу результативність господарювання.

Дослідження проблеми управління фінансо-
вою діяльністю підприємства зумовлено тим, 
що фінансова діяльність є основою всієї госпо-
дарської діяльності підприємства. Господарська 
діяльність кожного підприємства є предметом 
уваги багатьох учасників економічних відносин, 
які зацікавлені в результатах його роботи. На під-
ставі доступної інформації вони намагаються оці-

нити його фінансовий стан. Основним інструмен-
том для цього є фінансовий аналіз, за допомогою 
якого можна об'єктивно оцінити фінансовий стан 
підприємства, що аналізується, та за його резуль-
татами прийняти обґрунтоване рішення. У зв’язку 
з цим дослідження питання управління та органі-
зації фінансової діяльності підприємства набуває 
особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми управління фінансовою діяльністю під-
приємства знайшли відображення у наукових пра-
цях таких учених, як: В.І. Аранчій, М.М. Бердар, 
Л.С. Мартюшева, Г.М. Азаренкова, А.М. Поддерьо-
гін, А.Г. Загородній, І.В. Зятковський, О.О. Тере-
щенко, В.М. Опарін [1–10]. Більшість праць присвя-

1 ORCID: https://orsid.org/ 0000-0003-2269-6208
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чена теоретичним основам, а також методичним 
підходам із розкриття сутності та основних завдань 
управління фінансовою діяльністю підприємства, 
проте, попри значну кількість праць, присвячених 
дослідженню цих проблем, немає єдиного підходу 
до визначення управління фінансовою діяльністю 
підприємства, що потребує уточнення її змісту, 
завдань, напрямів та методів організації.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення теоретичних основ управління фінансовою 
діяльністю підприємства у сучасних умовах госпо-
дарювання, а також визначення основних методів 
інформаційного та технічного забезпечення системи 
управління фінансовою діяльністю підприємства.

Виклад основного матеріалу. Підприємство 
являє собою самостійний господарюючий суб'єкт, 
створений для ведення господарської діяльності, 
яка здійснюється з метою отримання прибутку і 
задоволення суспільних потреб.

Підприємство на різних етапах своєї діяльності 
ставить перед собою певні цілі і завдання. Фор-
мулювання цих завдань залежить від поточного 
стану підприємства, його положення на ринку, 
взаємодії з іншими суб'єктами господарювання, 
а також внутрішніх механізмів, що зумовлюють 
те або інше функціонування підприємства. Для 
дослідження всіх перерахованих вище факторів 
застосовується комплексний аналіз господарської 
діяльності, який відповідає всім сучасним вимо-
гам. Заключний і основний етап аналізу – аналіз 
фінансового стану підприємства, у процесі якого 
виявляється забезпеченість підприємства фінан-
совими ресурсами, необхідними для нормального 
перебігу виробничої діяльності, цілеспрямованість 
їх розміщення і використання, чітко визначаються 
фінансові відносини з іншими суб'єктами господа-
рювання, платоспроможність самого підприємства 
і його ринкова стійкість [7].

Господарська діяльність підприємства нероз-
ривно пов'язана з його фінансовою діяльністю. 
Підприємство самостійно фінансує напрями своїх 
витрат відповідно до господарських планів, роз-
поряджається наявними фінансовими ресурсами, 
вкладаючи їх у виробництво продукції з метою 
отримання прибутку.

До видів господарської діяльності належать 
(рис. 1):

– операційна діяльність, у межах якої важливо 
оцінити можливість підприємства продукувати гро-
шові кошти на підтримку господарського процесу;

– інвестиційна діяльність – процес спрямування 
коштів на інвестиції. Показує, наскільки майбутні 
виробничі потужності зможуть підтримати ниніш-
ній рівень операційної діяльності та забезпечити 
задані рівні рентабельності і ліквідності;

– фінансова діяльність – відомості про грошові 
потоки фінансового характеру. Цікавим є з погляду 
майбутніх претензій власників і кредиторів підпри-
ємства на грошові потоки, які генеруються їм.

Фінансова діяльність як складова частина 
господарської діяльності спрямована на забез-
печення надходження та витрачання грошових 
ресурсів, виконання розрахунків, досягнення 
доцільних пропорцій власного і позикового капі-
талу і найбільш ефективного його використання. 
Основні положення управління фінансовою діяль-
ністю відображені на рис. 2.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 
включає грошове та інше фінансове посередни-
цтво, страхування, а також допоміжну діяльність у 
сфері фінансів і страхування [4].

Також, виходячи із принципів управління фінан-
совою діяльністю, можна сказати, що сама фінан-
сова діяльність відображає формування власних 
коштів підприємства, його доходів, залучення 
позикових джерел для фінансування економічної 
діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в 
результаті цієї діяльності, їх використання на цілі 
розвитку підприємства.

Для виявлення глибинних причин зміни  
фінансового становища необхідно вивчити показ-
ники, що характеризують усі сторони діяльності 
підприємства: виробництво, його потенціал,  
організацію, реалізацію, фінансові операції, рух 
грошових потоків тощо. Застосування багатобіч-
ного комплексного аналізу фінансового стану під-
приємства створює реальні передумови для управ-
ління окремими показниками і, відповідно, для 
посилення їхнього впливу на поліпшення фінансо-
вого клімату.

Рис. 1. Класифікація видів діяльності підприємства
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Фінансову діяльність підприємства необхідно 
аналізувати з позицій і короткострокової, і довго-
строкової перспектив, тому що критерії її оцінки 
можуть бути різними. Стан фінансів підприємства 
характеризується розміщенням його засобів та 
джерел їх формування. Фінансову ефективність 
роботи підприємства відбивають: забезпеченість 
власними оборотними коштами та їхня схорон-
ність, стан нормованих запасів товарно-матері-
альних цінностей, стан та динаміка дебіторської і 
кредиторської заборгованості, оборотність оборот-
них коштів, матеріальне забезпечення банківських 
кредитів, платоспроможність. Стійке фінансове 
становище підприємства залежить насамперед від 
поліпшення таких якісних показників, як продуктив-
ність праці, рентабельність виробництва, фондо-
віддача, а також виконання плану з прибутку. Раціо-
нальному розміщенню коштів підприємства сприяє 
точна організація матеріального потоку, оперативна 
діяльність із прискорення грошового обороту.

Аналіз фінансового стану проводиться з метою 
встановлення того, наскільки ефективно викорис-
товуються фінансові ресурси, що знаходяться 
у розпорядженні підприємства. У зв'язку з цим 
аналіз фінансового стану підприємства та ана-
ліз інших сторін його діяльності повинні взаємно 
доповнювати один одного.

Управління фінансовою діяльністю підприєм-
ства – це багатогранний і складний процес. Під час 
визначення сутності понять «управління фінансо-
вою діяльністю», «управління фінансовими ресур-
сами», «фінансове управління», «фінансовий 
менеджмент», «фінансові відносини», «фінан-
совий цикл управління» слід виходити з того, що 
об'єктами управління фінансовою діяльністю під-
приємства є:

– фінансові ресурси – грошові кошти та при-
рівняні до них потоки, що перебувають у розпоря-
дженні підприємства;

– джерела фінансових ресурсів, до яких нале-
жить власний капітал, зобов'язання і доходи май-
бутніх періодів;

– фінансові відносини, що виражають грошові 
зв'язки між суб'єктами економічних відносин. Тому 
поняття «фінансові ресурси» і «фінансові відно-
сини» є лише складовими елементами об'єкта 
управління фінансовою діяльністю підприємства 
і не можуть комплексно його характеризувати [3].

Необхідно також відзначити, що у процесі функ-
ціонування підприємства управління фінансовою 
діяльністю визначається:

– здатністю підприємства своєчасно і повністю 
виконувати платіжні зобов'язання, що випливають 
із торгових, кредитних та інших операцій грошо-
вого характеру;

– ступенем забезпеченості запасів та витрат 
власними і позиковими джерелами їх форму- 
вання, співвідношенням обсягів власних і пози- 
кових коштів;

– здатністю підприємства генерувати необхід-
ний прибуток у процесі своєї господарської діяль-
ності та загальною ефективністю використання 
активів і вкладеного капіталу;

– результативністю роботи підприємства щодо 
величини авансованих фінансових ресурсів або 
величини їх споживання у процесі виробництва.

Управлінський процес вимагає ретельного 
обліку соціально-психологічного чинника, який 
багато в чому визначає результат управлінської 
діяльності, однак є лише одним із численних фак-
торів, що впливають на ефективність управління 
фінансовою діяльністю підприємства.

Залежно від економічних і політичних умов 
мети управління фінансовою діяльністю для кож-

Рис. 2. Основні принципи управління  
фінансовою діяльністю підприємства
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Таблиця 1 
Методи та прийоми управління фінансовою діяльністю

Управління фінансовою діяльністю
Методи Прийоми

прогнозування, планування, оподаткування, страхування, самофінансування, 
кредитування, система розрахунків, система фінансової допомоги, система 
фінансових санкцій, система амортизаційних відрахувань, система стимулю-
вання, принципи ціноутворення, трастові операції, заставні операції, факто-
ринг, оренда, лізинг

кредити, позики, процентні ставки, 
дивіденди, котирування валютних 
курсів, акциз, дисконт та ін. 
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ного підприємства можуть бути різні методи фінан-
сового управління (табл. 1). 

Основу інформаційного забезпечення сис-
теми фінансового управління становить будь-яка 
інформація фінансового характеру: 

– бухгалтерська звітність; 
– повідомлення фінансових органів; 
– інформація банківської системи; 
– інформація товарних, фондових і валютних 

бірж; 
– інша інформація. 
Функціонування будь-якої системи фінансового 

управління здійснюється в межах чинного право-
вого і нормативного забезпечення. Сюди нале-
жать: закони, укази Президента, постанови уряду, 
накази і розпорядження міністерств і відомств, 
ліцензії, статутні документи, норми, інструкції, 
методичні вказівки тощо. 

Технічне забезпечення системи фінансового 
управління є самостійним i дуже важливим її еле-
ментом. Багато сучасних систем, які засновані на 
безпаперовій технологiї (міжбанківські розрахунки, 
взаємозаліки, розрахунки за допомогою кредитних 
карток та ін.), неможливі без застосування мереж 
ЕОМ, персональних комп'ютерів, функціональних 
пакетів прикладних програм. Можливо сформулю-
вати цілу систему цiлей фінансового управління, 
таких як: 

– виживання підприємства в умовах конкурент-
ної боротьби; 

– лідерство в боротьбі з конкурентами; 
– максимізація «ціни» підприємства; 
– максимізація прибутку; 
– забезпечення рентабельної діяльності тощо. 
Висновки з проведеного дослідження. 

Таким чином, управління фінансовою діяльністю 
підприємства завжди пов'язане із сукупністю умов 
або факторів, які створюють ситуацію, що впливає 
на функціонування підприємства.

Слід зазначити, що управління фінансовою 
діяльністю підприємства являє собою систему 
прийняття рiшень щодо управління функціональ-
ними підсистемами фінансової діяльності підпри-
ємства в розрізі основних її напрямів, пов'язаних 
із формуванням, розподілом і використанням  
фінансових ресурсів, пошуком і мобілізацією  
джерел коштів із метою максимізації ринкової вар-
тості підприємства.
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У статті розкрито основні тенденції роз-
витку логістичної концепції в умовах пан-
демії COVID-19, зокрема виокремлено осно-
вні елементи функціонування логістичних 
компаній для забезпечення конкурентних 
позицій на ринку. Підкреслено пріоритетну 
роль ланцюга поставок у логістиці та роз-
глянуто сценарії його розвитку (світ циф-
рових мереж, світ регіональної мережі, світ 
локальної індивідуалізації, світ спеціальних 
інновацій) на основі ступеня інтеграції та 
регіонального охоплення за прогнозними 
показниками без урахування впливу панде-
мії. Водночас виокремлено основні аспекти 
відновлення ланцюгів поставок з урахуван-
ням пандемії в таких ланках, як прозорість 
у ланцюгу поставок, наявність запасів, 
реалістичний попит кінцевого споживача, 
оптимізація виробничих та дистрибуційних 
потужностей, виявлення та збереження 
логістичних потужностей, управління гро-
шовими коштами та чистим оборотним 
капіталом.
Ключові слова: логістика, ланцюг поста-
вок, аутсорсинг, цифрові двійники, запаси, 
логістичні потужності.

В статье раскрыты основные тенден-
ции развития логистической концепции в 
условиях пандемии COVID-19, в частности 
выделены основные элементы функциони-
рования логистических компаний для обе-
спечения конкурентных позиций на рынке. 
Подчеркнута приоритетная роль цепи 
поставок в логистике и рассмотрены сце-
нарии ее развития (мир цифровых сетей, 
мир региональной сети, мир локальной 
индивидуализации, мир специальных инно-
ваций) на основе степени интеграции и 
регионального охвата по прогнозным пока-
зателям без учета влияния пандемии. В то 
же время выделены основные аспекты вос-
становления цепей поставок с учетом пан-
демии в таких звеньях, как прозрачность в 
цепи поставок, наличие запасов, реалистич-
ный спрос конечного потребителя, оптими-
зация производственных и дистрибьютор-
ских мощностей, выявление и сохранение 
логистических мощностей, управление 
денежными средствами и чистым оборот-
ным капиталом.
Ключевые слова: логистика, цепь поста-
вок, аутсорсинг, цифровые двойники, 
запасы, логистические мощности.

The article reveals the relevance of using new approaches in the management of supply processes, production and selling of final products based on the 
concept of logistics. This concept provides greater (than would be possible if the company applies the traditional principles of solving production problems) 
opportunities for specialization, cost reduction, improving performance and speed/flexibility to respond to customer needs. This was possible in an enter-
prise that operates on the basis of traditional approaches. The forecasts of the Munich Ifo Institute experts on the timing of overcoming the crisis on the 
basis of analytical data of the German economy are outlined. Despite the weakening of competitive positions in the market of a number of companies, it 
was emphasized that such transport companies as Nova Poshta and Delivery managed not only to maintain their competitive positions, but also to increase 
cargo turnover compared to the previous period. Considerable attention in the article is paid to the challenges that have become relevant due to the spread 
of coronary heart disease COVID-19 in logistics. It was done by describing the following key elements: exit from the market of weak players; growing 
demand for the “groupage cargo” service; development of outsourcing; contactless courier delivery; development of “autopilot” deliveries; introduction of 
digital duplicates; a company’s attitude to the remote working conditions of their own employees; compliance with sanitary norms by logistics companies; 
conducting logistics activities in an online format. In addition to the concept of logistics, the author considers the essence of the supply chain, in particular, 
reflects its development in 2020. Without taking into account the pandemic factor based on the degree of integration and regional coverage in the follow-
ing scenarios: the world of digital networks, the world of networks, the world of local individualization, the world of special innovations. The main indicators 
by which the submitted development scenarios were assessed were identified, namely: customer requirements, flow of materials and goods, knowledge, 
level of competence in the supply chain, risks, social sustainability, and partnerships. The world leader among these four segments is the world of digital 
networks (53%). At the same time, taking into account the negative consequences of the pandemic, the following main links of supply chain development 
are presented: transparency in the supply chain, stocks availability, realistic end-user demand, and optimization of production and distribution capacities, 
identification and maintenance of logistics capacities, cash flow management and working capital management.
Key words: logistics, supply chain, outsourcing, digital duplicates, stores, logistics capacity.

Постановка проблеми. Традиційне суперництво 
між окремими підприємствами на сучасному ринку 
почало змінюватись суперництвом між цілими лан-
цюгами поставок. Ланцюг поставок можна порівняти 
із зіграною та досвідченою командою, всі члени якої 
координують свої дії, щоби взяти участь у змаган-
нях [18]. Впровадження концепції управління ланцю-
гом поставок дає більші можливості у сфері спеціа-
лізації, знижки витрат, підвищення результативності 
діяльності, а також швидкості та гнучкості реагу-
вання на потреби кінцевих клієнтів, ніж би це було 
можливим на підприємстві, яке діє відособлено.

Зростаючі вимоги й потреби клієнтів, прогре-
суюча глобалізація і все сильніший тиск з боку 
ринкових суперників спонукають сучасні підпри-
ємства до інтеграції в рамках ланцюгів поставок. 
Таке рішення дає їм змогу досягати глибшої спеці-

алізації в результаті поділу завдань між окремими 
учасниками ланцюга, зменшення операційних 
витрат, поділу ризику, корисностей та інформації, 
пов’язаної зі здійснюваними діями, а також інтегра-
ції заходів і результативної кооперації задля більш 
досконалого обслуговування кінцевого клієнта та 
здобуття конкурентної переваги [9]. Водночас сер-
йозні зміни внесла в діяльність логістичних ком-
паній та ланцюгів поставок пандемія коронавірусу, 
порушивши стандартні відносини між постачаль-
никами, виробниками й споживачами. Закриття 
кордонів між країнами та введення режиму само-
ізоляції спричинили значне скорочення вироб-
ничих потужностей. Отже, відбулась істотна 
зміна ситуації як на місцевих, так і на глобальних  
ринках [12]. Окреслені вище тенденції, відповідно, 
зумовили тематику дослідження.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

88 Випуск 55-1. 2020

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика ефективного управління матеріаль-
ними, інформаційними потоками від постачаль-
ника до кінцевого споживача на основі концепції 
ланцюга поставок знайшла певне відображення 
в працях багатьох вітчизняних, зокрема Є.В. Кри-
кавського, М.А. Окландера, Н.І. Чухрай [3; 6; 9], 
та зарубіжних, зокрема, Д. Бауерсокса, М. Крис-
тофера, К. Лайсонс, Д. Уотерса [1; 4; 5; 8], учених. 
Водночас, незважаючи на достатню розробленість 
питань щодо напрямів розвитку логістики та ланцю-
гів поставок, його елементів, потребує подальшого 
напрацювання питання розроблення комплексного 
механізму розвитку та функціонування логістичних 
компаній і ланцюгів поставок в умовах пандемії.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є формування елементів розвитку логістичних 
компаній та ланцюга поставок в умовах пандемії 
COVID-19, які базуються на основі поєднання попе-
реднього аналізу ринку з умовами сьогодення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Окремим викликом для логістики став карантин, 
який було введено у березні 2020 р. у зв’язку із 
захворюванням на COVID-19.

За прогнозами експертів Мюнхенського інсти-
туту Ifo, європейська логістика загалом може від-
новитися вже до початку 2021 р. Однак це дуже 
складна галузь, де під час запущеної коронаві-
русом кризи різні сегменти отримали зовсім не 
однакову шкоду. На думку аналітиків, середньо-
зваженим терміном відновлення логістики слід 
вважати 9 місяців. Уся німецька економіка після 

втрати 12,4% обсягів виробництва сягне докризо-
вого рівня не раніше другого кварталу 2021 р. Най-
більші оптимісти говорять про 5–6 місяців, песи-
місти – про 2022 р. [14].

Водночас доцільно зауважити, що якщо деякі 
транспортно-експедиційні компанії зазнали істот-
них збитків у часи пандемії, то існує низка таких, 
які успішно пройшли випробування на адаптив-
ність та зробили рішучий крок уперед.

За 6 місяців 2020 р. компанія «Нова пошта» 
доставила понад 128 млн. посилок та вантажів, 
що на 32% більше, ніж за аналогічний період 
минулого року. Зростання обсягів пов’язане з тим, 
що клієнти почали робити більш дешеві покупки, 
але частіше. Така тенденція з’явилась на початку 
карантину і спостерігалася до травня, коли від-
булося послаблення карантинних обмежень [15]. 
За період карантину компанія «Делівері» від-
крила 59 нових відділень, нині вона нараховує 
401 сателітне та партнерське відділення. Протя-
гом першого півріччя 2020 р. у компанії істотно зріс 
вантажообіг. Так, порівняно з попереднім роком 
зростання перевезень вагою більше 30 кг склало 
понад 10%, а палет – 6% [11].

З огляду ну вищесказане бачимо нагальну 
потребу виокремлення пріоритетних напрямів роз-
витку логістики в умовах пандемії (рис. 1). Деталь-
ніше розглянемо основні з них.

Пандемія COVID-19 сприяє виходу з логістич-
ного ринку слабких гравців, тобто це «ідеальний 
шторм». Ринок найближчим часом покинуть дрібні 
і деякі середні гравці, при цьому відбудеться 

Рис. 1. Виклики пандемії COVID-19 для логістичної діяльності

Джерело: розроблено автором на основі джерел [2; 12; 16; 17; 19]
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низка банкрутств, поглинь, злиттів [12]. З іншого 
боку, логістичні компанії, позиції яких є стійкими 
на ринку, матимуть можливість розширити свою 
частку ринку, зокрема прикладами цього є «Нова 
пошта», «Делівері».

Останнім часом динамічно розвивається тен-
денція до збільшення попиту на послугу «збірні 
вантажі». Спостерігається тренд до зменшення 
обсягів партій вантажів, які перевозяться, на про-
тивагу чому відбувається збільшення кількості 
відправлень «збірних вантажів». Саме розвиток 
аутсорсингу буде поштовхом для гравців ринку 
«заповнювати» транспортні засоби та групувати 
партії замовлення на взаємовигідних умовах [12].

Використання аутсорсингу активно пропа-
гується в інших ланках логістики, зокрема про-
фесійний 3PL-оператор “UVK” має 8 логістичних 
центрів класу «А» і «Б», регіональні представни-
цтва по Україні, 27 крос-док терміналів, більше 
50 000 м2 складських приміщень. У числі її послуг 
слід назвати загальнонаціональну доставку  
вантажів 24/48, зберігання й складські послуги, 
митно-брокерські послуги, міжнародні форвардні 
послуги, фулфілмент. Існують такі дані: в серед-
ньому можна досягти до 30% економії, віддавши 
на аутсорсинг 100% всіх процесів зі зберігання, 
обслуговування та доставки товарів, викорис-
товуючи послуги й сервіси в комплексі, тоді у 
замовників і вантажовласників відпадає потреба в 
оренді, обслуговуванні складу та утриманні штату.  
Скориставшись аутсорсинговими послугами склад-
ської логістики, компанії оплачують тільки необ-
хідну їм кількість паллетомест та отримують весь 
комплекс технічної, операційної, менеджерської 
підтримки. Низка додаткових послуг закриває всі 
потреби, пов’язані з переміщенням, доставкою,  

відстеженням статусів вантажів, а також докумен-
тообігом [13].

Одним із головних трендів сучасності стає без-
контактна кур’єрська доставка. Кінцевому спожи-
вачу пропонується найширший асортимент това-
рів з безконтактною доставкою додому. Задля 
уникнення громадських місць в умовах пандемії 
покупці готові переплачувати 5–10% від вар-
тості за товари зі швидкою доставкою (1–3 дні) 
[12]. Компанія “Quadient” пропонує нову систему 
безконтактної доставки посилок для мешканців 
багатоповерхових будинків у Великій Британії. 
У передній залі під’їзду встановлюється певна 
кількість спеціальних шафок, які ззовні нагаду-
ють великі поштові скриньки. Система працює як 
автоматична камера зберігання. Кур’єр доставляє 
посилку за адресою, кладе її в першу-ліпшу вільну 
шафку, зачиняє та повідомляє клієнтові за допо-
могою SMS pin-код. Перевага системи полягає 
в тому, що не потрібно ставити персоналізовані 
шафки за кількістю квартир у будинку [17], а також 
у тому, що вони доступні для клієнта у цілодобо-
вому режимі, до них не потрібно далеко йти, вони 
гарантують збереження пакунків.

Продовженням ідеї безконтактної кур’єрської 
доставки вантажів є розвиток доставки посилок за 
допомогою «дронів» або «автопілотної» доставки. 
“UPS Ventures” інвестувала в автономну компа-
нію з виробництва автомобілів “TuSimple”. Оби-
дві компанії проводять випробування безпілотних  
самоскидів у США, щоб визначити, чи можуть ці 
автомобілі поліпшити обслуговування та ефек-
тивність у мережі UPS, тобто вони ставлять 
перед собою мету домогтися того, щоб ванта-
жівки доставляли товар без допомоги людей. 
Все більше дронів розглядається задля доставки 

Рис. 2. Розподіл сценаріїв розвитку ланцюга поставок

Джерело: [7; 20; 21]
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невеликих пакетів. У 2019 р. “Alphabet’s Wing”,  
що є першим офіційно схваленим безпілотним 
літальним апаратом у США, вже здійснив свою 
першу доставку [16].

Цифровий двійник – це модель системи в 
реальному часі, що забезпечує віртуальне пред-
ставлення фізичних активів. Вона дає змогу 
керувати й цифровими, й фізичними активами як 
єдиним цілим. Потенційні можливості викорис-
тання цифрових двійників у логістиці величезні. 
У секторі перевезень цифрові близнюки можуть 
використовуватися для збирання даних про про-
дукт, упаковку та застосовувати цю інформацію 
для виявлення потенційних недоліків і повторю-
ваних тенденцій для поліпшення майбутніх опе-
рацій. Мережі доставки могли б використовувати 
цю технологію для надання інформації в режимі 
реального часу, яка поліпшить терміни доставки 
й додатково допоможе автономним транспортним 
засобам на їх маршрутах [6]. Компанія “DHL” в 
огляді «Бездротовий зв’язок наступного покоління 
в логістиці» визначила цифровий твінінг як новий 
напрям для зростання. “DHL” назвала три осно-
вні проблеми в просуванні цифрових двійників у 
логістиці, а саме вартість, точне представлення 
активів і якість даних. Бездротовий зв’язок наступ-
ного покоління і 5G можуть забезпечити вирішення 
останніх двох завдань [19].

Відбуваються істотні зміни в кадровій політиці 
багатьох логістичних компаній, вони переводять 
своїх працівників на віддалену форму праці, що, 
відповідно, вимагає оптимізації та автоматизації 
всіх бізнес-процесів у логістичній компанії.

Задля безпеки логістичні компанії будуть змушені 
дотримуватись санітарних норм, проводити дезін-

фекцію обладнання, транспортних засобів, адже ці 
умови їм диктуватиме користувач їхніх послуг.

Безсумнівним трендом стає перехід усіх світо-
вих логістичних заходів в онлайн-формат. Тренд 
на вжиття більшості заходів у логістичній сфері в 
онлайн-форматі збережеться, тому що цей фор-
мат проведення зустрічей, переговорів, вебінарів, 
конференцій показав високу ефективність. Згідно 
з дослідженнями, більше 60% запланованих захо-
дів у 2020 р. без онлайн-формату приречені на 
фіаско [2; 12].

Доцільно зосередити увагу на такому ключо-
вому понятті для логістики, як ланцюг поставок. 
За даними дослідження професора Dr. Hannes 
Utikal, який є віце-президентом з питань академіч-
ного розвитку та корпоративного співробітництва 
у “Provadis School of International Management and 
Technology AG”, до пандемії виділяли чотири сце-
нарії розвитку ланцюгів поставок у 2020 р. [20]. Їх 
було розроблено відповідно до двох основних орі-
єнтирів, таких як ступінь інтеграції ланцюга поста-
вок та регіональний обсяг. Кожен із цих сценаріїв є 
ретроспективою майбутнього, яка дає змогу опти-
мізувати процес прийняття рішення, моделювати 
можливі варіанти розвитку подій та розширювати 
власну основу планування. На рис. 2 подано роз-
поділ сфер залежно від ступеня інтеграції ланцюга 
та регіональності сфери.

Було виділено основні показники, за якими здій-
снювалось оцінювання поданих сценаріїв розвитку, 
а саме «клієнт вимагає», потік матеріалів і товарні, 
інформованість, рівень компетенції у ланцюгу поста- 
вок, ризики, соціальна стійкість, партнерські відно-
сини. Кожен із зазначених світів має певні відмін-
ності, які зосереджують свою увагу на одному показ-

Рис. 3. Актуальність чотирьох сценаріїв розвитку ланцюгів поставок

Джерело: [7; 20; 21]
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нику, нехтуючи іншими [20; 21]. За результатами 
досліджень Dr. Hannes Utikal актуальність чотирьох 
сценаріїв розвитку майбутнього у сфері ланцюгів 
поставок без урахування пандемії подано на рис. 3.

Без урахування пандемії світ цифрових мереж 
був найбільш ймовірним варіантом розвитку, до 
якого прагнуть ключові суб’єкти ланцюгів поста-
вок, адже саме ця сфера охоплює більше 53% 
актуальності. Отже, зараз покупець бажає висо-
котехнологічний товар відомого бренду, а учасник 
процесу задоволення потреби підтримує високий 
рівень інформованості, інвестує у компетентність 
персоналу та знижує можливі ризики. Водночас 
сьогодні впевнено можна стверджувати, що так 
само світ цифрових технологій є лідером у цьому 
сегменті поділу в умовах пандемії.

Звичайно, якщо деякі елементи ланцюга поста-
вок не зазнали певних змін в умовах пандемії, 
більші з них потребують певної адаптації та кори-
гування. За результатами останніх досліджень, 
проведених у компанії “Prologis Research”, у про-
цесі подолання спричиненої COVID-19 кризи у світі 
зростає попит на побудову нових ланцюгів поста-
чання. Зокрема, фахівці вказують на такі перспек-
тивні сфери, як виробництво харчової, споживчої 
та медичної, зокрема фармацевтичної, продукції. 
Вони, на їхню думку, потребуватимуть логістичних 
послуг у нових форматах, що приведе до глобаль-

них змін у найближчі 2–3 роки. На території Сполу-
чених Штатів виникне потреба збудувати щонай-
менше 37 млн. м2 інноваційних складів. З огляду 
на короткий час, відведений для задоволення 
цього попиту, американцям доведеться вводити 
в експлуатацію по 18,5 млн. м2 складської площі 
замість 14 млн. м2 обсягів. Понад усе зараз бра-
кує сучасних логістичних об’єктів, розташованих 
близько до кінцевого споживача та призначених 
для обслуговування сектору електронної комер-
ції. У перехідний період, щоб уникнути збоїв у 
постачанні, компанії змушені будуть збільшувати 
товарні запаси принаймні на 5–10%. Це також 
створить додатковий попит на склади загальною 
площею від 26 до 53 млн. м2 [18].

В контексті представленого вище розкриємо 
основні елементи відновлення ланцюгів поста-
вок у період пандемії (табл. 1) [10]. Отже, ними є 
створення прозорості у багаторівневих ланцюгах 
постачань; оцінювання доступності запасів вздовж 
виробничо-збутового ланцюга формування; аналіз 
реалістичного попиту кінцевих споживачів; оптимі-
зація виробничих і дистрибуційних потужностей; 
виявлення й збереження логістичних потужнос-
тей; управління грошовими коштами й чистим обо-
ротним капіталом.

Висновки з проведеного дослідження. 
Поліпшення сервісу, збільшення швидкості 

Таблиця 1
Основні елементи відновлення ланцюгів поставок у період пандемії COVID-19

Елемент ланцюга 
поставок Комплекс логістичних рішень

Створення прозорості в 
багаторівневому ланцюгу 
поставок

1) Визначення критичних компонентів і критичних джерел постачань;
2) аналіз ризику переривання ланцюга та ідентифікація можливого ризику 
постачальників другого рівня й подальшого ризику;
3) пошук альтернативних джерел, коли постачальники з особливо вражених 
регіонів.

Оцінювання наявності 
запасів

1) Оцінювання запасів вздовж ланцюга вартості, зокрема запчастин/запасів для 
повторної переробки;
2) використання запасів для післяпродажного обслуговування для підтримки 
безперервності виробництва.

Аналіз реалістичного 
попиту кінцевого 
споживача

1) Робота з продажом та операційним плануванням для отримання сигналів попиту 
того, щоб визначити обсяг запиту на постачання;
2) задіяння прямих каналів комунікації зі споживачем;
3) використання оглядів ринку/зовнішніх баз даних для оцінювання клієнта.

Оптимізація виробництва 
та дистрибуційних 
потужностей

1) Аналіз впливу на операції та наявні ресурсні можливості (здебільшого щодо 
робочої сили);
2) забезпечення безпеки персоналу та прозорої комунікації з ним;
3) проведення сценарію планування та аналізу впливу на операції з огляду на 
наявні потужності;
4) оптимізація гранично доцільного виробництва відповідно до впливу на здоров’я 
людини, доходів і втрачених можливостей.

Виявлення й збереження 
логістичних потужностей

1) Оцінювання доступних логістичних потужностей;
2) прискорення митного оформлення;
3) заміна видів транспорту й раннє бронювання повітряних та залізничних засобів з 
огляду на поточний стан.

Управління грошовими 
коштами та чистим 
оборотним капіталом

1) Проведення стрес-тестування власного ланцюга поставок та балансів основних 
постачальників для розуміння, коли питання поставок почне впливати на фінанси та 
ліквідність.

Джерело: власне опрацювання на основі джерела [10]
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поставки, професіоналізація логістичних послуг 
стають необхідними чинниками, які допоможуть 
подолати стагнацію бізнесу. Подолати спад на 
ринку логістичних послуг та залишитися конку-
рентоспроможними зможуть лише ті компанії, що 
спроможуться вибудувати політику зменшення 
постійних і змінних витрат з найменшими втра-
тами для бізнесу.

Таким чином, окреслені вище тенденції функці-
онування логістичних компаній та ланцюгів поста-
вок в умовах пандемії дадуть змогу їх більшості 
пристосуватися до змінних умов зовнішнього 
середовища, зберігши високі конкурентні позиції 
на ринку, зменшивши рівні логістичних витрат та 
підвищивши якість обслуговування клієнтів через 
надання різного спектру необхідних послуг.
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У статті проаналізовано сутність 
бюджету, на основі наявної наукової літера-
тури дано визначення сутності бюджету-
вання. Аналізуючи поняття бюджетування 
в науковій літературі, маємо зазначити, 
що воно є більш управлінською функцією, 
на основі якої компанія повністю контр-
олює свої ресурси, за допомогою яких може 
досягти стратегічних цілей. Розглянуто 
принципи, на яких базується бюджет  
підприємства, серед них необхідно виділити 
принцип повноти, принцип обґрунтованості 
та реальності, принцип інтегрованості, 
принцип гнучкості. Бюджетна структура 
має демонструвати види господарської 
діяльності, за якими контроль є обов’яз-
ковим для регулярного менеджменту, тобто 
бути мінімально достатнім для успіш- 
ного управління підприємством. Пред-
ставлено такі методи, як балансовий  
метод, метод грошових потоків, метод 
екстраполяції, метод стандартизації, 
метод багатоваріантності розрахун- 
ків, програмно-цільовий метод, метод екс-
пертної оцінки.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, 
метод, підприємство, управління, конкурен-
тоспроможність, баланс, фінанси, управ-
ління, ринок, керівництво.

В статье проанализирована сущность 
бюджета, на основе существующей науч-
ной литературы дано определение сущно-
сти бюджетирования. Анализируя понятие 
бюджетирования в научной литературе, 
должны отметить, что оно является более 
управленческой функцией, на основе кото-
рой компания полностью контролирует 
свои ресурсы, благодаря которым может 
достигать стратегических целей. Рассмо-
трены принципы, на которых базируется 
бюджет предприятия, среди них необходимо 
выделить принцип полноты, принцип обосно-
ванности и реальности, принцип интегриро-
ванности, принцип гибкости. Бюджетная 
структура должна демонстрировать виды 
хозяйственной деятельности, по которым 
контроль является обязательным для регу-
лярного менеджмента, то есть быть мини-
мально достаточным для успешного управ-
ления предприятием. Представлены такие 
методы, как балансовый метод, метод 
денежных потоков, метод экстраполяции, 
метод стандартизации, метод многовари-
антности расчетов, программно-целевой 
метод, метод экспертной оценки.
Ключевые слова: бюджет, бюджетиро-
вание, метод, предприятие, управление, 
конкурентоспособность, баланс, финансы, 
управление, рынок, руководство.

The essence of budgeting is analyzed in the article; on the basis of existing scientific literature the essence of budgeting is determined. The principles 
on which the budget of the enterprise is based are considered, among which are the following: the principle of completeness, which is that budgeting 
should cover all parties to the activity and all divisions of the enterprise; the principle of validity and reality, which proceeds from the need to prioritize the 
sale of products over its production and taking into account the limited resources available to the enterprise; the principle of integration, which is driven 
by the need for a close relationship (both horizontally and vertically) between different types and levels of budgets. It should be noted that the require-
ments imposed by the management of the enterprise means the requirements for the composition, detail and frequency of the budgeting procedure. 
The budget structure should reflect those types of business activities that control is mandatory for regular management, that is, they should be minimally 
sufficient to successfully manage the business. Analyzing the notion of budgeting in the scientific literature, it should be noted that they represent a more 
managerial function, on the basis of which the company fully controls its resources through which it can achieve strategic goals. Balance sheet method 
- demonstrates the availability of financial resources that are in balance, in accordance with the necessary actual needs for them. The cash flow method 
is a summary of the enterprise’s cash and volume information, as well as the timing of their receipt or payment. The extrapolation method – van shows a 
general assessment of the state of the enterprise on the basis of existing rates of development. Standardization method is based on the standards and 
norms that are available in the enterprise. The method of multivariate calculations helps the company to develop a set of financial plans and to choose 
the most optimal for themselves. Program-targeting method is used in the complex of strategic enterprise management. Peer review metho- builds on 
sound expert evidence.
Key words: budget, budgeting, method, enterprise, management, competitiveness, balance sheet, finance, management, market, management.

Постановка проблеми. У сучасному світі кон-
курентоспроможність підприємства та її розвиток 
на ринку безпосередньо залежать від її фінансо-
вої стабільності. Умови ведення праці, які постійно 
змінюються, кидають підприємствам нові виклики, 
які їм необхідно вирішувати, нестабільна ситуа-
ція на економічному поприщі спонукає компанії 
шукати нові джерела фінансування для подаль-
шого розвитку та досягнення поставлених цілей. 
Бюджетування повністю відповідає специфіці 
діяльності підприємства, забезпеченості ефек-
тивного використання фінансових ресурсів під-
приємства. Система сучасного бюджетування має 

забезпечувати інформацією управління на всіх 
рівнях для прийняття рішень і здійснення поточної 
та перспективної діяльності. Обґрунтування сут-
ності та структури процесу бюджетування є важ-
ливим для вітчизняних підприємств, це допома-
гає підприємствам забезпечувати безпосередній 
контроль за процесом досягнення довгострокових 
стратегічних цілей, а також ефективно використо-
вувати свої фінансові ресурси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Бюджетування серед науковців викликає багато 
питань, велика кількість учених-економістів при-
діляла йому увагу. Теоретичні та методологічні 
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засади бюджетування широко розглянуті в усьому 
світі. Його дослідженням займались такі вчені, 
як Б. Пасхавер, В. Савчук, П. Саблук, В. Ситник, 
П. Стецюк, О. Ульянченко, М. Федоров, А. Чупіс, 
О. Шпикуляк, І. Царенок, В. Бланк, І. Федоренко, 
В. Міщенко, О. Манойленко, П. Перерва. Нині немає 
єдиної позиції щодо трактування поняття «бюджету-
вання». З огляду на все вищезазначене існує необ-
хідність щодо його подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
та дослідження сутності бюджетування на основі 
наявної вітчизняної та зарубіжної наукової літе-
ратури, розроблення методів у контексті фінансо-
вого аналізу діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасному світі за рахунок постійно зростаючої 
глобалізації набуває високого рівня конкуренція, 
перед вітчизняними підприємствами стоять важкі 
задачі, які полягають у прагненні до постійної 
модернізації своїх виробничих потужностей та 
реорганізації організаційної структури управління 
бізнесом, одним з яких є бюджетування.

Нині серед вітчизняних та зарубіжних науков-
ців немає єдиної думки щодо трактування тер-
міна «бюджетування», на основі цього виникає 
непорозуміння його сутності. Для того щоби чітко 
визначити сутність бюджетування, слід проаналі-
зувати трактування бюджету. Наприклад, науко-
вець Є. Стоянова [1] зазначає, що бюджет – це 
кількісне втілення плану, що характеризує доходи 
й витрати на певний період, і капітал, який необ-
хідно привернути для досягнення заданої планом 
мети. На території України бюджетний процес 
(згідно з Бюджетним кодексом України) [16] – це 
регламентований бюджетним законодавством 
процес складання, розгляду, затвердження, вико-
нання бюджетів, звітування про їх виконання, а 
також дотримання бюджетного законодавства. 
Учасниками бюджетного процесу є органи й поса-
дові особи законодавчої (представницької) та 
виконавчої влади, а саме Верховна Рада України, 
Президент України, Кабінет Міністрів України, 
Національний банк України, місцеві ради тощо; 
розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, 
органи державного фінансового контролю. Всі 
ці суб’єкти наділені відповідними бюджетними 
повноваженнями, що реалізуються на відповідних 
стадіях бюджетного процесу.

Економіст В. Хруцький вважає, що бюджет – це 
фінансовий план, що охоплює всі сторони діяль-
ності організації, що дає змогу зіставити всі поне-
сені витрати й отримані результати у фінансових 
термінах на майбутній період загалом і за окре-
мими підперіодами [2].

На думку Н. Наумової та Л. Жарикової [3], 
бюджет – це кількісне вираження показників плану 
підприємства, які встановлюються централізовано 
на певний період із використання ресурсів підпри-

ємства, залучення джерел фінансування діяль-
ності, доходів та витрат, рухом грошових коштів, 
інвестицій.

В. Бугай [4] та інші науковці вважають, що 
бюджет являє собою оперативний фінансовий 
план, що відображає витрати й надходження 
коштів за окремими напрямами фінансово-гос-
подарської діяльності, скоординований за під-
розділами, який покладено в основу управління 
фінансовими ресурсами підприємства. Також слід 
зазначити, що В. Бугай вважає, що бюджетування 
складає частину фінансового планування, резуль-
тати якого оформляються системою бюджетів, 
узгоджених за напрямами діяльності та підрозді-
лами підприємства [4].

У роботі Р. Квасницької [5] відзначено, що 
бюджетування – це «безперервний процес скла-
дання і коригування бюджетів підприємства на 
основі взаємопов’язаних прогнозних розрахунків, 
які визначають надходження і видатки, доходи і 
витрати, прибутки і збитки, а також контролю та 
оцінки виконання бюджетів, що сприяє ефектив-
ному управлінню фінансовими ресурсами та узго-
джує між собою основні складові частини діяль-
ності підприємства, а саме фінанси, постачання, 
виробництво, збут, задля досягнення певних 
фінансових результатів».

В табл. 1 представлено трактування поняття 
«бюджетування» серед учених-економістів.

Слід зазначити, що, крім загальноприйнятого 
терміна «бюджетування», у М. Треньова [15] зустрі- 
чається термін «бюджетінг», що, однак, не змінює 
загальноприйнятого поняття та означає складання 
бюджету (кошторису), зрештою, воно рівнозначне 
фінансовому плануванню.

Таким чином, як визначає науковець-еконо-
міст О. Удалих, у сучасних умовах можна виокре-
мити такі підходи до трактування сутності процесу 
бюджетування [16]:

– бюджетування як інструмент планування 
діяльності підприємства;

– бюджетування як інструмент реалізації опе-
ративного й тактичного планування;

– бюджетування як метод управління;
– бюджетування як управлінська технологія.
На нашу думку, під бюджетуванням необхідно 

розуміти процес планування взаємозв’язаних 
бюджетів та управління ними, що орієнтовані на 
підвищення фінансової стійкості підприємства та 
на досягнення встановлених ринкових цілей.

Бюджет підприємства, як і будь-який з інстру-
ментів управління фінансовою діяльністю підпри-
ємства, базується на таких принципах [17]:

– принцип повноти, який полягає в тому, що 
розроблення бюджету має охоплювати всі сто-
рони діяльності та усі підрозділи підприємства;

– принцип обґрунтованості та реальності, 
який виходить із необхідності пріоритету реа- 
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лізації продукції над її виробництвом та враху-
вання обмеженості ресурсів, які є в розпоряджен- 
ні підприємства;

– принцип інтегрованості, що зумовлюється 
потребами тісного взаємозв’язку (як горизон-
тально, так і вертикально) між різними видами й 
рівнями бюджетів;

– принцип гнучкості, який допускає під час 
розроблення й виконання бюджетів можливість їх 
коригування за зміни внутрішніх чи зовнішніх умов 
діяльності підприємства;

– принцип економічності полягає в тому, що 
витрати на бюджетування мають раціонально 
співвідноситися з отриманими результатами.

Бюджетна структура підприємства визнача-
ється основними факторами, тобто вимогами, що 
висуваються з боку керівництва підприємства, 
специфікою господарської діяльності, структу-
рою управління підприємством (майбутньою 
фінансовою структурою). Зазначимо, що під 
вимогами, що висуваються з боку керівництва 
підприємства, розуміються вимоги за складом, 
деталізацією та періодичністю процедури бюдже-
тування. Бюджетна структура має відображати ті 
види господарської діяльності, контроль за якими 
є обов’язковим для регулярного менеджменту, 
тобто бути мінімально достатніми для успішного 
управління підприємством. При цьому до бюджет-
ної структури також висуваються вимоги деталіза-

ції та достовірності інформації, що міститься в ній. 
Повністю достовірною інформацією володіє тільки 
комплексна модель бюджетної структури, а най-
більш детальною та достовірною – індивідуальна 
комплексна модель. Специфіка господарської 
діяльності підприємств зумовлює індивідуальний 
підхід до розроблення функціональних бюджетів.

Проаналізувавши наявні поняття бюджету-
вання, маємо відзначити, що воно є більш управ-
лінською функцією, на базі якої підприємство 
повністю контролює свої ресурси, за допомогою 
яких зможе досягти стратегічно поставлених цілей.

Балансовий метод демонструє наявність 
фінансових ресурсів, які є в балансі, відповідно 
до необхідних фактичних потреб у них. Цей метод 
підприємство використовує на всіх етапах розро-
блення планів та прогнозів. Цей метод до свого 
складу включає фінансові й трудові баланси, а 
також матеріальні [18].

Метод грошових потоків – це узагальнення 
інформації підприємства щодо грошових коштів 
та їх обсягів, а також терміни їх отримання або 
виплати. Така концепція грошових потоків базу-
ється на розрахунку сучасної (приведеної) вар-
тості очікуваних підприємством надходжень та 
витрат грошових коштів.

Метод екстраполяції показує загальну оцінку 
стану підприємства на основі наявних темпів  
розвитку.

Таблиця 1
Аналіз трактування поняття «бюджетування»

Автор Трактування

І. Давидович [6]
Бюджетування – це метод управління, що за свій цикл виконує функції планування діяльності 
підприємства та його підрозділів, контролю та аналізу, внесення коригувань, кінцевого затвер-
дження тощо.

О. Кузьмін,  
О. Мельник [7]

Бюджетування – це управлінська технологія, що передбачає «формування бюджетів для обра-
них об’єктів та їх використання задля забезпечення оптимальної структури та співвідношення 
доходів та витрат, надходжень та видатків, активів та пасивів організації для досягнення вста-
новлених цілей з урахуванням впливу середовища функціонування».

А. Харко [8]

«Планування діяльності підприємства шляхом розроблення системи взаємозв’язаних  
бюджетів, комплексно орієнтованих на ринкові потреби й покликаних забезпечити стійкій 
фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до його головної місії та 
статутних завдань».

М. Білик [9] «Стандартизований процес, що базується як на самостійно розроблених підприємством, так і 
на загальновизнаних вимогах і процедурах».

Л. Меренкова [10]

Бюджетування – це ефективна управлінська технологія, що допомагає вирішити низку про-
блем, а саме підвищити ефективність системи планування, зміцнити фінансову дисципліну, 
удосконалити управління грошовими ресурсами, підвищити інвестиційну привабливість під-
приємства, підвищити вмотивованість співробітників у досягненні ключових цілей, зміцнити 
конкурентоспроможність підприємства тощо.

І. Боровських [11]
В процесі бюджетування розробляється комплексна система взаємопов’язаних планів, обґрун-
тована маркетинговими прогнозами, а також створюється єдина картина бізнес-процесів ком-
панії.

В. Хруцький [12] Це послідовні дії з розроблення, виконання, контролю та аналізу бюджету з подальшим мож-
ливим корегуванням як планів, так і цілей підприємства.

В. Бочаров [13] Це процес розроблення та формування планових бюджетів, які об’єднують плани керівництва 
підприємства.

П. Куцик [14] Це процес розроблення, формування та планування майбутньої діяльності суб’єкта господа-
рювання, який оформляється у вигляді системи бюджетів.
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Метод стандартизації базується на нормативах 
та нормах, які є у підприємства та дають змогу 
документально визначити потребу у фінансових 
ресурсах підприємства.

Метод багатоваріантності розрахунків допома-
гає підприємству розробити сукупність фінансових 
планів та вибрати найбільш оптимальний для себе.

Програмно-цільовий метод використовується 
у комплексі стратегічного управління підприєм-
ством. Він дає змогу структурувати мету до цільо-
вих та нормативних показників. Основна мета 

застосування програмно-цільового методу поля-
гає в аналізі зв’язків між виділеними грошовими 
коштами та їх використанням на підприємстві.

Метод експертної оцінки будується на раці-
ональних експертних доказах. Потреба у вико-
ристанні цього методу стає актуальною у зв’язку 
з нестабільним зовнішнім середовищем, а також 
використанням непрямих даних про розвиток 
об’єкта планування. Слід зазначити, що необхід-
ною умовою ефективного використання методів 
експертної оцінки є необхідна обізнаність екс-
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перта з досліджуваної проблематики, його висо-
кий рівень ерудиції, здатність давати чіткі відпо-
віді, до того ж експромтом.

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі проведеного наукового дослідження визна-
чено, що нині серед учених немає єдиної позиції 
щодо трактування поняття «бюджетування», тому 
запропоновано більш чітке та змістовне визна-
чення, а також представлено кореляцію бюдже-
тування. Запропоновано методи бюджетування, 
такі як балансовий метод, метод грошових потоків, 
метод екстраполяції, метод стандартизації, метод 
багатоваріантності розрахунків, програмно-цільо-
вий метод, метод експертної оцінки, оперативне 
фінансове планування.
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У статті запропоновано систему стра-
тегічного управління хлібопекарським під-
приємством, що дає змогу зміцнити позиції 
підприємства на ринку й підвищити його 
конкурентоспроможність. Розроблена сис-
тема стратегічного управління враховує 
особливості української хлібопекарської 
промисловості та особливості діяль-
ності підприємств в ній, а також сприяти- 
ме формуванню гнучкої та адаптивної  
системи управління підприємством зага- 
лом. Проаналізовано сучасний стан хлібо-
пекарської галузі та виявлено основні тен-
денції її розвитку. Виділено особливості 
системи стратегічного управління підпри-
ємствами хлібопекарської промисловості. 
Показано проблеми стратегічного управ-
ління на підприємствах хлібопекарської 
промисловості, які обумовлені їхньою спе-
цифікою, що існує у виробників продуктів 
харчування. Сформовано п’ять груп стра-
тегічних цільових показників. Розроблено 
рекомендовану систему стратегічного 
управління для підприємств хлібопекарської 
промисловості.
Ключові слова: стратегія підприємства, 
стратегічне управління, система страте-
гічного управління, хлібопекарське підприєм-
ство, хлібопекарська галузь, хлібопекарська 
промисловість.

В статье предложена система стратеги-
ческого управления хлебопекарным предпри-
ятием, которая позволяет укрепить пози- 
ции предприятия на рынке и повысить его кон-
курентоспособность. Разработанная сис- 
тема стратегического управления учиты-
вает особенности украинской хлебопекар-
ной промышленности и особенности дея- 
тельности предприятий отрасли в ней, а 
также будет способствовать формирова- 
нию гибкой и адаптивной системы управле-
ния предприятием в целом. Проанализиро- 
вано современное состояние хлебопекарной 
отрасли и выявлены основные тенденции ее 
развития. Выделены особенности системы 
стратегического управления предприяти- 
ями хлебопекарной промышленности. Пока- 
заны проблемы стратегического управ-
ления на предприятиях хлебопекарной про- 
мышленности, которые обусловлены их 
спецификой, существующей у производите- 
лей продуктов питания. Сформированы пять 
 групп стратегических целевых показателей. 
Разработана рекомендованная система 
стратегического управления для предпри-
ятий хлебопекарной промышленности.
Ключевые слова: стратегия предприя-
тия, стратегическое управление, система 
стратегического управления, хлебопекар-
ное предприятие, хлебопекарная отрасль, 
хлебопекарная промышленность.

The article proposes a system of strategic management of a bakery, which allows strengthening the company’s position in the market and increasing its 
competitiveness. It is noted that the Ukrainian bakery industry is still in the transition phase from mass production to mass sales, which is characterized 
by the fact that companies seek to minimize costs, try to pursue active sales and pricing policies to optimize profitability in the near future. The system of 
strategic management of a bakery enterprise is investigated. The developed system of strategic management takes into account the peculiarities of the 
Ukrainian bakery industry and the peculiarities of the enterprises in it, and will also contribute to the formation of a flexible and adaptive management system 
of the enterprise as a whole. It is revealed that the efficiency of the presented system of strategic management of the bakery is achieved by the minimum 
of its generalized characteristics: energy and information. The current state of the bakery industry is analyzed and the main trends of its development are 
revealed. It is proved that the implementation of the development strategy of the bakery industry will lead to an expansion of the range of products, increase 
the nutritional and biological value of bakery products, to reduce the specific cost of energy per unit of output. Features of the system of strategic manage-
ment of the enterprises of the baking industry are allocated. In order to strengthen the system of strategic management of bakery enterprises, a manage-
ment system is proposed, which consists of interconnected elements. The problems of strategic management at the enterprises of the baking industry 
which are caused by their specificity existing at food producers are shown. Five groups of strategic targets have been formed. For a more accurate choice 
of targets, an analysis of the activities of a particular enterprise. The wording of the desired values for each indicator, which should correspond to the aver-
age industry values or be greater than them – at the discretion of the company’s management. The recommended system of strategic management for the 
enterprises of the baking industry is developed.
Key words: enterprise strategy, strategic management, strategic management system, bakery, baking branch, baking industry.

Постановка проблеми. Новий господарський 
механізм ринкового типу, заснований на поліцен-
тричній системі господарювання, повній господар-
ській самостійності в прийнятті стратегічних управ-
лінських рішень та повній відповідальності за їхні 
результати, потребує від менеджерів освоєння 
нових методів управління. Сучасним інструментом 
управління хлібопекарськими підприємствами в 
умовах постійних змін у зовнішньому середовищі є 
стратегічне управління, яке дає змогу вдосконалю-
вати систему управління загалом і перетворювати 
підприємства на відкриті системи, які найбільш 
пристосовані до ринкових умов і конкуренції.

Ефективність роботи підприємств будь-якої 
галузі економіки значною мірою залежить від ефек-

тивності стратегічного управління, під яким сьогодні 
розуміється стійкість економічного розвитку й під-
вищення рівня конкурентоспроможності продукції, 
що виробляється, та послуг, що надаються.

Нині розвиток хлібопекарської галузі України 
пов’язаний з наявністю низки проблем. Протягом 
2017–2019 років спостерігається тенденція зни-
ження обсягів виробництва хлібобулочних виробів 
на 1,5–3% щорічно. Це відбувається з таких при-
чин: фінансове становище багатьох підприємств 
залишається нестабільним, рентабельність галузі 
не перевищує 2,5–3%, рівень середньої заробіт-
ної плати на 25–30% нижче середнього в еконо-
міці, відсутня регіональна інфраструктура хлібо-
печення. Крім того, високим є ступінь фізичного 
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зносу основних виробничих фондів, на більшості 
підприємств він складає 50–70%, а коефіцієнт 
використання виробничих потужностей перебуває 
на рівні 39–41%.

Українська хлібопекарська промисловість все 
ще перебуває на етапі переходу від масового 
виробництва до масового збуту, а це характеризу-
ється тим, що підприємства прагнуть мінімізувати 
собівартість, намагаються здійснювати активну 
збутову й цінову політику задля оптимізації при-
бутковості підприємства найближчою перспекти-
вою. Сьогодні хлібопекарським підприємствам 
необхідно не тільки проводити постійний моніто-
ринг стану внутрішнього середовища, але й роз-
робляти таку систему стратегічного управління, 
яка дасть змогу швидко реагувати на зміни, що 
відбуваються у зовнішньому середовищі, а це 
збільшить конкурентоспроможність підприємства 
на ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням питань щодо сутності стратегічного 
процесу займались вітчизняні (В. Горбулін, А. Качин-
ський [1], Н. Нижник [2], В. Віханський [3], О. Тру- 
хан [4], В. Катькало [5], А. Наливайко [6], І. Смо- 
лін [7], В. Пастухова [8], І. Седікова [9], О. Кала-
ман [10]) та зарубіжні (І. Ансофф [11], А. Акер [12], 
Р. Акофф [13], Дж. Гелбрейт [14], Д. Леманн [15], 
Г. Мінцберг [16], М. Портер [17]) вчені. Ґрунтовні 
дослідження стану хлібопекарської галузі Укра- 
їни свідчать про наявність низки проблем, з якими 
стикаються вітчизняні хлібопекарські підприєм-
ства, що обумовило необхідність опрацювання 
вибраної тематики.

Постановка завдання. Із зазначеного випли-
ває, що існує досить велика кількість досліджень, 
але при цьому системі стратегічного управління 
хлібопекарськими підприємствами, на наш погляд, 
не приділяється належної уваги. Саме тому метою 
дослідження є виокремлення та формулювання 
системи стратегічного управління хлібопекар-
ськими підприємствами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Переваги, обумовлені стратегічним управлін-
ням, дають змогу не тільки нейтралізувати, але 
й усунути негативний ефект змін зовнішнього 
середовища на ринку збуту. Стратегічне управ-
ління являє складну складову частину системи 
управління хлібопекарським підприємством, яка 
включає цілепокладання, формування концепції, 
стратегічний план і комплексну стратегію роз- 
витку підприємства.

Аналіз різних точок зору в економічній літера-
турі показує, що стратегічне управління як складна 
та багатоаспектна проблема потребує системати-
зації, тому вважаємо за доцільне для формування 
й впровадження на хлібопекарському підприєм-
стві стратегічного управління використовувати 
системний підхід, який дає змогу охопити най-

більшу кількість факторів та економічних зв’язків, 
що впливають на його стратегічні позиції, враху-
вати та впорядкувати розроблений інструментарій 
стратегічного управління як науки, застосувати 
його в практиці господарювання.

Мінімізація загальних параметрів системи 
передбачає визначення обмежувачів і меж стій-
кості, порушення яких може привести до зниження 
ефективності системи стратегічного управління 
підприємством. Якщо дефіцит ресурсів призво-
дить до погіршення управління, отже, до дефор-
мацій динамічних процесів у системі, то руйну-
вання взаємозв’язків і відносин між елементами 
призводить до втрати стійкості системи, тому під 
час формування системи стратегічного управ-
ління оцінювання й вибір елементів, властивих цій 
системі, мають здійснюватися таким чином, щоб 
з усієї представленої сукупності компонент можна 
було вибрати найбільш доцільні.

Наступним кроком формування системи стра-
тегічного управління хлібопекарських підприємств 
має бути вибір з тих доцільних елементів, які най-
більш застосовні до практики й адаптовані до 
цілей стратегічного управління. Оскільки ці еле-
менти можуть співвідноситися досить суперечли-
вим чином, прагнення оптимізувати один елемент 
системи може значно обмежити дію іншого та при-
вести до руйнування системи стратегічного управ-
ління або її модифікації в іншу систему. При цьому 
в багатьох системах стратегічного управління, 
пропонованих в економічній літературі, можна 
спостерігати оптимізацію в системі таких елемен-
тів, як стратегічне планування або стратегічний 
маркетинг, що приводить до заміни стратегічного 
управління або плануванням, або маркетингом. 
Це приводить до необхідності розглядати систему 
стратегічного управління хлібопекарським підпри-
ємством з огляду на такі позиції.

1. Керуюча підсистема стратегічного управ-
ління представлена органами управління (керів-
ництво), які виконують специфічні функції  
формування комплексної стратегії функціо-
нування підприємства та стратегічного плану  
його розвитку.

2. Безпосереднім об’єктом стратегічного 
управління є стратегічні позиції підприємства, а 
також стійкий і збалансований розвиток.

3. Результатом системи стратегічного управ-
ління (виходом системи) є стратегічне управлін-
ське рішення, яке являє собою розроблення та 
реалізацію місії, цілей, комплексної стратегії функ-
ціонування підприємства відповідно до концепції 
та стратегічного плану його розвитку.

4. Процес стратегічного управління включає 
цілепокладання, планування стратегічного роз-
витку підприємства на довгостроковий період, 
формування комплексної стратегії підприємства 
на ринку збуту, організацію реалізації комплексної 
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стратегії відповідно до концепції розвитку підпри-
ємства, координацію між стратегічним планом і 
стратегією, мотивацію персоналу на стратегічні 
трансформації та контроль над процесом.

5. Метою системи стратегічного управління є 
реалізація місії, досягнення прибутковості й кон-
курентоспроможності, а також стійкості та зба-
лансованості розвитку підприємства. Ця мета 
реалізується на основі вдосконалення технічної, 
технологічної, економічної, організаційної та соці-
альної підсистем підприємства за рахунок їх постій-
ної зміни відповідно до вимог ринку й споживачів.

6. Головним завданням стратегічного управ-
ління, що стоїть перед керівництвом хлібопекар-
ського підприємства, є вироблення стратегічних 
управлінських рішень. Процес прийняття стра-
тегічного управлінського рішення належить до 
слабко структурованих завдань.

7. Система стратегічного управління включає 
три підсистеми (рис. 1), а саме цілепокладання, 
стратегічне планування, комплексну стратегію.

При цьому в цілепокладання включається 
формулювання місії, мети, тобто результату для 
комплексної стратегії, цілі, тобто бажаного стану 
системи для стратегічного плану. Стратегічне  
планування передбачає вироблення концеп-
ції розвитку хлібопекарського підприємства на  
довгостроковий період залежно від циклів і 
кон’юнктури ринку, галузевих та інших циклів, а 
також формування стратегічного плану. Комплек-
сна стратегія включає різні стратегії для досяг-
нення прибутковості й конкурентоспроможності 
хлібопекарського підприємства.

8. Структуроутворюючим елементом у системі 
стратегічного управління має виступати комплек-
сна стратегія, а не стратегічне планування або 
стратегічний маркетинг. Такий підхід дає змогу 
охопити весь процес управління, який включає 
функції планування, аналізу, організації, коорди-
нації, мотивації, маркетингу та контролю.

9. Стратегічне управління виступає факто-
ром відносної контрольованості підприємством 
зовнішнього середовища. Це означає, що стра-
тегічне управління використовується, з одного 
боку, як фактор впливу на зовнішнє середовище, 
а з іншого боку, як інструмент адаптації до її змін. 
З огляду на це стратегічне управління дає змогу 
знехтувати низкою умов зовнішнього середовища.

Ефективність представленої системи стра-
тегічного управління хлібопекарського підпри-
ємства досягається мінімумом її узагальнених 
характеристик, а саме енергетичних та інформа-
ційних. Перші сигналізують про стійкість нового 
утворення, а другі – про інформаційну впорядко-
ваність зв’язків у системі. Принципова відмінність 
представленої системи стратегічного управління 
від наявних полягає у специфічних функціях 
стратегічного планування та комплексної стра-
тегії хлібопекарського підприємства. Функцією 
стратегічного планування є створення стратегіч-
ного плану збалансованого та стійкого розвитку  
підприємства. Комплексна стратегія виступає як 
друга підсистема й призначена для швидкого реа-
гування на зміни зовнішнього середовища, без 
чого неможливе досягнення прибутковості та кон-
курентоспроможності хлібопекарського підприєм- 

Рис. 1. Схема системи стратегічного управління хлібопекарським підприємством

 

Цілепокладання 

місія 

Ціль – результат 
дохідність та 

конкурентоспроможність 

Ціль – бажаний стан 
системи 

«дерево цілей» 

Комплексна стратегія 
у вигляді комплексу 

стратегій 

Стратегічне планування 
концепція розвитку  
та стратегічний план 

Загальний менеджмент 



103

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ства. Закріплення спеціалізованих властивос-
тей за елементами системи стратегічного управ-
ління збільшує ймовірність встановлення раціо- 
нальних зв’язків між ними, що створює основу для 
стійкості та ефективності функціонування сис-
теми, тому стратегічне управління є системою,  
яка за її повного використання дає можли-
вість реалізації комплексу цільових і супутніх  
ефектів (інтеграційного, синергізму, ефекту коор-
динації тощо).

Далі доцільно більш детально зупинитися на 
вивченні системи стратегічного управління хлібо-
пекарським підприємством за системного підходу. 
В рамках системи управління підприємством реа-
лізується весь процес управління, в якому беруть 
участь менеджери, які працюють на всіх рівнях 
управління. Система стратегічного управління  
хлібопекарським підприємством необхідна для 
того, щоби процес управління здійснювався сво-
єчасно та якісно, тому керівництво підприємства 
й фахівці приділяють їй велику увагу, безперервно 
вдосконалюючи та розвиваючи. Вивчення та вдо-
сконалення системи стратегічного управління в 
рамках будь-якого підприємства, держави або 
суспільства загалом сприятимуть якнайшвидшому 
досягненню поставлених перед ним цілей і вико-
нанню завдань [18].

Ефективність функціонування підприємства 
хлібопекарської промисловості, як і будь-якого 
іншого підприємства, багато в чому визначається 
його системою стратегічного управління, яка, реа-
лізуючи свої функції, має забезпечувати виконання 
цілей, поставлених перед підприємством [19].

Нині дуже важливо здійснювати таке стра-
тегічне управління, яке допоможе забезпечити 
адаптацію підприємства до швидко мінливих умов 
ведення бізнесу. Так, зміни, що відбуваються у 
зовнішньому середовищі, характеризуються тим, 
що з’являються нові запити, змінюється позиція 
споживача; зростає конкуренція за ресурси; відбу-
вається інтернаціоналізація бізнесу; з’являються 
нові можливості для бізнесу, що відкриваються 
досягненнями науки й техніки; розвиваються 
інформаційні мережі, стають доступними сучасні 
технології; змінюється роль людських ресурсів. 
Сьогодні покупця цікавить не тільки привабливий 
запах свіжого хліба, він шукає оптимальне поєд-
нання ціни, якості продукції, рівня обслуговування 
й широти асортименту. Заводи для того, щоб 
утриматися на ринку, мають виправдовувати очі-
кування споживача [20].

Хлібопекарська промисловість України є про-
відною галуззю АПК, від ефективності розвитку 
цієї галузі залежить забезпечення всіх верств 
населення найдоступнішим продуктом харчу-
вання. В Україні функціонує більше 1,5 тис. пека-
рень і хлібозаводів, з них понад 0,5 тис. становлять 
великі виробники, на яких виробляється більше 

80% всіх хлібобулочних виробів. На міні-пекарнях 
виробляється близько 10% від загального обсягу 
хліба та хлібобулочної продукції [21].

Крім виробництва хліба та хлібобулочних 
виробів, велика частина підприємств хлібопекар-
ської промисловості займається випуском кон-
дитерських борошняних виробів (пряники, кекси, 
печиво, вафлі, торти, тістечка, рулети), готових 
сухих сніданків (кукурудзяні палички) та інших хар-
чових продуктів. Кондитерське виробництво зали-
шається однією з галузей харчової промисловості, 
що найбільш динамічно розвиваються. У 2019 році 
зростання обсягів виробництва склало 9,2%, 
випуск продукції – 2,2 тис. т. На частку борош-
няних кондитерських виробів припадають 5,6%. 
Потенціал подальшого розширення цього сектору 
вітчизняного ринку залежить від вигідності випуску 
продукції для виробника й доступності його для 
споживачів [22].

У 2019 році обсяг реалізації хлібобулочних 
виробів на роздрібному ринку досяг 15 млрд. грн., 
що склало близько 10% виручки всієї харчової 
промисловості [23].

Якщо розглянути споживання хлібних продук-
тів на душу населення в Україні, то можна відзна-
чити, що воно з 2004 року поступово знижується 
від 48,3 кг на душу населення на рік до 34,3 кг у 
2019 році. Зниження споживання хлібобулочних 
виробів у середньому по країні, падіння попиту 
й зростання витрат на виробництво продукції, 
звичайно ж, негативно відбиваються на резуль-
татах діяльності підприємств, тому спостеріга-
ється збільшення кількості збиткових підприємств. 
Невисокий рівень основних фінансових показ- 
ників впливає на комплексну модернізацію, уста-
новку на підприємствах сучасного енергоефек-
тивного обладнання та інших складних засобів 
механізації. Робота на зношеному обладнанні 
негативно впливає на ефективність використання 
енергоресурсів [18].

Виходячи з вищевикладеного, можемо зробити 
висновок, що у хлібопекарській промисловості 
України спостерігається тенденція до погіршення 
економічних показників і знижується ефектив-
ність функціонування підприємств галузі. Для того 
щоби вийти з положення, що склалося, необхідно 
вжити заходів з модернізації підприємств хлібопе-
карської промисловості, оскільки подальший роз-
виток цього ринку буде залежати від підвищення 
якості продукції, що випускається, та забезпе-
чення доступності хліба [24].

Українська хлібопекарська промисловість має 
деякі особливості, такі як дефіцит якісної сиро-
вини; широкий асортимент продукції, що виробля-
ється; високий рівень конкуренції на ринку; наси-
ченість ринків збуту; низька рентабельність галузі 
загалом; поява нових сортів хліба; зростання цін 
на продукцію [19].
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Реалізація стратегії розвитку підприємствами 
хлібопекарської промисловості приведе до роз-
ширення структури асортименту продукції, що 
виробляється, до підвищення харчової і біологіч-
ної цінності хлібобулочних виробів, до зниження 
питомих витрат енергоресурсів на одиницю про-
дукції, що випускається. Планується, що до кінця 
2020 року коефіцієнт оновлення основних фондів 
складе 12,2%, а обсяг щорічного виробництва хлі-
бобулочних виробів дієтичних і збагачених мікро-
нутрієнтами збільшиться на 10% [25].

Отже, можна виділити такі особливості системи 
стратегічного управління підприємствами хлібопе-
карської промисловості.

1. Діяльність підприємств безпосередньо 
залежить від результатів роботи підприємств сіль-
ського господарства, які є основними постачаль-
никами сировини. Загальносвітовою проблемою 
сьогодні стало зростання цін на зерно й борошно, 
яке відбувається через зниження обсягів виробни-
цтва зерна, тому спостерігається зростання цін на 
хлібобулочну продукцію, що ускладнює прийняття 
стратегічних рішень.

2. Продукція хлібопекарських підприємств є 
матеріаломісткою, в її собівартості частка мате-
ріальних витрат становить від 60% до 80%, що 
доводить необхідність жорсткого планування та 
обліку обсягу запасів сировини, матеріалів, тари, 
а також є важливим методологічним аспектом у 
стратегічному плануванні.

3. Для деяких асортиментних груп хліба й хлі-
бобулочних виробів характерні коливання попиту, 
тому під час розроблення стратегії підприємства 
необхідно провести аналіз еластичності попиту 
на продукцію та облік чинника сезонності. Напри-
клад, попит на хлібобулочні вироби майже на 50% 
знижується влітку, демонструє значне зростання в 
будні та святкові дні, майже в два рази скорочу-
ється в вихідні дні.

4. На діяльність хлібопекарських підприємств 
також впливає низький платоспроможний попит, що 
стримує розвиток багатьох підприємств, тому необ-
хідно серйозно підходити до планування витрат 
виробництва й шукати резерви зниження витрат.

5. Підприємства хлібопекарської промисло-
вості функціонують на основі системи базових  
технологічних процесів і належать до техноло-
гічного типу, у зв’язку з чим основними структур-
ними елементами стратегічного плану підприєм- 
ства мають стати технологічна стратегія і страте-
гічний план НДДКР, заснований на впровадженні 
інновацій, що надають підприємству конкурентні 
переваги. Хлібопекарській галузі необхідно розви-
вати наукові дослідження, впроваджувати досяг-
нення науково-технічного прогресу, розробки  
машинобудування, сучасний менеджмент. Необ-
хідною умовою успішної інтеграції українських  
підприємств у міжнародний економічний простір є 

активне використання світового досвіду та новітніх 
наукових розробок [20].

6. Підприємства хлібопекарської промисло-
вості будують свою стратегію на використанні 
певної технології, а її зміна є можливою лише за 
значних витрат часу й ресурсів. Велике значення 
в діяльності підприємств харчової промисловості 
має вертикальна інтеграція, а інтеграційна стра-
тегія має бути спрямована на зближення довго-
строкових цілей інтегрованих підприємств та під-
вищення ефективності їхньої взаємодії [26].

Проблеми стратегічного управління на підпри-
ємствах хлібопекарської промисловості обумовлені 
їхньою специфікою, яка існує у виробників продук-
тів харчування. Отже, до них можна віднести:

– спрямованість підприємств хлібопекарської 
промисловості на кінцевого споживача, оскільки 
продукція призначена для задоволення їхніх 
потреб, а це значить, що зростання обсягу про-
дажів залежить від рівня добробуту населення, й 
хоча попит на хліб нееластичний, проте на хлібо-
булочні товари він є еластичним;

– спрямованість на постійну видозміну виро-
бленої продукції задля підтримки попиту на необ-
хідному рівні;

– орієнтованість керівництва цих підприємств 
на те, щоби працюючий персонал мав високу ква-
ліфікацію, яку необхідно постійно підвищувати як 
всередині, так і за межами підприємства;

– високу матеріаломісткість виробництва 
продукції, що характеризується високим рівнем 
витрат сировини й матеріальних ресурсів;

– те, що продукція хлібопекарської промис-
ловості має обмежений термін придатності та є 
швидкопсувною [27].

Задля посилення системи стратегічного управ-
ління хлібопекарськими підприємствами можна 
запропонувати систему управління, яка буде скла-
датися зі взаємопов’язаних елементів. Перший 
елемент системи управління полягає у форму-
люванні (або уточненні) бачення та місії підпри-
ємства, для цього можуть застосовуватися такі 
методи, як метод мозкового штурму, метод Дельфі, 
побудови дерева цілей тощо.

Аналіз зовнішнього середовища хлібопекар-
ського підприємства можна проводити за допо-
могою PEST-аналізу, моделі 5 сил М. Портера, 
матриці можливостей і матриці загроз (SWOT-
матриці). Крім того, необхідно вивчити державні 
програми, спрямовані на підтримку галузі, а  
також скласти профіль середовища, який має 
базуватися на результатах проведення масштаб-
них і достовірних досліджень зовнішнього серед-
овища підприємства.

Аналіз внутрішнього середовища полягає в 
проведенні внутрішньої діагностики, стратегічному 
аналізі рівня витрат, побудові ланцюжка цінностей 
М. Портера, методі портфельного аналізу [24].



105

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Далі доцільно перейти до формування страте-
гічних цільових показників, які складаються з п’яти 
груп. Розглянемо їх докладніше.

1. В першу групу входять показники ділової 
активності; ліквідності; фінансової стійкості; рен-
табельності; рейтинг кредитоспроможності; рівень 
підприємницького ризику, співвідношення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості тощо.

2. До другої групи входять такі показники, як 
середній коефіцієнт плинності кадрів на підприєм-
стві; кількість співробітників, які пройшли підвищення 
кваліфікації; відсоток зносу виробничого обладнання; 
фондовіддача; фондомісткість; матеріаловіддача; 
частка матеріальних витрат у собівартості продукції; 
тривалість одного обороту обігового капіталу.

3. В третій групі враховуються такі показники, як 
коефіцієнт дублювання функції; коефіцієнт ланко-
вості; ступінь централізації функцій; співвідношення 
чисельності лінійного та функціонального персо-
налу; відповідність середньої норми керованості.

4. В четвертій групі проводиться аналіз вироб-
ничої діяльності підприємства, зокрема аналіз 
ритмічності виробництва; фондоозброєності; три-
валості виробничого циклу.

5. У п’ятій групі вивчаються показники марке-
тингу, зокрема середньорічне зростання частки 
ринку; кількість нових покупців; вартість бренду; 
середня чиста виручка на одного співробітника 
відділу маркетингу.

6. В шостій групі аналізуються такі показники, 
як оборотність складських запасів; середня сума 
поставок на одного співробітника постачання; 
середній вантажообіг на одиницю вантажних 
транспортних засобів; розмір покриття запасами 
середньомісячної потреби виробництва.

Для більш точного вибору цільових показників 
необхідно провести аналіз діяльності конкретного 
підприємства. Далі доцільно перейти до форму-
лювання бажаних значень для кожного показника, 
які мають відповідати середнім галузевим значен-
ням або бути більше за них (на розсуд керівництва 
підприємства). Потім необхідно розробити страте-
гічні плани за різними видами діяльності підпри-
ємства, такі як виробничі плани; інвестиційні; інно-
ваційні; фінансові, а також здійснювати контроль 
за виконанням цих планів [28]. Система стратегіч-
ного управління хлібопекарським підприємством 
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Рекомендована система стратегічного управління для підприємств хлібопекарської промисловості
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна підсумувати, що система стратегіч-
ного управління, сформована за рекомендова-
ною схемою, дасть змогу швидко реагувати на  
зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, 
що збільшить конкурентоспроможність підпри-
ємства на ринку. Це може відображатися в таких 
показниках, що характеризують економічні резуль-
тати, як зростання обсягів виробництва та обсягів 
продажів, підвищення якості та конкурентоспро-
можності продукції, що випускається, захоплення 
більшої частки ринку та заміщення на ньому  
продукції підприємств-конкурентів, збільшення 
фінансових показників підприємства, зростання 
показників фондовіддачі та фондоозброєності 
праці, підвищення інвестиційної привабливості  
підприємства. Соціальні результати можна поба-
чити в тому, що будуть краще та в повному обсязі 
задовольнятися потреби й запити покупців,  
підвищенні лояльності споживачів до підпри-
ємства, збільшенні відрахувань у бюджет і соці-
альні фонди.

Вважаємо, що запропонована система стра-
тегічного управління допоможе хлібопекар- 
ському підприємству зміцнити свої позиції на регі-
ональному ринку, збільшити показники фінан- 
сової стійкості та інвестиційної привабливості,  
а також сприятиме формуванню гнучкої та адап-
тивної системи стратегічного управління підпри-
ємством загалом.
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У статті проаналізовано прояви економічної 
кризи 2020 року, динаміку цінових коливань 
на основні сільськогосподарські культури за 
2019–2020 роки. Зроблено висновок, що різкі 
коливання цін на основні сільськогосподарські 
культури у 2020 році є проявом зародження 
кризових явищ в економіці. Проведено ретро-
спективний аналіз економічних криз мину- 
лого (Світова фінансово-економічна криза 
2008 року і Велика депресія 1929–1939 років), 
що дало змогу провести паралелі з тепе- 
рішньою ситуацією. Запропоновано меха- 
нізм стабілізації фінансово-економічного 
стану підприємства через політику ціно-
утворення, досліджено, як цінова політи- 
ка держави може впливати на фінансово-
економічне становище суб’єктів господарю- 
вання. Здійснено аналіз останніх норма-
тивно-правових актів України, що регла-
ментують процес ціноутворення, та запро-
поновано заходи, які мають стабілізувати 
фінансово-економічний стан України на 
загальнодержавному рівні.
Ключові слова: цінова політика, ціноутво-
рення, державне регулювання цін, економічна 
криза, сільське господарство, ціна.

В статье проанализированы проявления 
экономического кризиса 2020 года, динамика 
ценовых колебаний на основные сельскохозяй-
ственные культуры за 2019–2020 годы. Сде-
лан вывод, что резкие колебания цен на основ-
ные сельскохозяйственные культуры в 2020 
году являются проявлением зарождения кри-
зисных явлений в экономике. Проведен ретро-
спективный анализ экономических кризисов 
прошлого (Мировой финансово-экономический 
кризис 2008 года и Великая депрессия 1929–
1939 годов), что позволило провести парал-
лели с современной ситуацией. Предложен 
механизм стабилизации финансово-экономи-
ческого состояния предприятия через поли-
тику ценообразования, исследовано, как цено-
вая политика государства может влиять на 
финансово-экономическое положение субъ-
ектов хозяйствования. Осуществлен анализ 
 последних нормативно-правовых актов Укра-
ины, регламентирующих процесс ценообразо-
вания, и предложены меры, которые должен 
стабилизировать финансово-экономическое сос- 
тояние Украины на государственном уровне.
Ключевые слова: ценовая политика, ценообра-
зование, государственное регулирование цен, 
экономический кризис, сельское хозяйство, цена.

The article analyzes the dynamics of price fluctuations for staple crops over the past two years to identify signs of crisis in the economy and proposes a 
mechanism for stabilizing the financial and economic condition of the enterprise and the country as a whole through pricing policy. The purpose of the article 
to identify the manifestations of the economic crisis in 2020 and to propose an effective mechanism for stabilizing the financial and economic situation of 
enterprises based on the adjustment of pricing policy. The International Monetary Fund forecasts a decline in the world economy to minus 4.9% in 2020. 
The new forecast is published in the June bulletin World economic outlook. The reason for the worsening forecast: the economic consequences of the 
COVID-19 pandemic in the first half of 2020 were more negative than previously expected. Research shows that Ukraine’s economy is in a pre-crisis state. 
A retrospective analysis of the economic crises of the past (the World Financial and Economic Crisis of 2008 and the Great Depression of 1929–1939) was 
conducted, which made it possible to draw parallels with the current situation. Pricing, as one of the levers of influence on the financial and economic situa-
tion of the enterprise, can help overcome the crisis. The advantage of pricing factors in crisis management is that price, as a quantitative quantity, is a one-
dimensional value, so it is easy to influence. At the same time, pricing conditions can be changed quite quickly, compared with the time required to transform 
product policy, create new sales channels, and implement measures to promote the product. In a crisis, the change in the pricing policy of the enterprise 
should focus on reducing operating costs. The company must conduct a cost analysis to identify those items that can be recycled to keep the organization 
afloat. Finally, the entity must dare to use some unpopular methods of influencing the situation. At the same time, the state must intervene in the situation 
through pricing policy. The author concluded that government intervention in the economy is almost а compulsory measure in а crisis. And, conversely, non-
intervention of the government leads to chaos in the economic system. It can even greater exacerbate the crisis in the country. А favorable symbiosis of а 
competent pricing policy at the enterprise and state assistance (for example, state regulation of prices) is the key to business exit from the crisis.
Key words: pricing policy, pricing, government price regulation, economic crisis, agriculture, price.

Постановка проблеми. Економіка в умовах 
ринку характеризується циклічністю. Циклічність 
передбачає існування певної закономірності в 
термінах і тривалості руху вгору та вниз у госпо-
дарській діяльності. А. Бернс та У. Мітчелл обґрун-
тували думку про те, що ця послідовність змін є 
поворотною, але не періодичною, адже за три-
валістю економічні цикли варіюються від більш 
одного року до десяти або дванадцяти років [1].

Економічний цикл складається з окремих періо-
дів, які називають фазами. Існує декілька підходів 
до виокремлення окремих фаз економічного циклу, 
але класичною вважається чотирифазова модель. 

Прихильники чотирифазової класичної моделі 
виокремлюють фази спаду, депресії, пожвавлення 
та підйому, які послідовно змінюються.

Події, що ми спостерігаємо у реальному часі, 
дають підстави для прогнозу глибокої економіч-
ної кризи світової економіки, повернення якої на 
докризовий рівень потребуватиме більше часу 
порівняно з попередніми потрясіннями.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння 
світової економіки до мінус 4,9% у 2020 році. 
Новий прогноз опубліковано в червневому бюле-
тені “World Economic Outlook”. Причина погіршення 
прогнозу полягає в тому, що економічні наслідки 
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пандемії COVID-19 у першій половині 2020 року 
виявилися більш негативними, ніж передбача-
лося раніше. У МВФ вважають, що вихід із кризи 
розтягнеться на більш тривалий період. Для рин-
ків Європи, що розвиваються, включно з Украї-
ною, МВФ оцінює падіння регіонального ВВП до 
мінус 5,8%. Через пандемію COVID-19 глобальна 
економіка втратить 12,5 трлн. дол. у 2020 році, 
як підрахував МВФ [2].

Тривожні очікування економічних потрясінь 
посилюють увагу економістів до пошуків дієвих 
механізмів стабілізації фінансово-економічної 
ситуації національних підприємств та економіки 
України загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Явище циклічності ринкової економіки було про-
аналізовано та пояснене ще в середині мину-
лого сторіччя Артуром Бернсом та Уеслі Мітчел-
лом [1]. Обґрунтування чотирифазної структури 
циклу запроваджено К. Жугляром та розвинене в  
працях К. Маркса, К. Туган-Барановського та інших 
науковців [3, с. 10].

Проблемам антикризового управління підпри-
ємством присвятили свої праці Р. Попов [4] та  
Л. Громко [5]. Причому останній з дослідників висвіт-
лив проблему саме через призму ціноутворення, як 
того механізму, котрий має вирішальний вплив на 
«виживання» підприємства в умовах кризи.

Дослідження світових фінансово-економічних 
криз минулого з історичної та ретроспективної 
точки зору було проведено Р. Ліщуком [8]. Аналіз 
роботи Р. Ліщука дав змогу прослідкувати паралелі 
з минулими економічними потрясіннями задля роз-
роблення дієвого механізму подолання теперіш-
ньої кризи. Однак особливістю економічної кризи  
2020 року є те, що вона викликана не стільки 
циклічними явищами в економіці, скільки зовніш-
ньою загрозою у вигляді вірусу COVID-19, тому 
необхідно розробити новий план щодо виходу з 
кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Постановка завдання. Метою статті є вияв-
лення проявів економічної кризи 2020 року та 
пропозиція дієвого механізму стабілізації фінан-
сово-економічної ситуації підприємств на основі 
коригування цінової політики.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Світовий досвід свідчить про те, що криза – це 
циклічний природний стан економічної організації 
будь-якого рівня. Вона настає через різні проміжки 
часу, має різні масштаби, глибину й форми пере-
бігу [4]. Проте завдяки роботі А. Бернса та У. Міт-
челла ми розуміємо, що будь-яка криза є явищем 
скінченним, і для нас як для економістів постає 
питання про те, чи можливо за рахунок вжиття 
певних заходів на загальнодержавному рівні та 
на рівні підприємства прискорити процес виходу 
з кризи.

Одним з основних важелів впливу на еконо-
мічну ситуацію в умовах кризи є ціна. На нашу 
думку, перевагою саме ціноутворюючих факторів 
в антикризовому управлінні є те, що ціна як кіль-
кісна величина – це величина одномірна, через що 
на неї легко впливати. При цьому умови ціноутво-
рення можуть бути змінені досить швидко, якщо 
порівнювати з часом, який необхідний на зміну 
продуктової політики, створення нових каналів 
збуту, реалізацію діяльності з просування продук-
ції [5, с. 43], тому ми вважаємо доцільним дослі-
дити динаміку цін на деякі сільськогосподарські 
культури у 2020 році та у 2019 році, що дасть змогу 
оцінити зміни в ринковій ситуації.

З таблиці чітко видно різницю в динаміці цін 
на основні зернові та олійні культури в поточному 
та минулому роках. Якщо в минулому році за 
вибраний період ціни коливались відносно слабо, 
мали тенденцію до зниження (винятком є насіння 
соняшнику), то в поточному році все відбувається 
навпаки: графік цін прямує вгору, підтверджуючи 
тенденцію цін до зростання, причому в абсолют-
ному виражені це зростання є значно більш істот-

Таблиця 1
Ціни на зернові та олійні культури на внутрішньому ринку України, тис. грн. за тонну

№ Продукція

Середньомісячні ціни Різниця між 
ціною в січні  

та квітнісічень лютий березень квітень

2019  
рік

2020  
рік

2019  
рік

2020  
рік

2019  
рік

2020  
рік

2019  
рік

2020  
рік

2019  
рік

2020  
рік

1. Пшениця 
2 кл. 6 250 5 280 6 400 5 437,5 6 225 5 475 6 116,7 6 050 -133,3 770

2. Пшениця 
3 кл. 6 150 5 262,5 6 200 5 337,5 6 021,4 5 425 5 891,7 6 033,3 -258,3 770,8

3. Ячмінь 6 320 4 212,5 6 350 4 262,5 5 912,5 4 262,5 5 770 4 587,5 -550 375,0

4. Насіння 
соняшнику 10 150 9 500 10 375 9 250 9 960 9 175 10 150 10 750 0 1 250

5. Кукурудза 4 510 4 160 4 575 4 312,5 4 417,7 4 425 4 487,5 5 025 -22,5 865
6. Соя 9 775 9 000 9 800 9 425 9 400 10 375 8 875 11 200 -900 2 200

Джерело: «АПК інформ»
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ним, ніж таке зниження цін у минулому році. На 
загальний рівень цін, а саме на те, що у 2019 році 
середньомісячні ціни на основні культури вищі, ніж 
у 2020 році, ми увагу не звертаємо, адже нас перш 
за все цікавить не сама ціна як цифра, а динаміка її 
зміни. Оскільки ціна на сільськогосподарську про-
дукцію залежить від періоду в часі, коли вона реа-
лізується, отримані розбіжності можна трактувати 
як очевидні наслідки впливу економічних процесів, 
запущених у результаті поширення коронавірусу.

Якщо проводити паралелі з минулими еконо-
мічними потрясіннями, то в довгостроковому пері-
оді зазвичай ціни в умовах кризи мають тенденцію 
до падіння. Найбільш чуттєвою до стану еконо-
міки є нафта, а в умовах кризи ціни на неї стрімко 
падають. Такого стрімкого падіння, як у 2020 році, 
ціни на нафту ще не знали. Якщо 1 січня 2020 року 
ціна одного бареля нафти становила 66,15 дол., то 
станом на кінець квітня ціна обвалилась до рівня  
26,66 дол. за барель. У відносному вираженні це 
падіння звучить моторошно: 59,7% втратили ціни на 
нафту у квітні порівняно зі своїм січневим рівнем.

Ціни на нафту також швидко відновлюють свій 
рівень після закінчення кризи, але те падіння, що 
було зафіксовано в першій половині 2020 року, 
потенційно впливатиме на зниження цін на сіль-
ськогосподарську продукцію в майбутньому. Отже, 
наш прогноз стосовно цін на основні сільськогос-
подарські культури – це тенденція до падіння, що 
негативно позначиться на фінансово-економіч-
ному стані вітчизняних товаровиробників, яким 
насамперед необхідно прийняти той факт, що 
життя в умовах кризи – це вже даність, і варто 
перелаштувати свій менеджмент на антикри-
зове управління. Очевидно, підприємствам, які 
не мають «фінансової подушки» на випадок над-
звичайних ситуацій, не обійтися без процедури 
«фінансового оздоровлення», а якщо виражатися 
економічними термінами, то без санації. В корот-
костроковому періоді передусім необхідно змен-
шити постійні витрати підприємства. Це можна 
здійснити декількома шляхами: переглянути 
умови оплати праці персоналу, відмовитися від 
деяких орендованих приміщень тощо. Також необ-
хідно намагатися максимально утримати рівень 
продажів за рахунок аналізу попиту на продукцію 
та потенційних ринків збуту.

Саме на етапі аналізу попиту на продукцію  
підприємства політика ціноутворення виходить 
на перший план, оскільки за виявлення недо-
статнього зацікавлення покупців у купівлі продук- 
ції, але за наявності достатніх збутових потуж-
ностей самого підприємства виникає нагальна 
потреба дослідити ціни. По-перше, необхідно  
проаналізувати поточні ціни на ринку, щоб зрозу-
міти, чи є взагалі сенс впроваджувати нову цінову 
політику. По-друге, варто розрахувати, як змі-
ниться точка беззбитковості підприємства у разі 

прийняття рішення про зміну цінової політики  
підприємства.

В кризових умовах зміну цінової політики під-
приємства варто здійснювати в напрямі скорочення 
витрат діяльності. На підприємстві має проводи-
тися аналіз витрат задля виявлення тих статей, 
яких можна позбутися для утримання організації на 
плаву. Зрештою, господарюючий суб’єкт має нава-
житися на впровадження певних непопулярних 
методів впливу на ситуацію. Перш за все йдеться 
про закриття тих відділів підприємства, які здійсню-
ють діяльність, що не є основною, та про скорочення 
штату працівників. Після вжиття необхідних заходів 
на підприємстві має знизитися точка беззбитковості, 
відповідно, зміняться ціни реалізації продукції.

Здебільшого в таких умовах приймається 
рішення про зниження цін, що дасть змогу роз-
ширити власний збут і підтримувати виробництво. 
Треба розуміти, що в короткостроковому періоді 
під час кризи перш за все йдеться про збереження 
підприємства, а не про максимізацію прибутків. 
Проте в майбутньому задля збереження підпри-
ємства та уникнення його ліквідації необхідно зна-
йти шляхи для підвищення цін.

Виділимо три варіанти дій для господарюючих 
суб’єктів в умовах кризи, які можуть їх зберегти. 
Перший варіант – це зниження витрат на одиницю 
продукції задля максимізації прибутку в довгостро-
ковому періоді. В такому разі встановлюються низькі 
ціни на продукцію, що дає певні переваги щодо 
захоплення частки ринку, адже конкуренти можуть 
не наважитися знизити ціни. Другий варіант – це 
збільшення обсягів продажу і, відповідно, доходу від 
реалізації. За такого способу підприємства переду-
сім звертають увагу на оцінку попиту, але в довго-
строковому періоді за використання цього варіанта 
слід очікувати збільшення прибутків та частки під-
приємства на ринку. Третій варіант – це максимі-
зація поточного прибутку за рахунок встановлення 
відповідної ціни. Треба дуже гарно знатися на оцінці 
попиту й пропозиції, щоб отримати максимальний 
зиск від цього способу. Бажання максимізувати при-
буток «тут і зараз» не дає гарантій на збереження 
прибутковості в довгостроковому періоді.

В довгостроковому періоді для виходу з кризи 
підприємство має внести зміни в цінову страте-
гію. Цінова стратегія – це система довгостроко-
вих рішень щодо курсу цінової політики в напрямі 
встановлення базової ціни [6, с. 224]. Взагалі мож-
ливим є використання таких стратегій:

– цінова, тобто стратегія гнучких цін (напри-
клад, якщо кризове явище з’явилось через сезонні 
коливання попиту, що дуже властиво для сіль-
ського господарства);

– стратегія встановлення цін нижче, ніж у біль-
шості фірм (таку стратегію доцільно застосувати, 
якщо попит на продукцію різко знизився і тенден-
ція продовжується);
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– стратегія договірних цін (застосовується для 
утримання ринкових позицій за високого рівня кон-
куренції, дає можливість надавати покупцям різно-
манітні знижки);

– підвищення ціни (для переконання спожи-
вачів і конкурентів, що справи підприємства йдуть 
добре, але застосовується за умови, якщо кризова 
ситуація – це не зниження обсягів збуту через 
високу ціну) [7, c. 107].

На нашу думку, найбільш виграшним є вибір 
стратегії договірних цін, оскільки такий варіант 
ціноутворення корелюється з популярним у сучас-
них умовах H2H-маркетингом. H2H розшифро-
вується як “human to human”, або якщо перекла-
дати українською, то «людина для людини». Ця 
маркетингова стратегія стала дуже популярною 
за останній рік, і її філософія полягає в тому, що 
не підприємство, споживач або кінцевий продукт 
є головним, а головною є саме людина з її персо-
нальними особливостями і потребами. Якщо пере-
класти це на економіку, то підприємство в сучас-
них умовах задля утримання своєї частки ринку 
має максимально тісно взаємодіяти зі своїми клі-
єнтами, і, на нашу думку, встановлення договірних 
цін цьому дуже сприяє.

Хоча слід зазначити, що зазвичай підприємства 
в умовах кризи вибирають цінову стратегію під-
вищення цін, адже саме вона дає змогу швидко 
отримати стабільні прибутки, але ця стратегія 
переважно використовується для продуктів масо-
вого вжитку.

Загалом на рівні бізнесу оптимізація витрат, 
зниження собівартості продукції, використання 
принципів H2Н-маркетингу та підготовка до зміни 
цінової стратегії – це основні рішення під час 
виходу підприємств з кризи. Не варто виключати 
зміни на ринку праці та рівні оплати праці, що 
може накласти слід на вибір цінової політики під-
приємств, оскільки одним з актуальних явищ сьо-
годні є повернення заробітчан з-за кордону, і є 
можливість, що в умовах охолодження зовнішніх 
зв’язків вони залишаться всередині країни, тому 
можна очікувати зміни стосовно збільшення про-
позицій на ринку праці.

Потенційна ліквідація господарюючих суб’єктів 
в умовах кризи – це не лише трагедія підприємців, 
але й проблеми для всієї економіки країни, адже 
закриття підприємств запускає ланцюг негативних 
подій. Найбільш очевидна з них – це падіння рівня 
ВВП, адже виробляти та експортувати продукцію 
в країні спроможні все менше товаровиробників. 
За дефіциту сільськогосподарської продукції на 
вітчизняному ринку її необхідно буде імпорту-
вати з-за кордону, а це, по-перше, ще більше схи-
лить зовнішньоторговельний баланс країни в бік 
імпорту, що не є добре, а по-друге, зробить ціни 
для внутрішнього споживача вищими. Не варто 
нагадувати, що частина громадян залишилась 

без роботи під в результаті ліквідації тих самих 
підприємств, отже, купувати продукцію за висо-
кими, імпортними цінами їм буде однозначно не по 
кишені. Цей ланцюжок негативних процесів всере-
дині країни можна продовжувати довго, але треба 
шукати вихід із ситуації.

В умовах кризи держава має підпорядкову-
вати виробництво суспільним потребам, корелю-
ючи економічні інтереси суб’єктів ринку. Ціновий 
механізм є досить дієвим важелем для впливу на 
ситуацію в країні в умовах кризи і захисту інтересів 
вищезгаданих суб’єктів ринку.

Зазвичай у період економічних потрясінь меха-
нізм саморегуляції ринкової системи не може 
забезпечити стабільність цін на різні види продук-
ції. Очевидно, що коли економіку «лихоманить», 
то повна довіра вільним цінам, тобто цінам, залеж-
ним лише від попиту і пропозиції, призведе до дис-
пропорцій, котрі накладуть негативний ефект на 
соціально-економічне становище як суб’єктів гос-
подарювання, так і звичайних громадян. В таких 
умовах втручання держави в економіку має вирі-
шальне значення.

Ринкова економіка вважається системою, здат-
ною до саморегулювання, і втручання держави 
в «природні» процеси для ринкової економіки є 
неприпустимим, адже руйнує встановлений зв’язок 
між попитом, пропозицією та ціною. Так економісти 
вважали раніше, деякі так вважають і зараз.

Отже, на цьому моменті цілком слушним буде 
проведення історичної паралелі з найбільш три-
валою економічною кризою в історії західного 
світу, яка, на нашу думку, має багато спільного 
з «коронакризою», якої, здається, не уникнути. 
Ця економічна криза отримала назву «Велика 
депресія 1929–1939 років». Звичайно, причини цих 
двох потрясінь різняться. Сучасна криза викликана 
складною епідемічною ситуацією в світі. Велика деп- 
ресія – це більш складне економічне явище, викли-
кане недосконалістю ринкової системи економіки.

Розпочалася вона у США в другій половинні 
1929 року з падіння фондового ринку. Якщо нази-
вати конкретні дати, то, звичайно, йдеться про 
«Чорний четвер» (24 жовтня 1929 року), коли інвес-
тори почали судомно продавати свої акції, і «Чорний 
вівторок» (29 жовтня 1929 року), коли ця тенденція 
продовжилася, але тільки в більшому масштабі. 
Загалом лише за ці два дні інвесторі позбулися 
майже 30 мільйонів акцій (в «Чорний четвер» –  
13 млн., а в «Чорний вівторок» – 16 млн.).

Це була безпрецедентна подія в історії фондо-
вого ринку на той час, але не вона є першопричи-
ною кризи. Почалося все дещо раніше, влітку того 
ж 1929 року, коли економіка США увійшла в стан 
рецесії. Тут виникає перша паралель з потенцій-
ною економічною кризою, викликаною пандемією 
коронавірусу. Рецесія – це перехідний стан ринко-
вої економіки від зростання до спаду. Відбувається 
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це через падіння виробництва на фоні загального 
зниження економічної активності. Грубо кажучи, 
населення перестає купувати продукцію, через що 
у товаровиробників накопичуються надлишки тієї 
самої продукції, а виробництво уповільнюється. 
Оскільки товари не реалізуються, а виробництво 
уповільнене, слід очікувати падіння доходів під-
приємств. У 1929 році у США все відбувалось 
саме за таким сценарієм, але «палива в багаття» 
підливало те, що на фоні падіння доходів компаній 
їх акції продовжили зростання, а фондовий ринок 
став нагадувати мильну бульбашку, яка ось-ось 
лусне. Саме це відбулося в «Чорний четвер», який 
ми згадували раніше.

Більшість економістів та аналітиків вважає, 
що, безумовно, рецесії не уникнути, адже навіть 
зараз, коли виробництво працює не на повну силу, 
вже помітні її прояви. Є вже перші постраждалі: це 
малий і середній бізнес, який зачинив двері для 
потенційних покупців, виконуючи тяжкі для сприй-
няття, але необхідні вимоги для протидії поши-
ренню коронавірусної інфекції. Багато працівників 
цих підприємств перебувають у відпустках (деякі 
за власний рахунок), а ті, кому пощастило менше, 
були звільнені. Це вже реальна загроза зрос-
тання безробіття. Тут виникає ще одна паралель 
з Великою депресією, адже після обвалу фондо-
вого ринку довіра до фінансових установ серйозно 
знизилася, через що зменшилися інвестиції в різні 
сфери економіки та був запущений ланцюжок 
подій, який тільки поглиблював наявні проблеми, 
адже без інвестицій компанії були змушені звіль-
няти своїх працівників або в кращому разі зни-
жувати їм заробітну плату, що, звісно, ще більше 
знижувало купівельну спроможність громадян та 
економічну активність населення загалом.

Якщо ненадовго залишитись у минулому, в 
роках Великої депресії, то слід згадати, що до 
наявних негараздів додався неврожай кінця  
20-х років минулого століття, до того ж фермери не 
могли зібрати урожай через фінансову нестабіль-
ність. Це чергова паралель з теперішнім часом, 
оскільки у 2020 році в Україні очікується неврожай. 
Насамперед його причини цілком природні, тому 
що остання зима побила температурні рекорди по 
максимальній зимовій температурі, до того ж була 
безсніжною, що є незвичним явищем для наших 
широт, і фермери були поставлені в глухий кут.

Загалом якщо закінчувати порівнювати Велику 
депресію з теперішнім часом, то слід сказати 
головне: у вищезазначених умовах уряд Гувера 
прийняв рішення не втручатися в економіку, не 
допомагати товаровиробникам і не створювати 
нові робочі місця. Таке рішення можна пояснити 
партійною приналежністю тогочасного президента 
США до республіканців і сформованим уявлен-
ням про те, що ринкова економіка здатна виліку-
вати себе самостійно, а будь-яке втручання в неї 

є неправильним рішенням. Як ми знаємо з уроків 
історії, це було помилкою. Депресія ще більше 
поглинула країну, безробіття досягло небувалих 
масштабів, а Гувер, звичайно, програв наступні 
президентські вибори.

Наступним президентом США став представ-
ник демократичної партії Франклін Д. Рузвельт. 
Незважаючи на те, що ще до інавгурації новоо-
браного президента по країні прокотилася чергова 
хвиля закриття банківських установ, Ф. Рузвельт 
був сповнений оптимізму і, що найголовніше, був 
готовим до рішучих дій. Ми не будемо загострю-
вати увагу на конкретних реформах, адже для 
нас головним є розуміння того, що Велика депре-
сія показала, як безпосередній вплив на ринкову 
систему з боку держави може позитивно впли-
нути на економічне зростання, особливо в умовах 
кризи. Щоб це підтвердити, достатньо навести 
один загальновідомий факт: на момент інавгурації  
Ф. Рузвельта безробіття у США становило більше 
20%, а в результаті реформування економіки, 
тобто на кінець його правління, цей показник пере-
бував на рівні 2% [8].

Отже, в кризових умовах втручання держави 
в економіку є майже обов’язковим заходом і, 
навпаки, невтручання з боку держави призводить 
до хаосу всередині економічної системи і до ще 
більшого посилення кризових явищ у країні.

Перш за все держава має захистити вітчиз-
няних товаровиробників і населення від фактів 
недобросовісної конкуренції. На початкових ета-
пах кризи можливі спекуляції з цінами на продукти 
першої необхідності, тому держава має взяти 
на себе відповідальність за регулюванням цін. 
Наша держава виконала цю умову, тому можна 
стверджувати, що негативний досвід минулого ми 
використовуємо належним чином. Кабінет Міні-
стрів України 22 квітня 2020 року ухвалив Поста-
нову «Про державне регулювання цін на товари, 
які мають істотну соціальну значущість, і товари 
протиепідемічного призначення» № 341. Серед 
переліку медичних препаратів і засобів індивіду-
ального захисту знайшлося місце для продуктів 
харчування, що безпосередньо важливо для сіль-
ськогосподарських товаровиробників.

Таких продуктів, що потрапили під державне 
регулювання цін згідно з Постановою КМУ № 341, 
всього десять. Серед них:

– крупа гречана;
– цукор-пісок;
– борошно пшеничне (вищий ґатунок);
– макаронні вироби вітчизняного виробництва;
– молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);
– хліб житньо-пшеничний;
– яйця курячі категорії С1;
– птиця (тушки курячі);
– вода мінеральна без газу;
– масло вершкове жирністю 72,5% [9].
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При цьому, згідно з Постановою, для вищеназ-
ваних продуктів буде діяти декларування роздріб-
ної ціни у разі її збільшення, тобто на оптово-від-
пускні ціни обмеження поширюватись не будуть. 
Отже, товаровиробники та імпортери нібито зали-
шаються поза очима держави, але насправді це 
не так, оскільки Держпродспоживслужба буде 
звертати увагу на підвищення цін у роздрібних 
мережах, а потім розслідувати, як на цю ситуацію 
вплинули, власне, товаровиробники та імпортери, 
щоб мати вплив на них, якщо зростання ціни не 
буде мати під собою економічного обґрунтування.

Згідно з Постановою, початок застосування 
задекларованих роздрібних цін залежить від від-
сотка їхнього підвищення, а саме:

1) у разі підвищення цін на 15% і більше засто-
сування роздрібної ціни можливе не раніше ніж 
через 30 днів без урахування дня декларування;

2) у разі підвищення цін на 10% і більше, але 
менше 15% застосування роздрібної ціни мож-
ливе не раніше ніж через 14 днів без урахування 
дня декларування;

3) у разі підвищення цін на 5% і більше, але 
менше 10% застосування роздрібної ціни мож-
ливе не раніше ніж через три дні без урахування 
дня декларування.

Коли зростання цін відбулося внаслідок закін-
чення строку дії знижок, декларувати зміни цін не 
потрібно. Декларуванню підлягає роздрібна ціна, 
яка підвищується на 5% і більше, що діяла до 
запровадження знижки [9].

Прийняття цієї Постанови є серйозним кроком у 
збереженні вітчизняного товаровиробника, але, на 
нашу думку, цього недостатньо, адже держава має 
взяти під свій контроль виробництво деяких страте-
гічно важливих видів продукції шляхом розрахунку 
необхідних пропорцій виробництва, які будуть 
повністю задовольняти внутрішній попит на ринку, 
отже, утримувати ціни на більш-менш стабільному 
рівні, що дасть змогу зменшити кількість імпортної 
продукції на ринку й дасть можливість вітчизняним 
товаровиробникам оговтатись від кризи.

Оскільки у 2020 році сільське господарство 
отримає неврожай деяких культур, зокрема овочів 
і картоплі, держава має надати дотації постраж-
далим сільськогосподарським товаровиробникам, 
адже їх потенційне банкрутство, по-перше, зали-
шить і без того збідніле село без робочих місць, 
а по-друге, позбавить нас задоволення купувати 
вітчизняну сільськогосподарську продукцію на 
ринках, водночас створить умови для появи на 
ньому значної кількості імпортної продукції, що 
тільки збільшить наявні диспропорції.

Висновки з проведеного дослідження. Оче-
видно, Україна, як і весь світ, перебуває на порозі 
нової економічної кризи, яку, маючи досвід мину-
лих років, ми маємо успішно подолати. Підпри-
ємство за таких умов, звісно, має оптимізувати 

свої витрати, дотримуючись стратегії виживання, 
але при цьому цінові стратегії надають йому гнучкі 
можливості щодо утримання своїх позицій на ринку.  
В сучасних умовах особливого значення набув 
маркетинг, особливо H&H-маркетинг, який дає 
змогу, використовуючи досягнення діджиталіза-
ції, знаходити нові та утримувати наявні ринки 
збуту. Враховуючи подвійну політично-еконо-мічну 
основу української економіки, товаровиробники, 
звичайно, повинні розуміти, якої цінової політики 
дотримується країна в умовах кризи. Плідний сим-
біоз грамотної цінової політики на підприємстві та 
допомоги з боку держави (наприклад, державне 
регулювання цін) – запорука виходу бізнесу з кризи.
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У статті проведено опрацювання вико-
ристання компетенційного підходу як до 
оцінювання, так і до формування стратегічної 
позиції авіаційних підприємств. Сформовано 
переліки ключових компетенцій авіакомпаній 
та аеропортів України, використання яких 
дає можливість визначити конкурентні 
переваги та недоліки авіапідприємства на 
міжнародному ринку авіаційних перевезень. 
Обґрунтовано, що для забезпечення ефек-
тивного стратегічного позиціонування ме- 
неджменту авіаційного підприємства до- 
цільно виходити з наявних та спрямову-
ватись на досягнення як внутрішніх, так і 
зовнішніх ключових компетенцій такого під- 
приємства. За методичного підходу М. Пор-
тера опрацьовано методичні аспекти вияв-
лення стратегічних груп як національних 
авіакомпаній, так і аеропортів на основі вико-
ристання кластерного аналізу. Обґрунто- 
вано принциповий підхід до побудови 
організаційно-економічного механізму забез-
печення ефективного стратегічного пози-
ціонування авіаційних підприємств України.
Ключові слова: авіаційне підприємство, 
авіакомпанія, аеропорт, стратегічне пози-
ціювання, ключові компетенції.

В статье проведена обработка применения 
компетенционного подхода как к оценива-

нию, так и к формированию стратегиче-
ской позиции авиационных предприятий. 
Сформированы перечни ключевых компе-
тенций авиакомпаний и аэропортов Укра-
ины, использование которых позволяет 
определить конкурентные преимущества и 
недостатки авиапредприятия на междуна-
родном рынке авиационных перевозок. Обо-
сновано, что для обеспечения эффектив-
ного стратегического позиционирования 
менеджменту авиационного предприятия 
целесообразно исходить из существующих 
наличия и ориентироваться на достиже-
ние как внутренних, так и внешних клю-
чевых компетенций такого предприятия. 
Согласно методическому подходу М. Пор-
тера обработаны методические аспекты 
выявления стратегических групп как наци-
ональных авиакомпаний, так и аэропортов 
на основе использования кластерного ана-
лиза. Обоснован принципиальный подход 
к построению организационно-экономиче-
ского механизма обеспечения эффектив-
ного стратегического позиционирования 
авиационных предприятий Украины.
Ключевые слова: авиационное предпри-
ятие, авиакомпания, аэропорт, стратеги-
ческое позиционирование, ключевые компе-
тенции.

The article is devoted to the development of the use of a competent approach both to the assessment and to the formation of the strategic position of avia-
tion enterprises. Lists of key competencies of airlines and airports of Ukraine have been formed, the use of which provides an opportunity to determine the 
competitive advantages and disadvantages of the airline in the international air transportation market. It is substantiated that in order to ensure effective 
strategic positioning, the management of an aviation enterprise should be based on the current state of competencies and focus on achieving both internal 
and external key competencies of such an enterprise. According to the methodological approach of M. Porter, the methodological aspects of identifying 
strategic groups of both national airlines and airports based on the use of cluster analysis are developed. Based on a pairwise comparison of the competen-
cies of a leading national airline in a certain strategic group with the competencies of foreign airlines that compete with it in the international air transportation 
market, it is possible to build a table of competitive advantages of such a national airline. This will make it possible to more clearly define the benchmarking 
directions of such a national airline, based on the results of pairwise comparisons with competing airlines, including foreign ones. A similar approach is 
recommended for comparative analysis of domestic airports, but based on a specific list of key competencies. The proposed approach takes into account 
the existing restrictions in Ukraine on the openness of financial and operational performance of enterprises engaged in aviation activities. The use of a 
competent approach allowed forming the stages of building an organizational and economic mechanism to ensure effective strategic positioning of aviation 
enterprises of Ukraine. The proposed launch of the practice of supporting national aviation companies, both airlines and airports, only a target strategic 
group, will strengthen their strategic position in the international market and improve the economic security of both such airlines and Ukraine.
Key words: aviation enterprise, airline, airport, strategic positioning, key competencies.

Постановка проблеми. Специфіка надання 
авіатранспортних послуг визначає як характе-
ристики управління авіаційною галуззю, так і осо-
бливості стратегічного управління авіаційними 
підприємствами. Так, авіаційні перевезення здій-
снюються авіакомпаніями, а відправлення та 
приймання рейсів з пасажирами, вантажами та 
поштою здійснюють аеропорти, які приймають як 
внутрішні, так і міжнародні рейси національних 
та іноземних авіакомпаній. Зазвичай допуск іно-
земних авіакомпаній до виконання міжнародних 
рейсів у певну країну здійснюється на основі укла-
дених двосторонніх угод між двома державами. 
В цих угодах визначаються авіаперевізники з обох 

країн та всі комерційні умови експлуатації повітря-
них ліній. Фактично такі угоди виступають у ролі 
бар’єру входу авіакомпаній на певний авіаційний 
ринок. Звісно, такі угоди суттєво обмежують конку-
ренцію на ринках авіаційних перевезень, тому для 
розвитку ринків приблизно з 1990-х років спочатку 
у США, а потім у Європі та в усьому світі розпо-
чались процеси лібералізації авіаційного прос- 
тору [1; 2]. З огляду на розвиток інтеграційних про-
цесів та спрямованість України до входження в 
Європейський авіаційний простір і поступове при-
стосування вітчизняного авіаційного законодав-
ства до імплементації угоди про «відкрите» небо з 
ЄС проблема забезпечення належного стратегіч-
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ного позиціонування вітчизняних аеропортів, авіа-
компаній, та інших суб’єктів авіаційної діяльності, 
що задіяні у забезпеченні міжнародних авіаційних 
перевезеннях, набуває актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній літературі дослідженню питань вико- 
ристання компетенційного підходу до страте-
гічного позиціонування підприємств присвячені 
роботи С.О. Рекіянова, В.А. Верби, С.К. Праха-
лад, О.В. Вартанової, Дж. Тідд, Ю.В. Погорелова, 
К.Г. Белоусової та інших науковців. Однак авіа-
ційна галузь має свої особливості, пов’язані як із 
формуванням попиту, так і з діяльністю авіаційних 
підприємств, що задіяні у формуванні ринкової 
пропозиції на ринку авіаційних перевезень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
опрацювання методичних питань використання 
компетенційного підходу у стратегічному позиціону-
ванні авіаційних підприємств, визначення їх стра-
тегічних груп для уможливлення розроблення реко-
мендацій щодо покращення їх конкурентної позиції 
на ринку міжнародних авіаційних перевезень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічне позиціонування підприємства уосо-
блює комплекс заходів управлінського характеру, 
розроблення та вжиття яких має на меті забез-
печити досягнення підприємством цільової кон-
курентної позиції на ринку, запланованих резуль-
татів своєї діяльності відповідно до прийнятої 
стратегії розвитку. Інструментарій, що часто про-
понується до використання на підприємствах, 
спирається на застосування SWOT-аналізу (англ. 
S – Strength – сильні сторони; W – Weakness – 
слабкі сторони; O – Opportunities – можливості; T – 
Threats – загрози) задля проведення оцінювання 
поточного стану сильних та слабих сторін його 
бізнесу. Такий підхід дає змогу оцінити ринкову 
позицію певного авіаційного підприємства, напри-
клад авіакомпанії, навіть у динаміці, але залиша-
ється завдання порівняння її позиції щодо інших 
авіакомпанії, тобто з урахуванням динамічного 
конкурентного середовища. У цьому напрямі вва-
жаємо за доцільне зосередитись на використанні 
саме компетенційного підходу як до оцінювання, 
так і до формування стратегічної позиції авіа-
компанії. Як відомо, компетенції підприємства як 
джерела одержання конкурентних переваг вико-
ристовуються у конкурентному та стратегічному 
позиціонуванні підприємства [3, с. 155; 4, с. 26; 
5, с. 80; 6, с. 51; 7, с. 98; 8, с. 213]. Використання 
такого підходу уможливлює визначення стратегіч-
ної позиції авіакомпанії чи аеропорту, дає змогу 
систематизувати їх конкурентні переваги. На 
основі результатів оцінки чинників впливу на стра-
тегічне позиціонування авіаційних підприємств 
України, розроблення спеціалізованих матриць 
СВОТ-аналізу авіакомпаній та аеропортів можна 
сформувати перелік ключових компетенцій авіа-

компаній та аеропортів, що визначають їх кон-
курентні переваги, відповідно до галузевих та 
функціональних особливостей. На основі аналізу 
наукових джерел [4, с. 27; 3, с 155; 9, с. 241], що 
розкривають особливість використання компетен-
ційного підходу та специфіки діяльності авіаційних 
підприємств, сформовані переліки ключових ком-
петенцій авіакомпаній та аеропортів України. Так, 
до основних компетенцій аеропорту слід віднести 
клас аеропорту, розвинену інфраструктуру аеро-
порту, наявність базової авіакомпанії, що забез-
печує трансферний пасажиропотік в аеропорт, 
прозору та гнучку систему мотивації авіакомпаній, 
наявність ефективних бізнес-процесів організа-
ції та обслуговування пасажирів та авіакомпаній, 
високу безпеку та якість обслуговування, наяв-
ність висококваліфікованого персоналу, ефективні 
комунікації, зв’язки з постачальниками, розвиток 
сфери неавіаційної діяльності, наявність надійних 
джерел розвитку аеропорту.

До основних компетенцій авіакомпанії доцільно 
віднести розвинену мережу маршрутів, пунктуаль-
ність виконання рейсів, сучасний парк літаків, мож-
ливість його швидкої заміни та розширення, наяв-
ність ефективних бізнес-процесів, високу безпеку 
та якість обслуговування, розширену мережу про-
дажу перевезень, високу адаптивність, наявність 
висококваліфікованого персоналу, ефективні кому-
нікації, зв’язки з постачальниками, наявність надій-
них джерел розвитку авіакомпанії, активну позицію 
власників у забезпеченні її розвитку. Важливо, що 
для забезпечення ефективного стратегічного пози-
ціонування, менеджменту авіаційного підприємства 
доцільно виходити з наявних та спрямовуватись на 
досягнення як внутрішніх, так і зовнішніх ключових 
компетенцій такого підприємства, використовуючи 
зовнішні сприйнятливі фактори.

На основі проведення порівняння компетенцій 
національної авіакомпанії з компетенціями інозем-
них авіакомпаній, що конкурують з нею на ринку 
міжнародних авіаційних перевезень, можна побу-
дувати перелік конкурентних переваг такої наці-
ональної авіакомпанії. Вона дає змогу визначити 
напрями проведення бенчмаркінгу національної 
авіакомпанії за результатами попарного порів-
няння з авіакомпаніями-конкурентами, зокрема 
іноземними. Аналогічний підхід доцільно викорис-
тати для бенчмаркінгу вітчизняних аеропортів.

В результаті оцінювання компетенцій з’явля-
ється можливість визначити конкурентні переваги 
(недоліки) авіапідприємства на міжнародному 
ринку авіаційних перевезень. Зіставлення роз-
рахункових значень компетенцій авіакомпанії чи 
аеропорту з компетенціями іноземного конкурента 
утворює індекс конкурентної переваги такого 
авіапідприємства (ІС) за певною компетентністю 
[10, с. 315]. Якщо значення такого індексу наці-
ональної авіакомпанії за певною компетенцією 
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перевищує 1, то її наявна компетенція вище від-
повідної компетенції іноземної авіакомпанії-конку-
рента. Така ж послідовність дій здійснюється щодо 
усього переліку компетенцій, визначених для інших 
типів авіаційних підприємств. Якщо ІС становить 
менше 1, то відповідна компетенція авіакомпанії 
має нищу оцінку, ніж у авіакомпанії-конкурента, що 
ослаблює конкурентну позицію такої авіакомпанії. 
Таким чином, формування переліку конкурентних 
переваг авіаційних підприємств дає змогу визна-
чити їх сильні та слабкі сторони діяльності на між-
народному ринку авіаційних перевезень.

Для розроблення регулюючих рішень авіацій-
ною адміністрацією України щодо підтримки наці-
ональних авіаційних підприємств в умовах посту-
пової лібералізації авіаційного простору України на 
основі зняття обмежень у двосторонніх міждержав-
них угодах доцільно напрацювати інструментарій 
аналізу для систематизації усіх вітчизняних авіа-
компаній та аеропортів у певні стратегічні групи.

У міжнародних виданнях опубліковано багато 
статей щодо визначення стратегічних груп під-
приємств, зокрема авіакомпаній [11–13]. Так, 
дослідники Б.П.С. Мурті, А.А. Рашид та І. Голл у 
джерелі [11] розкрили особливості використання 
моделі регресії латентного класу (The Latent Class 
Regression Model) для виявлення стратегічних 
груп американських авіакомпаній. Однак, на жаль, 
з огляду на стан корпоративних відносин такий 
підхід до виявлення стратегічних груп в умовах 
ринку авіаперевезень України не може використо-
вуватись. Це пов’язано з недостатністю публічної 
інформації щодо фінансової звітності авіаком-
паній, адже тільки дві авіакомпанії, такі як ПрАТ 
«Міжнародні авіалінії України» й ПАТ АК «Дніпроа-
віа», є акціонерними товариствами, що публікують 
звітність у відкритому доступі. Інші авіакомпанії за 
своєю організаційно-правовою формою є товари-
ствами з обмеженою відповідальністю і не публі-
кують свою звітність відкрито.

Частіше фахівці транспортної авіаційної інду-
стрії радять використовувати підхід М. Порте- 
ра [8, с. 521], за якого доцільно формувати страте-
гічні групи з конкуруючих фірм, що використовують 
аналогічні конкурентні підходи та позиції на ринку. 
Відповідно до такого методичного підходу про-
вели свої дослідження Дж.А. Кілінг та К.А. Сміт [12]  
щодо визначення стратегічних груп американ- 
ських авіакомпаній.

У нашому дослідженні ми орієнтуємось на 
методичний підхід М. Портера, а також на здій-
снення комплексної систематизації авіаційних 
підприємств України (за видами авіаційної діяль-
ності) на основі використання кластерного аналізу 
для виявлення стратегічних груп як національних 
авіакомпаній, так і національних аеропортів. Клас-
терний аналіз має проводитись на основі величин 
ключових зовнішніх індикаторів, які, безумовно, 

досягаються за рахунок відповідного стану та 
розвитку внутрішнього середовища авіапідпри-
ємства, бізнес-процесів та культури. Ідентифіка-
ція стратегічних груп авіакомпаній та аеропортів 
здійснюється з урахуванням їх місця на ринку авіа-
транспортних послуг України та їх здатності конку-
рувати під час виконання міжнародних перевезень 
з іноземними авіакомпаніями, тому саме ієрар-
хічний кластерний аналіз має бути використаний 
для ідентифікації цих стратегічних груп, у якому 
для визначення відстані між довільними парами 
кластерів використовується метод повного зв’язку, 
Евклідова відстань береться як міра визначення 
однорідності об’єктів. Виокремлення кластерів 
як авіакомпаній, так і аеропортів доцільно про-
водити за допомогою набору dummy-змінних, що 
відображають відсутність або наявність певних 
характеристик для авіапідприємства «0» та «1» 
відповідно. Проведення розрахунків можна здій-
снювати у програмі “Statistics” чи використовувати 
інші аматорські розробки. В результаті мають бути 
отримані кластери аеропортів (авіакомпаній) за 
ступенем гомогенності введених у модель інди-
каторних характеристик, яким притаманні спільні 
ознаки та які мають схожі проблеми в діяльності. 
Вважаємо за доцільне проводити ідентифікацію 
стратегічних груп авіакомпаній (авіапідприємств) 
на основі індикаторів, які доступні з відкритих дже-
рел інформації. Оскільки більшість українських 
авіакомпаній, що працюють на міжнародному 
ринку авіаційних перевезень, за організаційно-
правовою формою є товариствами з обмеженою 
відповідальністю, їх фінансові показники, а також 
показники ефективності витрат не розміщені у від-
критому доступі. У табл. 1 представлено критерії 
для визнання стратегічних груп вітчизняних авіа-
компаній, відповідно, у табл. 2 наведено крите-
рії для визначення стратегічних груп аеропортів 
України на основі кластерного аналізу.

Як представлено у табл. 1, 2, більшість крите-
ріальних індикаторів доступні з відкритих джерел, 
зокрема періодичних звітів Міністерства інфра-
структури України, включаючи пунктуальність. 
Пунктуальність авіакомпаній є зовнішнім індика-
тором ефективності бізнес-процесів та комуніка- 
цій авіакомпанії. Авіакомпанії за рахунок розви-
нутих інтеграційних взаємодій з іншими авіапере- 
візниками можуть забезпечити зростання показ-
ника пунктуальності, використовуючи їх аеро- 
портові слоти.

На основі попарного порівняння компетенцій 
провідної національної авіакомпанії в певній стра-
тегічній групі з компетенціями іноземних авіаком-
паній, які конкурують з нею на ринку міжнарод-
них авіаперевезень, можна побудувати таблицю 
конкурентних переваг такої національної авіа-
компанії. Це дасть можливість чіткіше визначати 
напрями бенчмаркінгу національної авіакомпанії 
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з урахуванням результатів попарних порівнянь з 
конкуруючими авіакомпаніями, зокрема із закор-
донними. Аналогічний підхід слід використовувати 
для порівняльного аналізу внутрішніх аеропортів.

Таким чином, принциповий підхід до побудови 
організаційно-економічного механізму забезпе-
чення ефективного стратегічного позиціонування 
авіаційних підприємств України, на думку автора, 
має включати такі основні етапи:

1) аналіз ринку авіаційних перевезень України 
(внутрішні та міжнародні рейси вітчизняних та іно-
земних авіакомпаній, пасажиропотік в аеропорти 
України);

2) формування набору критеріїв для вияв-
лення стратегічних груп авіаційних підприємств 
України в межах певного виду економічної діяль-
ності в авіа індустрії (стратегічні групи авіакомпа-
ній, стратегічні групи аеропортів);

3) ідентифікація стратегічних груп вітчизняних 
авіаційних підприємств (за видами економічної 
діяльності);

4) визначення провідних авіапідприємств у 
кожній стратегічній групі на основі ключових ком-
петенцій;

5) визначення конкурентних переваг (та слаб-
костей) провідних авіапідприємств порівняно з 
іноземними конкурентами;

6) визначення напрямів бенчмаркінгу авіацій-
них підприємств (за видами економічної діяльності) 
з урахуванням результатів попарних порівнянь їх 
ключових компетенцій з іноземними конкурентами.

Відмінною рисою стратегічного позиціонування 
авіакомпаній України від стратегічного позиціо-
нування іноземних авіакомпаній є його спрямо-
ваність, націленість. Так, цільовою аудиторією 
вітчизняних авіакомпаній є лише дві її категорії, 
а саме споживачі його послуг, тобто пасажири та 
власники вантажів, і партнери по авіаційному біз-
несу (постачальники), тобто туроператори, інші 
авіакомпанії, з якими укладені угоди інтелайну, код 
шерінгу, використання блоку місць. Інтеграційні 
взаємодії з такими партнерами дають можливість 
забезпечити та збільшити пасажиропотік, підви-
щити якість надання авіаційних послуг. Важли-
вим є те, що серед цільової аудиторії вітчизняних 
авіакомпаній відсутні їх власники (власники акцій 
авіакомпанії, тобто інвестиційні та інші фонди) у 
зв’язку з нерозвиненістю вторинного фінансового 
ринку, тобто векторів спрямованості стратегічного 
позиціонування у авіакомпаній України менше, ніж 
у іноземних, а саме лише два: на споживачів та 
на постачальників, тобто партнерів по авіабізнесу. 
Відповідно до відкритої інформації, більшість наці-
ональних авіакомпаній за своєю організаційно-

Таблиця 1
Критерії для визначення стратегічних груп вітчизняних авіакомпаній  

на основі проведення кластерного аналізу
Критерії Значення

Тип пасажирських авіаційних перевезень Регулярні, чартерні, ділова авіація, змішані перевезення,  
усі види, крім регулярних перевезень

Середня кількість рейсів за місяць Відповідно до релевантних діапазонів
Обсягові показники:
− кількість перевезених пасажирів;
− величина виконаних пасажирокілометрів за рік

Відповідно до релевантних діапазонів

Кількість літаків в експлуатації Відповідно до релевантних діапазонів
Пунктуальність авіакомпанії Відповідно до релевантних діапазонів
Наявність інтеграційних взаємодій Наявність код-шерінгових угод, угод інтерлайну тощо
Програми лояльності Наявність чи відсутність
Своєчасність взаєморозрахунків з бізнес-
партнерами та клієнтами Наявність чи відсутність

Джерело: розроблено автором

Таблиця 2
Критерії для визначення стратегічних груп серед аеропортів України  

на основі проведення кластерного аналізу
Критерії Значення

Тип аеропорту Міжнародний, внутрішній
Пасажиропотік Відповідно до релевантних діапазонів
Пропускна спроможність Відповідно до релевантних діапазонів
Розвиненість інфраструктури аеропорту Наявність чи відсутність
Наявність базової авіакомпанії, що забезпечує трансферний 
пасажиропотік Наявність чи відсутність

Джерело: розроблено автором
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правовою формою є товариствами з обмеженою 
відповідальністю. Лише чотири з них є акціонер-
ними товариствами, а саме ПрАТ «Міжнародні 
Авіалінії України», ПАТ «Дніпроавіа», авіакомпанія 
ПАТ «Мотор Січ», ПрАТ «Буковина». З огляду на те, 
що вторинний фінансовий ринок в Україні не роз-
винутий, питання зміни котування акцій власників 
та менеджмент авіакомпаній не хвилюють. Однак 
важливості набувають питання забезпечення 
фінансової, економічної безпеки національних 
авіакомпаній. Наприклад, банкрутство провідної 
національної авіакомпанії «Аеросвіт» у 2013 році 
було пов’язане саме із суттєвими обсягами неза-
безпечених фінансових зобов’язань. Молода авіа-
компанія «Скайап» також стикнулась із нестачею 
обігових коштів для оплати послуг контрагентів по 
авіаційному бізнесу в середині літа 2018 року.

Останнім часом у провідних країнах поширю-
ється практика надання державної підтримки авіа-
компаніям зі скрутним фінансовим становищем з 
огляду на вклад авіаційного бізнесу у ВВП країни 
[1]. Такі процеси відбувалися і відбуваються час 
від часу і в США, і в Європейському Союзі [13; 14]. 
Державна підтримка у вигляді субсидій, викупу 
акцій у статутному капіталі надається в періоди 
кризи таких авіакомпаній, що часто асоціюється 
з діями сильніших конкурентів та економічними, 
фінансовими та іншими кризами, іноді глобаль-
ними за своєю природою. Використовуються також 
інші інструменти. Так, у ЄС для часткового нівелю-
вання наслідків вимушених антипандемічних захо-
дів (COVID-19) використовуються певні важелі для 
захисту авіакомпаній від фінансових наслідків гло-
бальної пандемії коронавірусу для забезпечення 
їх фінансової стійкості. Так, «Євроконтроль» при-
йняв рішення перенести оплату рахунків для авіа-
компаній, виставлених протягом лютого-травня 
2020 року, на середину 2021 року [15].

З огляду на обмеженість державних дже-
рел фінансування реального сектору економіки 
України доцільно запровадити практику надання 
фінансової та іншої допомоги авіакомпаніям таких 
стратегічних груп, які є стратегічно вагомими для 
України, забезпечують формування її стратегічних 
позицій у регіоні та відчувають суттєвий конку-
рентний тиск з боку іноземних авіакомпаній. Такі 
дії сприятимуть посиленню стратегічного позиціо-
нування на міжнародному ринку та стану еконо-
мічної безпеки як таких авіакомпаній, так і України. 
Ідентифікацію стратегічних груп аеропортів 
доцільно проводити задля розроблення та впро-
вадження державних і регіональних програм роз-
витку державно-приватного партнерства залежно 
від пріоритетності та економічної доцільності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Опрацювання використання компетенційного 
підходу як до оцінювання, так і до формування 
стратегічної позиції авіаційних підприємств дало 

можливість сформувати переліки ключових компе-
тенцій авіакомпаній та аеропортів України, вико-
ристання яких під час проведення порівняльного 
попарного аналізу дає змогу визначити конку-
рентні переваги та недоліки авіапідприємства на 
міжнародному ринку авіаційних перевезень. Для 
забезпечення ефективного стратегічного позиці-
онування менеджменту авіаційного підприємства 
доцільно виходити з наявних та спрямовуватись 
на набуття провідних як внутрішніх, так і зовніш-
ніх ключових компетенцій. Розроблений методич-
ний інструментарій для проведення ідентифікації 
стратегічних груп як національних авіакомпаній, 
так і аеропортів на основі використання кластер-
ного аналізу враховує наявні в Україні обмеження 
щодо відкритості фінансових та експлуатаційних 
показників підприємств, що займаються авіацій-
ною діяльністю. Використання компетенційного 
підходу дало змогу сформувати етапи побудови 
організаційно-економічного механізму забезпе-
чення ефективного стратегічного позиціонування 
авіаційних підприємств України. Запропоноване 
започаткування практики підтримки національних 
авіаційних підприємств лише цільових стратегіч-
них груп сприятиме посиленню їх стратегічного 
позиціонування на міжнародному ринку та покра-
щенню стану економічної безпеки як таких авіапід-
приємств, так і України загалом.
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У статті актуалізовано диференційований 
підхід до оцінювання безпеки конкурент-
ного статусу підприємства, який перед-
бачає окреме визначення її рівня та стану. 
Запропоновано під рівнем безпеки конку-
рентного статусу підприємства розуміти 
порівняльну величину, яка характеризує 
превалювання його конкурентного статусу 
над підприємствами-конкурентами у кон-
кретний момент часу. Під станом безпеки 
конкурентного статусу запропоновано 
розуміти комплексне поняття, що визна-
чається сукупністю обставин та умов, у 
яких перебуває підприємство, з огляду на 
наявні на ньому ресурси, резерви й процеси, 
а також відображає можливості відновлення 
необхідного (базового) конкурентного ста-
тусу з урахуванням необхідного на це часу й 
тенденцій, що склалися на цьому підприєм-
стві. Встановлено, що індикатором безпеки 
конкурентного статусу виступає показник 
частки ринку. Вдосконалено методологію 
оцінювання безпеки конкурентного статусу 
підприємства. Виконано апробацію викладе-
ної методології на прикладі гірничодобувних 
підприємств. Виявлено, що найвищий рівень 
та найкращий стан безпеки конкурентного 
статусу мали місце у 2017–2018 рр. на ПРАТ 
«ПівнГЗК». Показано, що інші підприємства 
галузі потребують негайних управлінських 
впливів.
Ключові слова: економічна безпека, конку-
рентний статус, рівень безпеки, стан без-
пеки, частка ринку.

В статье актуализирован дифференциро-
ванный подход к оцениванию безопасности 

конкурентного статуса предприятия, пред-
усматривающий отдельное определение ее 
уровня и состояния. Предложено под уров-
нем безопасности конкурентного статуса 
предприятия понимать сравнительную ве- 
личину, которая характеризует преоблада-
ние его конкурентного статуса над пред-
приятиями-конкурентами в конкретный мо- 
мент времени. Под состоянием безопас-
ности конкурентного статуса предложено 
понимать комплексное понятие, определяе-
мое совокупностью обстоятельств и усло-
вий, в которых находится предприятие, с 
учетом имеющихся на нем ресурсов, резер-
вов и процессов, а также отражает воз-
можности восстановления необходимого 
(базового) конкурентного статуса с уче-
том необходимого на это времени и тен-
денций, сложившихся на этом предприятии.  
Установлено, что индикатором безопас-
ности конкурентного статуса выступает 
показатель доли рынка. Усовершенство-
вана методология оценивания безопасно-
сти конкурентного статуса предприятия. 
Выполнена апробация изложенной методо-
логии на примере горнодобывающих пред-
приятий. Выявлено, что самый высокий 
уровень и наилучшее состояние безопасно-
сти конкурентного статуса имели место в 
2017–2018 гг. на ЧАО «СевГОК». Показано, 
что другие предприятия отрасли нужда-
ются в немедленных управленческих воз-
действиях.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, конкурентный статус, уровень без-
опасности, состояние безопасности, доля 
рынка.

The article has updated a differentiated approach to assessing the security of the competitive status of an enterprise, which provides for a separate deter-
mination of its level and state. It is proposed to understand the level of security of the competitive status of an enterprise as a comparative value that char-
acterizes the prevalence of its competitive status over competing enterprises at a particular point in time. Under the state of security of a competitive status, 
it is proposed to understand a complex concept, which is determined by a set of circumstances and conditions in which an enterprise is located, taking into 
account the resources, reserves and processes available on it, and reflects the possibilities of restoring the necessary (basic) competitive status, taking into 
account the time required for this and current trends at this enterprise. It was found that the indicator of the market share is an indicator of the security of the 
competitive status. The methodology for assessing the security of the competitive status of an enterprise has been improved. It is proposed to assess the 
level of this type of security based on the lack of profit before tax. This shortage will occur in the case when the market share occupied by the enterprise – the 
object of research does not correspond to its liminal (threshold) value. For the first time, it is proposed to evaluate the security state of the competitive status 
as a ratio in which the numerator is the weighted period of time during which the market share of the enterprise – the object of assessment reaches its liminal 
value, and the denominator is the cycle period during which it is advisable to restore security. The methodology outlined was tested on the example of min-
ing enterprises. It was revealed that the highest and best level and state of security of the competitive status took place in 2017–2018 at PJSC “SevGOK”. 
It is shown that other enterprises in the industry need immediate management actions. The above proposals for a separate assessment of the level and 
state of security can be applied to various types of economic security, and not only at the macro level, but also at the level of national economic security.
Key words: economic security, competitive status, security level, security status, market share.

Постановка проблеми. У сучасній фахо-
вій літературі з питань безпекології існують різні 
види економічної безпеки, сутність та методоло-
гія оцінювання яких є дискусійними. Зокрема, це 
стосується того виду безпеки, який відображає 
досягнення базового підприємства порівняно з 
підприємствами галузі, тобто серед конкурентів. 
Більшість науковців називає таку безпеку ринко-

вою безпекою або ринковою складовою частиною 
економічної безпеки. Проте вважаємо, що ринкова 
безпека є поняттям більш широким та вміщує не 
лише властивості, отримані внаслідок наявності 
конкурентних переваг, але й інші чинники дина-
мічного зовнішнього середовища. У зв’язку з цим 
у роботі [1] обґрунтовано, що з термінологічної та 
контекстуальної логіки більш доцільним є поняття 

1ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4145-3711
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«безпека конкурентного статусу». Така безпека 
потребує відповідного адекватного інструмента-
рію оцінювання, що обумовлює актуальність цього 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З одного боку, наукові джерела містять багато під-
ходів до визначення та методик оцінювання безпо-
середньо самого конкурентного статусу або суміж-
них понять, таких як конкурентні позиції (у роботі 
Б.М. Корецького [2]), конкурентоспроможність 
(докладно висвітили І.М. Кирчата, Г.В. Поясник у 
праці [3]), конкурентний стан (у роботі В.В. Мат-
вєєва [4]). З іншого боку, недостатньо уваги при-
ділено взаємозв’язку безпеки та конкурентного 
статусу. Натомість фахівцями вивчені питання 
моделювання конкурентного статусу в різних ситу-
аціях. Наприклад, К.В. Орєхова у джерелі [5] пока-
зала моделювання впливу факторів фінансової 
безпеки на конкурентний статус, проте не приді-
лила уваги безпеці цього статусу; Л.Д. Павловська, 
О.В. Косович здійснили моделювання конкурент-
ного статусу у системі маркетингу підприємств [6]. 
Водночас слід визнати, що достатньо висвітлений 
термінологічний апарат щодо конкурентоспромож-
ності та конкурентного статусу [7; 8] випереджає 
розвиненість методик їх оцінювання та забезпе-
чення [9; 10]. Такий стан наукової думки потребує 
розширення та вдосконалення методології оціню-
вання безпеки конкурентного статусу підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є вдоско-
налення методології оцінювання безпеки конку-
рентного статусу та її апробація на прикладі гірни-
чодобувних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Звертаємо увагу на диференційований підхід до 
оцінювання безпеки конкурентного статусу під-
приємства, який передбачає окреме визначення її 
рівня та стану. Рівень безпеки конкурентного ста-
тусу уособлює певний ретроспективний зріз, тобто 
ступінь досягнення певного значення цієї безпеки 
у конкретний момент часу. Під рівнем безпеки 
конкурентного статусу підприємства пропонуємо 
розуміти порівняльну величину, яка характеризує 
превалювання його конкурентного статусу над під-
приємствами-конкурентами в конкретний момент 
часу. Стан безпеки конкурентного статусу є комп-
лексним поняттям, що визначається сукупністю 
обставин та умов, у яких перебуває підприємство, 
з огляду на наявні на ньому ресурси, резерви й 
процеси, а також відображає можливості віднов-
лення необхідного (базового) конкурентного ста-
тусу з урахуванням необхідного на це часу й тен-
денцій, що склалися на цьому підприємстві.

Індикатором безпеки конкурентного статусу є 
показник частки ринку. При цьому частка може бути 
визначеною як у межах галузі країни – місця здій-
снення операційної діяльності підприємства, так і на 
більш глобальному рівні, тобто серед підприємств-

конкурентів світового масштабу. У такому разі, як 
показано в роботі [1], йтиметься про міжнародну 
безпеку конкурентного статусу, національну безпеку 
тощо. Приведемо методологію оцінювання безпеки 
конкурентного статусу на прикладі підприємств гір-
ничодобувної галузі України.

Оцінювання рівня цього виду безпеки пропо-
нуємо здійснювати на підставі нестачі прибутку 
до оподаткування. Така нестача матиме місце 
тоді, коли частка ринку, займана підприємством – 
об’єктом дослідження, не відповідає своєму лімі-
нальному (пороговому) значенню. Як лімінальне 
значення частки ринку використовується її мак-
симальне значення серед підприємств галузі у 
періоді оцінювання. При цьому важливо оцінити 
величину обсягу реалізації, яку підприємство 
недоотримає через недосягнення лімінального 
значення частки ринку:
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де �V dр� �  – недоотримана величина обсягу 
реалізації продукції, грн.; L(dр ) – лімінальна вели-
чина частки ринку, частки од.;  dрф  – фактична 
величина частки ринку, частки од.; Vф – фактична 
величина обсягу реалізації продукції, грн.

Під час визначення нестачі суми ЕВТ слід вра-
ховувати величину маржинального доходу:
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де ΔЕВТ(dр ) – нестача суми прибутку до опо-
даткування, визначена за часткою ринку, грн.; 
МДф – фактична величина маржинального доходу, 
грн.; Vф – фактична величина обсягу реалізації 
продукції, грн.

Отже, рівень безпеки конкурентного статусу 
(Р(ЕкБ(dp)) оцінюватиметься за формулою:
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де ЕВТл – лімінальна величина прибутку до 
оподаткування, яка визначається як сума нестачі 
цього прибутку, визначена за часткою ринку 
(ΔЕВТ(dр )) та фактичною сумою прибутку до опо-
даткування, отриманою у періоді оцінювання, грн.

Інтерпретувати отримані значення рівня без-
пеки конкурентного статусу слід таким чином:

– при Р(ЕкБ(dp)=0 – катастрофічний рівень 
безпеки, він же середній рівень небезпеки;

– при 0<Р(ЕкБ(dp)<0,25 – мінімальний рівень 
безпеки, він же низький рівень небезпеки;

– при 0,25≤Р(ЕкБ(dp)<0,5 – низький рівень 
безпеки;

– при 0,5≤ Р(ЕкБ(dp)<0,75 – середній рівень 
безпеки;

– при 0,75≤Р(ЕкБ(dp)<1,0 – високий рівень 
безпеки;
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– при Р(ЕкБ(dp)=1,0 – дуже високий рівень 
безпеки.

Результати розрахунків щодо підприємств 
гірничодобувної галузі наведено в табл. 1. Так, 
ПРАТ «ПівнГЗК» є лідером за цим показником. Як 
у 2017 р., так і у 2018 р. показники цього підпри-
ємства дорівнюють одиниці та вказують на дуже 
високий рівень безпеки. У 2017 р. зафіксовано 
високий рівень безпеки у АТ «ПівдГЗК» та ПРАТ 
«ПолтГЗК». Протягом 2017–2018 рр. на ПРАТ 
«ІнГЗК» зафіксовано середній рівень, на ПРАТ 
«ЦГЗК» – низький рівень, а на ПРАТ «Суха балка», 
ПАТ «КЗРК» та ПРАТ «ЗЗРК» – мінімальний рівень 
безпеки (або ж низький рівень небезпеки конку-
рентного статусу). При цьому у 2017 р. рівень без-

Таблиця 1
Результати оцінювання рівня безпеки конкурентного статусу по гірничодобувних 

підприємствах у 2017–2018 рр.
Показник 2017 р. 2018 р.

1 2 3
Лімінальна частка ринку 22,4% 23,4%

ПРАТ «ПівнГЗК»
Пороговий обсяг реалізації 23 190 396 26 325 429
Недоотриманий обсяг реалізації – –
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 51% 49%
Нестача EBT – –
Лімінальне значення EBT 9 502 718 9 886 428
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 1,00 1,00

ПРАТ «ЦГЗК»
Пороговий обсяг реалізації 23 282 274 26 189 733
Недоотриманий обсяг реалізації 12 554 697 14 813 093
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 47% 44%
Нестача EBT 5 895 298 6 558 930
Лімінальне значення EBT 9 197 747 9 126 772
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 0,36 0,28

ПРАТ «ІнГЗК»
Пороговий обсяг реалізації 23 683 983 25 924 309
Недоотриманий обсяг реалізації 7 701 617 7 345 269
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 53% 45%
Нестача EBT 4 093 249 3 323 564
Лімінальне значення EBT 11 059 096 9 325 419
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 0,63 0,64

АТ «ПівдГЗК»
Пороговий обсяг реалізації 23 857 521 26 402 664
Недоотриманий обсяг реалізації 3 398 563 4 992 850
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 65% 62%
Нестача EBT 2 204 011 3 092 231
Лімінальне значення EBT 13 087 787 11 795 756
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 0,83 0,74

ПРАТ «ПолтГЗК»
Пороговий обсяг реалізації 20 057 775 21 700 651
Недоотриманий обсяг реалізації 2 501 459 3 017 508
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 63% 55%
Нестача EBT 1 581 349 1 649 921
Лімінальне значення EBT 7 616 481 7 726 124
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 0,79 0,79

пеки конкурентного статусу на ПРАТ «Суха балка» 
слід визнати катастрофічним і таким, що відпові-
дає середньому рівню небезпеки.

У 2018 р. на більшості досліджуваних під-
приємств рівень безпеки знизився. При цьому  
високий рівень безпеки залишився у ПРАТ «ПівнГЗК»  
та ПРАТ «ПолтГЗК». На АТ «ПівдГЗК» та  
ПРАТ «ІнГЗК» зафіксовано середній рівень, на 
ПРАТ «ЦГЗК» – низький рівень, а на ПРАТ «Суха 
балка», ПАТ «КЗРК» та ПРАТ «ЗЗРК» – міні-
мальний рівень безпеки (він же низький рівень  
небезпеки).

Окремо необхідно оцінити стан безпеки конку-
рентного статусу (Сі). Для цього необхідно скорис-
татися формулою:
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Продовження табл. 1
1 2 3

ПРАТ «Суха балка»
Пороговий обсяг реалізації 15 260 049 23 368 142
Недоотриманий обсяг реалізації 12 386 890 20 338 039
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 56% 56%
Нестача EBT 6 980 788 11 440 403
Лімінальне значення EBT 6 980 788 12 396 721
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 0 0,08

ПАТ «КЗРК»
Пороговий обсяг реалізації 15 478 796 21 121 732
Недоотриманий обсяг реалізації 11 864 624 17 083 783
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 81% 57%
Нестача EBT 9 657 361 9 710 125
Лімінальне значення EBT 11 940 117 10 627 621
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 0,19 0,09

ПРАТ «ЗЗРК»
Пороговий обсяг реалізації 23 586 921 26 325 935
Недоотриманий обсяг реалізації 19 585 258 22 777 627
Маржинальний дохід на 1 грн. обсягу 44% 30%
Нестача EBT 8 688 154 6 907 050
Лімінальне значення EBT 10 274 378 6 984 464
Показник рівня безпеки Р(ЕкБ(dp) 0,15 0,01

Сі � �
� �

1
�Т dp

Tц/
,                          (4)

де ΔТ(dp) – зважений період часу, протягом 
якого частка ринку підприємства – об’єкта оцінки 
досягне свого лімінального значення (в ролі якого 
у дослідженні використано максимальне значення 
серед підприємств гірничодобувної галузі), кварта-
лів; Тц/ – період циклу, протягом якого доцільне 
відновлення безпеки, кварталів. При цьому у 
дослідженні як такий цикл використано середній 
період циклу Кітчина, а саме 12 кварталів. Якщо 
ΔТ(dp)>Тц, приймається умова, що ΔТ(dp)=12 квар-
талів. При цьому період ΔТ(dp) доцільно зважу-
вати на швидкість зміни лімінальних (еталонних) 
значень показника частки ринку. Наголосимо на 
тому, що у зв’язку з тим, що лімінальне значення 
встановлюється у конкретному періоді оцінювання 
окремо, за період дослідження воно змінюється з 
певною швидкістю. Отже, період ΔТ(dp) розрахо-
вується за формулою:

�
�

Т dp
v dp Тdp

v dp
� � � � ��

� �
,                   (5)

де ∆Тdp – період часу, необхідний для досяг-
нення величини частки ринку підприємства – 
об’єкта оцінки свого лімінального значення, квар-
талів; v(dp) – швидкість, із якою змінюються 
порогові (еталонні, нормативні, задані тощо) зна-
чення показника частки ринку, ч.од./час.

У зв’язку з тим, що показник частки ринку є єди-
ним індикатором безпеки конкурентного статусу, 
величина швидкості у формулі скорочується. При 

цьому залежно від цілей і задач дослідження пере-
лік індикаторів безпеки конкурентного статусу може 
бути розширеним або видозміненим. Одним із варі-
антів його модифікації є врахування як коефіцієнта 
вагомості величини основних засобів підприємств.

Швидкості та періоди щодо індикаторів без-
пеки конкурентного статусу можуть бути знайдені 
різними способами, одним із яких є побудова рів-
няння тренду. Як еталони для побудови рівнянь 
трендів можуть бути взяті різні величини. Напри-
клад, під час оцінювання стратегічної безпеки 
конкурентного статусу такими еталонами є частка 
ринку провідних зарубіжних конкурентів, а для оці-
нювання складників поточної безпеки конкурент-
ного статусу такими еталонними (пороговими, 
заданими тощо) значеннями можуть бути як мак-
симальні величини серед підприємств галузі, так і 
їх середні (арифметичні, геометричні, мода тощо) 
залежно від цілей та завдань аналізу.

Якісна інтерпретація отриманих значень показ-
ника стану безпеки конкурентного статусу визна-
чається за такою шкалою:

– при Сі=0 – катастрофічний стан безпеки, він 
же середній стан небезпеки;

– при 0<Сі<0,25 – незадовільний стан без-
пеки, він же низький стан небезпеки;

– при 0,25≤Сі<0,5 – задовільний стан безпеки;
– при 0,5≤Сі<0,75 – добрий стан безпеки;
– при 0,75≤Сі<1,0 – відмінний стан безпеки;
– при Сі=1 – дуже відмінний стан безпеки.
Для подальшого аналізу використаємо квар-

тальні дані частки ринку гірничодобувних підпри-
ємств за 2015–2018 рр., на основі яких побудуємо 
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рівняння трендів. У табл. 2 наведено порогові зна-
чення індикатора безпеки конкурентного статусу, 
а самепоказника частки ринку, а також показники 
стану безпеки конкурентного статусу по гірничодо-
бувних підприємствах.

Отже, на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. 
по ПРАТ «ПівнГЗК» цей показник дорівнює 1, тому 
що цим підприємством вже досягнуто порогове зна-
чення. Таким чином, на ПРАТ «ПівнГЗК» має місце 
дуже відмінний стан безпеки конкурентного статусу. 
На 31 грудня 2017 р. на АТ «ПівдГЗК» цей показник 
дорівнює 0,31. Отже, має місце задовільний стан 

безпеки. На 31 грудня 2018 р. по АТ «ПівдГЗК» цей 
показник дещо збільшився, але стан безпеки зали-
шився задовільним. Водночас на ПРАТ «ПолтГЗК» 
показник стану безпеки знизився. Якщо 31 грудня 
2017 р. мав місце добрий стан безпеки, то на 
31 грудня 2018 р. – незадовільний стан. На усіх 
інших підприємствах досягнення порогового зна-
чення прогнозується більш ніж через період циклу, 
тому показник стану безпеки дорівнює нулю як на 
31 грудня 2017 р., так і на 31 грудня 2018 р., що 
характеризує катастрофічний стан безпеки, який 
відповідає середньому стану небезпеки.

Таблиця 2
Результати оцінювання стану безпеки конкурентного статусу по гірничодобувних 

підприємствах у 2017–2018 рр.
Показник 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2018 р.

1 2 3
Лімінальне (порогове) квартальне значення  
показника частки ринку 22,4% 23,4%

ПРАТ «ПівнГЗК»
Коефіцієнт рівняння регресії a 0,1864 0,1864
Коефіцієнт швидкості b 0,0032 0,0032
Квартал, у якому досягається порогове значення 4 квартал 2017 р. 4 квартал 2018 р.
Період досягнення порогового значення, кварталів 0 0
Період досягнення порогового значення  
з урахуванням циклу, кварталів 0 0

Показник стану безпеки Сi 1,00 1,00
ПРАТ «ЦГЗК»

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,0929 0,0929
Коефіцієнт швидкості b 0,0007 0,0007
Квартал, у якому досягається порогове значення понад 12 кварталів понад 12 кварталів
Період досягнення порогового значення, кварталів 176 185
Період досягнення порогового значення  
з урахуванням циклу, кварталів 12 12

Показник стану безпеки Сi 0 0
ПРАТ «ІнГЗК»

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,1349 0,1349
Коефіцієнт швидкості b 0,002 0,002
Квартал, у якому досягається порогове значення понад 12 кварталів понад 12 кварталів
Період досягнення порогового значення, кварталів 33 33
Період досягнення порогового значення  
з урахуванням циклу, кварталів 12 12

Показник стану безпеки Сi 0 0
АТ «ПівдГЗК»

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,1572 0,1572
Коефіцієнт швидкості b 0,0033 0,0033
Квартал, у якому досягається порогове значення 4 квартал 2019 р. 3 квартал 2020 р.
Період досягнення порогового значення, кварталів 8 7
Період досягнення порогового значення  
з урахуванням циклу, кварталів 8 7

Показник стану безпеки Сi 0,31 0,40
ПРАТ «ПолтГЗК»

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,1896 0,1896
Коефіцієнт швидкості b 0,0025 0,0025
Квартал, у якому досягається порогове значення 2 квартал 2016 р. понад 12 кварталів
Період досягнення порогового значення  
(розрахунок за зворотнім трендом), кварталів 6 14
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Продовження табл. 2
1 2 3

Період досягнення порогового значення  
з урахуванням циклу, кварталів 6 12

Показник стану безпеки Сi 0,51 0
ПРАТ «Суха балка»

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,0052 0,0052
Коефіцієнт швидкості b 0,0061 0,0061
Квартал, у якому досягається порогове значення понад 12 кварталів понад 12 кварталів
Період досягнення порогового значення (розрахунок за 
зворотнім трендом), кварталів 28 33

Період досягнення порогового значення 
з урахуванням циклу, кварталів 12 12

Показник стану безпеки Сi 0 0
ПАТ «КЗРК»

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,0411 0,0411
Коефіцієнт швидкості b 0,0016 0,0016
Квартал, у якому досягається порогове значення понад 12 кварталів понад 12 кварталів
Період досягнення порогового значення (розрахунок за 
зворотнім трендом), кварталів 106 116

Період досягнення порогового значення з урахуванням 
циклу, кварталів 12 12

Показник стану безпеки Сi 0 0
ПРАТ «ЗЗРК»

Коефіцієнт рівняння регресії a 0,0317 0,0317
Коефіцієнт швидкості b 0,0005 0,0005
Квартал, у якому досягається порогове значення понад 12 кварталів понад 12 кварталів
Період досягнення порогового значення (розрахунок за 
зворотнім трендом), кварталів 377 400

Період досягнення порогового значення з урахуванням 
циклу, кварталів 12 12

Показник стану безпеки Сi 0 0

Таблиця 3
Порівняння рівня та стану безпеки конкурентного статусу гірничодобувних підприємств

Підприємство 2017 р. 2018 р.
рівень стан рівень стан

ПРАТ «ПівнГЗК» Дуже високий Дуже відмінний Дуже високий Дуже відмінний
ПРАТ «ЦГЗК» Низький Катастрофічний Низький Катастрофічний
ПРАТ «ІнГЗК» Середній Катастрофічний Середній Катастрофічний
АТ «ПівдГЗК» Високий Задовільний Середній Задовільний
ПРАТ «ПолтГЗК» Високий Добрий Високий Незадовільний
ПРАТ «Суха балка» Катастрофічний Катастрофічний Мінімальний Катастрофічний
ПАТ «КЗРК» Мінімальний Катастрофічний Мінімальний Катастрофічний
ПРАТ «ЗЗРК» Мінімальний Катастрофічний Мінімальний Катастрофічний

Надалі порівняємо отримані результати за рівнем 
та станом безпеки конкурентного статусу у табл. 3.

Отже, отримані дані щодо рівня та стану без-
пеки конкурентного статусу характеризують їх 
загальне погіршення у 2018 р. порівняно з 2017 р. 
При цьому характерно, що здебільшого стан без-
пеки конкурентного статусу є гіршим, ніж її рівень. 
Така ситуація свідчить про високу ймовірність 
подальшого поступового погіршення рівня без-
пеки та погіршення економічного стану підпри-
ємств до кризового. Виявлена динаміка потребує 

вжиття невідкладних заходів на більшості гірничо-
добувних підприємств України.

Висновки з проведеного дослідження. Удо-
сконалено методологію оцінювання окремо рівня 
та окремо стану конкурентного статусу підпри-
ємств. Наведені пропозиції щодо відокремленої 
оцінки можуть бути застосовуваними до різних 
видів економічної безпеки, причому не тільки на 
макрорівні, але й на рівні національної економіч-
ної безпеки. Виявлено, що у 2017 р. тільки два під-
приємства галузі мали високі (добрі) значення як 
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рівня, так і стану безпеки конкурентного статусу, а 
саме ПРАТ «ПівнГЗК» та ПРАТ «ПолтГЗК». У 2018 р. 
тільки ПРАТ «ПівнГЗК» залишився лідером галузі та 
підприємством, чия безпека конкурентного статусу 
характеризувалася дуже високим рівнем і дуже 
відмінним станом. Водночас слід зазначити, що на  
АТ «ПівдГЗК» періоди досягнення лімінальної 
(порогової) частки ринку у 2017–2018 рр. припада-
ють на 4 квартал 2019 р. та 3 квартал 2020 р. відпо-
відно. Однак, як уже відомо, наприкінці 2019 р. і без 
того кризові явища в галузі посилили карантинні 
обмеження, викликані пандемією вірусу КОВІД-19. 
Останнє, за окремими аналітичними прогнозами, 
уповільнило розвиток підприємств галузі ще на 
1,5 роки. Це означає, що до отриманого результату 
щодо оцінки чисельника стану безпеки слід додати 
ще 6 кварталів. З огляду на це стан безпеки на 
АТ «ПівдГЗК» доцільно визнати катастрофічним. 
Напрямом подальших досліджень є виявлення 
тих управлінських заходів та чинників зовнішнього 
середовища, які здатні збільшити швидкість досяг-
нення показника частки ринку досліджуваних під-
приємств свого порогового значення.
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У статті з’ясовано основні підходи до визна-
чення сутності поняття «державно-при-
ватне партнерство», серед яких окрес-
лено: організаційний, економічний, цільовий, 
інституційний, політичний та фінансовий. 
Особливу увагу приділено дослідженню дер-
жавно-приватного партнерство в іннова-
ційній діяльності, яка виступає підґрунтям 
розвитку усіх галузей національної еконо-
міки. Надано авторське трактування даного 
поняття, під яким пропонується розуміти 
форму відносин, що виникає між державним 
сектором та приватним бізнесом на серед-
ньо- чи довгостроковій основі й передбачає 
створення об’єктів інноваційної інфраструк-
тури, виробництво та розподіл продуктів 
інноваційної діяльності на взаємовигідних 
умовах, що досягається внаслідок забезпе-
чення специфічної форми фінансування, наяв-
ності спільних інтересів учасників та розпо-
ділу між ними можливих ризиків. Встановлено, 
що інноваційна діяльність на засадах ДПП 
може здійснюватися внаслідок реалізації про-
ектів на мега-, макро-, мікроекономічному 
рівні та в межах малих проектів.
Ключові слова: бізнес-середовище, дер-
жавні органи влади, державно-приватне 
партнерство, інновації, інноваційна діяль-
ність, національна економіка, партнерські 
відносини.

В статье выяснены основные подходы к 
определению сущности понятия «государ-

ственно-частное партнерство», среди 
которых обозначены: организационный, эко-
номический, целевой, институциональный, 
политический и финансовый. Особое внима-
ние уделено исследованию государственно-
частного партнерство в инновационной 
деятельности, которая выступает осно-
вой развития всех отраслей националь-
ной экономики. Предоставлено авторскую 
трактовку данного понятия, под которым 
предлагается понимать форму отношений, 
возникающую между государственным сек-
тором и частным бизнесом на средне- или 
долгосрочной основе и предусматривающую 
создание объектов инновационной инфра-
структуры, производство и распределение 
продуктов инновационной деятельности 
на взаимовыгодных условиях, что дости-
гается в результате обеспечения спец-
ифической формы финансирования, наличия 
общих интересов участников и распределе-
ния между ними возможных рисков. Установ-
лено, что инновационная деятельность на 
принципах ГЧП может осуществляться в 
результате реализации проектов на мега-, 
макро-, микроэкономическом уровне и в пре-
делах малых проектов.
Ключевые слова: бизнес-среда, государ-
ственные органы власти, государственно-
частное партнерство, инновации, инно-
вационная деятельность, национальная 
экономика, партнерские отношения.

The article clarifies the main approaches to defining the essence of the concept of "public-private partnership", which outlines: organizational, economic, target, 
institutional, political and financial. Public-private partnership has been studied as a complex process that combines a set of organizational, legal, economic, 
social and other relationships that arise between government agencies and the business environment. Cooperation between PPP partners can be carried out 
on the basis of different legal structures, in different sectors of the national economy and to solve different problems. Particular attention is paid to the study of 
public-private partnership in innovation, which is the basis for the development of all sectors of the national economy. The author's interpretation of this concept 
is given, which is proposed to understand the form of relations that arise between the public sector and private business on a medium or long-term basis and 
involves the creation of innovation infrastructure specific form of financing, the presence of common interests of participants and the distribution of possible 
risks between them. The main task of public-private partnership in innovation is the development or search and financial support for innovation projects that 
are important for the national economy, as well as aimed at increasing the national innovation system, which is achieved by intensifying networking between 
key actors " triple helix ": public sector, private sector and science. It is established that innovative activities on the basis of public-private partnership can be 
carried out as a result of projects at the mega-, macro-, microeconomic level and within small projects. The first involves the development of new territories with 
the formation of a large enterprise. The second is inherent in territorial projects that involve the formation of research and production complexes or the creation 
of new integrated systems. The third is aimed at the development of industrial systems in the form of clusters, technology parks, enterprises, innovation and 
technology centers with the participation of the state. The latter are related to the involvement of small and medium-sized businesses.
Key words: business environment, public authorities, public-private partnership, innovations, innovative activity, national economy, partnership relations.

Постановка проблеми. Досягнення сталого 
розвитку національної економіки вимагає постій-
ного підвищення результативності та ефективності 
виробничої діяльності, збільшення продуктивності 
праці, появи модернізованих товарів та послуг, 
що наділені новими якостями та властивостями. 
Одним зі шляхів у досягненні таких змін є активі-
зація інноваційної діяльності та поширення знань, 
більш інтенсивне проведення наукових дослі-
джень, розробка нових технологій. Важливим кро-
ком у вирішенні окресленої проблеми є поєднання 
державного регулювання розвитку інноваційної 
сфери з ринковими важелями.

Таким чином, перспективним напрямом зрос-
тання інноваційної діяльності є її організація на 
засадах державно-приватного партнерства (далі – 
ДПП). Адже така модель побудови взаємовідно-
син дозволяє забезпечувати дотримання балансу 
між приватними та державними інтересами, збіль-
шувати обсяг залучених інвестиційних ресурсів, 
сприяти ефективному функціонуванню іннова-
ційного підприємництва та інноваційного ринку в 
цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі ДПП присвячено праці багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних науковців: В.Г. Варнавського, 
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Т.Є. Воронкова, С.М. Даниленко, І.В. Запатріної, 
Е.Х. Кляйна, І.А. Косач, І.С. Нейкова, Е. Саваса, 
Н.В. Філіппова, М.А. Федченко, Ю.А. Халимов-
ського, Г. Ходжа та інших. Ними визначено сут-
ність поняття «державно-приватне партнерство», 
характерні ознаки, встановлено його функції, 
форми, моделі, важелі взаємодії сторін реалізації 
договорів. Проте, актуальним питанням для сьо-
годення залишається дослідження теоретичного 
базису впровадження ДПП в інноваційній діяль-
ності як одного з чинників зростання конкуренто-
спроможності національної економіки. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
з’ясування сутності державно-приватного парт-
нерства в інноваційній діяльності, визначення його 
рівнів, а також здобутків як для держави, так і при-
ватного сектору.

Виклад основного матеріалу. Реалізація стра- 
тегічних проектів, що мають за мету вирішення 
низки соціально-економічних проблем, розбудову 
інфраструктури національної економіки, посту-
пово стає підґрунтям об’єднання зусиль бага-
тьох суб’єктів господарської діяльності, до яких, 
у першу чергу, варто зарахувати державу та при-
ватні підприємства. Такі кроки привели до поши-
рення популярності у всьому світі впровадження 
державно-приватного партнерства.

Аналіз наукової літератури засвідчив існування 
шістьох основних підходів до розуміння поняття 
«державно-приватне партнерство»: 

– організаційний, що дозволяє відобразити 
організаційні аспекти ДПП. Так, у Законі України 
«Про державно-приватне партнерство», наве-
дено, що «ДПП – це співробітництво між державою 
Україна, Автономною Республікою Крим, територі-
альними громадами в особі відповідних держав-
них органів та органів місцевого самоврядування 
(державними партнерами) та юридичними осо-
бами, крім державних комунальних підприємств, 
або фізичними особами – підприємцями (при-
ватними партнерами), що здійснюється на основі 
договору в порядку, встановленому Законом та 
іншими законодавчими актами, та відповідає озна-
кам державно-приватного партнерства, визначе-
ного Законом [3]; 

– економічний, що дає можливість наголо-
сити на значенні ДПП для розвитку економіки. 
Наприклад, Ван Хем і Ю. Копен'ян наголошують, 
що ДПП – це «довгострокове співробітництво дер-
жавного і приватного секторів, в рамках якого вони 
спільно розробляють продукт або послуги, поді-
ляють ризики, витрати і ресурси, пов'язані з цими 
продуктами або послугами» [8]; 

– цільовий, за яким функціонування ДПП має 
бути спрямовано на вирішення важливих сус-
пільних задач. Е. Савас під ДПП розуміє «будь-
яку угоду, в якій державний і приватний сектори 
об’єднуються для виробництва та надання товарів 

і послуг; формальна співпраця між бізнесом, сус-
пільством та місцевими органами влади з метою 
розвитку територій та поліпшення життя насе-
лення, у рамках якої традиційні ролі держави та 
приватного сектору перерозподіляються» [9]; 

– інституційний, що акцентує увагу на інсти-
туційній основі ДПП. Г. М. Розум визначає ДПП 
як «інституційний та організаційний альянс між 
державою і бізнесом з метою реалізації суспільно 
значущих проектів і програм в широкому спектрі 
галузей промисловості та в інноваційній сфері» 
[4, с. 91]; 

– політичний, за яким ДПП є політико-еконо-
мічним евфемізмом, що унеможливлює його вико-
ристання в економічній науці. Так, для К. Греве 
ДПП – це «псевдонауковий термін, за допомогою 
якого уряд буде відвертати увагу загалу від все 
більш складної та заплутаної практики дер-жавних 
закупівель» [7, с. 60]; 

– фінансовий, що розглядає ДПП на основі 
елементів фінансового механізму. Група інозем-
них авторів на чолі з Ф. Уллахом представляє 
таке трактування «ДПП – це схема реалізації про-
ектів, яка фінансується та здійснюється через 
об’єднання між державним органом та однією чи 
кількома структурами приватного сектору» [10]. 

Таким чином, ДПП є складним процесом, що 
поєднує комплекс організаційних, юридичних, 
економічних, соціальних та інших відносин, які 
виникають між державними органами та бізнес-
середовищем (див. рис. 1). Співробітництво між 
партнерами ДПП може здійснюватися на основі 
різних юридичних структур, в різних галузях наці-
ональної економіки та задля вирішення різних 
задач. 

Аналіз світової практики поширення ДПП 
засвідчив, що такий механізм може бути застосо-
ваний в різних сферах економічної діяльності. Але 
найбільше домінують інфраструктурні проекти за 
такими напрямами як:

1) транспортна інфраструктура (будівництво, 
обслуговування та експлуатація автодоріг, аеро-
портів, залізниць); 

2) сфера ЖКГ (водовідведення, вивіз сміття, 
організація комунального обслуговування і 
ремонту житлового фонду); 

3) різні екологічні об’єкти (водоочисні споруди, 
видобуток і переробка корисних копалин); 

4) будівництво і обслуговування об’єктів неру-
хомості, в тому числі житлового фонду, об’єктів 
соціальної інфраструктури; 

5) зв’язок, включаючи створення телекомуніка-
ційної інфраструктури і надання послуг споживачам; 

6) освіта, зокрема будівництво та обслугову-
вання шкіл, облаштування необхідними комуніка-
ціями;

7) охорона здоров’я – участь в реалізації захо-
дів в сфері охорони здоров’я, впровадження нових 
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технологій в цій галузі, розробка нової медичної 
продукції.

Проте, ми вважаємо, що проекти ДПП в пред-
ставлених сферах мають обов’язково передба-
чати залучення новітніх технологій, знань, іннова-
цій або інших результатів інноваційної діяльності. 
Лише такі засади дозволять говорити про сучас-
ність та обґрунтованість впровадження ДПП. 
Таким чином, базовим напрямом для ДПП має 
бути інноваційна діяльність, зростання якої є під-
ґрунтям для розвитку усіх галузей національної 
економіки. Тому доцільним є дослідження сутності 
поняття «державно-приватне партнерство в інно-
ваційній діяльності».

За найбільш поширеним підходом ДПП в інно-
ваційній діяльності визначають як взаємодію при-
ватного та державного секторів, що є необхідною 
для проведення інноваційного циклу. Зокрема, 
Мігай Н.Б. під ДПП в інноваційній сфері розуміє 
«інституційну, організаційну та фінансову вза-
ємодію органів державної влади, муніципальних 
органів управління та приватного бізнесу, спря-
мовану на спільну реалізацію інноваційних про-
ектів і взаємопідтримку на всіх стадіях інновацій-

ного процесу» [1, с. 53]. У свою чергу, І.А. Косач, 
М.А. Федченко надають таке визначення: «ДПП 
в інноваційній діяльності – це взаємодія держави 
і приватного сектору в процесі всього іннова-
ційного циклу – від проведення наукових дослі-
джень і впровадження розробок до виробництва 
наукомісткої високотехнологічної продукції» [5]. 
Але більш ширшим, на нашу думку, є визначення 
запропоноване Г.А. Яшевою, за яким ДПП в інно-
ваційній сфері - це «сукупність організаційно-пра-
вових відносин та дії держави і приватного бізнесу, 
спрямованих на досягнення цілей інноваційного 
розвитку на макро- і мікрорівні за допомогою реа-
лізації проектів і програм в інноваційній сфері» 
[6, c. 12]. Такий підхід дозволяє зробити наголос 
на важливому значенні інноваційної діяльності 
для розвитку економіки та суспільства в цілому. 

Аналіз існуючих трактувань даного поняття 
дозволяє визначити державно-приватне партнер-
ство в інноваційній діяльності як форму відносин, 
що виникає між державним сектором та приватним 
бізнесом на середньо- чи довгостроковій основі й 
передбачає створення об’єктів інноваційної інф-
раструктури, виробництво та розподіл продуктів 

Рис. 1. Схематичне відображення державно-приватного партнерства як процесу

Джерело: побудовано автором
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інноваційної діяльності на взаємовигідних умовах, 
що досягається внаслідок забезпечення специ-
фічної форми фінансування, наявності спільних 
інтересів учасників та розподілу між ними можли-
вих ризиків.  

Отже, запропоноване визначення дає підстави 
окреслити чотири ключові ознаки ДПП, в тому 
числі в інноваційній діяльності:

1) можливість управління основними атрибу-
тами права власності: володіння, розпорядження, 
користування;

2) створення сприятливого інвестиційно-інно-
ваційного середовища, що виступає базою для 
організації та функціонування конкурентоздатних 
інфраструктурних об’єктів;

3) об’єднання фінансових, організаційних, 
людських та інших ресурсів, що знаходяться в 
приватній та державній власності задля виконання 
суспільно-необхідної діяльності;

4) інституційне виділення та регламентування 
інтересів як результат поширення державно-при-
ватного партнерства.

Основним завданням ДПП в інноваційній діяль-
ності виступає розробка або пошук та фінансова 
підтримка реалізації інноваційних проектів, що 
мають важливе значення для національної еконо-
міки, а також спрямовані на зростання національ-
ної інноваційної системи, що досягається за раху-
нок інтенсифікації мережевих взаємозв’язків між 
ключовими учасниками «потрійної спіралі»: дер-
жавний сектор, приватний сектор та наука. Отже, 
механізм ДПП в інноваційній сфері передбачає 
налагодження спільної діяльності: державних 
наукових організацій, державних науково-освітніх 
закладів, державних та приватних підприємств, а 
також представників фінансового та інноваційного 
бізнесу. Серед інших завдань можна виокремити:

– ліквідацію інституціональних «провалів 
ринку» в галузі інновацій, що спрямовано на фор-
мування сегментів ринку, які взагалі відсутні, проте 
є необхідними;

– розвиток інноваційної інфраструктури;
– виключення наявного дисбалансу інновацій-

ного розвитку окремих регіонів України;
– зниження інноваційних ризиків приватних 

інвесторів;
– надання допомоги малому та середньому 

інноваційному підприємництву;
– формування ефективної горизонтальної 

координації між приватним бізнесом, інновацій-
ними підприємствами та науковими організаціями;

– державна підтримка інноваційних продуктів 
на стадії їх розробки, що варто визнати як безпри-
буткову.

В цілому взаємодія держави та приватного 
сектору в інноваційній діяльності передбачає роз-
поділ ролей, в результаті чого основними завдан-
нями держави стає сприяння виникненню та 

поширенню фундаментальних знань та необхід-
них технологій; розвиток інноваційної інфраструк-
тури; підтримку та стимулювання приватного біз-
несу у напрямі розвитку інноваційної діяльності, 
що визначається високим ступенем ризику та 
невизначеності; формування інституційних засад, 
що необхідні для активізації інноваційної діяль-
ності приватних підприємств й виконання функцій 
з нормативно-правового регулювання; підтримку 
інноваційних підприємств; досягнення ефективної 
співпраці між різними учасниками інноваційного 
процесу (науковими співробітниками, фінансис-
тами, управлінцями, виробниками тощо); акуму-
лювання фінансових ресурсів з різних джерел. 
Реалізація поставлених завдань має стати потуж-
ним стимулом для приватного сектору у напряму 
збільшення активності до залучення та зацікав-
ленності до інноваційного процесу, що у подаль-
шому приведе до сприяння економічного зрос-
тання.

У свою чергу, бізнес бере на себе зобов’язання 
щодо пошуку нових знань та інноваційних техноло-
гій; розробки на основі власних досліджень іннова-
ційних продуктів й їх подальше ринкове освоєння, 
що передбачає їх комерціалізацію та доведення 
до кінцевого споживача; участі у фінансуванні 
проекту; забезпечення ефективного управління та 
підтримки досягнення спільно-поставлених цілей.

Крім того, необхідність залучення держави до 
інноваційних процесів пов’язано з необхідністю 
створення додаткових стимулів для розвитку 
інновацій, яких ринкове середовище не генерує у 
достатній кількості. Відповідно доцільно компен-
сувати наявні асиметричні прояви, існування яких 
обумовлено такими концептами як:

– висока інформаційна та фінансова невизна-
ченість;

– досить високий ступінь ризику в інновацій-
ній сфері;

– обмежений доступ приватного сектору до 
залучення ресурсів, що необхідні для реалізації 
проекту;

– наявність безприбуткової стадії, термін якої 
важко визначити, реалізації інноваційного проекту, 
що є вагомим дестабілізуючим фактором для при-
ватного середовища.

До особливостей формування ДПП в іннова-
ційній сфері відносять наступні: інноваційний роз-
виток соціально значущих виробництв та об’єктів, 
впровадження інноваційних технологій, прове-
дення науково-дослідних робіт; використання 
позитивного практичного досвіду розвинених 
країн щодо особливостей формування ДПП в інно-
ваційній сфері; формування нормативно-правової 
бази ДПП в інноваційній сфері; фінансові інстру-
менти та форми здійснення ДПП; розподіл ризиків 
та інвестицій, участь в капіталі та прибутку; досвід 
з імплементації закордонного формування ДПП.
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Дослідження розвитку інноваційної діяльності 
на засадах ДПП дозволяє виокремити проекти 
на мега-, макро-, мікроекономічному рівні та малі 
проекти. Мегарівень інноваційної діяльності з 
використанням механізмів ДПП пов’язаний з про-
ектами, що передбачають освоєння нових тери-
торій з формуванням великого підприємства, що 
доцільно визначити як містоутворююче, й подаль-
шим розвитком інфраструктури. Такі проекти є 
довготривалими й орієнтовані на термін, що ста-
новить приблизно 15 років. Саме тому вони вима-
гають ретельного законодавчого оформлення 
обов’язків сторін з можливістю варіантів ліквіда-
ції ймовірних ризиків або форс-мажорних ситуа-
цій. Крім того, мегапроекти через їх складність та 
масштабність потребують, по-перше уточнення 
авторських прав та прав на подальшу експлуа-
тацію створених об’єктів; по-друге, захисту інтер-
есів партнерів. Існує точка зору, що мегапроекти 
ДПП в інноваційній сфері набувають форм науко-
градів, кластерного розвитку науково-дослідних й 
дослідно-конструкторських робіт [2].

Макрорівень проектів ДПП в інноваційній діяль-
ності притаманний для територіальних проектів. 
Їх термін реалізації становить від трьох до п’яти 
років. Найбільше вони поширюються на форму-
вання науково-виробничих комплексів, створення 
нових інтегрованих виробничих систем.

Мікрорівень передбачає розвиток промисло-
вих систем у вигляді підприємств або кластерів, 
технопарків, інноваційно-технологічних центрів 
за участю держави, науково-дослідних інститутів, 
закладів вищої освіти, вітчизняних приватних та 
іноземних інвесторів. Джерелами фінансування 
мікропроектів ДПП в інноваційний діяльності окрім 
самих партнерів (держава, бізнес) можуть висту-
пати ресурси венчурних та інвестиційних фондів.

 Також значного поширення можуть отримувати 
незначні проекти, до реалізації яких, як правило, 
залучається малий та середній бізнес. В сучасних 
умовах основу таких проектів складають іннова-
ційні підприємства, що стимулюють економічне 
піднесення країни.

Організація ДПП принципово змінює функції 
держави. Адже вона стає рівноправним партне-
ром поряд з приватним бізнесом, разом з яким 
розподіляє ризики та прибутки. Тому у таких відно-
синах держава вже не виступає у вигляді суб’єкта 
влади, що здійснює регуляторні функції, на проти-
вагу вона отримує ряд здобутків, до яких, у першу 
чергу, варто віднести можливість вирішення низки 
соціально-економічних проблем та реалізацію 
важливих інноваційних проектів, що є підґрунтям 
зміцнення становища української економіки на сві-
товій арені. Для бізнесу участь у ДПП також при-
носить ряд переваг: отримання державних пільг 
(зниження ставки оподаткування, пом’якшення 
регуляторних обмежень тощо), доступ до держав-

ного фінансування, використання наявної інфра-
структури та існуючих науково-дослідних розро-
бок державних наукових установ.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, партнерські відносини між бізнесом та дер-
жавою доцільно розглядати як особливий вид 
відносин, специфічність яких обумовлена поши-
ренням рівних прав для обох учасників, що дозво-
ляють реалізувати різні інфраструктурні проекти й 
асоціюються з ефективністю інвестиційної, управ-
лінської та господарської діяльності. При чому в 
таких партнерських відносинах особливий пріо-
ритет надається досягненню стратегічних цілей 
розвитку країни в цілому, тому від поширення 
державно-приватного партнерства відіграють усі 
зацікавлені суб’єкти: бізнес, держава, суспільство. 
Ми вважаємо, що такі позитивні аспекти функціо-
нування ДПП повинні стати вагомим аргументом 
щодо його поширення в інноваційній діяльності 
України.
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У статті доведено, що фінансова система 
будь-якої країни є основою функціонування 
економіки, а Україна має комплекс нако-
пичених соціально-економічних проблем, 
які постійно її супроводжують, це зумов-
лює високу актуальність даного напрямку 
досліджень в останні десятиріччя. Запро-
поновано систему узагальнюючих індика-
торів для комплексної оцінки фінансової 
безпеки держави, що на відміну від існуючих, 
повністю побудована на основі відкритих 
даних, враховує сучасні тенденції розви-
тку фінансової системи країни та дозволяє 
розробляти практичні рекомендації щодо 
покращення її стану. 
Ключові слова: фінансово-економічна без-
пека, індикатори оцінки, комплексна оцінка 
фінансової безпеки держави, національна 
економіка.

В статье доказано, что финансовая 
система любой страны является основой 

функционирования экономики, а Украина 
имеет комплекс накопленных социально-
экономических проблем, которые посто-
янно ее сопровождают, это обуславливает 
высокую актуальность данного направ-
ления исследований в последние десяти-
летия. Предложена система обобщаю-
щих индикаторов для комплексной оценки 
финансовой безопасности государства, 
которая, в отличие от существующих, 
полностью построена на основе откры-
тых данных, учитывает современные 
тенденции развития финансовой системы 
страны и позволяет разрабатывать прак-
тические рекомендации по улучшению ее 
состояния.
Ключевые слова: финансово-экономиче-
ская безопасность, индикаторы оценки, 
комплексная оценка финансовой безопас-
ности государства, национальная эконо-
мика.

The article proves that the financial system of any country is the basis of the economy, and Ukraine has a set of accumulated socio-economic problems that 
constantly accompany it, which makes it highly relevant in this area of research in recent decades. In the article, based on the results of the analysis and identi-
fied problems, practical recommendations for ensuring the financial security of the state are: resumption of bank lending to the real sector of the economy with 
a simultaneous reduction in the share of non-performing loans is possible only after returning to the trajectory of economic growth. Attempts to intensify this 
process in the current environment will increase credit risk; development of stock and insurance markets need state attention, as they are in critical condition; 
planning of public finances should take place in a deficit-free budget, as the problem of public debt will tend to deepen. Also, the reduction of local budget 
revenues is unacceptable; In order to prevent mass defaults, the banking system should take measures to prevent lending to insolvent businesses and house-
holds. The aim of the study is to develop a system of indicators for a comprehensive assessment of financial security of Ukraine, which will analyze time series, 
identify existing trends and develop practical recommendations for its improvement. A system of generalizing indicators for a comprehensive assessment of 
the financial security of the state is proposed, which, unlike the existing ones, is based entirely on open data, takes into account current trends in the country's 
financial system and allows developing practical recommendations for improving its condition.
Key words: financial and economic security, evaluation indicators, comprehensive assessment of financial security of the state, national economy.

Постановка проблеми. Поняття фінансової 
безпеки держави, як складової економічної без-
пеки, регламентується на законодавчому рівні. 
Згідно з [1], під фінансовою безпекою розуміється 
стан фінансової системи країни, за якого створю-
ються необхідні фінансові умови для стабільного 
соціально-економічного розвитку, забезпечується 
її стійкість до фінансових шоків та дисбалан-
сів, цілісність та єдність. Дослідження розвитку 
даного напрямку є на сьогодні досить актуальним і  
сучасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність, критерії оцінки та методи забезпе-
чення фінансово-економічної безпеки держави 
вивчались таким вітчизняними науковцями, як: 
В. Гельман, К. Горячева, М. Єрмошенко, Г. Калач, 
Н. Кравчук, О. Мелих, Р. Костирко, Н. Наконечна, 
В. Соловйов, Н. Темнікова та інші [2–5]. Врахо-
вуючи, що фінансова система будь-якої країни 
є основою функціонування економіки, а Україна 
має комплекс накопичених соціально-економічних 
проблем, які постійно її супроводжують, це зумов-
лює високу актуальність даного напрямку дослі-
джень в останні десятиріччя.

Постановка завдання. Враховуючи вищес-
казане, метою даної роботи є розробка системи 
індикаторів для комплексної оцінки фінансової 
безпеки України, що дозволить проводити аналіз 
часових рядів, виявляти існуючі тенденції та роз-
робляти практичні рекомендації з її покращення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В основі побудови множини факторів, що визнача-
ють стан фінансово-економічної безпеки держави, 
в даному дослідженні були покладені певні пере-
думови.

По-перше, сучасний досвід вітчизняних нау-
ковців в сфері макроекономічного регулювання 
фінансової стійкості та законодавчі напрацювання 
у забезпеченні національної, економічної та фінан-
сової безпеки держави, з використанням відповід-
ного математичного апарату, дозволили з’ясувати 
пріоритетні напрямки оцінок (рис. 1).

Більшість авторів схильні розділяти кожний з 
наведених на рис. 1 блоків на дві рівноправні скла-
дові. Однак, ми вважаємо, що саме така класифі-
кація є найбільш прийнятною, оскільки в кожному 
блоці поєднуються однорідні за своєю економіч-
ною суттю та взаємопов’язані між собою агрегати.
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По-друге, до складу кожного напрямку оцінок 
було включено найбільш значимі показники, з 
урахуванням національних програм та стратегій 
розвитку, методологічної бази та критеріїв Міжна-
родного валютного фонду й країн Європейського 
Союзу, експертних оцінок тощо.

По-третє, актуальність та доступність інфор-
маційного забезпечення. В якості вхідних даних в 
роботі використовуються дані Державної служби 
статистки України [6]. Однак, вони мають пев-
ний недолік, пов'язаний зі значним часовим 
лагом оприлюднення певних макроекономічних 
та фінансових показників, що в деяких випадках 
може складати 1–1,5 років. В таких випадках вико-
ристовувались оперативні дані профільних мініс-
терств та відомств, зокрема:

– наглядова статистика Національного банку 
України, про основні показники та нормативи 
діяльності банків й учасників ринку небанків-
ських фінансових послуг, а також монетарну по- 
літику [7];

– інформація про стан та розвиток страхо-
вого ринку України Національної комісії з дер-
жавного регулювання у сфері ринків фінансових  
послуг [8];

– інформація про стан економіки України та 
державних фінансів, зокрема, зведеного й дер-
жавного бюджету, а також накопиченого боргу 
Міністерства фінансів України [9];

– аналітичні дані щодо розвитку фондового 
ринку Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України [10].

Далі розглянемо складові кожного блоку (рис. 1), 
більш детально.

1. Банківська та безпека небанківського фінан-
сового ринку Х1.

Перші два показники визначають ефективність 
всієї банківської системи країни. На нашу думку, 
до найбільш узагальнюючих індикаторів даного 
напрямку оцінки належать рентабельність активів 
банків х11 та рівень кредитування реального сек-
тору економіки х12.

х
ЧП

А11 = ,   х
К

ВВП
КС

12 = ,                (1)

де ЧП, А – відповідно обсяги чистого прибутку 
(збитку) та сукупних активів банків, млн. грн.; ККС – 

обсяг кредитів, наданих корпоративному сектору, 
млн. грн.; ВВП – обсяг валового внутрішнього  
продукту.

У світовій практиці рентабельність активів є 
основним показником, що характеризує ефектив-
ність банківської системи. Додатна рентабельність 
є власним джерелом розвитку, оптимальні зна-
чення якої знаходяться на рівні 10–15% [1]. З іншої 
сторони, призначенням банківської системи є 
фінансово-кредитне обслуговування, зокрема, 
реального сектору економіки. Порогове значення 
показника х12 перевищує 30%.

Функціонування банківської системи завжди 
пов’язано з фінансовими ризиками, які безпосе-
редньо впливають на її стабільність та стійкість. 
Тому, показники (2)–(4) призначені для його все-
бічної оцінки та запобігання.

Для покриття наслідків фінансових ризиків, в 
банківській практиці використовується регулятив-
ний капітал. Рівень його достатності вимірюється 
коефіцієнтом х13.

 х
РК

АР
13 = ,                              (2)

де РК – загальна сума регулятивного капіталу, 
млн. грн.; АР – сукупні активи банків, зважені на 
відповідні коефіцієнти ризику, млн. грн.

Для діючих банків, НБУ встановив норматив 
х13, що повинний бути не меншим за 10%. Станом 
на 01.12.2020 р, серед 74 банків України, достат-
ність регулятивного капіталу знаходилась в межах 
від 10,8% до 348,2%. 

Можливість своєчасного погашення коротко-
строкових зобов’язань вимірюється відповідним 
коефіцієнтом ліквідності х14. Його граничне зна-
чення, згідно нормативів НБУ, не повинно бути 
меншим за 60%.

 х
А

КЗ
Л

14 = ,                              (3)

де АЛ, КЗ – відповідно, обсяги ліквідних активів 
та короткострокових зобов’язань банку зі строком 
погашення до одного року, млн. грн.

Наступні показники використовуються для без-
посередньої оцінки фінансових ризиків. До них 
було віднесено максимальний розмір кредитного 
ризику на одного контрагента х15 та частку непра-

Рис. 1. Складові фінансової безпеки держави 

Джерело: розроблено автором
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цюючих кредитів х16. Для х15 встановлений норма-
тив НБУ не повинний перевищувати 25%.

 х
З

РК
КБ

15 = ,   х
КР

КР
Н

В
16 = ,                (4)

де ЗКБ – обсяги сукупних зобов’язань контр-
агентів перед банками, млн. грн.; КРН, КРВ – від-
повідно, загальні обсяги непрацюючих та виданих 
кредитів банками, млн. грн.

Небанківський фінансовий сектор включає 
ринок страхових послуг та фондовий ринок. Для 
оцінки результативності функціонування страхо-
вих компаній, в даному дослідженні використову-
вались індикатори рівня проникнення страхування 
х17 та валових страхових виплат х18.

 х
СП

ВВП17 = ,  х СВ

СП18 =  ,               (5)

де СП, СВ – відповідно, обсяги валових страхо-
вих премій та виплат, млн. грн.

Додатний синергетичний ефект у розвитку 
страхових послуг буде спостерігатись у випадку, 
коли обидва показники, х17 та х18 будуть зростати. 
При цьому, вважається, що оптимальний рівень 
проникнення страхування становить близько 8%, 
а валових страхових виплат – не менше 30%.

Важливою складовою небанківського фінансо-
вого сектору є фондовий ринок, рівень розвитку 
якого вимірюється показником х19.

 х
ЦП

ВВП19 = ,                          (6)

де ЦП – обсяги торгів на ринку цінних паперів, 
млн. грн.

Обсяги торгів ЦП включають до свого складу 
випуск емісійних цінних паперів (акцій, облігацій дер-
жавної позики тощо), з урахуванням інститутів спіль-
ного інвестування та біржової торгівлі. В останні 
роки фондовий ринок скорочувався швидкими тем-
пами. Так, у 2015 р. ЦП дорівнював 2173 млрд. грн., 
а за 11 місяців 2020 р. – лише 420 млрд. грн. в цінах 
кожного року, що є проявом негативних тенденцій.

З урахуванням вищесказаного, результати роз-
рахунку показників банківської та безпеки небан-

ківського фінансового ринку України у 2016–2020 р. 
наведені в табл. 1. На поточний момент, наявні 
статистичні дані обмежені листопадом 2020 р.

Як бачимо, на кінець звітного періоду низький 
рівень фінансової безпеки спостерігався за показ-
никами: рентабельності банківських активів х11 та 
обсягами кредитування реального сектору еконо-
міки х12, часткою непрацюючих кредитів х16, рівнем 
проникнення страхових послуг х17 та розвитком 
фондового ринку х19.

На додачу до вищесказаного, показники х12, 
х17 та х19 в останні роки мали негативні тенденції 
розвитку.

2. Бюджетна та боргова безпека Х2.
Не збалансовані бюджети всіх рівнів з часом 

можуть призводити до неконтрольованого зрос-
тання боргових зобов’язань. В свою чергу, боргова 
криза не дозволяє уникнути дефіциту бюджету. 
Саме тому зазначені напрямки оцінки функціо-
нально були об’єднані в один блок.

З макроекономіки відомо, що збільшення 
рівня податкового навантаження може по різному 
впливати на обсяги податкових надходжень. Від-
повідна залежність в науковій літературі носить 
назву кривої Лаффера. Саме тому, ключовим 
індикатором в даному випадку є рівень перерозпо-
ділу ВВП через зведений бюджет країни х21. В [1] 
зазначається, що оптимальними межами даного 
показника є 25–28%. В протилежному випадку, це 
буде свідчити або про надмірний податковий тиск 
на економіку, який  гальмує її розвиток, або про 
недоотримані податкові надходження.

Також, в умовах складного соціально-економіч-
ного стану, бюджетні витрати нерідко перевищують 
відповідні доходи, утворюючи дефіцит (профіцит) 
державного бюджету х22. Оптимальними межами 
даного показника вважаються від -2% до +3%.

 х
ЗБ

ВВП21 = ,   х
ДБ ДБ

ВВП
Н В

22 �
� ,           (7)

де ЗБ – обсяг зведеного бюджету, що включає 
доходи державного та місцевих бюджетів, млн. грн.; 

Таблиця 1
Динаміка показників банківської та безпеки небанківського фінансового ринку України  

за даними 2016–2020 р.
Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Банківська безпека
х11 -12,6% -1,9% 1,7% 4,3% 2,9%
х12 27,6% 29,9% 27,0% 21,3% 20,4%
х13 12,7% 16,1% 16,2% 19,7% 21,6%
х14 92,1% 98,4% 93,5% 94,4% 88,6%
х15 21,5% 20,3% 19,8% 17,6% 19,9%
х16 54,0% 54,5% 52,8% 48,4% 42,0%

Безпека небанківського фінансового ринку
х17 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1%
х18 27,3% 26,0% 28,3% 29,6% 33,8%
х19 100,1% 15,7% 16,6% 19,6% 10,5%
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ДБН, ДБВ – відповідно, обсяги надходжень та 
видатків державного бюджету України, млн. грн.

Реформа децентралізації посилила роль міс-
цевих громад. Однак, нерівномірний регіональний 
розвиток потребує дотацій вирівнювання з держав-
ного бюджету місцевим, для виконання нормативів 
бюджетної забезпеченості. Відповідний рівень між-
бюджетних трансфертів х23 не повинний переви-
щувати 15% та розраховується за формулою:

 х
МТ

ДБ
ДБ

Н
23 = ,                          (8)

де МТДБ – обсяги міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету місцевим, млн. грн.

Позитивний синергетичний ефект від мініміза-
ції х23 досягається лише у випадку, якщо середній 
рівень забезпеченості місцевих бюджетів на одну 
особу буде мати тенденцію до зростання, про що 
свідчить відповідний індекс х24:

 х

МБ МТ

ЧН

МБ МТ

ЧН

і

Н ДБ Н ДБ

24

1 1

1

0 0

0

1

�

� �, , , ,:
, (9)

де МБН,1, МБН,0 – відповідно, обсяги надходжень 
місцевих бюджетів у звітному та попередньому 
роках, млн. грн.; МТДБ,1, МТДБ,0 – відповідно, обсяги 
міжбюджетних трансфертів з державного бюджету 
місцевим у звітному та попередньому роках,  
млн. грн.; ЧН1, ЧН0 – відповідно, середньорічна 
чисельність населення у звітному та попередньо- 
му роках, чол.; і1 – середньорічний індекс інфляції 
у звітному році.

Проблема пенсійного забезпечення, а саме, 
високого дефіциту Пенсійного фонду є фактором, 
що негативним чином впливає на фінансову без-
пеку держави, оскільки основним джерелом його 
покриття є кошти державного бюджету х25.

 х
ПФ

ПФ
В ДБ

В
25 =

, ,                       (10)

де ПФВ – обсяги видатків пенсійного фонду, 
млн. грн.; ПФВ,ДБ – обсяги видатків пенсійного 
фонду, що фінансуються за рахунок державного 
бюджету України, млн. грн.

Так, частка витрат Державного бюджету на 
покриття дефіциту Пенсійного фонду у 2016– 
2020 р. коливалась в діапазоні від 22% до 30%, 
що є вагомим фактором нестабільності держав-
них фінансів.

Як зазначалось вище, перевищення витрат над 
доходами з часом призводить до проблеми нако-
пичення державного боргу, який в даному дослі-
дженні оцінюється за допомогою двох показників: 
рівня загального х26 та зовнішнього х27 державного 
боргу.

 х
Б

ВВП26 = ,   х
Б

ВВП
З

27 = ,              (11)

де Б – загальний обсяг державного боргу, млн. 
грн.; БЗ – обсяг державного зовнішнього боргу, 
млн. грн.

Перший показник, в найкращому випадку, не 
повинний перевищувати х26 < 40%, другий – х27 < 
20% [1].

Важливим фактором макроекономічної ста-
більності є рівень достатності міжнародних  
резервів за державним зовнішнім боргом х28. Його 
рекомендоване значення не повинно перевищу-
вати 0,5.

 х
МР

БЗ
28 = ,                          (12)

де МР, БЗ – відповідно, обсяги офіційних міжна-
родних резервів та державного зовнішнього боргу, 
млн. дол.

Узагальнюючі результати розрахунків показни-
ків другого блоку за даними 2016–2020 р. наведені 
в табл. 2.

Як видно з табл. 2, стан бюджетної та боргової 
безпеки України у 2020 р. за всіма без винятку 
індикаторами не відповідав рекомендованим зна-
ченням. Найбільше відставання спостерігалось 
за показниками накопиченого державного боргу 
х26, х27 та х28. В той же час, найгірша динаміка з 
2016 р. по теперішній час була за забезпеченістю 
коштами місцевих бюджетів та часткою витрат 
Пенсійного фонду коштами державного бюджету 
України.

Таблиця 2
Результати розрахунків показників бюджетної та боргової безпеки України за даними 2016–2020 р.

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Бюджетна безпека

х21 32,8% 34,1% 33,3% 32,5% 33,6%
х22 -2,9% -1,6% -1,7% -2,0% -5,5%
х23 31,7% 34,4% 32,8% 26,1% 18,0%
х24 111,0% 121,1% 103,5% 95,1% 91,0%
х25 55,6% 45,8% 42,7% 41,7% 40,1%

Боргова безпека
х26 81,0% 71,8% 60,9% 50,3% 60,1%
х27 52,0% 46,1% 39,3% 29,2% 36,7%
х28 13,7% 16,1% 18,2% 20,8% 23,7%
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3. Валютна та грошово-кредитна безпека Х3.
Процеси, що відбуваються на валютному та 

грошово-кредитному ринках є індикаторами роз-
витку економіки: стану державних фінансів, між-
народної торгівлі, яка є ознакою конкурентоспро-
можності, стабільності банківської системи тощо. 
З іншої сторони, проблеми з національною валю-
тою здатні впливати негативним чином на всі 
сфери соціально-економічного стану.

Першим показником, що увійшов до складу 
даної групи, є індекс зміни курсу національної гро-
шової одиниці до долара США х31. Безпечним рів-
нем вважаються річні коливання до 3%.

 х
USD

USD31
1

0

= ,                        (13)

де USD1, USD0 – відповідно, середньорічний 
курс гривні до долара у звітному та попередньому 
році, грн.

Стан міжнародної торгівлі, з точки зору валют-
ної безпеки, характеризується рівнем достат-
ності міжнародних резервів за обсягами імпорту 
х32 та дефіциту/профіциту торгівельного балансу 
х33. Перший показник вимірюється в місяцях, де 
достатній рівень дорівнює 5. Другий показник не 
повинний перевищувати 5%.

 х
МР

ІМ32 12
=

/
,   х Е ІМ

Е ІМ33 �
�
�

,         (14)

де ІМ, Е – відповідно, річні обсяги імпорту та 
експорту  товарів та послуг, млн. дол.

Про рівень довіри до національної грошової 
одиниці свідчить доларизація грошової маси х34, 
яка не повинна перевищувати 15%.

 х
Д

Г
USD

М
34

3

= ,                       (15)

де ДUSD – обсяг депозитів в іноземній валюті,  
млн. грн.; ГМ3 – обсяг грошового агрегату М3, млн. грн.

Зростаюча економіка завжди супроводжується 
помірним підвищенням цін, на рівні 1–3% щороку. 
Повна відсутність інфляції, або дефляція при-
зводять до уповільнення економічної активності і 
є небажаним явищем. Тому, індекс інфляції х35 є 
важливим показником для оцінки грошово-кредит-
ної безпеки. Його допустимий рівень складає 

105–107% річних і розраховується державними 
органами статистки.

Останні показники стосуються кредитування, 
до яких включено частки довгострокових х36 та 
споживчих кредитів х37.

 х
КР

КР
Д

36 = ,   х
КР

КР
СП

37 = ,              (16)

де КР – загальний обсяг кредитів, наданих 
резидентам країни, млн. грн.; КРД, КРСП – відпо-
відно, обсяги довгострокових та споживчих креди-
тів домогосподарствам, млн. грн.

Частка довгострокових кредитів повинна скла-
дати більше ніж 60%, а споживчих кредитів – 
5–9%. Результати розрахунків зазначених показ-
ників наведені в табл. 3. 

Серед наявних проблем на кінець 2020 р. слід 
вказати високу доларизацію грошової маси х34, 
недостатню питому вагу довгострокових кредитів 
та непомірно високий рівень споживчого кредиту-
вання, який в останні роки продовжував зростати.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
спираючись на результати проведеного аналізу  
та виявлені проблеми, практичними рекомендаці-
ями щодо забезпечення фінансової безпеки дер-
жави є:

– відновлення кредитування банками реаль-
ного сектору економіки з одночасним зменшенням 
частки непрацюючих кредитів є можливим лише 
після повернення на траєкторію економічного 
зростання. Спроби активізувати цей процес в існу-
ючих умовах буде сприяти зростанню кредитного 
ризику;

– розвиток фондового та страхового ринків 
потребують державної уваги, оскільки знаходяться 
в критичному стані;

– планування державних фінансів повинно 
відбуватись в умовах бездефіцитного бюджету, 
оскільки проблема державного боргу буде мати 
тенденцію до поглиблення. Також, скорочення до- 
ходів місцевих бюджетів є не припустимим;

– з метою запобігання масових неплатежів, 
банківська система повинна вживати заходи щодо 
недопущення кредитування неплатоспроможних 
суб’єктів діяльності та домогосподарств.

Таблиця 3
Результати розрахунків показників бюджетної та боргової безпеки України за даними 2016–2020 р.

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Валютна безпека

х31 117,0% 104,1% 102,3% 95,0% 104,3%
х32 4,8 4,5 4,4 5,0 6,8
х33 -3,8% -6,8% -9,4% -9,7% -4,1%
х34 33,3% 33,7% 30,7% 29,8% 29,2%

Грошово-кредитна безпека
х35 112,4% 113,7% 109,8% 104,1% 105,0%
х36 64,9% 60,1% 54,2% 51,3% 50,7%
х37 10,2% 12,0% 14,1% 17,9% 17,9%



139

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Таким чином, науковою новизною даної роботи 
є розробка системи узагальнюючих індикаторів 
для комплексної оцінки фінансової безпеки дер-
жави, що на відміну від існуючих, повністю побудо-
вана на основі відкритих даних, враховує сучасні 
тенденції розвитку фінансової системи країни 
та дозволяє розробляти практичні рекомендації 
щодо покращення її стану.
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У статті визначено, що зміни клімату, кон-
цепція економіки стійкого стану у ХХ ст. 
дійшла висновків про те, що економічне 
зростання має свої межі та на сьогодніш-
ній день екологічний аспект покладений в 
основу сучасної концепції суспільного роз-
витку на засадах циркулярної економіки. 
Запропоновано модель інтегрального 
показника розвитку національної еконо-
міки з урахуванням екологічного аспекту, 
що на відміну від існуючих виходить з 
необхідності забезпечення соціально-еко-
номічного зростання, еколого-економіч-
ної ефективності, зниження екологічного 
навантаження регіонів та реалізації при-
родоохоронних заходів.
Ключові слова: екорозвиток, екологічний 
аспект, концепція сталого розвитку, конку-
рентна стратегія, національна економіка.

В статье определено, что изменения кли-
мата, концепция экономики устойчивого 
состояния в ХХ в. пришла к выводу о том, 
что экономический рост имеет свои пре-
делы и на сегодняшний день экологический 
аспект положен в основу современной кон-
цепции общественного развития на основе 
циркулярной экономики. Предложена модель 
интегрального показателя развития нацио-
нальной экономики с учетом экологического 
аспекта, которая, в отличие от существу-
ющих, исходит из необходимости обеспе-
чения социально-экономического роста, 
эколого-экономической эффективности, 
снижения экологической нагрузки регионов и 
реализации природоохранных мероприятий.
Ключевые слова: экоразвитие, экологиче-
ский аспект, концепция устойчивого разви-
тия, конкурентная стратегия, националь-
ная экономика.

The article defines that climate change, the concept of a stable economy in the twentieth century came to the conclusion that economic growth has its limits 
and today the environmental aspect is the basis of the modern concept of social development on the basis of a circular economy. In the article, based on 
open statistical data on the state of the environment in terms of regions of Ukraine, we have developed a system of indicators to assess the development 
of the national economy taking into account the environmental aspect. Each individual indicator has its own units of measurement, dimension, range of  
allowable values and direction of optimization. Therefore, in order to make multi-criteria comparisons, it was performed to bring the corresponding cal-
culation results to a generalized form, by appropriate convolutions of the additive-multiplicative type. The results of calculations showed that the general 
problems of national economy development, which in 2019 were common to all regions of Ukraine without exception, are low environmental and economic 
efficiency and insufficient environmental protection measures. The aim of the study is development of a model of an integrated indicator for the national 
economy development taking into account the environmental aspect. The model of the integrated indicator of development of national economy taking into 
account ecological aspect is offered that unlike existing proceeds from necessity of maintenance of social and economic growth, ecological and economic 
efficiency, reduction of ecological loading of regions and realization of nature protection measures.
Key words: ecological development, ecological aspect, concept of sustainable development, competitive strategy, national economy.

Постановка проблеми. Становлення у XIV ст. 
макроекономіки як науки, започаткувало системні 
наукові дослідження в аналізі причин та забез-
печенні сталого економічного розвитку держав в 
умовах вільного ринку. Незважаючи на тривалість 
досліджень, на сьогоднішній день даний напрямок 
наукової думки залишається вкрай актуальним. 
Необхідність постійної адаптації до мінливого вну-
трішнього та зовнішнього середовища в умовах 
глобалізації економічних процесів, зумовлюють 
потреби у швидкому реагуванні на соціально-еко-
номічні проблеми, з урахуванням сучасних інфор-
маційних технологій, методів та моделей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Враховуючи швидкість руйнування природного 
навколишнього середовища, споживання не від-
новлювальних ресурсів та зміни клімату, концепція 
економіки стійкого стану у ХХ ст. дійшла висновків 
про те, що економічне зростання має свої межі. На 
сьогоднішній день екологічний аспект покладений в 
основу сучасної концепції суспільного розвитку на 
засадах циркулярної економіки [1; 2]. Також, питан-
нями екологічної безпеки економічного розвитку 
займались такі вітчизняні вчені, як: Данилишин Б., 

Зварич І., Петенко І., Сацик В., Якушев Д., Варла-
мова І., Гальцова О., Шмиголь Н. та інші [1; 3–6].

Постановка завдання. З урахуванням вищес-
казаного, метою даної роботи є розробка моделі 
інтегрального показника розвитку національної 
економіки з урахуванням екологічного аспекту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На нашу думку, його склад слід визначати на основі 
стратегічних цілей, які повинні забезпечувати, рис. 1:

– економічне зростання, що трансформується 
в підвищення рівня життя населення;

– в основі економічного розвитку повинні домі-
нувати якісні фактори, наслідком чого є поліп-
шення  еколого-економічної ефективності;

– стійку рівновагу екосистем кожного регіону 
України;

– комплекс природоохоронних заходів в контек-
сті запровадження засад циркулярної економіки.

Розглянемо функціональне призначення кож-
ної складової зазначеного інтегрального показ-
ника, рис. 1, більш детально, з урахуванням сучас-
ного наукового досвіду [7].

1. Соціально-економічний розвиток СЕРі. На 
макроекономічному рівні узагальнюючим показни-
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ком, що є індикатором економічного розвитку 
держави є валовий внутрішній продукт (ВВП). 
Відповідно, на регіональному рівні його ана-
логом є валовий регіональний продукт (ВРП), 
сумарний обсяг якого дорівнює ВВП.

Кінцевою метою економічного розвитку є 
підвищення рівня життя населення, що супро-
воджується зростанням реальних доходів 
та, відповідно, купівельної спроможності. Це, 
по-перше, стимулює внутрішній попит та інвес-
тиції. По-друге, забезпечує вільний доступ до 
більш якісних товарів та послуг, які поліпшують 
якість життя. Саме тому, соціальна складова 
є невід’ємним напрямком оцінки, показники 
якого увійшли до даного блоку.

За своєю статистичною сутністю, зазначені 
показники є відносними величинами динаміки, 
середньорічні темпи зростання яких розрахо-
вуються методами загальної теорії статистики для 
аналізу часових рядів. Також, з урахуванням нерів-
номірності регіонального соціально-економічного 
розвитку, в дослідженні були використані відносні 
величини інтенсивності, які характеризують сту-
пінь розповсюдження вивчаємого явища в тому чи 
іншому середовищі. В нашому випадку цільовий 
показник порівнювався з чисельністю населення 
відповідного регіону:

 ,                         (1)

де КСЕР,і, ПСЕР,і – відповідно, відносне та абсо-
лютне значення показника соціально-економіч-
ного розвитку і-ого регіону; ЧНі – середньорічна 
чисельність населення і-ого регіону.

Враховуючи вищесказане, до складу даного 
напрямку оцінки увійшли наступні індикатори:

– середньорічні темпи зростання валового регі-
онального продукту в порівняних цінах k11,i, %;

– обсяг ВРП на душу населення k12,i, грн./1 особу;
– річні доходи на душу населення k13,i, 

грн./1 особу;
– відношення річних доходів населення до 

їхніх витрат k14,i. Актуальність даного показника 
пов’язана з тим, що в останні роки обсяг доходів 
населення не завжди перевищував їхні витрати 
через низький рівень життя. Джерелами фінансу-
вання дефіциту споживчих витрат були накопи-
чення попередніх періодів, або позикові кошти;

– середньорічні темпи зростання наявних 
доходів k15,i, %. На відміну від попередніх, наявні 
доходи не враховують обов’язкові витрати, що 
пов’язані зі сплатою податків на доходи та майно. 
Таким чином, вони визначають максимально мож-
ливий обсяг доходів, який може бути використа-
ний домогосподарствами на придбання споживчих 
товарів та послуг.

Напрямком оптимізації даної групи показників 
є максимум.

2. Еколого-економічна ефективність ЕЕі. Зво-
ротною стороною економічного зростання є 
забруднення навколишнього природного серед-
овища. Екстенсивний розвиток передбачає збіль-
шення ВВП за рахунок нарощування споживання 
виробничих ресурсів. Відповідним чином зроста-
ють й наслідки негативного антропогенного впливу. 
На практиці, лише інтенсивний розвиток у дов-
готривалій перспективі забезпечити неможливо. 
Тому, найчастіше він носить змішаний характер, 
структура якого по регіонах може відрізнятись.

Отже, актуальною проблемою сьогодення є 
збалансоване поєднання двох протилежних сус-
пільно значимих цілей: соціально-економічний 
розвиток в умовах повного відновлення природ-
ного середовища в кожному регіоні. 

Будь-який показник ефективності в економіці 
передбачає відносне порівняння досягнутого 
ефекту від діяльності до споживання ресурсів, 
або понесених втрат. В нашому випадку, індиві-
дуальні показники еколого-економічної ефектив-
ності будуть розраховуватись, як: 

 ,                          (2)

де КЕЕ,і – індикатор еколого-економічної ефек-
тивності і-ого регіону; ВПі, ЗНСі  – відповідно, 
корисний результат економічної діяльності та 
обсяги забруднення навколишнього середовища в 
і-ому регіоні протягом звітного періоду.

Основними джерелами забруднень, облік 
яких ведеться Державною службою статистики, 
є: атмосферні викиди забруднюючих речовин та 
діоксиду вуглецю, утворення відходів за класами 
небезпеки, забір та скидання води, рубка лісу, 
використання пестицидів у сільському господар-
стві тощо. Тому, до показників даної групи увійшли:

– відношення ВРП до обсягів атмосферних 
викидів забруднюючих речовин k21,i та діоксиду 
вуглецю k22,i від стаціонарних джерел, грн./кг;

Рис. 1. Складові інтегрального показника  
розвитку національної економіки з урахуванням 

екологічного аспекту

Джерело: розроблено автором
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– відношення ВРП до сукупних обсягів утво-
рення відходів k23,i та відходів І-ІІІ класів небезпеки 
k24,i, грн./кг;

– відношення ВРП до обсягів забору k25,i та ски-
дання забруднених вод k26,i, грн./м3;

– обсяги заготівлі продукції лісового господар-
ства (ліквідної деревини) до площі рубок лісу k27,i, 
м3/га;

– обсяги продукції рослинництва до площі 
застосування пестицидів k28,i, тис. грн./га.

Дані індикатори показують корисний результат 
від економічної діяльності, на одиницю забруд-
нень кожного виду. Тому, напрямком їх оптимізації 
також є максимум.

3. Екологічне навантаження регіонів ЕНі. Абсо-
лютні значення обсягів забруднень в кожному 
регіоні не дають повної уяви щодо інтенсивності 
антропогенного впливу, оскільки за своєю площею 
вони відрізняються між собою. Тому, показники 
екологічного навантаження, або щільності забруд-
нень, які входять до даної групи, будуть розрахо-
вуватись за формулою:

 ,                       (3)

де КЕН,і – індикатор екологічного навантаження 
і-ого регіону; Пі –площа і-ого регіону, га.

Враховуючи основні  джерела забруднень, що 
наведені вище, до складу даної групи було вклю-
чено такі індикатори:

– обсяги атмосферних викидів забруднюючих 
речовин k31,i та діоксиду вуглецю k32,i в розрахунку 
на площу регіонів, тон/га;

– обсяги утворення відходів k33,i та відходів  
І-ІІІ класів небезпеки k34,i в розрахунку на площу 
регіонів, тон/га;

– загальний обсяг накопичених відходів k35,i та 
відходів І-ІІІ класів небезпеки k36,i в розрахунку на 
площу регіону, тон/га;

– обсяги забору k37,i та скидання забруднених 
вод k38,i в розрахунку на площу регіонів, тис. м3/га;

– площа рубок лісу до загальної площі лісів k39,i, %;
– відношення площі застосування пестицидів 

до посівної площі сільськогосподарських культур 
k310,i, %.

На відміну від показників попередніх груп, всі 
зазначені індикатори екологічного навантаження 
повинні мінімізуватись.

4. Природоохоронні заходи ПЗі. Суцільна еко-
логізація виробництва потребує дієвих заходів 
щодо зменшення обсягів забруднень як в абсо-
лютному, так і відносному вимірі. Важливою скла-
довою даного процесу є природоохоронне зако-
нодавство, що встановлює допустимі нормативи 
викидів. Їх досягнення відбувається на основі 
відповідних витрат. Тоді, узагальнююча структура 
індикаторів даної групи буде мати вигляд:

 
,                         (4)

де КПЗ,і – індикатор ефективності природо-
охоронних заходів в і-ому регіоні; ЕПЗ,і – корисний 
ефект від реалізації природоохоронних заходів в 
і-ому регіоні протягом звітного періоду.

З урахуванням наявних статистичних даних по 
регіонам України, дана група складається з показ-
ників:

– частка витрат на охорону навколишнього 
природного середовища у ВРП k41,i, %. За останні 
роки ситуація з фінансуванням природоохорон-
них заходів суттєво погіршилась: 0,4% від ВВП у 
2019 р., проти 1,2% у 2015 р.;

– частки сукупних утилізованих відходів k42,i та 
відходів І-ІІІ класів небезпеки в утворених обся-
гах k43,i, %. За даним показником Україна сут-
тєво поступається розвинутим країнам Західної 
Європи. Так, у 2019 р. частка утилізованих відходів 
дорівнювала близько 25% від загального обсягу;

– ефективність повторного використання води 
k44,i, як відношення її економії за рахунок повтор-
ного використання до обсягів забору. Реальні 
потреби виробництва у воді багатократно пере-
вищують обсяги її забору завдяки повторному 
використанню. По Україні в цілому даний показ-
ник у 2019 р. дорівнював 3,1. Однак, в певних 
областях економія води перевищувала потреби в 
20–30 разів, що є позитивним;

– забезпеченість потреб водовідведення очис-
ними спорудами k45,i, як відношення потужностей 
очисних споруд до обсягів загального водовід-
ведення, %. Щороку скидання забруднених вод 
становить 700–900 млн. м3 при тому, що наявна 
потужність очисних споруд є достатньою для їх 
очищення;

– площі відтворення лісів за регіонами до площі 
рубок k46,i, %. Проблема скорочення площі лісів, 
особливо в Західній Україні є вкрай актуальною, 
оскільки площа їхнього відтворення у 2015–2019 р. 
дорівнювала лише 10–15%, що є недостатнім.

Економічний зміст індикаторів даної групи 
передбачає необхідність їх максимізації.

Таким чином, на основі відкритих статистичних 
даних щодо стану довкілля в розрізі регіонів Укра-
їни, нами було розроблено систему показників для 
оцінки розвитку національної економіки з ураху-
ванням екологічного аспекту. Кожний індивідуаль-
ний показник має свої одиниці виміру, розмірність, 
діапазон допустимих значень та напрям оптиміза-
ції. Тому, з метою проведення багатокритеріальних 
порівнянь, актуальним завданням на даному етапі 
досліджень є приведення відповідних результатів 
розрахунків до узагальненого вигляду, шляхом 
відповідних згорток адитивно-мультиплікативного 
типу. Перш за все, необхідно привести значення 
всіх індивідуальних показників до однієї шкали 
вимірювань, або нормувати за формулою:

 ,                        (5)
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де k', kрозр – відповідно, нормовані та розра-
хункові значення індивідуальних показників; kгір, 
kкр – відповідно, найгірші та найкращі значення 
показників за множиною регіонів, з урахуванням 
напрямків їх оптимізації.

За результатами нормування, кожний індиві-
дуальний показник буде приймати значення від 
0 до 1, де напрямком оптимізації є 1. Найгірші 
та найкращі значення показників обираються за 
всією множиною регіонів. Причому, якщо інте-
гральний показник розвитку національної еконо-
міки, рис. 1, відслідковується в динаміці, тоді kгір 
та kкр також визначаються за даними декількох 
років. В нашому дослідженні було обрано період 
з 2015 р. по 2019 р. Згортка нормованих значень 
індивідуальних показників до групових відбувалась 
на основі адитивно-мультиплікативних залежнос-
тей. В задачах такого типу, при визначенні вагових 
коефіцієнтів основну роль відіграють суб’єктивні 
оцінки експертів, що приймають рішення.

В даному дослідженні кожна підціль отримала 
рівнозначний вплив при формуванні узагальню-
ючого показника. В межах конкретних під цілей, 
кожний індивідуальний показник також отримав 
рівнозначний ваговий коефіцієнт, як наведено в 
рівняннях (6)–(9).

  ,(6)

  ,           (7)

,   (8)

З рівняння (6) видно, що результативний показ-
ник СЕР складається з двох рівнозначних підцілей: 
забезпечення економічного розвитку та зростання 
рівня життя населення. Перша з них оцінюється дво- 
ма індивідуальними показниками, друга – трьома 
вплив яких також був розподілений пропорційно.

Показник еколого-економічної ефективності, 
рівняння (7), в свою чергу складається з чотирьох 
підцілей: атмосферні викиди, утворення відходів, 
використання води, сільське та лісове господар-
ство. Кожний напрямок оцінювався двома показ-
никами, тому вагові коефіцієнти дорівнювали 
0,125. Аналогічну ситуацію ми мали з груповим 
показником ЕН.

При оцінці природоохоронних заходів, рівняння 
(8), основними під цілями були: виділення коштів 
на охорону навколишнього середовища та резуль-
тат від їх використання. В свою чергу, ефектив-
ність витрат оцінювалась на основі утилізації від-
ходів, використання води та заходів з відновлення 
лісового покрову.

Що стосується інтегрального показника, його 
вагові коефіцієнти обчислювались за допомогою 
методу парних порівнянь. Враховуючи складну 
соціально-економічну ситуацію в країні, експертна 
система переваг мала вигляд:

                             .                 
В результаті було отримано рівняння:

   ,        (9)

В якості вхідної інформації для розрахунків 
виступали статистичні дані про стан довкілля в 
Україні, з урахуванням регіональної ознаки [8]. 
Результати відповідних розрахунків групових та 
інтегрального показника розвитку національної 
економіки за 2019 р. наведені в табл. 1. Область 
їхніх допустимих значень, які повинні максимізува-
тись, належить діапазону [0; 1].

Таблиця 1
Результати розрахунків інтегрального 

показника розвитку національної економіки  
з урахуванням екологічного аспекту  

за даними 2019 року
Області СЕР ЕЕ ЕН ПЗ ІЕ

Вінницька 0,550 0,340 0,894 0,094 0,490
Волинська 0,478 0,392 0,934 0,150 0,486
Дніпро-
петровська 0,598 0,084 0,641 0,217 0,438

Донецька 0,503 0,026 0,697 0,233 0,399
Житомирська 0,510 0,311 0,912 0,135 0,478
Закарпатська 0,444 0,477 0,975 0,067 0,479
Запорізька 0,544 0,042 0,776 0,383 0,463
Івано-
Франківська 0,513 0,272 0,875 0,205 0,478

Київська 0,565 0,317 0,883 0,414 0,550
Кіровоградська 0,516 0,186 0,886 0,114 0,448
Луганська 0,450 0,075 0,884 0,181 0,411
Львівська 0,518 0,244 0,906 0,111 0,463
Миколаївська 0,532 0,087 0,913 0,115 0,442
Одеська 0,524 0,198 0,916 0,033 0,445
Полтавська 0,558 0,351 0,796 0,111 0,480
Рівненська 0,498 0,209 0,926 0,160 0,461
Сумська 0,515 0,193 0,764 0,119 0,427
Тернопільська 0,474 0,230 0,893 0,150 0,446
Харківська 0,498 0,165 0,865 0,082 0,427
Херсонська 0,462 0,256 0,916 0,092 0,439
Хмельницька 0,488 0,298 0,886 0,295 0,491
Черкаська 0,505 0,231 0,887 0,119 0,453
Чернівецька 0,442 0,505 0,950 0,134 0,491
Чернігівська 0,486 0,236 0,886 0,086 0,439
м. Київ 0,870 0,657 0,438 0,029 0,592

Як бачимо, найкраща ситуація спостерігалась 
у Київській області та м. Києві, Хмельницькій, 
Чернівецькій, Вінницькій та Волинській областях. 
В той же час, лідерами анти рейтингу були Доне-
цька, Луганська, Харківська та Сумська області. 
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Результати розрахунків показали, що загальними 
проблемами розвитку національної економіки, які 
у 2019 р. були притаманні всім без винятку регі-
онам України, є низька еколого-економічна ефек-
тивність та недостатній обсяг природоохоронних 
заходів. Оцінити динаміку результативного показ-
ника, за даними 2015–2019 р., можна за допомо-
гою рис. 2.

Як видно з рис. 2, незначна додатна динаміка 
ІЕ мала місце за рахунок соціально-економічного 
зростання. В той же час, обсяги природоохорон-
них заходів було суттєво скорочено за рахунок 
фінансування.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, науковою новизною даної роботи є роз-
робка моделі інтегрального показника розвитку 
національної економіки з урахуванням екологіч-
ного аспекту, що на відміну від існуючих виходить 
з необхідності забезпечення соціально-економіч-
ного зростання, еколого-економічної ефектив-
ності, зниження екологічного навантаження регіо-
нів та реалізації природоохоронних заходів.
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Статтю присвячено дослідженню вза-
ємозвязку фінансової децентралізації та 
фінансової самостійності територіальних 
утворень. Проаналізовано наукові погляди 
вітчизняних та зарубіжних вчених на визна-
чення поняття фінансової децентралізації. 
Визначено позитивні та негативні наслідки 
впровадження фінансової децентралізації. 
Наголошено на роль фінансової децентра-
лізації для зміцнення фінансової незалеж-
ності місцевих органів влади. Доведено, що 
цілеспрямований вплив мiсцевого самовря-
дування на формування суспiльних вiдносин 
можливий лише за достатнього обсягу 
фiнансових ресурсiв у їхньому розпорядженнi, 
що забезпечується фінансовою децентра-
лізацією. Роль фінансової децентралізації 
полягає в сприянні розширенню дохідної 
частини місцевих бюджетів, ефективності 
використання наявних ресурсів, підвищенню 
рівня інноваційності територій, розвитку 
людського капіталу, вирішенню екологічних 
проблем на місцевому рівні.
Ключові слова: фінансова децентралізація; 
фінансова самостійність органів місцевого 
самоврядування; територіальні утворення; 
територіальні громади; місцеві бюджети; 
фіскальна децентралізація.

Статья посвящена исследованию взаимос-
вязи финансовой децентрализации и финан-

совой самостоятельности территориаль-
ных образований. Проанализировано научные 
взгляды отечественных и зарубежных уче-
ных на определение понятия финансовой 
децентрализации. Определенно позитив-
ные и негативные последствия внедрения 
финансовой децентрализации. Отмечено 
роль финансовой децентрализации для укре-
пления финансовой независимости местных 
органов власти. Доказано, что целеустрем-
ленное влияние местного самоуправления на 
формирование общественных отношений 
возможно лишь при достаточном объеме 
финансовых ресурсов в их распоряжении, 
которое обеспечивается финансовой децен-
трализацией. Роль финансовой децентра-
лизации заключается в содействии расши-
рению доходной части местных бюджетов, 
эффективности использования имеющихся 
ресурсов, повышению уровня инновационно-
сти территорий, развития человеческого 
капитала, решению экологических проблем, 
на местном уровне.
Ключевые слова: финансовая децентра-
лизация; финансовая самостоятельность 
органов местного самоуправления; тер-
риториальные образования; территори-
альные общества; местные бюджеты; 
фискальная децентрализация.

The article is devoted research of coherence of financial decentralization and financial independence of territorial educations. It is analysed scientific points 
of views of domestic and foreign scientists on determination of concept of financial decentralization. Certainly positive and negative consequences of intro-
duction of financial decentralization. It is marked on the role of financial decentralization for strengthening of financial independence of local authorities. It is 
well-proven that purposeful influence of local self-government on forming of public relations is possible only at the sufficient volume of financial resources 
in their order which is provided financial decentralization. The role of financial decentralization consists in an assistance expansion of profitable part of local 
budgets, efficiency of the use of present resources, increase of level of innovation of territories, development of human capital, decision of ecological prob-
lems, at local level. Logically to name the process of grant and fixing decentralization after territorial formations of more wide spectrum of plenary powers, 
rights and duties, with simultaneous reduction or abatement of possibilities of influence of central power with the purpose of achievement of higher level 
of efficiency of implementation of tasks and decision of problems at local level. In an administrative aspect decentralization can be considered a method 
management which foresees distribution at local level of principles of development and democracy. Financial decentralization gives unique possibilities for 
acquisition the organs of local self-government of independence for acceptance of administrative decisions in the aspects of participation of citizens and 
their influence on providing of terms of social and economic development of territorial educations.
Key words: financial decentralization; financial independence of organs of local self-government; territorial educations; territorial societies; local budgets; 
fiscal decentralization.

Постановка проблеми. Реформи децентра-
лізації, поведені в Україні, спричинили не лише 
появу нових територіальних утворень, але й роз-
ширили спектр повноважень та відповідальності 
місцевих органів влади. Що передбачає набуття 
ними самостійності, зокрема при ухваленні та реа-
лізації фінансових рішень. В таких умовах набуває 
актуальності питання ідентифікації поняття фінан-
сової децентралізації та виявлення її впливу на 
фінансову самостійність територіальних утворень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням фінансової децентралізації при-
свячені праці таких вчених як О. Кириленко, 
М. Крупки, І. Луніної, Ю. Пасічника, Л. Сідельни-
кової, Н. Ткаченко, І. Ткачук, В. Тропіної, Р. Щура, 

С. Юрія, F. Bastable, H. Blochliger, J. M. Buchanan, 
W. E. Oates, J. Rabesona, A. Shah, C. Herzberg, 
J. Thornton та інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розкриття економічно сутності фінансової децен-
тралізації та визначення її впливу на фінансову 
самостійність територіальних утворень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняттю децентралізації притаманні багатоаспек-
тність та неоднозначність науково-теоретичних 
поглядів і підходів його трактування. Семантика 
цього дефініції децентралізації (від лат. de – "про-
тилежний", centralis – "центральний") характери-
зується як зменшення, нівелювання, скасування 
централізації.
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Згідно думки М. Белла, децентралізація – це 
“спосіб виміру величини переходу національної 
економіки від адміністративно-командної до рин-
кової" [1].

Аналіз праць багатьох учених щодо видів 
децентралізації дає можливість класифікувати їх 
за окремими ознаками відповідно до результатів 
та умов перетворень, реалізацію яких можливо 
здійснювати як індивідуально, так і у поєднанні 
окремих заходів і форм. 

В. Зайчикова виокремлює такі види децентра-
лізації, як адміністративна, політична та еконо- 
мічна. Окремою формою економічної децентралі-
зації дослідниця визначає фіскальну децентралі-
зацію [2]. 

Досліджуючи зарубіжну практику, Н. Камінська 
виокремлює просторову, політичну, адміністра-
тивну і ринкову децентралізацію [3]. 

Спільної думки додержуються Т. Бутурлакіна, 
М. Деркач, В. Мінкович, М. Стукало і Т. Сало щодо 
визначення таких видів децентралізації як фіс-
кальна, адміністративна, ринкова та політична [4]. 

С. Волохова, дотримуючись схожої класифі-
кації, пропонує такі форми децентралізації: полі-
тична (демократична), територіально-просторова, 
адміністративна (бюрократична) та економічна 
(ринкова, фінансова) [5]. 

Узагальнюючи вище наведені думки, децентра-
лізацією логічно назвати процес надання та закрі-
плення за територіальними утвореннями більш 
широкого спектру повноважень, прав і обов’язків 
з одночасним скороченням або послабленням 
можливостей впливу центральної влади з метою 
досягнення вищого рівня ефективності виконання 
завдань та вирішення проблем на місцевому рівні. 
В управлінському аспекті децентралізацію можна 
вважати методом управління, що передбачає 
поширення на місцевому рівні принципів розвитку 
та демократії [6].

Аналіз напрацювань закордонних економістів 
в аспекті ідентифікації фінансової децентраліза-
ції показав, що найбільш вживаною дефініцією є 
поняття фіскальної децентралізації.

Згідно визначення американського вченого 
Ч. Тібу, який започаткував теорію фінансової 
децентралізації, фicкaльнa дeцeнтpaлiзaцiя є чин-
ником зростання кoнкypeнцiï cepeд opгaнiв місце-
вої влaди, а також вона підвищує ефективність 
їх діяльності, що пояснюється тим, що opгaни 
мicцeвoгo caмoвpядyвaння більше ніж центральні 
органи влади розуміються на потребах та про-
блемах свoïx «peзидeнтiв» [7]. Також видатний 
економіст наголошував на важливості фінансової 
децентралізації для процесу становлення фінан-
сової автономії субнаціональних органів управ-
ління, оскільки при такому рівні фінансової неза-
лежності місцева влада буде в змозі задовольнити 
суспільні потреби жителів певної території, забез-

печуючи відповідність видaтків місцевих бюджетів 
iндивiдyaльним запитам населення.

Англійський науковець У. Оутс, вагомий доро-
бок якого у дослідження фінансової децентраліза-
ції важко переоцінити, трактував її як пpaвo децен-
тралізованих одиниць ухвалювати управлінські 
piшeння незалежно [8], що вказує на самостійність 
мicцeвих opгaнів влaди щодо здійснення своєї 
управлінської та фiнaнcoвої діяльності. 

Робота У. Оутса під назвою «Фicкaльнa дe- 
цeнтpaлiзaцiя» (“Fiscal Federalism”) містить твер-
дження, яке прийнято називати «тeopeмою 
дeцeнтpaлiзaцiï». Відповідно до цієї теореми, 
«якщo у відокремленому тepитopiaльнoмy yтвo-
peннi можливе нaдaння певного публічного блaгa, 
при цьому йoгo гpaничнi витpaти дopiвнюють 
cepeднiм витpaтaм на йoгo виpoбництво у кoжнoмy 
з yтвopeнь нeзaлeжнo вiд тoгo, їх походження 
є цeнтpaлiзoвaним або дeцeнтpaлiзoвaним, тo 
нaдaння такого блaгa мicцeвим caмoвpядyвaнням 
в обсязі задоволення peaльнoго пoпитy зaвжди 
матиме більшу eфeктивнiсть, нiж йoгo нaдaння 
центральною владою за певними фiкcoвaними 
показниками (пocтiйний piвень)» [9]. Таким чином 
науковець довів за допомогою цієї «теореми», що 
фінансова децентралізація шляхом посилення 
фінансової самостійності місцевих органів влади 
сприяє зростанню ефективності їх діяльності в 
контексті надання публічних послуг та задово-
лення суспільних потреб населення певного тери-
торіального утворення.

Запровадження фiнaнcoвoï дeцeнтpaлiзaцiï 
буде результативним за дотримання таких 
передумов: вiдпoвiдaльнocтi opгaнiв мicцeвoгo 
caмoвpядyвaння в частині зaбeзпeчeння якості 
надання публічних послуг та задоволення суспіль-
них потреб; жорстке розмежування та розподіл 
зoбoв'язaнь щодо здійснення видатків мiж окре-
мими piвнями влaди відповідно до eкoнoмiчниx 
показників; автономія місцевого самоврядування 
у можливості ухвалення рішень щодо обсягів 
і структури видaткiв мicцeвиx бюджeтiв; наяв-
ність досить високого рівня управлінського та 
фiнaнcoвoгo пoтeнцiaлy opгaнiв місцевої влaди 
для ефективного викoнaння покладених на них 
функцій; існування потужних стимулів і ефектив-
них мexaнiзмiв [10; 11]. 

Українські науковці Жаліло Я., Шевченко О., 
Романова В. визначають фінансову децентраліза-
цію як «найбільш повний та прозорий вид децен-
тралізації, оскільки він прямо пов'язаний з органі-
зацією та реформуванням системи міжбюджетних 
відносин». Це пояснюється тим, що органи місце-
вої влади набувають фінансової незалежності у 
зв’язку з передачею їм прав ухвалення управлін-
ських рішень щодо бюджетного регулювання, а 
саме: питань визначення бази оподаткування, ста-
вок окремих місцевих податків і зборів, запрова-
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дження податкових інструментів впливу на окремі 
економічні галузі на місцевому рівні. Як наслідок 
виникає конкуренція щодо визначення рівня подат-
кових ставок для підвищення фінансового забез-
печення територіальних утворень. Однак на прак-
тиці нерідко ці заходи не забезпечують вирішення 
завдань наповнення місцевих бюджетів, а отже не 
забезпечують достатній рівень фінансової само-
стійності органів місцевого самоврядування. Вихо-
дячи з цього перед місцевим самоврядуванням 
постає питання пошуку альтернативних джерел 
формування дохідної частини місцевих бюджетів, 
що може бути втілено за рахунок використання 
додаткових фінансових інструментів, таких як: 
здійснення операцій з цінними паперами; викорис-
тання банківських депозитів; застосування місце-
вих запозичень; надання кредитів (за можливості), 
запровадження механізму облігаційних позик. 
Таким чином, можна зробити висновок, що фінан-
сова децентралізація стимулює місцеве самовря-
дування до прагнення фінансової самостійності та 
використання додаткових джерел фінансування 
потреб своїх територіальних утворень [12]. 

Такі автори, як Лелеченко А., Васильєва О.,  
Куйбіда В., Ткачук А., застосовуючи визначення 
Світового Банку, згідно якого, фінансова децен-
тралізація – це передача фінансових повноважень 
щодо розпорядження фінансовими ресурсами для 
формування місцевих бюджетів [13], відзначають, 
що вона надає можливість органам місцевого 
самоврядування та суб’єктам господарювання 
застосовувати фінансові інструменти, визначати 
ставки та перелік місцевих податків та здійсню-
вати видатки з місцевих бюджетів для виконання 
своїх функцій. А це означає, що фінансова децен-
тралізація спричиняє та створює умови для зміц-
нення фінансової самостійності територіальних 
утворень [14]. 

Згадані вище науковці на основі аналізу попе-
редніх напрацювань запропонували класифікацію 
форм прояву фінансової децентралізації, серед 
яких: збільшення переліку джерел доходів міс-
цевих бюджетів (податкві та неподаткові надхо-
дження); широке застосування місцевих позик та 
запозичень, а також використання інструментів 
гарантування позик для акумулювання фінансових 
ресурсів до місцевих бюджетів; фінансування або 
покриття витрат виробництва за рахунок оплати 
користувачами наданих послуг; співфінансування 
або інші форми участі у виробництві, які спонука-
ють споживачів брати участь у розвитку території 
та її інфраструктури шляхом грошових внесків або 
вкладу трудових ресурсів; міжбюджетні транс-
ферти, що являють собою надання центральними 
органами влади частини доходів від загальнодер-
жавного оподаткування органам місцевого само-
врядування для фінансування індивідуальних та 
загальних потреб територій [14].

На ряду із завданням підвищення якості 
надання публічних послуг на місцевому рівні, 
фінансова децентралізація покликана створити 
необхідні умови сприяння сталому розвитку тери-
торій, досягненню економічного зростання та 
подолання бідності. Це пов’язано з тим, що сталий 
розвиток забезпечується співпрацею державного і 
приватного секторів в громадянському суспільстві 
з метою досягнення ефективності використання 
ресурсів та нарощення економічних процесів.

Роль фінансової децентралізації полягає в 
сприянні розширенню дохідної частини місцевих 
бюджетів, ефективності використання наявних 
ресурсів, підвищенню рівня інноваційності терито-
рій, розвитку людського капіталу, вирішенню еко-
логічних проблем на місцевому рівні. 

Важливим аспектом впливу фінансової децен-
тралізації є зростання рівня інвестиційної при-
вабливості територіальних утворень, що в свою 
чергу, призводить до активізації інвестиційної 
діяльності та нарощення фінансового потенціалу 
територій, пришвидшення відтворювальних про-
цесів реального сектору економіки.

Позитивними наслідками фінансової децен-
тралізації є створення конкуренції у горизонталь-
ній та вертикальній площині бюджетної системи, 
що забезпечує розвиток економіки територій 
та підвищення рівня якості надання публічних 
послуг, а також досягнення ефекту алокації в 
процесі надання цих послуг, тобто наголошення 
на задоволенні індивідуальних потреб насе-
лення території. Однак, впровадження фінан-
сової децентралізації супроводжується рядом 
економічних та політичних ризиків, які спричиня-
ються зміщенням акцентів бік місцевих потреб і  
проблем.

На сучасному етапі існування фінансової де- 
централізації в Україні слід відмітити наступі пози-
тивні зрушення: підвищення соціально-економіч-
ного стану територіальних громад, що є результа-
том фінансової та секторальної децентралізації; 
розширення переліку дохідних джерел та над-
ходжень до місцевих бюджетів; публічні послуги 
стали більш доступними; зростання кількості про-
єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок 
Державного фонду регіонального розвитку; підви-
щення загального рівня добробуту територіальних 
утворень (громад), ознаками якого є створення 
або оновлення об’єктів інфраструктури та соціаль-
ного призначення. 

Економічне зростання країни має прямий 
зв'язок з фінансовим станом та рівнем розвитку 
територій. Окрім позитивних моментів, на сьогод-
нішній день, на жаль, місцеві органи влади зустрі-
лись з рядом складних проблем, вирішення яких 
вимагає впровадження фінансових механізмів 
та застосування сучасних фінансових інструмен-
тів наповнення місцевих бюджетів з метою під-
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вищення темпів економічного розвитку та рівня 
життя на місцевому рівні.

Стратегічні перетворення місцевого самовря-
дування мають на меті належну імплементацію 
положень Європейської хартії місцевого само-
врядування, що передбачає насамперед розмеж-
ування повноважень органів виконавчої влади та 
органів самоврядування, чіткий розподіл функ-
цій між рівнями влади, підкріплений необхідними 
фінансовими ресурсами для їх виконання [15].

Фінансова децентралізація надає унікальні мож-
ливості для набуття органами місцевого самовряду-
вання самостійності для ухвалення управлінських 
рішень в аспектах участі громадян та їх впливу на 
забезпечення умов соціального та економічного 
розвитку територіальних утворень. Надання належ-
ного рівня фінансового забезпечення для поси-
лення фінансової незалежності місцевих бюджетів 
України є одним з ключових завдань фінансової 
децентралізації. Фінансове забезпечення місцевих 
бюджетів повинно відповідати такому рівню, щоб 
забезпечити розвиток території та виконання орга-
нами місцевої влади покладених на них функцій.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, у межах дослідження діалектичної сут-
ності фінансової децентралізації було з’ясовано, 
що вона становить ключовий базис забезпечення 
фінансової самостійності адміністративно-тери-
торіальних утворень, що досягається шляхом 
надання автономії щодо ухвалення та реалізації 
фінансових рішень органам місцевого самовряду-
вання, стимулюванням інвестиційної активності на 
місцях, розробкою та впровадженням індивідуаль-
ної фінансової стратегії для кожного територіаль-
ного утворення відповідно до потреб, поширення 
та впровадження принципів державно-приватного 
партнерства для досягнення цілей та задоволення 
фінансових потреб на місцевому рівні. 

Цiлеспрямований вплив мiсцевого самовряду-
вання на формування суспiльних вiдносин мож-
ливий лише за достатнього обсягу фiнансових 
ресурсiв у їхньому розпорядженнi. Саме тому 
виникає потреба змiцнення i розширення фінансо-
вої бази мiсцевих органiв влади, на якi покладено 
виконувати свої повноваження вiдповiдно до чин-
ного законодавства України.
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